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ΕΡΓΟ: «Τσιμεντόστρωση οδικού δικτύου 

Χρυσούλα».  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.000,0Ο€ 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
 

1. Ο Δήμος Κάσου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Τσιμεντόστρωση 

οδικού δικτύου Χρυσούλα», με συνολικό προϋπολογισμό 9.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από 

την ακόλουθη κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 7.583,46 € 

(συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. , απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή (CD) 

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε έντυπη μορφή καθώς 

επίσης και περισσότερες πληροφορίες από την έδρα του Δήμου, μέχρι τις 03/03/2014 ημέρα Δευτέρα αφού 

καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 

ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2245041277, FAX επικοινωνίας 2245041442, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. 

Κωνσταντίνος Παραλής . 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/03/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής 

προσφορών είναι «προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν 3669/08 

(ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα 

διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα 

γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του 

διαγωνισμού. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που 

καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τις τάξεις Α1, A2 και 1η ανεξαρτήτως νομού 

καθώς και στα Εργοληπτικά Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για έργα στην 

κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν 

ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 

δημοπρατούμενο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 152,00  ΕΥΡΩ και ισχύ 

τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 

(ΚΔΕ),μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180  

ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Δήμο Κάσου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κάσου.           

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

 
 

 
 

 

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩΕΙ-ΩΡΗ


