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                                          Κάσος 13/08/2018 
 

                           Αρ.Πρωτ. 1973 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Δήμαρχος του Δήμου Κάσου 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για  την «Προμήθεια 
ενός (1)  ανατρεπόμενου φορτηγού 6τν μικτού φορτίου» με  σφραγισμένες  προσφορές  
και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
η οποία περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής και με σφραγισμένες 
προσφορές.  

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν  προσφορά  για το σύνολο της προμήθειας. 
 

Α/Α Είδος Τεμάχια  CPV  

1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 6τν μικτού 

φορτίου 
1 34134200-7 

Δ/νση Αναθέτουσας αρχής : Κάσος 85800, NUTS: 421  Νομός: Δωδεκανήσου . 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 60.000€  πλέον Φ.Π.Α. 24 % (Σύνολο 
74.400,00 €  

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ). 
Η ανάθεση θα επιβαρύνει τους Κ.Α. ως κάτωθι: 
α. Για το τρέχον έτος 2018 δεσμεύεται-διατίθεται το ποσό των 74.400,00€ σε βάρος του 
Κ.Α. 69.7131.0001 του δημοτικού προϋπολογισμού 2018. 
 Δικαιούμενοι  συμμετοχής   
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να 
είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 
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α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά, κατά τα λοιπά ισχύει το Άρθρο 7 της 
Διακήρυξης. 
Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της Διακήρυξης. 
Κριτήρια επιλογής οικονομικού φορέα (Άρθρο 75 του Ν.4412/2016) αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 14 της Διακήρυξης. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή του είδους, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Η προθεσμία παράδοσης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες  από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης.   
Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ  13/08/2018. 
Η  Διακήρυξη  καθώς  και  τα  τεύχη  δημοπράτησης  της  προμήθειας,  θα  δημοσιευθούν  
στο  ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) δώδεκα (12) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), η 
περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια, επίσης θα 
αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κάσου  kasos.gr 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κάσου, διεύθυνση Κάσος 85800 με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις     28/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών   11:00 πμ. στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της 
αποσφράγισης, η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 
Ενστάσεις υποβάλλονται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, 
με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου 
με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: ‘Εξ (6) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

Εναλλακτικές Προσφορές -Αντιπροσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, 
εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ 
 

ΜΑΙΡΗ ΣΟΡΩΤΟΥ ΤΣΑΝΑΚΗ 

http://www.corfu.gr/
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