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                                         Κάσος 27/04/2020 
 

                            Αρ.Πρωτ. 1747 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου 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 
Δεξαμενής Ύδρευσης» με  σφραγισμένες  προσφορές  με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. 

 

α/α 

ΕΙΔΟΣ CPV ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
Τιμή 

μονάδας 

€ 

Δαπάνη 

€ 

1 Μεταλλική δεξαμενή νερού 1000 κυβικών 

μέτρων 

44611500-1 1 60.000,00 60.000,00 

 Συνολική Αξία 60.000,00 

 ΦΠΑ 24% 14.400,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν  προσφορά  για το σύνολο της προμήθειας. 
 

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

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

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 25.7135.0001 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. 

  
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο  άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης. 
Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
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σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2 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 εξήντα (60) ημέρες  από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού.   
Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ  27/04/2020. 
Η  Διακήρυξη  της  προμήθειας,  θα  δημοσιευθεί  στο  ΚΗΜΔΗΣ, η περίληψη της 
διακήρυξης στη Διαύγεια, και τα έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στον δικτυακό 
τόπο του Δήμου Κάσου  kasos.gr 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, 

την 12/05/2020 και ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & 

έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού, δηλαδή 12/05/2020 και ώρα 11:00 . 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η 

οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: ‘Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην διακήρυξη, για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

http://www.corfu.gr/

