
                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Η.Ν.Κάσος, 05/04/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      Αρ.Πρωτ: 1848   

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ 

Ταχ.Δ/νση      : Κάσος 858  00 

Τηλέφωνο      : 2245041277                                                                                                              

                                                                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  

ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ 

Ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Κάσου ως πρόεδρος της διαχειριστικής Επιτροπής του 
Κληροδοτήματος «Αικατερίνης Σιλβέστρου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του 
Ν.4182/2013 και την απόφαση 34/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, σκοπεύει να προβεί στην 
επισκευή του διαμερίσματος Δ-2 του Δ΄ ορόφου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Στρατηγού 
Λέκκα 9 στο Μαρούσι, έχει επιφάνεια 102,5 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, χωλ, 
λουτρό και WC. 

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, 
όπως υποβάλει έως και την 15

η
 Απριλίου 2021, προσφορά για την εκτέλεση των παρακάτω 

εργασιών επισκευής: 

Α)   Αποξήλωση της υφιστάμενης κουζίνας και κατασκευή νέας γωνιακής κουζίνας από 
μελαμίνη και πάγκο. Τοποθέτηση νέου νεροχύτη και απορροφητήρα.  

Β)   Επιδιόρθωση και κρυσταλλοποίηση μαρμάρων των δαπέδων.  

Τρίψιμο, στοκάρισμα, επισκευή και βάψιμο σε τοίχους, ταβάνια, πόρτες, ντουλάπες, 
εσωτερικές πόρτες, εξωτερικά κάγκελα και ζαρντινιέρα.  

Γ)  Αντικατάσταση της υφιστάμενης εξωτερικής πόρτας από πόρτα ασφαλείας και της μίας 
εσωτερικής πόρτας του ενός υπνοδωματίου.  

Δ) Αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα και όλων των πριζοδιακοπτών. 

Ρεγουλάρισμα εξωτερικών θυρών αλουμινίου. 

Ο μειοδότης στον οποίο θα ανατεθεί η επισκευή είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί. 

Η επιλογή και η κατακύρωση του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

Οι προσφορές να παραδίδονται σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Δήμου Η. Ν. Κάσου ή να 
αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορές στη διεύθυνση:  



Δήμος Η. Ν. Κάσου,   
ΤΚ 85800 Κάσος 

Στο φάκελο θα αναγράφεται 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  

Οι πρωτότυπες προσφορές που θα υποβληθούν απαιτείται να περιλαμβάνουν τα εξής: 

Α. Πρωτότυπο υπογεγραμμένης υπεύθυνης δήλωσης  της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου 
1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα  τους 
όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Β. Στοιχεία του προσφέροντος (Δελτίο ταυτότητας, ΑΦΜ). 

Β. Αναλυτική τιμή για τις επιμέρους απαιτούμενες επισκευές. 

Φάκελοι προσφορών που θα φτάσουν στο Δήμο μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα 
παραλαμβάνονται και θα επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το διαμέρισμα μετά από συνεννόηση με  το 
δημοτικό Σύμβουλο Ζαχάρη Κων/νο στο τηλ 6977184358.  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου Η. Ν. Κάσου  Παραλή 
Ειρήνη  στο τηλ 2245360207. 

 


