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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Προμήθεια σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων 

 
Ο Δήμαρχος Κυθήρων 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 

της παραπάνω προμήθειας 
προϋπολογισμού  69.926,08 € με το Φ.Π.Α. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή           : Δήμος Κυθήρων 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Διεύθυνση                      : Χώρα Κυθήρων 

Ταχ.Κωδ.                        : 80100 

Τηλ.                               : 27360.31213 

Telefax                           : 27360.31919 

E-mail                            : kythira@otenet.gr  

Ιστοσελίδα                      : www.Kythira.gr 

Κωδικός NUTS                 :  EL307 
 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Πλήρης Άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύμβασης μόνο στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005400916)  και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Κυθήρων:  

http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm . 
 

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:   

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Προμήθεια σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας 
Κυθήρων 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:  
Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει 
τιμής 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.392,00 €  (πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α.) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
532 m3 σκυροδέματος C16/20 με παράδοση σε 
τόπο και χρόνο που θα υποδειχθεί αρμοδίως 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Ιδίους πόρους Δήμου Κυθήρων 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου  2019 και ώρα 12:00 στο 
Δημαρχείο Κυθήρων 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. :  44/2019 

ΑΔΑ ΑΠΟΦ. Ο.Ε.:  9ΘΨΡΩΛΨ-ΥΚΩ 

Πληροφορίες Παναγιώτης Θ. Πρωτοψάλτης 

Κ.Α.Ε.                     02.30.7135.0006 

CPV 44114100-3: Έτοιμο σκυρόδεμα 
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4. Εναλλακτικές προσφορές:      Δεν γίνονται δεκτές 

5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:   τρεις (3) μήνες . 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που νομίμως δραστηριοποιούνται στην 

παρασκευή εμπορία και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος C16/20 ή φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα τα οποία θα προμηθευτούν αποδεδειγμένα σκυρόδεμα C16/20 από 

επιχειρήσεις – μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με νόμιμη άδεια λειτουργίας . 

7. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:   Δεν υπάρχουν . 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών:       12 μήνες . 

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:   Ελληνική . 

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 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. 

 

 

      Ο Δήμαρχος 

 

 

 

                                                                     Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης 
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