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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

(περίληψη διακήρυξης)  

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 η οποία περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της προμήθειας:  «Προμήθεια σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων» 

προϋπολογισμού  69.926,08   ευρώ με το Φ.Π.Α. 24% 
 

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: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου : 

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

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:   

 

6. Εναλλακτικές προσφορές:      Δεν γίνονται δεκτές 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

 1. 

ΣΧΕΤ.Άρθρο Β-29.3.1 Προμήθεια 

Σκυροδέματος για κατασκευή ρείθρων, 

τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 

m3 532 80,00 € 42.560,00 

2. ΣΧ. Β-29.3.1 Άρθρο ΣΧ Β-29.3.1:Πρόσθετη τιμή 

για το άρθρο Β-29.3.1  ( Α.Τ. 1) λόγω 

μονοπωλιακών καταστάσεων στα Κύθηρα : 

(Αναθεωρείται με το άρθρο OΔΟ– 2532 ) 

 

 

m3 

 

 

532 

 

26,00 € 

 

13.832,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 56.392,00  

    Φ.Π.Α. 24% 13.534,08  

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
69.926,08  

http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm
ΑΔΑ: ΩΛΓΕΩΛΨ-Ξ7Σ





                                       

  

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:       3 μήνες . 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται με την  επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα 

της ζητούμενης από την παρούσα διακήρυξη προμήθειας. 

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

10. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 

ορίζεται η Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου  2017 .  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 . Ο διαγωνισμός θα 

διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κυθήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής 

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού . 

 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών:       12 μήνες . 

 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:   Ελληνική . 

 

14. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τον κωδικό : Κ.Α.: 

02.30.7135.06    του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 215/2017 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης, τη διάθεση της πίστωσης, την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 καθώς και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των 

αντίστοιχων πιστώσεων με α/α : 253  . 

 

15. 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.  

 

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr με 

ΑΔΑΜ: 17PROC002367780) και στο site του Δήμου :  http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm  . 

 

17. Εγγύηση  συμμετοχής  στο διαγωνισμό  :     1.128,00 € 

 

 

  Ο Δήμαρχος 
  α.α. 

                         Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

 

                                                                        Γεώργιος Κ. Κομηνός    

   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm
ΑΔΑ: ΩΛΓΕΩΛΨ-Ξ7Σ
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