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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

(περίληψη διακήρυξης)  

 
Ο Δήμαρχος Κυθήρων 

    Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας:  

«Προμήθεια αυτόνομου πυροσβεστικού οχήματος ΔΚ Αντικυθήρων» 
προϋπολογισμού : 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% . 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή:  Δήμος Κυθήρων 

Διεύθυνση          :  Χώρα Κυθήρων 

Ταχ.Κωδ.            :  80100 

Τηλ.                   :  27360.31755 

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:  

α) στην ιστοσελίδα του Δήμου :http://www.kythira.gr 

β) στο ΚΗΜΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr με ΑΔΑΜ: 20PROC007598467 . 

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  Ο διαγωνισμός αφορά προμήθεια με τίτλο : 

«Προμήθεια αυτόνομου πυροσβεστικού οχήματος ΔΚ Αντικυθήρων». 

4. Εναλλακτικές προσφορές:    Δεν γίνονται δεκτές . 

5. Υποδιαίρεση σε τμήματα : Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της 

σύμβασης. 

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 

ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας  και που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

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 

http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm
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γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

    Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής 

για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική 

της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 

φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης . Στις περιπτώσεις 

υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

6. Παραλαβή προσφορών : Ως λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον 

διαγωνισμό, ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00  . 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων , η οποία στεγάζεται Αιγάλεω και 

Κάστορος 5  18545 ΠΕΙΡΑΙΑ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού 

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και  

βαρύνει τον κωδικό: Κ.Α.: 02.69.7131.0002 του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου. 

7. Ενστάσεις: Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία είναι πέντε (5) ημέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

8. Εγγύηση  συμμετοχής  στο διαγωνισμό  :     806,45 € 
 

 

    Ο Δήμαρχος 

 

 

 

                                                                         Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης  
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