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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙ  Α      ΚΗΡ  Y  Ξ  Η  Σ ΑΝΟΙΧΤ      Ο      Υ         Δ  Ι      Α  ΓΩ  Ν      ΙΣ      Μ  Ο      Υ  

Ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Κάσου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 του ν.

4412/16  για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές» με  

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής.
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1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ

43325000-
7

195.163,6

Συνολική Αξία 157.390,00

ΦΠΑ 24% 37.773,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 195.163,60

                
               

 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 195.163,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24 % και θα 

καλυφθεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ&  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  &  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ  ΔΗΜΩΝ»  με  

τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών έως το όριο της χρηματοδότησης το οποίο ανέρχεται σε 

120.000,00 € και ιδίους πόρους του Δήμου Κάσου 75.163,60 €.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβασης βαρύνει την με Κ.Α.: 61.7135.0001 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση :ΦΡΥ-ΚΑΣΟΣ

 Ταχ. Κωδ. : 85800
Τηλ.                   :2245360215
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Οι δικαιούμενοι συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο  άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασίας σύναψης σύμβασης αναφέρονται

αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της Διακήρυξης.

 Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα γίνει 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 εκατόν πενήντα  (150) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ  είναι η 19/07/2022.

Η Διακήρυξη της προμήθειας θα δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ και η περίληψη της διακήρυξης στη Διαύγεια. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, όπου μετά τη λήξη της προθεσμίας 

παραλαβής των προσφορών θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η οποία θα γίνει από την Επιτροπή  

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης του Δήμου.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι Δευτέρα  08/08/2022 και ώρα 15:00

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι 

(06) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

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
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