
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ο Δήμος Κυθήρων  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές 
για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας:   «Αναβάθμιση & ανακαίνιση Αντλιοστασίων & πηγών 
Δ.Κ. Αντικυθήρων». 
 
Προθεσμία υποβολής προσφορών :  Δευτέρα  30.3.2015 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή.  

Προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών :  5 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή. 

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου 

(απευθείας ανάθεση) η οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» . 

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το 

επισυναπτόμενο έντυπο σχετικής προσφοράς , το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 

αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα σ΄αυτό: η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ, η ημερομηνία και τα 

στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης  . 

Επισυναπτόμενα: 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Οικονομική προσφορά 

 

 

                                                                     Κύθηρα  23.3.2015 

 

 

 

                                                                   Εκ του Δήμου Κυθήρων 

 

 

 



 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: Δήμο Κυθήρων 
 

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Αναβάθμιση & ανακαίνιση Αντλιοστασίων & πηγών 

Δ.Κ.Αντικυθήρων»,  όπως ακριβώς αναφέρεται στη σχετική Τεχνική Περιγραφή,  προσφέρω το ποσό 

των : 

 

Τίτλος  δαπάνης Προφερόμενο ποσό σε €  

Αναβάθμιση & ανακαίνιση Αντλιοστασίων & 

πηγών Δ.Κ. Αντικυθήρων 
 

 

Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:   ΦΠΑ , ασφαλιστικές εισφορές και  κρατήσεις. 

 

 

 

                                                          Κύθηρα            . 3 . 2015 

 

 

 

                                                                        Ο Προσφέρων 

 

 

                                                      (σφραγίδα & υπογραφή)  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ο Δήμος Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αρίθμ.: 6/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της 

προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την «Επισκευή - συντήρηση γηπέδων αθλοπαιδιών 

Αντικυθήρων» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην επισυναπτόμενη στην παρούσα 92/2014 μελέτη 

του Τμ. Τεχν. Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, δηλώνοντας την τιμή που προσφέρουν με βάση τον 

προϋπολογισμό της δαπάνης, καθώς και αποδεχόμενοι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις 

οποίες έλαβαν γνώση. 

 Προθεσμία υποβολής προσφορών :  Δευτέρα  30.3.2015 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή . 

Προθεσμία παράδοσης και εγκατάστασης εξοπλισμού: 5 ημέρες από την δημοσίευση της σύμβασης.   

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή . 

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου η 

οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» . 

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το 

επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς , το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα σ’ αυτό : η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα 

στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης  . 

Επισυναπτόμενα: 

1. ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5. ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 

6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    

 

                                            Κύθηρα  23  . 3 . 2015 

 

                                      Εκ του Δήμου Κυθήρων 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: Δήμο Κυθήρων 
 

Για την εκτέλεση της προμήθειας : «Επισκευή - συντήρηση γηπέδων αθλοπαιδιών Αντικυθήρων»,  όπως 

ακριβώς αναφέρεται στην υπ΄αριθ. 92/2014  σχετική Μελέτη του Τμ. Τεχν. Υποστήριξης Νησιωτικών 

Δήμων,   

προσφέρω το ποσό των : 

 

Τίτλος  δαπάνης Προφερόμενο ποσό σε €  

Επισκευή - συντήρηση γηπέδων αθλοπαιδιών 

Αντικυθήρων 
 

 

Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:   ΦΠΑ , ασφαλιστικές εισφορές και  κρατήσεις. 

 

 

 

                                                          Κύθηρα            . 3 . 2015 

 

 

 

                                                                        Ο Προσφέρων 

 

 

                                                      (σφραγίδα & υπογραφή)  

 

 

 


