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                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αντίπαρος    29/11/2022 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      Αρ. Πρωτ.:          3394                        

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

 

Ταχ. Δ/νση: Αντίπαρος 

Ταχ. Κώδ.: 84007 

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Άννα 

Τηλέφωνο: 2284061722 

E-mail: info@antiparos.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

«Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου 

(χρηση 2022-2023)» 

α/α ΕΣΗΔΗΣ: 177008 

 

O Δήμος Αντιπάρου θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία κάτω 

των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής,   σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α),  για την 

παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου (χρηση 2022-2023)» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  

60.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα 

των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου (χρήση 2022-2023)», όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Συνοπτικά, αντικείμενο της 

σύμβασης είναι η παρακολούθηση, η συντήρηση και η εξασφάλιση καλής και ασφαλούς 

λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45232421 – 9 Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της αναλυτικής διακήρυξης.  

Κριτήριο κατακύρωσης:  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη βάσει τιμής.     

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης, για το σύνολο των υπηρεσιών. 

 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  15/12/2022και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , από την ημερομηνία δημοσίευσης  της 

διακήρυξης στις 29/11/2022, και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 29/11/2022. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:  

     ΑΔΑ:   

ΑΔΑ: ΩΜΕ4ΩΨΘ-Η98
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Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  «εγγύηση συμμετοχής», που 

ανέρχεται στο ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων 

των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο 

δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ήτοι ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) 

 

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, http://www.promitheus.gov.gr/ όπου η σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε συστημικό αριθμό: 

177008 

Αρμόδιοι για πληροφορίες:  κα. Παλαιολόγου Άννα, τηλ. 22840-61570, e-mail: 

info@antiparos.gr. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΜΕ4ΩΨΘ-Η98
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