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                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αντίπαρος    04/07/2022 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      Αρ. Πρωτ.:          1967                          
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 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ» 
α/α ΕΣΗΔΗΣ: 164317 

 
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 

προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  

120.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 148.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα 

των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 80% από το Πράσινο Ταμείο και 20% από ιδίους πόρους. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων 
χωρητικότητας 5.500 λίτρων και δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων χωρητικότητας 2.200 
λίτρων, με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα που θα συμπεριλαμβάνονται, με 
τις εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου, για την αισθητική αναβάθμιση των 
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αντιπάρου. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 4241626210-0. 

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 της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  21/07/2022 και ώρα .15:00 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr)  
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.   

     ΑΔΑ:   

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΕ3ΧΩΨΘ-Η9Ω
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Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύμβασης, ήτοι δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400,00€). 
 
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,  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε συστημικό αριθμό: 164317 
Αρμόδιοι για πληροφορίες:  κα. Παλαιολόγου Άννα, τηλ. 22840-61570, e-mail: 
info@antiparos.gr. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:info@antiparos.gr
ΑΔΑ: ΨΕ3ΧΩΨΘ-Η9Ω
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