
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                       Αντίπαρος,30-07-2021 

∆ΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                      Αρ. Πρωτ. 2538 

Τηλέφωνο: 2284061570. 

Fax: 2284061218. 

email: info@antiparos.gr      

Περίληψη ∆ιακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισµού για τις: «Εργασίες 

συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων 

Αντιπάρου (χρήση 2021-2022)» 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ∆ΙΑΚΥΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, 
για τις «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυµάτων Αντιπάρου (χρήση 2021-2022)», που θα διεξαχθεί 
σύµφωνα µε α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους 
όρους διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν µε την αρ. 56/27-07-2021 
απόφαση οικονοµικής επιτροπής (Α∆Α: ΨΠΛΚΩΨΘ-Κ2Ψ). Η διακήρυξη της 
υπηρεσίας έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 ενώ το κριτήριο 
ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  

Ταχ.Κωδ.: 84007 

Τηλ.: 2284061570 

Telefax: 2284061218 

E-mail: info@antiparos.gr 

Κωδικός NUTS:GR422 

CPV : 90481000-2 

Ιστοσελίδα: antiparos.gr 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Αντιπάρου, 

στην Αντίπαρο, την Τρίτη 17-08-2021, ώρα 10:00, ενώπιον της αρµόδιας 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

3. Πρόσβαση στα έγγραφα 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του 

διαγωνισµού από τα γραφεία του ∆ήµου Αντιπάρου. Για την παραλαβή των 

τευχών οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 

που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε 

δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στο γραφείο του 

Αντιδηµάρχου κ. Αρτέµη Τριαντάφυλλο που στεγάζεται στο ισόγειο του 

∆ηµαρχείου του ∆ήµου Αντιπάρου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

(∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:30πµ έως 15:00µµ). Μπορούν επίσης να 

λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. Επίσης 

διατίθεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αντιπάρου, στις ανακοινώσεις. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν 

συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφεροµένης στο πρώτο 

εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών 
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Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς 

να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.  

4. Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε 74.400,00 

Ευρώ και αναλύεται σε:  

Καθαρή αξία: 60.000,00€  

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: 14.400,00€  

5. 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. 

6.∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή 

συνεταιρισµοί, ενώσεις, εταιρείες ή Κ/Ξ µε οποιαδήποτε συνδυασµό, 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν εκτελέσει ή εκτελούν όµοιες 

εργασίες που θα αποδεικνύονται µε συµβάσεις ή άλλα επίσηµα έγγραφα, 

στην Ελλάδα ή αντίστοιχες χώρες 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 Σ∆Σ, στο βαθµό 

που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 

2, 4 και 5 και τις 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 δηµόσιων συµβάσεων. 

7. Η οικονοµική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 125 του Ν4412/16 (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και σε 

έντυπο της υπηρεσίας). Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 

ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

διαγωνισµού. 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον 

συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 

4412/2016, για διάστηµα 6 µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

Αντίπαρος, 30-07- 2021 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

Αναστάσιος ∆ηµ. Φαρούπος 
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