
 

                                    
 
 
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

 ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Κρέστενα,  02   /  09  / 2022 
                                                                                                                                                                      Αρ.  Πρωτ:  6356 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Ανοικτό διαγωνισµό σε ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ», µε κριτήριο κατακύρωσης την η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

 
Προϋπολογιζόµενη δαπάνη 248.000,00 € µε Φ.Π.Α.(καθαρό ποσό: 200.000,00€ και Φ.Π.Α.:48.000,00)€. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 τηςΥ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π.∆. 60/07. 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ, ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ  20 / 09  /2022  ΩΡΑ: 13:00 µ.µ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει επτά (7) εργάσιµες ηµέρες, µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών, στις 29-09-2022 ηµέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνωντης Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων 

για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ », Άξονας 

Προτεραιότητας «Περιβάλλον»  με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 9169/2021 και ημερομηνία 2-3-

2022 (ΑΔΑ: 9Δ0Η46ΜΤΛ6-ΝΓ1) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ). 

α/α Είδος 
Ποσότητα 

(τεµάχια) 

Τιµή 

Μονάδας (€) 

 
Σύνολο (€) 

1. 
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον 
εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου διυλιστηρίου 

Κρεστένων  

Κωδ.CPV: 42912310-8 - Συσκευές διήθησης 
νερού 

1  200.000,00  200.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00 

  Φ.Π.Α.  24%   48.000,00 

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 248.000,00 

ΑΔΑ: Ψ1Σ2ΩΨΦ-ΠΦΤ





 
  Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν µε την προσφορά τους και εγγύηση συµµετοχής 

ποσοστού 2% της συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης (χωρίςΦ.Π.Α.) ήτοι:4.000,00€ 

   Για περισσότερες πληροφορίεςως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο, καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (Τρυφωνοπούλου Φανή 

τηλ: 26250-23220 ). 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της περίληψης της διακήρυξης αυτής βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο ∆ήµαρχος 
 

∆ιονύσιος Μπαλιούκος 

ΑΔΑ: Ψ1Σ2ΩΨΦ-ΠΦΤ
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