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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευών  εγκαταστάσεων μεταφοράς και επεξεργασίας 

λυμάτων» και κωδικό C.P.V.: 90491000-5, 90470000-2, 50511000-0, προϋπολογισμού 

73.904,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % με τους παρακάτω όρους: 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Πόλη ΠΟΡΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 180 20 

Τηλέφωνο 2298320523 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dty@poros.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ανδρέας Νικολετόπουλος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.poros.gr 
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Πόρου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Ο.Τ.Α.). 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  και της ιστοσελίδας 

www.poros.gr . 

2. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του N. 4412/16. 

  

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Πόρου. Η δαπάνη για τη σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 

25.6262.0024 και τίτλο «Εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευών  εγκαταστάσεων 

μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων», των προϋπολογισμών του Δήμου οικ. ετών 2021 και 2022. 

3. Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου Σύμβασης  

Η παρούσα ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες ελέγχου, συντήρησης 

και επισκευών  εγκαταστάσεων μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων», (C.P.V. 90491000-5, 

90470000-2, 50511000-0). 

 
 

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης των υπηρεσιών 

Η δαπάνη της υπηρεσίας έχει προϋπολογισθεί για δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό 59.600,00 €  (άνευ Φ.Π.Α. 24%) και 73.904,00 €, 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).  

4. Διαδικασία - Κριτήρια Ανάθεσης   

Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία του «ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, του άρθρου 117 του 

Ν. 4412/2016» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει  τιμής.  

5. Προθεσμία Διενέργεια Διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πόρου, Πλατεία Καραμάνου (Δημαρχείου), 
την 14/06/2021, ώρα 12:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη 
αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 09/06/2021 και ώρα 15:00 π.μ. 

6. Δικαίωμα Συμμετοχής   

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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 

δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

7. Εγγύηση Συμμετοχής   

Δεν απαιτείται. 

8. Δημοσιότητα 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :   www.poros.gr   

 

 

                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΡΟΥ 

 

                                                     

                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ       
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