
                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟY 

     Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

     Δ/νση: Πόρος Αττικής 

     Τ.Κ.: 180 20 

     Πληροφορίες: Καραδήμα Ευαγγελία 

                             Τούσα Αικατερίνη    

     Τηλέφωνο: 2298320523       

     Fax: 2298025353            

     e-mail: dimosporou.prom@gmail.gr 

Πόρος,  21/07/2020 

 

 

Αρ. Πρωτ.:  -4680- 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Α) επιχείρηση: Στεργίου Δημήτριος – DS CLIMA 

B) κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
                                                                    
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 106/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 

64Ξ0ΩΞΝ-9Ρ9), ο Δήμος Πόρου έκρινε άγονο και ματαίωσε το Διαγωνισμό, με αρ. πρωτ. 3993/26-06-

2020 και Α.Δ.Α.Μ. 20PROC006929220 2020-06-26, λόγω μη υποβολής προσφορών. Με την ίδια 

απόφαση εγκρίθηκε η ολοκλήρωση του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια κλιματιστικών για τις 

ανάγκες των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Πόρου», με την υπαγωγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει των διατάξεων της περ, (α), της παρ. 2 του 

άρθρου 32, του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τους ίδιους όρους της Διακήρυξης Διαγωνισμού με αρ. 

πρωτ. 3993/26-06-2020. 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.400,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 6.774,19  € - Φ.Π.Α. : 8.400,00 €), που θα επιβαρύνει 

τον προϋπολογισμό 2020 του Δήμου Πόρου και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 60.7131.0001. Για την εν 

λόγω ανάθεση έχει εκδοθεί η Α.Α.Υ. με αριθμό 403/15-06-2020 (ΑΔΑ : 6ΧΠΔΩΞΝ-ΛΞΕ). 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 της Διακήρυξης, είναι «πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής». 

 

Η παρούσα ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Διαγωνισμού, με αρ. πρωτ. 3993/26-06-2020 
και Α.Δ.Α.Μ. 20PROC006929220 2020-06-26. 

 

Βάσει των ανωτέρω σας παρακαλούμε να μας προσκομίσετε Φάκελο με την προσφορά σας, μέσα στον 

οποίο θα περιλαμβάνονται (α) Φάκελος με τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (β) Φάκελος με την 

«Τεχνική Προσφορά» και (γ) Φάκελος με την «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 2 της 

Διακήρυξης. Το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Πόρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://poros.gr/diagonismoi.html.  

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε σχετική προσφορά σας σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 

του Δήμου Πόρου, στη Διεύθυνση: Πόρος Αττικής, Τ.Κ.: 180 20, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 

τις 04/08/2020. 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 

                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

https://poros.gr/diagonismoi.html


 

 

 

Τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πόρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Πόρου, στις 21/07/2020. 

 

 

Η ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣΑ                                                 ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

 

 

ΤΟΥΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                    ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                      

                                                                                           

 

 

                                                                                      ΧΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      

 

                                                                                 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΡΟΥ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΔΗΣ 
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