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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ–ΜΕΘΑΝΩΝ                                               
Ταχ. Δ/νση : Γαλατάς Τ.Κ. 180 20                                        
Τηλ. : 2298 0 42 211 – 43 738                             
Φαξ : 2298 0 42 440                                                  
E-mail : dhmostr@otenet.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της Προμήθειας με τίτλο : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΑΝΩΝ»

Ο Δήμος Τροιζηνίας–Μεθάνων διακηρύττει ότι θα διεξαχθεί ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για 

την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΑΝΩΝ». Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την 

τεχνική προσφορά όσο και για την οικονομική προσφορά, η οποία εκτιμάται βάσει των αναλυτικώς αναφερομένων 

στη Διακήρυξη κριτηρίων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): CPV 42996000-4 (Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων) και συμπληρωματικού CPV 51500000-7 

(Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού).

Ο Προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης Προμήθειας, με βάση τη Μελέτη με αριθμό 48/2018 από το ΤΜΗΜΑ 

TEXΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ (Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.) της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ανέρχεται στο ποσό των 796.608,00 € (χωρίς 

Φ.Π.Α.), δηλαδή συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται στο ποσό των 987.794,00 €. 

Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών 

στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων». Περιλαμβάνεται 

στην Πράξη: «Προμήθεια Αναβάθμισης Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Μεθάνων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 7249/31-01-2019. Με την Απόφαση με αρ. 

πρωτ. 829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), εγκρίθηκε η μεταφορά της Πράξης από το Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τα Συμβατικά Τεύχη του Διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια 

προσβάσιμο, χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί” της Πύλης http://www.promitheus.gov.gr καθώς και στην Ιστοσελίδα 

του Δήμου www.dimostroizinias-methanon.gr.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimostroizinias-methanon.gr/
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Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στο 

αντικείμενο της υπό ανάθεση Προμήθειας, που είναι εγκατεστημένα:

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 ΣΔΣ, 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 δημοσίων Συμβάσεων. 

Ο Οικονομικός Φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων 

συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω 

Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή Προσφοράς. 

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς, κατά 

τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, που ανέρχεται στο 

ποσό των 15.932,16 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. 

Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής Προσφορών.

Οι Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος έως την 4/2/2022 και ώρα 

15:00. 

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» θα 

διεξαχθεί την 10/2/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες για την παράδοση της Προμήθειας και σε τρεις (3) 

μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών και απαντώνται, αντίστοιχα, στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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