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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
O Δήμαρχο̋ ΙΛΙΟΥ 
Διακηρύσσει ότι : 

 

       Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά βάσει τιμή̋ για την για τη συντήρηση καθαρισμό δικτύου 
αποχέτευση̋, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενό̋ ευρώ 
και είκοσι λεπτών (74.251,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τι̋ αντίστοιχε̋ ανάγκε̋ του 
Δήμου, όπω̋ προδιαγράφεται στη με κωδικό Π83/20 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ παρούση̋ Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του 

Ν.4412/16 «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016). 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του συμβατικού 
αντικειμένου. Προσφορέ̋ που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, 
όπω̋ αυτό εμφανίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ω̋ απαράδεκτε̋.  
 

1.Ο διαγωνισμό̋ θα πραγματοποιηθεί στι̋ 24/06/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με 10:30 π.μ., 
στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, επί τη̋ οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά 
το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τι̋ προσφορέ̋ του̋ αυτοπροσώπω̋ ή μέσω νομίμω̋ 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού. 

2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τι̋ προ̋ παροχή 
υπηρεσίε̋, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή 
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσει̋ Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
και Κοινοπραξίε̋ Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική 
γλώσσα. 
 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώ̋ από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η 
διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τι̋ εργάσιμε̋ 
ημέρε̋ και ώρε̋ να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ο̋ όροφο̋, τηλ. 
2132030136, 2132030185, 2132030195, 2132030196, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα 
Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: promithies@ilion.gr ). Επίση̋, θα παρέχεται 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη̋ πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντο̋ 
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. 

 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΜΕΧΩΕΒ-7Φ4
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.06.10 13:20:40
EEST
Reason:
Location: Athens

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5edf7d148045f405340fdde9 στις 10/06/20 13:24


		ΜΑΜΟΥΝΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
	2020-06-10T13:24:11+0300
	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
	ΑΠ:38726




