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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της ψηφιακής ικανότητας των 
εθελοντικών ομάδων», προϋπολογισμού 34.523,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, με διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού. 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής.   

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 

Με την με αριθμ. 110/24-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης εγκρίθηκαν οι 
όροι διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας . 

 
Αντικείμενο  CPV 

Τμήμα Α΄: Κινητά τηλέφωνα (smart phones) 32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 

Τμήμα Β΄: Tαμπλέτες (tablets) 30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για 
την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη 
χρήση γραφίδας 

Τμήμα Γ΄: Ολοκληρωμένο σύστημα τηλεματικής στόλου 32441300-9 Σύστημα τηλεματικής 

Τμήμα Δ΄: Υποδομή δορυφορικού διαδικτύου 72400000-4 Υπηρεσίες Διαδικτύου 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη για όλα τα προς 
προμήθεια είδη κάθε τμήματος, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1.3. και στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας. Προσφορές υποβάλλονται  είτε για κάθε τμήμα χωριστά είτε για οποιαδήποτε από τα τμήματα 
μαζί.   
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου Θέρμης, Πλατεία Δημοκρατίας 1, ΤΚ 
570 01 στις 08/04/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και μέχρι 
10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμών. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την 
προαναφερόμενη μέρα, ώρα και τόπο.  

Ελληνική   
 
 
 
 



 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα ή χωρίς τη φυσική 
παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Θέρμης (Πλατεία 
Δημοκρατίας 1,Θέρμη,ΤΚ 57001,Τηλ.2313-300700) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για προσφορές που 
παραλαμβάνονται εγκαίρως από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου δεν απαιτείται η φυσική παρουσία 
εκπροσώπου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα 
γίνει στις 15/04/2020, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και ώρα. 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 της διακήρυξης, είτε  
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής, Δημοκρατίας 1, ΤΚ 570 01 είτε  
(β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1, ΤΚ: 570 01 είτε  
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Δημοκρατίας 1, ΤΚ: 570 01. 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 
της διακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑ 
ΕΠ0081.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00810103) 
Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται διεξοδικά στην αναλυτική διακήρυξη. 

  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: 
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 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. 

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. 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 

Πόλη ΘΕΡΜΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 570 01 



 

Τηλέφωνο 2313-300700 

Φαξ 2313-300719 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@thermi.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Μανταλής Σταύρος – Πραλακίδης Στέργιος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.thermi.gov.gr 
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Θεόδωρος Παπαδόπουλος  
 


