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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης προκηρύσσει Ανοικτό ∆ηµόσιο  ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 

«Kάδων ανακύκλωσης  ,κιτίων  σήψης φυτικών απορριµµάτων (κάδων κοµποστοποίησης ) και υπόγειων κάδων 

απορριµµάτων »  µε  ποσότητες  αντίστοιχα 220,410 και 40 τµχ   ,µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή  , 

προϋπολογισµού  198.583,50€ µε ΦΠΑ  23% και  161.450,00€  χωρίς ΦΠΑ. 

Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους του ∆ήµου Θέρµης  κατά το ποσό των  33.050,00€ , το 

υπόλοιπο ποσό των  165.533,00€ θα καλυφθεί από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» πρόγραµµα «αστική αναζωογόνηση 

2012-2015». Η σύµβαση  θα  έχει διάρκεια σαράντα πέντε (45) ηµέρες   από την υπογραφής της . 

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµ 397/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία  της  Οικονοµικής Υπηρεσίας  του   ∆ήµου Θέρµης ,που βρίσκονται στο 2
ο
 

χλµ Θέρµης – Τριαδίου , Θέρµη, Τ.Κ. 57001   στις  18/11/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και  ώρα από 11:00 π.µ. (ώρα έναρξης 

παραλαβής προσφορών) και µέχρι 11:30 π.µ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισµών. 

Οι προσφορές µπορεί να κατατεθούν  και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µε πρωτόκολλο παραλαβής 

µέχρι την 15/11/2013  ηµέρα  Παρασκευή  στην έδρα του ∆ήµου (Πλατεία ∆ηµοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001,Θέρµη 

τηλ.2313-300700).  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός  την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, τότε αυτός θα γίνει την 

25/11/2013 ηµέρα  ∆ευτέρα  στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί του ποσού του  προϋπολογισµού, µε το  Φ.Π.Α. , για τον οποίο καταθέτει προσφορά.  Ειδικότερα, η εγγύηση 

συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο ποσό των,    1.891,12€  σε 

περίπτωση που κατατίθεται προσφορά  για τα  κιτία σήψης φυτικών απορριµµάτων ( 37.822,50€ χ5%), σε  περίπτωση 

που κατατίθεται προσφορά για τους κάδους ανακύκλωσης ορίζεται το ποσό των  3.044,25€ (60.885,00 χ 5%), σε 

περίπτωση που κατατίθεται προσφορά για τους υπόγειους κάδους απορριµµάτων ορίζεται το ποσό των 4.993,80€ 

(99.876,00 χ 5%).Σε περίπτωση που κατατεθεί προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισµού τότε αυτή θα ανέρχεται 

σε 9.929,18€ (198.583,50€χ5%) 

 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον  τεσσάρων (4 ) µηνών   από την ηµεροµηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η εγγυητική επιστολή δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων  ή από  πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενες από 

επίσηµη µετάφρασή τους εις την Ελληνική.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν  τη διακήρυξη και τη µελέτη , µετά   τη δηµοσίευση της περίληψης 

διακήρυξης στο ΦΕΚ δηµοσίων συµβάσεων ,είτε από  το γραφείο προµηθειών του ∆ήµου  Θέρµης  που βρίσκεται 

στο 2
ο
 χλµ Θέρµης - Τριαδίου , τηλ.2310 -478027  και 2310-478029, Fax 2310-478039 ,όλες τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες ,είτε µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήµατος στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση m.kiriakis@dimosthermis.gr  και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης . Αρµόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ. 

Κυριάκης Μιχαήλ &  Κολοκυθάς Αθανάσιος . 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µία (1) φορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρ. 11389/23-3-93 Απόφασης 

Υπουργού Εσωτερικών, σε δύο  (2) οικονοµικές εφηµερίδες ,δύο (2) ηµερήσιες τοπικές του νοµού Θεσσαλονίκης 

,µια (1) εβδοµαδιαία τοπική του νοµού Θεσσαλονίκης καθώς και στο Φ.Ε..Κ (τεύχος ∆ηµοσίευσης ∆ηµοσίών 

Συµβάσεων-∆.∆.Σ.).Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί σε Επιµελητήρια Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα 

αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Θέρµης (www.dimosthermis.gr) 

Η περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί και σε εµφανές σηµείο στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµαρχείου Θέρµης. 

       Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και  τυχόν επαναληπτικών,      

βαρύνουν τον πάροχο στον οποίο θα κατακυρωθεί  οριστικά η δηµοπρασία. Σε περίπτωση άρνησής του να τις 

καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του δήµου η εγγύηση συµµετοχής. Το κόστος ανά διαγωνισµό 

ανέρχεται σε περίπου 1.400,00€ 
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