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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές για την Προµήθεια υλικών αρδευτικού συστήµατος κήπων (σωλήνες 

άρδευσης, συνδέσµους ρακόρ, προγραµµατιστές µπαταρίας, ηλεκτροβάνες κλπ), για 

τις ανάγκες του ∆ήµου Θέρµης, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 

προσφοράς.  

 Ο  προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στις 20.341,74 € µε Φ.Π.Α. 

Χρόνος διάρκειας της σύµβασης από την ηµεροµηνία υπογραφής αυτής και για ένα (1) 

έτος.   

∆εν επιτρέπεται οι διαγωνιζόµενοι να δώσουν προσφορά για µέρος των 

υλικών της προµήθειας (απαγορεύονται οι µερικές προσφορές). 

Η έγκριση των όρων διακήρυξης έγινε µε την υπ αριθµ 462/2013 απόφαση  

της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Θέρµης (γραφείο ∆νσης Πρασίνου), 2ο χλµ Θέρµης – Τριαδίου,   στις 31/10/2013 

ηµέρα Πέµπτη και ώρα από 08.30 µ.µ.(ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) µέχρι 

09.00 µ.µ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισµών.  

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα δεν 

θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα 

ηµεροµηνία, τότε αυτός θα γίνει στις  07/11/2013 ηµέρα  Πέµπτη στον ίδιο τόπο και 

ώρα. 

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισµού 

(20.341,74 €)  και ορίζεται στο ποσό των 1.017,08 ευρώ, κατατεθειµένη υπό  µορφή 

γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή υπό µορφή εγγυητικής 

επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 

επί ένα (1) µήνα, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η 

διακήρυξη (ήτοι τετράµηνη ισχύ). 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο γραφείο προµηθειών του  ∆ήµου Θέρµης, 

στη διεύθυνση 2ο χλµ οδού Θέρµης Τριαδίου  Ν. Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, ΤΚ 570 01 

στα τηλέφωνα: +302310 478029, +302310 478027, fax +302310 478039, e mail: 

s.kolokythas@dimosthermis.gr Γραφείο Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλοι 

Κολοκυθάς Αθανάσιος.  

 



  

 Η διακήρυξη και η περίληψη διακήρυξης θα δηµοσιευθούν και στην επίσηµη 

ιστοσελίδα του ∆ήµου θέρµης, στη διεύθυνση:www.dimosthermis.gr (Ενηµέρωση – 

∆ιακηρύξεις)  
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