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Ο ∆ήµαρχος Θέρµης προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές για  την προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας   (1.500 τµχ ή σετ ή 

ζεύγη )  µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ,προϋπολογισµού  26.602,44€ 

µε  Φ.Π.Α. 23% και 21.628,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής αυτής και 

για  τέσσερις   (4) µήνες. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµού του 2014 και η χρηµατοδότηση θα γίνει 

από ίδιους πόρους. Ο ∆ήµος σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί  το σύνολο 

των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων  ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη 

της σύµβασης υπάρχουν ποσότητες που  δεν θα έχουν απορροφηθεί από το ∆ήµο τότε 

γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται  ο ∆ήµος να µην τις απορροφήσει  

χωρίς να προκύπτει καµία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου. 

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αρ  605/2013απόφαση  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 

27/12/2013, ηµέρα Παρασκευή    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.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία 

και ώρα ή  χωρίς τη  φυσική παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης σύµφωνα µε 

τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας δεν θα γίνουν αποδεκτές 

και θα απορριφθούν. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα 

ηµεροµηνία, τότε αυτός θα γίνει την  03/01/2013 ηµέρα   Παρασκευή στον ίδιο τόπο  

και ώρα. 

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

(26.602,44€)  και ορίζεται στο ποσό των  1.330,12€,  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 από την ηµέρα  διενέργειας του διαγωνισµού). 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισµού, τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες είτε από την  Υπηρεσία του ∆ήµου Θέρµης (2
ο
  χλµ 

Θέρµης –Τριαδίου) 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 τηλ 2310-478027,2310-478029 FAX 2310-

478039. Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µία (1) φορά σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της αρ. 11389/23-3-93 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών σε µία (1) 

ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του νοµού Θεσσαλονίκης. Η περίληψη της διακήρυξης 

θα τοιχοκολληθεί  και σε εµφανές σηµείο του ∆ηµαρχείου της Θέρµης στο πίνακα 

ανακοινώσεων. . Η διακήρυξη και η περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθούν και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Θέρµης (www.dimosthermis.gr) 
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