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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών µε τίτλο «Συντήρηση και 

υποστήριξη εφαρµογών λογισµικού ∆ήµου θέρµης», µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή προσφοράς ανά οµάδα εργασίας της µελέτης.  

Οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν, περιγραφικά είναι οι εξής: 

• Η  συντήρηση του Πληροφοριακού συστήµατος των διοικητικών και 

οικονοµικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστηµένο στο ∆ήµο Θέρµης σε 

client-server καθώς και η υποστήριξη και επιµόρφωση των χρηστών στις 

καθηµερινές τους εργσίες (Οµάδα Α’ της µελέτης, προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 

33.610,24 ευρώ).  

• Η επεξεργασία και η επικαιροποίηση µέρους των στοιχείων του λογισµικού 

προγράµµατος Citizens βάσει των εκλογικών  καταλόγων του ∆ήµου, όπως 

διόρθωση και συµπλήρωση οδών, περιοχών και ταχυδροµικών κωδικών, 

ηλικιακές, γεωγραφικές, και δηµογραφικές κατανοµές κ.ά. (Οµάδα Β’ της 

µελέτης, προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 1.500,00 ευρώ). 

 Ο  συνολικός προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στις 35.110,24 € µε Φ.Π.Α,  

Χρονική διάρκεια της σύµβασης ως εξής: 

Για τις εργασίες της οµάδας Α της µελέτης, απο 01-01-2014 και  µέχρι την 31-12-

2014.  

Για τις εργασίες της οµάδας Β της µελέτης, από 01-05-2014 και  µέχρι την 31-12-

2014.  

∆εν προβλέπεται παράταση της σύµβασης. Επιτρέπεται η κατάθεση µερικής 

προσφοράς µόνο για κάποια οµάδα ειδών εργασίας της µελέτης αλλά και για το 

σύνολο των οµάδων.  

Η έγκριση πραγµατοποίηση της προµήθειας έγινε µε την υπ’ αριθµ 556/2013 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ο 

καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης του κριτηρίου κατακύρωσης και των όρων 

διακήρυξης έγινε µε την υπ’ αριθµ 571/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

∆ιεύθυνση κατάθεσης προσφορών: Γραφείο Προγραµµατισµού και 

Ανάπτυξης του ∆ήµου θέρµης, οδός ∆ηµοκρατίας 1, Θέρµη ΤΚ 57001, Ν 

Θεσσαλονίκης, Ελλάδα τηλ. +302313300711 302313300777, fax: +302310478201. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης  του 

∆ήµου Θέρµης ,∆ηµοκρατίας 1 Θέρµη Τ.Κ. 57001 στις  19/12/2013 ηµέρα  Πέµπτη  

και  ώρα από 10:00 µ.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και µέχρι 10:30 

µ.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.  



  

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 7 της διακήρυξης περί δικαιολογητικών συµµετοχής, 

δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν. 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία  Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 

Θέρµης (Πλατεία ∆ηµοκρατίας 1 ,Θέρµη ,ΤΚ 57001 ,Τηλ .2313-300700) µε 

οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως 

προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία (πρωτοκολλούνται) µέχρι την 

προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 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 την 24/12/2013 ηµέρα  Τρίτη στον ίδιο τόπο  και 

ώρα. 

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του  προϋπολογισµού (µε ΦΠΑ) της 

αντίστοιχης οµάδας εργασιών που συµµετέχει κάποιος στο διαγωνισµό, ή του 

συνολικού προϋπολογισµού και των δυο οµάδων (µε ΦΠΑ) της µελέτης και δίδεται µε 

ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και 

τους Ο.Τ.Α. Ειδικότερα, η εγγύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε 

ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο ποσό των  672,20 ευρώ µε ΦΠΑ για την Α΄Οµάδα 

και 30 ευρώ µε ΦΠΑ για την Β΄Οµάδα ή 702,20 ευρώ µε ΦΠΑ και για τις δυο 

οµάδες. ∆ιάρκεια ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής είναι 210 ηµέρες από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν  τη διακήρυξη και τη µελέτη , είτε 

από  το γραφείο προµηθειών του ∆ήµου  Θέρµης  που βρίσκεται στο 2ο χλµ Θέρµης 

- Τριαδίου , τηλ.2310 -478029, Fax 2310-478039 ,όλες τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες ,είτε µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού 

αιτήµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.kolokythas@dimosthermis.gr και κατόπιν 

προηγούµενης τηλεφωνικής συνεννόησης.   Αρµόδιος υπάλληλος Κολοκυθάς 

Αθανάσιος . 

Περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου, θα δηµοσιευθεί  σε µια ηµερήσια τοπική  

εφηµερίδα του Ν. Θεσσαλονίκης .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. 

Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα, εγγράφως ,  συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σχετικά µε τη διακήρυξη, αυτές παρέχονται τρεις  (3) τουλάχιστον 

ηµέρες  πριν από την ηµεροµηνία, που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
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