
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

                                                                              Θέρµη,   11/05/2016  

                                                                              Αρ. Πρωτ.:15717 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές για  την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια µεταλλικών κάδων 

µικροαπορριµµάτων & ανταλλακτικών µεταλλικών κάδων απορριµµάτων» για τις 

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

οµάδα ειδών του συγκεντρωτικού προϋπολογισµού της µελέτης.  

   ∆ίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς µόνο για κάποια οµάδα ειδών του 

συγκεντρωτικού προϋπολογισµού (µερική προσφορά) αλλά και για το σύνολο των 

οµάδων.  

Η σύµβαση προµήθειας  θα έχει διάρκεια 2 µήνες 
Επιπροσθέτως, ο χρόνος παράδοσης θα µπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί 

αναγκαίο, για ένα µήνα επί πλέον από την ηµεροµηνία λήξης παράδοσης της 

παρούσας προµήθειας, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού ποσού και κατόπιν έγκρισης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες. 

Ο προϋπολογισµός της δηµοπρατούµενης προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

46.510,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή 57.207,30 ευρώ µε Φ.Π.Α. 23%. Η χρηµατοδότηση 

της προµήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τις παρακάτω ∆ηµοτικές 

πιστώσεις οικονοµικού  έτους 2016 

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αρ. 199/2016 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου. 

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

Θέρµης (γραφείο ∆νσης Καθαριότητας), 2ο χλµ Θέρµης – Τριαδίου στις 

20/05/2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 (ώρα έναρξης παραλαβής 

προσφορών) και µέχρι 10:30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της 

αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα 

ηµεροµηνία, τότε αυτή θα γίνει στις 27/05/2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα από 

10:00 (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και µέχρι 10:30 στον ίδιο τόπο και 

ώρα. 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό συνολικά των  930,20 

Ευρώ . 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης 

(εκτός ΦΠΑ).  

Εφόσον κάποιος επιθυµεί να καταθέσει προσφορά µόνο για µια οµάδα ειδών της 

προµήθειας (δυνατότητα κατάθεσης µερικών προσφορών) τότε µπορεί να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσοστού 2% επί του προϋπολογισµού µελέτης 

(εκτός ΦΠΑ), της οµάδας ειδών για την οποία  ενδιαφέρεται να καταθέτει προσφορά. 

∆ηλαδή η εγγυητική επιστολή συµµετοχής µόνο για τα είδη ανά οµάδα είναι: 



  

Α οµάδα 729,60 ευρώ 

Β οµάδα 120 ευρώ 

Γ οµάδα 80,6 ευρώ 

. 

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα πρέπει να είναι κατατεθειµένη 

υπό  µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή υπό µορφή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας.  

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 01στα 

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

s.kolokythas@thermi.gov.gr Γραφείο Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Κολοκυθάς 

Αθανάσιος. Η διακήρυξη και η περίληψη διακήρυξης θα διατίθενται και από το 

διαδίκτυο στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου θέρµης, στη 

διεύθυνση:www.dimosthermis.gr (Ενηµέρωση – ∆ιακηρύξεις)  
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