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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης διακηρύσσει ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό 

µε για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (1 Καλαθοφόρο όχηµα, 1 ∆ιαµορφωτής γιαών (grader), 1 Μηχανοκίνητος 

φορτωτής, 1 Φορτηγό όχηµα (µεταχειρισµένο), 1 Φορτηγό όχηµα (καινούργιο), 1 

Απορριµµατοφόρο υπογείων κάδων, 2 Αλατοδιανοµείς, 1 Υπερκατασκευή πλύσεως κάδων), 

για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Θέρµης. 

Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή προσφοράς, ανά οµάδα ειδών 

της µελέτης (18/2016). 

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

προϋπολογισµού (µερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες οµάδες ή για το σύνολο των 

οµάδων.  

  Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 379.500 € µε Φ.Π.Α. 

∆ιάρκεια σύµβασης έξι (6) µήνες από την υπογραφή της. Ακόµα η σύµβαση θα µπορεί 

να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα δίµηνο επί πλέον από την ηµεροµηνία λήξης 

της και κατόπιν έγκρισης του ∆ηµοτικού υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες και πάντως 

χωρίς να γίνει υπέρβαση του προϋπολογισµού της δαπάνης.  

Η διενέργεια της προµήθειας εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ 199/2016 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµ 215/2016 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Ηµεροµηνία έναρξης 

ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 31/05/2016 και ώρα 08.00:00 π.µ. 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 05/07/2016 και ώρα 17:00:00 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 25/05/2016. 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 6.170,73 Ευρώ, όταν 

πρόκειται για προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισµού της µελέτης (για όλες τις οµάδες 

ειδών). 

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

ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ και θα 

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

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. 



Εφόσον κάποιος συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µια ή 

περισσότερες οµάδες της προµήθειας και όχι για όλες τις οµάδες των ειδών,  µπορεί να 

υποβάλλει αντίστοιχα και εγγύηση συµµετοχής ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης από την 

υπηρεσία δαπάνης εκτός ΦΠΑ, για  την οµάδα ή το σύνολο των οµάδων για τις οποίες 

υποβάλει προσφορά και συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

Το ποσό εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης 

από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε οµάδα του προϋπολογισµού της 

µελέτης είναι: 

Α’  Οµάδα 1.626,01 ευρώ, Β’ Οµάδα 731,70 ευρώ, Γ’ Οµάδα 731,70  ευρώ, ∆’  Οµάδα  

162,6 ευρώ, Ε’ Οµάδα 552,84 ευρώ, Z’ Οµάδα 1000 ευρώ, Η’ Οµάδα 325,20 ευρώ, ΣΤ’  

Οµάδα     1040,65 ευρώ. 

Χρόνος ισχύος της εγγύησης (πρέπει να έχει τουλάχιστον τετράµηνη ισχύ). 

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

ηµέρες και ώρες στην  Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Θέρµης (δεύτερο χλµ. Θέρµης - 

Τριαδίου). Αρµόδιος υπάλληλος Κολοκυθάς Αθανάσιος τηλ 2310-478029 FAX 2310-

478039, email s.kolokythas@thermi.gov.gr . Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί για 

µία (1) φορά στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 

(άρθρο 8 παρ. 6Β του Ν. 2741/1999), σε δύο(2) οικονοµικές εφηµερίδες , µια (1) ηµερήσια ή 

εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα µε έδρα το νοµό Θεσσαλονίκης (άρθρο 5 παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ) 

,και σε µία (1) εβδοµαδιαία και µια (1) ηµερήσια τοπική  εφηµερίδα µε έδρα το νοµό 

Θεσσαλονίκης ( παρ. Β1, περ. (β) άρθρου 3 ν. 3548/2007). 

Η διακήρυξη και η µελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού : 

Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται µόνο από 

εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 

που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. 

Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή 

αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε 

το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του 

διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το 

αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες από τη λήψη της αίτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί σε εµφανές µέρος του ∆ήµου Θέρµης, ενώ 

ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί σε επιµελητήρια (παρ. 1 περ. α΄ άρθρου 5 ΕΚΠΟΤΑ), 

επίσης θα διατίθεται η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού (µελέτη, τεχνική 

έκθεση, συγγραφή υποχρεώσεων – προδιαγραφές και προϋπολογισµός,) από το διαδίκτυο στην 

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

∆ιακηρύξεις). 

 
 

 
  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
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