
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

                                                                              Θέρµη,             10/08/2016  

                                                                              Αρ. Πρωτ.                27782 

  

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης προκηρύσσει Πρόχειρο  µειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές 

για   «TΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»  προϋπολογισµού  72.022,30€ µε Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) ανά τµήµα του 

προϋπολογισµού της µελέτης µε α/α 22/2016 . 
Η  σύµβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και  έως την 31/12/2017  ή µέχρι εξαντλήσεως του ποσού 

αυτής εφόσον αυτό γίνει πριν την χρονική λήξη της σύµβασης.  

Η δαπάνη θα βαρύνει ίδιους πόρους του ∆ήµου Θέρµης. 

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµ. 347/2016  απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στo ∆ηµαρχείο Θέρµης  που βρίσκεται στη Θέρµη ,Πλατεία ∆ηµοκρατίας 1,Θέρµη 

ΤΚ 57001, τηλ.2313-300700   στις  30/08/2016  ηµέρα  Τρίτη  και  ώρα από 10:00 π.µ. (ώρα έναρξης 

παραλαβής προσφορών) και µέχρι 10:30 π.µ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της 

αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών. Οι προσφορές όταν δεν αποστέλλονται  ταχυδροµικά 

κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού την προαναφερόµενη µέρα , ώρα  

και τόπο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα ή  

χωρίς τη  φυσική παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης ,όταν δεν αποστέλλονται ταχυδροµικά 

,σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης  δεν θα γίνουν αποδεκτές 

και θα απορριφθούν. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, τότε αυτός θα γίνει 

στις  06/09/2016  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, χωρίς  το  Φ.Π.Α. για τον οποίο καταθέτει προσφορά  και δίδεται µε 

ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων  ή από  πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην  Ελληνική 

εφόσον έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα.  

Ειδικότερα, η εγγύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται 
στο ποσό των  239,50€ (11.975,00χ2%) για το τµήµα Α του προϋπολογισµού της µελέτης ,στο ποσό 

των   648,15€ (32.407,50χ2%)  για το τµήµα Β του προϋπολογισµού της µελέτης , στο ποσό των  

123,00€ (6.150,00χ2%)  για το τµήµα Γ του προϋπολογισµού της µελέτης , στο ποσό των  97,00€ 

(4.850,00χ2%)  για το τµήµα ∆ του προϋπολογισµού της µελέτης  και στο ποσό των 54,00€ 

(2.700,00χ2%) για το τµήµα Ε του προϋπολογισµού της µελέτης. Οποίος συµµετέχει σε περισσότερες 

της µίας οµάδας µπορεί να εκδίδει µία εγγυητική επιστολή συµµετοχής και η αξία της να 

περιλαµβάνει το σύνολο της αξίας των τµηµάτων για τα οποία συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

 Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον  διακοσίων δέκα (210) ηµερών από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση και αντίγραφα των τευχών του διαγωνισµού τις 

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

Τριαδίου),αρµόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ. Κυριάκης Μιχαήλ &  Κολοκυθάς Αθανάσιος , τηλ 2310-

478027 & 2310478029, FAX 2310-478046  ,είτε µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  κατόπιν 

σχετικού ηλεκτρονικού αιτήµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.kiriakis@thermi.gov.gr. Η 

περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µία (1) φορά  σε µία (1) ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του 

νοµού Θεσσαλονίκης. Η διακήρυξη, η µελέτη  και η περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθούν και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Θέρµης (www.thermi.gov.gr) 
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