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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήµαρχος Θέρµης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές για την ανάθεση σύµβασης εργασίας µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ», για τις ανάγκες του Δήµου Θέρµης, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 

βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4412/2016.  

Η δαπάνη συνολικού ποσού  43.672,80€ µε ΦΠΑ 24% θα καλυφθεί κατά το ποσό 

των 5.000,00€ από τον προϋπολογισµό του 2016 και το υπόλοιπο από τον 

προϋπολογισµό του 2017. Τα παραπάνω ποσά αφορούν πρόβλεψη και σε περίπτωση 

µη επαλήθευσης µπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως των αναγκών των Υπηρεσιών 

του Δήµου. Σχετικός Κ.Α. 30.6262.003. 

Σχετικό CPV 45300000. 

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

Εργασίες προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού 

εξοπλισµού, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των υδραυλικών 

εγκαταστάσεων των συντριβανιών. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο ανάδοχος της 

εργασίας θα πρέπει να εκτελεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα (ανά εβδοµάδα, µήνα και 

εξάµηνο αναλόγως) εργασίες καθαρισµού, αφαλάτωσης, χλωρίωσης, ελέγχου, 

ρύθµισης και επισκευής όλου του ηλεκτροµηχανολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (δηλαδή αντλίες, ακροφύσια, βάνες, 

ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρολογικούς πίνακες µε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όργανα, 

ρυθµιστές στροφών, καλώδια, αισθητήρια, προβολείς και φωτιστικά συντριβανιών, 

κλπ), καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, δικλείδες, 

ηλεκτροβάνες, δεξαµενές νερού κλπ). 

Επίσης ο ανάδοχος θα παρεµβαίνει κατασταλτικά στην περίπτωση απρόοπτων και 

απρόβλεπτων συµβάντων και γεγονότων και θα µεριµνά για την επιδιόρθωση της 

σχετικής βλάβης και την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας των συντριβανιών. 

Τόπος εκτέλεσης εργασιών: 

1.Στην πλατεία «Παραµάνα» του οικισµού Θέρµης  πέντε συστοιχίες πιδάκων χωρίς 

ορατή λεκάνη περισυλλογής του εκτοξευόµενου νερού (συντριβάνια ξηρού τύπου) 

2.Στην οδό «Καραολή & Δηµητρίου» του οικισµού Θέρµης οκτώ µικρά συντριβάνια µε 

ροή τύπου µεµβράνης («πηγές»).  

3.Στη Νέα Ραιδεστό λειτουργεί από δεκαετίας και πλέον σύστηµα σιντριβανιού , στο 

πάρκο του χωριού, και σε λεκάνη διαµέτρου 8 µ. 

4.Στα Βασιλικά, δύο συντριβάνια, το µικρό συντριβάνι στον κόµβο της πλατείας σε 

λεκάνη διαµ. 2µ. και το συντριβάνι στην είσοδο του παλιού Δηµαρχείου. 

5.Στη Λακκιά συντριβάνι ξηρού τύπου, υποδαπέδιο στην πλατεία. 

6.Στην Αγία Παρασκευή το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία σε λεκάνη διαµ. 5 µ. 



  

7.Στον Τρίλοφο το συντριβάνι της πλατείας «Ρωµέϊκου». 

8. Αντικατάσταση υποβρύχιων αντλιών στο συντριβάνι της πλατείας Παραµάνα. 

9. Αντικατάσταση υποβρύχιων αντλιών στο συντριβάνι του πεζόδροµου Καραολή & 

Δηµητρίου. 

Δεν προβλέπεται κατάθεση µερικών προσφορών. 

Χρόνος διάρκειας της σύµβασης, ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής,   µε 

δυνατότητα εκχώρησης παράτασης έως και τρεις (3) µήνες  

Η έγκριση ανάληψης δαπάνης, εκτέλεσης της εργασίας, των τεχνικών 

προδιαγραφών, ο καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης του κριτηρίου κατακύρωσης και 

των όρων διακήρυξης έγιναν µε την υπ’ αριθµ 447/2016 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής. Με την αριθµ 465/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η 

ανάκληση της 447/2016 ως προς τους όρους διακήρυξης και ο επανακαθορισµός 

αυτών. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στo Κτίριο Πολεοδοµίας Δήµου Θέρµης που βρίσκεται 

στη δνση, 12ο χλµ οδού θες/νίκης Πολυγύρου ΤΚ 57001, NUTS :GR122, τηλ.2313-

300700  στις 02/12/2016 ηµέρα Παρασκευή 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 

κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού την 

προαναφερόµενη µέρα , ώρα  και τόπο.  

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία  Πρωτοκόλλου του Δήµου 

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

οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη. 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 στις 09/12/2016 ηµέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο  

και ώρα. 

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

αυτοτελώς ή σε ενώσεις οικονοµικών φορέων. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των 

επιχειρήσεων που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό επιτρέπεται να παρίστανται κατά 

την αποσφράγιση των προσφορών. 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 704,40 Ευρώ,  

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

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

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος και θα κατατίθεται υπό µορφή 

γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή υπό µορφή εγγυητικής 

επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. 

 Η εγγύηση πρέπει να έχει τουλάχιστον τετράµηνη ισχύ. 

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

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

- Τριαδίου , τηλ. 2310 - 478029, Fax 2310-478046 ,όλες τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες ,είτε µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού 

αιτήµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.kolokythas@thermi.gov.gr και κατόπιν 


