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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήµαρχος Θέρµης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες 

προσφορές για την ανάθεση σύµβασης προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης 

και άλλα, κώνων & καθρεπτών οδοσήµανσης και εµποδίων για πεζοδρόµια», για τις ανάγκες 

του Δήµου Θέρµης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, ανά οµάδα-µελέτη των ειδών του προϋπολογισµού, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν 4412/2016.  

Η δαπάνη συνολικού ποσού  53.372,08 € µε ΦΠΑ 24% θα εκτελεστεί από τον 

προϋπολογισµό του 2017. Η Υπηρεσία δύναται να µην προβεί στην ολοκλήρωση των 

ποσοτήτων ή του συµβατικού ποσού των εν λόγω µελετών ή δύναται να αυξοµειώσει τις 

ποσότητες των ειδών ανά µελέτη-οµάδα δίχως να υπερβαίνει το ποσό της σύµβασης, χωρίς 

άλλη αξίωση από τον ανάδοχο. Σχετικοί Κ.Α. 02.30.7135.019, 02.30.6662.008, 

02.30.7135.021. 

Σχετικό CPV 34928460, 34928471, 34923000 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης 

οδού, για κοινόχρηστους χώρους, η προµήθεια κώνων και καθρεπτών οδοσήµανσης τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα στα πλαίσια ολοκλήρωσης της υφιστάµενης σήµανσης του Δήµου 

Θέρµης και η προµήθεια εµποδίων και διαχωριστικών δρόµων 

Προβλέπεται η κατάθεση µερικών προσφορών ανά οµάδα-µελέτη των ειδών του 

προϋπολογισµού. 

Η  σύµβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και για δώδεκα µήνες µε δυνατότητα 

εκχώρησης παράτασης έως και τρεις (3) µήνες. 

Η έγκριση εκτέλεσης της προµήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, ο καθορισµός 

του τρόπου εκτέλεσης του κριτηρίου κατακύρωσης και των όρων διακήρυξης έγιναν µε την 

υπ’ αριθµ 502/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήµου Θέρµης (Σωτήρη Πέτρουλα 24 – θέρµη, ΤΚ 57001), NUTS :GR122, τηλ.2313-

300700  στις 11/01/2017 ηµέρα Τετάρτη 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, πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών. Για προσφορές που παραλαµβάνονται  εγκαίρως από την Υπηρεσία 

Πρωτοκόλλου. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, τότε 

αυτός θα γίνει στις 18/01/2017 ηµέρα Τετάρτη 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 860,84 Ευρώ,  

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

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

Το ποσό αυτό αναφέρεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού της 
προµήθειας (χωρίς 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 
(χωρίς ΦΠΑ), της οµάδας ειδών για την οποία  ενδιαφέρεται να καταθέτει προσφορά. 
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 προηγούµενης τηλεφωνικής 

συνεννόησης.   Αρµόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ. Κυριάκης Μιχαήλ &  Κολοκυθάς Αθανάσιος . 

Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο του Δήµου 

Θέρµης (www.thermi.gov.gr). 

 

Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµερολογιακές ηµέρες 

πριν την καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

                                      

                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 


