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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης προκηρύσσει συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την 

προµήθεια «Υδραυλικών υλικών»  προϋπολογισµού  24.492,27€ µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής. 
Χρόνος διάρκειας της σύµβασης από την  ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής 
σύµβασης και για δώδεκα (12) µήνες.

Η δαπάνη θα βαρύνει ίδιους πόρους του ∆ήµου Θέρµης των προϋπολογισµών  2017-2018.

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµ. 41/2017  απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής

του ∆ήµου.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία  της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του ∆ήµου 

Θέρµης ,που βρίσκονται επί της οδού Σωτήρη Πέτρουλα 24  , στη Θέρµη ,τηλ.2310-483400, ΤΚ 

57001,NUTS :GR122, τηλ.2313-300700   στις   14/02/2017 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 

κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού την προαναφερόµενη µέρα , 

ώρα  και τόπο. 

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

θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν.

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

αυτός θα γίνει στις  21/02/2017 ηµέρα  Τρίτη στον ίδιο τόπο  και ώρα.

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισµού  και ορίζεται στο 

ποσό των 395,04€ (19.751,83χ2%) , κατατεθειµένη υπό  µορφή γραµµατίου του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. 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 (2ο χλµ Θέρµης - 

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

478027 & 2310-478029, FAX 2310-478046 ,είτε µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  κατόπιν 

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

Η περίληψη και η διακήρυξη θα δηµοσιευθούν στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Η διακήρυξη και η περίληψη 

διακήρυξης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θέρµης (www.thermi.gov.gr).

Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµερολογιακές ηµέρες πριν

την καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
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