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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης , έχοντας υπόψη α)την με αριθμό 42/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών που αφορούν ταφές – εκταφές στα δημοτικά κοιμητήρια του δήμου Θέρμης ,β) την με αριθμό 
98/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης , και γ) την με αριθμό 
123/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης με α/α 05/2017 
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έγκρισης των όρων διακήρυξης , προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης για εργασίες που αφορούν ταφές – εκταφές στα δημοτικά κοιμητήρια του 
δήμου Θέρμης , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με α/α 
05/2017 και σύμφωνα με τους όρους της με Α.Π. 5828/22-02-2017 διακήρυξης συνολικής αξίας 121.982,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους  του Δήμου και η σύμβαση  θα  έχει διάρκεια από την υπογραφή της 
και για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 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.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών , η 06/03/2017
και ώρα 08.00:00. Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η  27/03/2017 και ώρα
17:00:00             
Η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό των 1.966,00€ 
(98.300,00χ2%). 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ για την οποία κατατίθεται προσφορά. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν 
διάρκεια ισχύος τουλάχιστον  τεσσάρων (4 ) μηνών   από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής  υποβολής  των 
προσφορών. Η εγγυητική επιστολή δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  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  
στα Ελληνικά. 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά   στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων-Δ.Δ.Σ). 
Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν  στο ΕΣΗΔΗΣ , το αργότερο μέχρι την   06/03/2017.Αρμόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ. 
Κυριάκης Μιχαήλ &  Κολοκυθάς Αθανάσιος  2310-478027,2310-478029.
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