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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήµαρχος Θέρµης διακηρύσσει Δηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισµό για την «Προµήθεια 

ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήµου Θέρµης, της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., των Κέντρων Κοινωνικής 

Πρόνοιας Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήµου Θέρµης, των Σχολικών Επιτροπών Α’Θµιας και 

της Β’θµιας Εκπ/σης του Δήµου», (χαρτικά, πλαστικά και αναλώσιµα, χλωρίνες, απορρυπαντικά, 

σαπούνια, υγρά καθαρισµού, σφουγγάρια, φαράσια κλπ). 

 Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς µόνο για κάποια οµάδα ειδών του συγκεντρωτικού 

προϋπολογισµού (µερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες οµάδες ή για το σύνολο των οµάδων. 

Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 

βάσει της τιµής ανά οµάδα ειδών της µελέτης του διαγωνισµού. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 171.427,00 € µε Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί αντίστοιχα από ίδιους πόρους του κάθε φορέα και θα 

βαρύνει πιστώσεις ετών 2017 και 2018. 

Η σύµβαση θα υπογραφεί µεταξύ του µειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της προµήθειας για 

συγκεκριµένη οµάδα ειδών του προϋπολογισµού και του φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη της 

συγκεκριµένης οµάδας του προϋπολογισµού. 

Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης θα είναι ένα έτος από την υπογραφή της. 

  Ο φορέας της προµήθειας δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συµβατικές ποσότητες. Ακόµα η 

σύµβαση θα µπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίµηνο επί πλέον από την 

ηµεροµηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δηµοτικού είτε Διοικητικού Συµβουλίου του κάθε 

φορέα υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων 

είτε του προϋπολογισµού της δαπάνης.  

Οι προδιαγραφές της µελέτης, ο καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης και οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν 

µε την υπ αριθµ 134/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου. 

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 π.µ. 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 27/03/2017 και ώρα 17:00:00 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 2.764,95 Ευρώ, όταν πρόκειται για 

προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισµού της µελέτης (για όλες τις οµάδες ειδών). 

Εφόσον κάποιος συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες της 

προµήθειας και όχι για όλες τις οµάδες των ειδών,  µπορεί να υποβάλλει αντίστοιχα και εγγύηση 

συµµετοχής ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης από την υπηρεσία δαπάνης εκτός ΦΠΑ, για  την 

οµάδα ή το σύνολο των οµάδων για τις οποίες υποβάλει προσφορά και συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

Το ποσό εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης από την 

υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε οµάδα του προϋπολογισµού της µελέτης είναι: 

Α’ Οµάδα,  954,15 ευρώ, Β’  Οµάδα,  140,95  ευρώ, Γ’  Οµάδα, 267,02 ευρώ,  Δ’ Οµάδα,  799,47 

ευρώ, Ε’  Οµάδα,  603,36 ευρώ 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

προεκτιµώµενης από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από 



πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

 Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (ήτοι τετράµηνη ισχύ). 

Αρµόδιοι υπάλληλοι επικοινωνίας Κολοκυθάς Αθανάσιος, Κυριάκης Μιχάλης τηλ 2310-478029, 

478027 FAX 2310-478046, email s.kolokythas@thermi.gov.gr, δ/νση Οικονοµική Υπηρεσία του 

Δήµου Θέρµης (δεύτερο χλµ. Θέρµης - Τριαδίου) ΤΚ 57001. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί 

για µία (1) φορά στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 

(άρθρο 8 παρ. 6Β του Ν. 2741/1999), σε δύο(2) οικονοµικές εφηµερίδες , µια (1) ηµερήσια ή 

εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα µε έδρα το νοµό Θεσσαλονίκης και σε µία (1) εβδοµαδιαία και µια (1) 

ηµερήσια τοπική  εφηµερίδα µε έδρα το νοµό Θεσσαλονίκης ( παρ. Β1, περ. (β) άρθρου 3 ν. 

3548/2007). Κωδικός NUTS GR 122. 

Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο, http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η διακήρυξη και η µελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού : 

 Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Η διακήρυξη και η περίληψη διακήρυξης θα δηµοσιευθούν και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου 

θέρµης, στη διεύθυνση:www.thermi.gov.gr (Ενηµέρωση – Διακηρύξεις). 
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