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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Θέρμης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
προμήθεια «μηχανημάτων κήπων κοπής χόρτων και καθαρισμού και υλικών αρδευτικού 
συστήματος κήπων»  προϋπολογισμού  18.724,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής ανά  προϋπολογισμό 
μελέτης με α/α 35 & 36/2017. 
Η σύμβαση  για τα μηχανήματα κήπου θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της 
και  για τέσσερις  (4) μήνες και για τα αρδευτικά υλικά από την υπογραφή της σύμβασης 
και έως την 31/12/2017.
Η δαπάνη θα βαρύνει ίδιους πόρους του Δήμου Θέρμης του έτους 2017.
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 281/2017  απόφαση  της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία  της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών   του Δήμου 
Θέρμης ,που βρίσκονται στο 2ο χλμ. Θέρμης – Τριαδίου , τηλ.2310-478010, ΤΚ 57001,NUTS 
:GR122, στις 17/05/2017 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. 
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  24/05/2017 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο  και ώρα.
Η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό
των  143,40€ (7.170,00χ2%) για τα είδη της μελέτης με α/α 35/2017 και στο ποσό των 158,60€ 
(7.930,00χ2%) για τα είδη της μελέτης με α/α 36/2017. Όποιος καταθέτει προσφορά για  τα είδη 
και των δύο μελετών, πρέπει η εγγύηση συμμετοχής να έχει αξία ίση με 302,00€ , κατατεθειμένη 
υπό  μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 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 Δήμου 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 της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η διακήρυξη και η περίληψη 
διακήρυξης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα 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.
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