
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Θέρμη   14/09/2017
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ           Αριθ.Πρωτ.   31626           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
Για  την προμήθεια “Εργαλείων χειρός ,μικροϋλικών και αναλωσίμων για τις Δ/νσεις  
Περιβάλλοντος & Πρασίνου ,Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών”
 προϋπολογισμού 38.035,93€ με Φ.Π.Α. 24% με συνοπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό. 
                                                   
 Ο Δήμαρχος Θέρμης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
προμήθεια “Εργαλείων χειρός ,μικροϋλικών και αναλωσίμων για τις Δ/νσεις  Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου ,Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών” προϋπολογισμού 38.035,93€ με Φ.Π.Α. 24% 
με συνοπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό.  

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας 1
Ταχ.Κωδ.: 57001
Τηλ.: 2313 300700 
FAX: 2313 300719
E-mail:info@thermi.gov.com 
Κωδικός NUTS: GR122
Ιστοσελίδα: www.thermi.gov.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα 
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 - 478027
και 2310 - 478029,  Fax 2310-478046 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου  κατόπιν  σχετικού  ηλεκτρονικού  αιτήματος  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
m.kiriakis@thermi.  gov.  gr   και κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης.
Επίσης, παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της 
σύμβασης, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: www.thermi.gov.gr 

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια  “Εργαλείων χειρός  ,μικροϋλικών και  αναλωσίμων για  τις
Δ/νσεις   Περιβάλλοντος  &  Πρασίνου  ,Καθαριότητας  και  Τεχνικών  Υπηρεσιών”,και  τα  προς
προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην  μελέτη  83/2017 της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών.

4.Προσφορές - Μερικές προσφορές 
Επιτρέπονται μερικές προσφορές, οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέτουν προσφορά  είτε για την
ομάδα Α, είτε για την ομάδα Β  του προϋπολογισμού είτε και για τις δύο ομάδες ,αλλά  όχι για μέρος
ομάδας.
Αντιπροσφορές  ή εναλλακτικές  προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας προσφοράς  εκ μέρους ενός διαγωνιζομένου, η Ε.Δ.Δ.
παρουσία όλων των διαγωνιζομένων θα προβαίνει στην ακύρωση των υπεράριθμων προσφορών με
κλήρωση.
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
οικονομική προσφορά. 
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5. Διάρκεια της σύμβασης - Τόπος & Χρόνος παράδοσης

Η σύμβαση προμήθειας θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της και  για δώδεκα  (12) μήνες
εκτός και αν οι ζητούμενες ποσότητες εξαντληθούν πριν την τυπική ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Η παράδοση του υλικού θα γίνεται τµηµατικά  και ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου στα σηµεία 
που θα υποδεικνύονται από αυτόν. Η  µεταφορά θα γίνει µε µεταφορικά µέσα του προµηθευτή ,θα 
βαρύνει τον προµηθευτή και κατόπιν  συνεννόησης  µε τον επιβλέποντα που ορίζει η εκάστοτε καθ 
ύλη αρµόδια υπηρεσία που είναι και υπεύθυνη για την εκτέλεση της  προµήθειας.   
Ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου θα γίνεται παραγγελία και ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος 
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες  να έχει διαθέσιµο στο ή στα σηµεία που  θα υποδεικνύει ο 
∆ήµος , το ζητούµενο υλικό και πάντως εντός των διοικητικών ορίων αυτού. Η παράδοση θα γίνεται 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Ο προµηθευτής οφείλει να έχει διαθέσιµα τα υλικά  τουλάχιστον τρεις ώρες προ του τέλους του 
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. 

7. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στα  γραφεία   της  Δ/νσης   Πολεοδομίας   του  Δήμου  Θέρμης  ,που
βρίσκονται  στο  12ο  χλμ.  Θεσ/νίκης  -  Πολυγύρου   ,  στη  Θέρμη  ,τηλ.2313-335556,  ΤΚ
57001,NUTS  :GR122, στις  03/10/2017  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.

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,  με  την  απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  ότι  αυτές  θα  περιέρχονται  στην  υπηρεσία
(πρωτοκολλούνται) μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Για προσφορές που παραλαμβάνονται  εγκαίρως από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου δεν  απαιτείται η
φυσική παρουσία εκπροσώπου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός
θα γίνει στις  10/10/2017 ημέρα Τρίτη   στον ίδιο τόπο  και ώρα.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές  ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή,  ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα , για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6)
μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού και θα κατατίθενται σε ευρώ επί ποινή αποκλεισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο
δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη
της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο τρεις (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα
για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση
του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς του.

9. Προυπολογισμός-Χρηματοδότηση
Η δαπάνη συνολικού ποσού 38.035,93€  θα καλυφθεί από ίδιους πόρους από τον προϋπολογισμό του
2017. 
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Σχετικοί  Κ.Α. επιβάρυνσης:
Για τη δ/νση καθαριότητας θα επιβαρυνθεί ο 02.20.7135.004  με το ποσό των 1.130,00€
Για  τη  δ/νση  Περιβάλλοντος   θα  επιβαρυνθούν  οι  ΚΑ  35.7135.002  με  ποσό  1.807,54€  και
45.7135.004  με ποσό 900,00€.
Για  την  δ/νση  τεχνικών  υπηρεσιών   θα  επιβαρυνθούν  οι  Κ.Α.  02.30.6672.003  με  28.891,43€  ,
02.20.7135.003 με 3.000,00€ και 30.7135.002 με 3.000,00€.

Σχετικό CPV 44500000-5.
Σχετικές Π.Α.Υ,6,155,166/2017
Η δαπάνη αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης  και για έως και
δώδεκα (12) μήνες. 
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός βρίσκεται  στην σχετική μελέτη με α/α  83/2017 της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών. 

Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί  το σύνολο των προϋπολογισμένων  ποσοτήτων
ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που  δεν έχουν
απορροφηθεί από το Δήμο τότε γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται  ο Δήμος να μην τις
απορροφήσει  χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.

Με την  με αριθμό  550/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,εγκρίθηκε η μελέτη με α/α  
83/2017 και οι όροι διακήρυξης.

10. Ενστάσεις 
1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα.
2. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
3.Η ένσταση υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας αρχής,  η  οποία αποφασίζει,  σύμφωνα με τα
οριζόμενα  και  στο  άρθρο  221  του  ν.4412/2016,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών,  μετά  την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Προσφυγή κατά απόφασης  της αναθέτουσας αρχής ,υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την  κοινοποίηση  αυτής  στον  συμμετέχοντα  και  κατατίθεται  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης (Δ/νση,Καθηγητή Ρωσσίδη 11,Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 54655 - Τ.Θ.:
54008 ,Τηλ 2313-309449,Ηλεκτρονική Δ/νση  http://www.damt.gov.gr)

11.Εγγύηση συμμετοχής
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) επί του ποσού του  προϋπολογισμού, χωρίς  το  Φ.Π.Α. για τον οποίο καταθέτει
προσφορά  και  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 εις την Ελληνική. 
Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται
στο ποσό των  583,66€ (29.183,14χ2%) για την ομάδα Α και στο ποσό των  29,82€ (1.491,00χ2%) για
την ομάδα Β.
Όποιος  καταθέτει  προσφορά  για  πέραν  της  μίας  ομάδας  μπορεί  να  καταθέτει  μία  εγγυητική
συμμετοχής ίση με το αξιακό άθροισμα των ομάδων για τις οποίες καταθέτει προσφορά.
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Διάρκεια ισχύος της  εγγυητικής συμμετοχής επτά (7) μήνες  από την ημερομηνία διενέργειας  του
διαγωνισμού.

12. Δημοσιεύσεις 
Η   διακήρυξη  και  η  προκήρυξη  θα  αναρτηθούν  στο  ΚΗΜΔΗΣ  τουλάχιστον  δώδεκα  (12)
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Η διακήρυξη, η προκήρυξη  και η μελέτη   θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου
Θέρμης (www.thermi.gov.gr).
Η περίληψη διακήρυξης  θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού
Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Παπαδόπουλος Θεόδωρος
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