
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΕΡΓΟ: ”ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.650,00Ευρώ (µε ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αρ.Πρωτ: 41671/16-11-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµος Θέρµης (Σωτήρη Πέτρουλα 24, 57001, Θέρµη, NUTS EL 522, τηλ. 2310-483400,

φαξ: 2310-483414, e-mail:  s.papadopoulou@thermi.gov.gr,  www.thermi.gov.gr) προκηρύσσει

ανοιχτό  διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: “ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”

(CPV 45000000-7) µε προϋπολογισµό 9.650,00Ευρώ(µε ΦΠΑ) ,µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης

ανά οµάδα οµοειδών εργασιών (άρθρο 95, παρ.2α του  Ν.4412/16). Το έργο χρηµατοδοτείται

από ίδιους πόρους.

Το έργο θα εκτελεστεί  στο  Αγρόκτηµα Σουρωτής,  ∆Ε Βασιλικών του ∆ήµου Θέρµης,

Nοµού Θεσσαλονίκης και αφορά την κατασκευή περίφραξης ασφαλείας και σιδηράς θύρας στο

υπ’ αρίθµ. 181 αγροτεµάχιο Σουρωτής.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει προϋπολογιστεί στους δύο (2) µήνες από την ηµέρα

υπογραφής της σύµβασης.

∆ικαίωµα συµµετοχή έχουν οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα, σε κατηγορία Οικοδοµικών

έργων τάξης Α1 και άνω. Για φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής

Ένωσης,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραµµένοι  στα  Μητρώα  του  παραρτήµατος  ΧΙ  του

Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

Για  τη  συµµετοχή  στο  διαγωνισµό  απαιτείται  εγγύηση  συµµετοχής  ύψους  156,00  Ευρώ και

ισχύος έξι (6) µηνών και τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος

www.promitheus.gov.gr, και ως ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται

η  Πέµπτη  30  Νοεµβρίου  2017  και  ώρα  13:00  µ.µ,  ενώ ηµεροµηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής

αποσφράγισης προσφορών από τη ∆.Τ.Υ του ∆ήµου, ορίζεται η Παρασκευή 01 ∆εκεµβρίου 2017

και ώρα 09:00 π.µ.

Κάθε  υποβαλλόµενη  προσφορά  δεσµεύει  τον  συµµετέχοντα  στον  διαγωνισµό  για

διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα

συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσηµη  µετάφρασή  τους  στην

ελληνική γλώσσα. 
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Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε τη µέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και µε µόνο κριτήριο

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάσει την τιµή.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα

της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης

www.promitheus.gov.gr,  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής

(www.thermi.gov.gr  ).

Αρµόδιο όργανο εξέτασης ενστάσεων είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Θέρµης. Η

προθεσµία άσκησης ένστασης είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης

πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης,

η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής

προσφορών.

Η  παρούσα  προκήρυξη  θα  δηµοσιευτεί  τουλάχιστον  δώδεκα  (12)  ηµέρες  πριν  από  την

προαναφερόµενη ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα

άρθρα 38 § 3  και 377 § 1 περ.(31)  του Ν.4412/16.

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
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