
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Θέρμη   13/12/2017
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ           Αριθ.Πρωτ.  45544              
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
Για  την προμήθεια “οστεοθυρίδων” προϋπολογισμού 89.280,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και 72.000,00€ χωρίς ΦΠΑ με διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
     
Ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης , έχοντας υπόψη α)την με αριθμό 434/2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας οστεοθυρίδων ,β) την  με αριθμό 685/2017 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και  γ) την με αριθμό  763/2017 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης με α/α 
107/2017 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 ,για την προμήθεια “οστεοθυρίδων”                                       

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 λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού, μετά   τη δημοσίευση 
της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η δημοσίευση θα γίνει το αργότερο την  29/12/2017
Η Διακήρυξη και η μελέτη θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης  
(www.thermi.gov.gr). 
Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο την 02/01/2018. 

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 
Η σύμβαση αφορά στην  προμήθεια και τοποθέτηση υπαίθριων κατασκευών προκατασκευασμένων
οστεοθυρίδων, αποτελούμενων από δώδεκα (12) οστεοθυρίδες η κάθε μία κατασκευή, για την κάλυψη
των αναγκών των δημοτικών κοιμητηρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων

4.Προσφορές - Μερικές προσφορές 
Δεν επιτρέπεται οι διαγωνιζόμενοι να δώσουν προσφορά για μέρος του προϋπολογισμού. 
Αντιπροσφορές  ή εναλλακτικές  προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  σε  περίπτωση υποβολής  τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οιοσδήποτε τύπος προσφερόμενου είδους πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και της τεχνικής προσφοράς .

5. Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης των υλικών - Διάρκεια σύμβασης. 
Η παράδοση του υλικού θα γίνει τμηματικά εντός  έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η μεταφορά  και παράδοση των υλικών θα γίνει με μεταφορικά μέσα του ανάδοχου  σε σημεία που
θα  υποδείξει  ο  Δήμος  (εντός  των  ορίων  του  δήμου)  σε  οποιαδήποτε  ποσότητα  ζητηθεί  και  σε
οποιαδήποτε  θέση εντός  των ορίων του Δήμου Θέρμης.  Η παράδοση των υλικών θα γίνεται   αφού
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προηγουμένως γίνει συνεννόηση με τον επιβλέποντα που θα ορίσει η αρμόδια για την διαχείριση
της προμήθειας Υπηρεσία.
Οι τμηματικές παραγγελίες προς τον ανάδοχο θα δίνονται γραπτώς από την αρμόδια Υπηρεσία  του
Δήμου Θέρμης, που είναι και ο διαχειριστής της προμήθειας. 
Χρόνος παράδοσης μετά από έγγραφη παραγγελία: 2 μήνες.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 

7. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
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. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε  ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην με αριθμό 56902/02-06-2017(ΦΕΚ 1924Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης με την οποία ρυθμίζονται  τεχνικές λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η Διαδικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr    του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 51059

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η  02/01/2018
και ώρα 08.00:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
22/01/2018 και ώρα 17:00:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα  με τα οριζόμενα
στην με αριθμό 56902/02-06-2017(ΦΕΚ 1924Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
με  την  οποία  ρυθμίζονται  τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

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 εννέα (9)
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και θα κατατίθενται σε ευρώ
επί ποινή αποκλεισμού.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη
λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών  (3) μηνών

9. Προυπολογισμός-Χρηματοδότηση
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε  89.280,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και  72.000,00€
χωρίς ΦΠΑ.
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1 Οστεοθυρίδες ΤΜΧ 480 150,00 72.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 72.000,00
ΦΠΑ 24%  17.280,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 89.280,00

Η δαπάνη  θα  βαρύνει   τον  προϋπολογισμό  του  2018   και  θα  υπάρξει  σχετική  δέσμευση  της
Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στον προϋπολογισμό του 2018   θα
συμπεριληφθεί  το παραπάνω ποσό σε σχετικό Κ.Α. (02.45.7135.009).

  Στην τιμή περιλαμβάνονται η μεταφορά και τοποθέτηση των οστεοθυρίδων

Ο Δήμος  σε  καμία  περίπτωση δεν  μπορεί  να  υπερβεί  το  σύνολο  των προϋπολογισθέντων
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. 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

Το σύνολο των  ποσοτήτων καθώς και η αξία της σύμβασης ως προς το μέγιστο όριο τους δεν μπορεί
κατά την εκτέλεση της σύμβασης να ξεπερασθούν. Οι ποσότητες ανά δημοτικό κοιμητήριο αναφέρονται
αναλυτικά στην μελέτη με 107/2017 της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών.

Αναλυτικά οι περιγραφές των ειδών καθώς και οι ποσότητες αυτών αναφέρονται στην μελέτη με α/α
107/2017 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σχετικό CPV : 44114200-4.

10. Προδικαστική προσφυγή πριν από τη σύναψη της σύμβασης-Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 361 παρ.1 του 
Ν.4412/2016) (άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017)
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(δ) Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 
361 παρ.2 του Ν.4412/2016)(άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017).

Τρόπος άσκησης προσφυγής
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017)

Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης 
αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017)

Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική 
προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. 

Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά της. (άρθρο 362 παρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 8 του ΠΔ 39/2017)

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου. (άρθρο 8 παρ.2 του 
ΠΔ 39/2017) (άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, 
σύμφωνα με την παράγραφος 1 του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα 
κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. (άρθρο 362 παρ.3 του Ν.4412/2016) (άρθρο 7 του ΠΔ 
39/2017)

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται 
εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. (άρθρο 362 παρ.4 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.4
του ΠΔ 39/2017)

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης 
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική 
διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται 
ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της
προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η 
ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου αυτής. 
(άρθρο 8 παρ.4 του ΠΔ 39/2017)

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ
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Τηλέφωνo: 213 214 12 16

e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.

http://www.aepp-procurement.gr/

11.Εγγύηση συμμετοχής
Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 1.440,00€ (72.000,00*2%)
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 εγγυήσεις  πρέπει κατ ελάχιστο να αναφέρουν  τα ακόλουθα:
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους
όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της
σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής  προσφορών  του  διαγωνισμού,  θ)  την  ημερομηνία  λήξης  ή  τον  χρόνο  ισχύος  της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται.  
Ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει    να   έχει  τουλάχιστον  δεκάμηνη (10) ισχύ  
από την καταληκτική  ημερομηνία ηλεκτρονικής   υποβολής των προσφορών  .
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει
να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση και χρόνο ισχύος
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η εγγυητική μπορεί να δίδεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

12. Δημοσιεύσεις
Η Διακήρυξη και η  προκήρυξη θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Η Διακήρυξη ,η προκήρυξη και η μελέτη θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης
(www.thermi.gov.gr) το αργότερο την 29/12/2017.
Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο την 02/01/2018.
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά  σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες ,μια (1)
ημερήσια τοπική του νομού Θεσσαλονίκης ,μια (1) εβδομαδιαία τοπική του νομού Θεσσαλονίκης 
Αρμόδιοι  υπάλληλοι  τηλεφωνικής  επικοινωνίας  οι  κ.κ.  Κυριάκης  Μιχαήλ   &  Κολοκυθάς
Αθανάσιος,τηλ 2310-478027, 2310-478029, Fαχ 2310-478046, δ/νση 2° χλμ Θέρμης –Τριαδίου
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