
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Θέρμη   23/07/2018
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ           Αριθ.Πρωτ.   26083           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
Για  την προμήθεια “λαμπτήρων, φωτιστικών & ηλεκτρολογικού υλικού” προϋπολογισμού 
164.831,71€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 132.928,80€ χωρίς ΦΠΑ με διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
     
Ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης , έχοντας υπόψη α)την με αριθμό 257/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας  ,β) την  με αριθμό 280/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης  γ) την με αριθμό  398/2018 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης με α/α 15/2018 της 
Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών ,ψήφισης σχετικής πίστωσης για το 2018 και έγκρισης των όρων διακήρυξης και  
και την με αριθμό 427/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε το 
σχέδιο των όρων διακήρυξης που εγκρίθηκε με την με αριθμό 398/2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ,για την προμήθεια “λαμπτήρων, 
φωτιστικών & ηλεκτρολογικού υλικού”                                       

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 τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η Διακήρυξη και η μελέτη θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης το αργότερο την 
06/08/2018 (www.thermi.gov.gr). 
Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο την 06/08/2018. 

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 
Ο διαγωνισμός αφορά σε προμήθεια  λαμπτήρων, φωτιστικών & ηλεκτρολογικού υλικού στα πλαίσια
συντήρησης των διαφόρων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ευθύνης του Δήμου Θέρμης (δημοτικά κτίρια,
δίκτυα ηλεκτροφωτισμού κλπ).

4.Προσφορές - Μερικές προσφορές 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή για το σύνολο
των ομάδων. Δεν επιτρέπεται οι διαγωνιζόμενοι να δώσουν προσφορά για μέρος ομάδας.
Αντιπροσφορές  ή εναλλακτικές  προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  σε  περίπτωση υποβολής  τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Απορρίπτεται η προσφορά συμμετέχοντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός αν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
περίπτωσης γ΄ της  παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 και  στην περίπτωση ενώσεων
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οικονομικών  φορέων  με  κοινά  μέλη,  καθώς  και  στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως  μέλη ενώσεων.

Οιοσδήποτε  τύπος  προσφερόμενου  είδους  πρέπει  να  πληροί  τις  απαιτήσεις  των  Τεχνικών
Προδιαγραφών και της τεχνικής προσφοράς .

5. Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών - Διάρκεια σύμβασης – Ε.Μ.ΠΑ.-  Δικαίωμα   
μονομερούς λύσης της σύμβασης
1.Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά,  στις εγκαταστάσεις  του Δήμου Θέρμης σύμφωνα
με το σχεδιασμό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης.
Ανάλογα με τις ανάγκες  θα γίνεται παραγγελία και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 
επτά εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση  να έχει παραδώσει τα προς προμήθεια υλικά. 
Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν   από την υπογραφή τους  και για ένα (1) έτος ή μέχρι την εξάντληση
αυτών αν αυτή επέλθει πριν το ένα (1) έτος.

2.Οι ανάδοχοι ή ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη
τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β
ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση
των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης
εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην
ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της     παραγράφου 4 του άρθρου 105  
και  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  στο  οποίο  γίνεται
υποχρεωτικά  μνεία  του  αριθμού  ΕΜΠΑ του  υπόχρεου  παραγωγού.  Η  μη  τήρηση  των
υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016. 

Επιπλέον  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  θα  προσκομίζεται  από  τον  ανάδοχο  και
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο υπόχρεος στην τήρηση αριθμού Ε.Μ.ΠΑ.

3.Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412

4.Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις
καταστάσεις  που  αναφέρονται  στους  λογούς  αποκλεισμού  της  παραγράφου  1  της
παρούσας διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των
υποχρεώσεων που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής 
1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
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Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της  Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
Δημοσίων συμβάσεων. 

και εφόσον όλοι οι παραπάνω (α,β,γ,δ) έχουν σχετικό  αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό του
διαγωνισμού. 

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 :  61541

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η  07/08/2018
και ώρα 08.00:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
05/09/2018 και ώρα 15:00:00 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
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9. Προυπολογισμός-Χρηματοδότηση
Η δαπάνη θα βαρύνει ίδιους πόρους ,αφορά τα έτη 2018 και 2019 και η επιβάρυνση θα ανέρχεται
82.415,85€ για το 2018 και σε 82.415,86€ για το 2019.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2018 & 2019 

1)ΟΜΑΔΑ Α, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ    : 02.20.6673.011 με επιβάρυνση 34.581,55€ για το 2018 και 
34.581,56€ για το 2019 και σύνολο ομάδας  69.163,11€

2)ΟΜΑΔΑ Β ,ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ: 02.20.7135.012 με επιβάρυνση 20.311,20€ για το 2018 και 20.311,20€
για το 2019 και  σύνολο Κ.Α.40.622,40€ & 02.7135.014  με επιβάρυνση 9.548,00€  για το 2018 και
9.548,00€  και  σύνολο Κ.Α.19.096,00€ με σύνολο ομάδας 59.718,40€.

3)ΟΜΑΔΑ Γ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ : 02.20.7135.015 με επιβάρυνση 
2.269,51€  για το 2018 και 2.269,51€ για το 2019 και σύνολο ομάδας 4.539,02€.

4) ΟΜΑΔΑ Δ., ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ : 02.20.6673.012 με επιβάρυνση 10.114,43€ για το 
2018 και 10.114,43€ για το 2019 και σύνολο ομάδας 20.228,86€.

5) ΟΜΑΔΑ Ε,ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 02.20.7135.003 με επιβάρυνση  
2.794,96€ για το 2018 και 2.794,96€ για το 2019 και σύνολο ομάδας 5.589,92€

6) ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι : 02.20.7135.003 
με επιβάρυνση  1.494,20€ για το 2018 και 1.494,20€ για το 2019  και σύνολο ομάδας 2.988,40€

7) ΟΜΑΔΑ Ζ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ : 02.20.7135.003 
με επιβάρυνση  1.302,00€ για το 2018 και 1.302,00€ για το 2019 και σύνολο ομάδας 2.604,00€.

  
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. 

Αναλυτικά οι περιγραφές των ειδών καθώς και οι ποσότητες αυτών αναφέρονται στην μελέτη με α/α
15/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σχετικά   CPV  :  31500000-1,  31522000-1,  31532800-2,  34928530-4,  31640000-4,  31681410-0,
31730000-2

Σχετική Π.Α.Υ. 465/2018

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

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
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πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 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 σε αυτόν 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. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, 
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει  τη σύναψη της  σύμβασης,  εκτός  εάν με  την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ
Τηλέφωνo: 213 214 12 16

5





e-mail: aepp@aepp-procurement.gr

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

http://www.aepp-procurement.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.
Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται
στο ποσό των :
-Για την ομάδα Α (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ) του προϋπολογισμού  , 1.115,53€(55.776,70*Χ2%)
-Για την ομάδα Β (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) του προϋπολογισμού ,      963,20€(48.160,00*Χ2%)
-Για την ομάδα Γ (ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ) του προϋπολογισμού   
73,21€(3.660,50*Χ2%)
-Για την ομάδα Δ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) του προϋπολογισμού  σε  326,27€(16.313,60*Χ2%)
-Για την ομάδα Ε (ΟΡΓΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) του προϋπολογισμού  σε 
90,16€(4.508,00*Χ2%)
-Για την ομάδα ΣΤ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι ) του προϋπολογισμού  σε
48,20€(2.410,00*Χ2%)
-Για την ομάδα Ζ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ ) του προϋπολογισμού  σε 
42,00€(2.100,00*Χ2%)

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.  
Διάρκεια ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής είναι δέκα (10) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών με δικαίωμα παράτασης αυτής για έως και τρεις (3) μήνες με απλή έγγραφη
ειδοποίηση πριν τη λήξη ισχύος της
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.
Οι εγγυητικές επιστολές  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη 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.
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Εγγυήσεις που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη πέραν της Ελληνικής, φέρουν επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική.

12. Δημοσίευση - Λήψη πληροφοριών

Η Διακήρυξη και η  προκήρυξη θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών.
Η Διακήρυξη ,η προκήρυξη και η μελέτη θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης
(www.thermi.gov.gr) το αργότερο την 06/08/2018
Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο την 06/08/2018
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά  σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές του νομού 
Θεσσαλονίκης και 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

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Παπαδόπουλος Θεόδωρος
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