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                                                                              Θέρμη,  24/12/2019  
                                                                              Αρ. Πρωτ.: 54533 
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Δήμαρχος Θέρμης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάθεση του διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 
μηχανημάτων φωτοαντιγραφικών, φαξ και εκτυπωτών των υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης» 
με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής επί της αξίας  του προϋπολογισμού 
της μελέτης. 

Το ποσό του προϋπολογισμού των 54.959,28 € με Φ.Π.Α., θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 
πόρους του Δήμου και θα βαρύνει πιστώσεις του 2019  του 2020  

ΚΑ Περιγραφή Ποσό (με ΦΠΑ) 
έτους 2019 

Ποσό (με ΦΠΑ)  
έτους 2020 

02.10.6264.00
2 

 
 

Συντήρηση και επισκευή 
μηχανημάτων 

φωτοαντιγραφικών και 
φαξ 

1 44.961,4 

02.10.6264.003 Συντήρηση και επισκευή 
εκτυπωτών 

1 9995,88 

Σχετικά  cpv :  50313200-4 50313100-6 50314000-9   

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, ούτε η κατάθεση μερικών προσφορών. 

Το χρονικό διάστημα ισχύος της ασφάλισης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για 
ένα (1) έτος. 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Θέρμης ,που βρίσκεται επί της οδού Πλατείας 
Δημοκρατίας  1, ΤΚ 57001, NUTS:GR122, τηλ.2313-300700  την 15/01/2020 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 ή 
χωρίς τη  φυσική παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης  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 την   22/01/2020  ημέρα Τετάρτη 

στον ίδιο τόπο  και ώρα. 

Η έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, ο καθορισμός του 
τρόπου εκτέλεσης του κριτηρίου κατακύρωσης και των όρων διακήρυξης έγιναν με την υπ’ 
αριθμ  565/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) 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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών 
886,44€ (44.322*2%)  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι επτά (7) μήνες 
από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  είτε τηλεφωνικά , τηλ.2310 - 478029  και 
2310 - 478018, Fax 2310-478046 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,είτε μέσω 
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.kolokythas@thermi.gov.gr  

Τα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, περίληψη, μελέτη) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, 
πλήρη, άμεση & δωρεάν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Θέρμης στην 



  

ηλεκτρονική διεύθυνση www.thermi.gov.gr και ειδικότερα στη διαδρομή: 
http://www.thermi.gov.gr/info/?cat=13 

Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον δέκα (12) ημερολογιακές ημέρες πριν 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.Η περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία 
ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του νομού Θεσ/νικης. Η διακήρυξη  και η περίληψη 
αυτής θα αναρτηθούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 


