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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 
με για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (3 καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα – ομάδα 1, 1 καινούργιο 
επιβατικό όχημα – ομάδα 2, 2 καινούργια ημιφορτηγά οχήματα – ομάδα 3, 1 καινούργιο 
σάρωθρο – Ομάδα 4, 1 καινούριο σκαπτικό μηχάνημα – ομάδα 5, 1 καινούργιο γεωργικό 
ελκυστήρα τηλεσκοπικού με παρελκόμενα και προωθητήρα – ομάδα 6, 1 καινούργιο 
ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό μηχάνημα τύπου clark πεζού χειριστή – ομάδα 7, 1 μεταχειρισμένο 
οδοστρωτήρα ασφάλτου – ομάδα 8, 1 μεταχειρισμένο φορτηγό με γερανό με αρπάγη και 
καινούργια υπερκατασκευή ανατροπής και κιβωτάμαξας, 1 μεταχειρισμένο χωματουργικό 
φορτηγό όχημα, 1 μεταχειρισμένο όχημα 4χ4 με καινούργια υπερκατασκευή μαχαίρι 
εκχιονισμού και αλατοδιανομέα αλατιέρα – ομάδα 9, 1 μεταχειρισμένο όχημα με καινούργια 
υπερκατασκευή καλαθοφόρου, 1 μεταχειρισμένο όχημα τύπου Van, 2 μεταχειρισμένα οχήματα 
ανοικτού τύπου διπλής καμπίνας, 2 μεταχειρισμένα οχήματα με ανατροπή, 1 μεταχειρισμένο 
όχημα με κλειστή καρότσα – ομάδα 10, 1 καινούργιος ελαστικοφόρος φορτωτής τηλεσκοπικού 
χειριστή και ελκυστήρα με τα παρελκόμενα – ομάδα 11, 1 μεταχειρισμένος βραχίονας κοπής 
κλαδιών – ομάδα 12, 1 καινούργιος ελαστικοφόρος μικρός φορτωτής – ομάδα 13, για την 
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θέρμης. 

Κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης είναι: 
     α) Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από πλευράς βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής, ανά ομάδα ειδών της μελέτης, για τις ομάδες 1, 4 και 5,  η οποία θα 
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι 
αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός) σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

β) Για τα είδη των υπολοίπων ομάδων,  2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή προσφοράς, ανά ομάδα ειδών της μελέτης. 
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μόνο για κάποια ομάδα ειδών του 
προϋπολογισμού (μερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο των 
ομάδων, αλλά όχι για μέρος ομάδας.  
  Η χρονική διάρκεια σύμβασης θα ισούται με το χρονικό διάστημα, που αναφέρεται ως 
χρόνος παράδοσης σε κάθε ομάδα ειδών της μελέτης (6 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης ). Ακόμα η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα 
τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού 
Συμβουλίου , υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση 
είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.  

ΑΔΑ: ΨΚΣΙΩΡΣ-ΔΔΘ



Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ 201/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης 
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 14/07/2020 και ώρα 08.00:00 π.μ. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 17/08/2020 και ώρα 15:00:00 
Αριθμός συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ : 93432 (ομάδα 1), 93434 (ομάδα 4), 93435 (ομάδα 5),  
93430 (ομάδες 2,3,6,7,8,9,10,11,12,13) 
Ημερομηνία αποστολής στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
08/07/2020. 
Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 28.905,48 Ευρώ, όταν 
πρόκειται για προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης (για όλες τις ομάδες 
ειδών). Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, 
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 12 της διακήρυξης, 
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. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και τον χρόνο που 
αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 
Εφόσον κάποιος συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μια ή περισσότερες 
ομάδες της προμήθειας και όχι για όλες τις ομάδες των ειδών,  μπορεί να υποβάλλει 
αντίστοιχα και εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 2% επί της προεκτιμώμενης από την υπηρεσία 
δαπάνης εκτός ΦΠΑ, για  την ομάδα ή το σύνολο των ομάδων για τις οποίες υποβάλει 
προσφορά και συμμετέχει στο διαγωνισμό. 
Το ποσό εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της προεκτιμώμενης από 
την υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε ομάδα του προϋπολογισμού της 
μελέτης είναι: 
1    Ομάδα,   7532,25 ευρώ 
2    Ομάδα,    209,67  ευρώ 
3    Ομάδα,    806,45 ευρώ 
4    Ομάδα,   4306,45 ευρώ 
5   Ομάδα,    1322,58 ευρώ 
6   Ομάδα,    2419,35 ευρώ 
7   Ομάδα,     201,61 ευρώ 
8   Ομάδα,     241,93 ευρώ 
9   Ομάδα,    4500 ευρώ 
10  Ομάδα,    4220 ευρώ 
11  Ομάδα,    2258,06 ευρώ 
12  Ομάδα,     241,93 ευρώ 
13  Ομάδα,     645,16 ευρώ 
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  Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.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. 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, όπως ορίζει ο νόμος. 
Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  . Κωδικός NUTS GR 122. 
Η  διακήρυξη και προκήρυξη θα αναρτηθούν στο (ΚΗΜΔΗΣ). 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο, http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού (μελέτη, τεχνική έκθεση, συγγραφή 
υποχρεώσεων – προδιαγραφές και προϋπολογισμός,) από το διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του 
∆ήµου θέρμης, στη διεύθυνση: www.thermi.gov.gr (Ενημέρωση – Διακηρύξεις). 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 14 ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
Στοιχεία αρμοδίων υπαλλήλων: 
Αθανάσιος Κολοκυθάς και Μανταλής Σταύρος, τηλέφωνα 2310-478029, 2310-478018, fax 
2313 300719, e mail: s.kolokythas@thermi.gov.gr 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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