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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή της
εργασίας με τίτλο, « Εργασίες ταφών –εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου  Θέρμης ».
Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει την πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής  επί της αξίας  του προϋπολογισμού ανά
ομάδα ειδών της μελέτης με α/α  16/2020. Προβλέπεται η κατάθεση μερικών προσφορών ανά
ομάδα της μελέτης.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Όλες οι  προσφορές πρέπει  να πληρούν τις  απαιτήσεις  της διακήρυξης και των παραρτημάτων
αυτής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 195.920 € συμπ/νου Φ.Π.Α.24% 
CPV 98371110-8 (Υπηρεσίες νεκροταφείων)  
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και εγγράφεται στον 
κωδικό  02.45.6162.006  ,  02.45.6162.007   και 02.45.6162.008  για το έτος 2021 και   2022.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια   από την ημερομηνία υπογραφής της  και για δύο (2) ημερολογιακά  
έτη ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσού.    

Εάν κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί τότε γι  αυτές,
ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται ο Δήμος να μην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση
ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.
Οι  προδιαγραφές  της  μελέτης,  ο  καθορισμός  του  τρόπου  εκτέλεσης  και  οι  όροι  διακήρυξης
εγκρίθηκαν με την 260/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
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.
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X του
Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

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
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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 :  96357

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η  15/09/2020  και ώρα 08.00:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η  29/09/2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ. 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της
εγγύησης  συμμετοχής  υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  του/των
προσφερομένου/νων τμήματος/τμημάτων.

Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα 
ανέρχεται στο ποσό των :
- Για την ομάδα Α’ του προϋπολογισμού στα 1.148€ (57.400€ Χ 2%)
-  Για την ομάδα Β’ του προϋπολογισμού στα 940€ (47.000€ Χ 2%)
- Για την ομάδα Γ’ του προϋπολογισμού στα 1.072€ (53.600€ Χ 2%) 
Για όποιον συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται 
στο ποσό των 3.160€ (158.000€ Χ 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 παρούσας, ήτοι για επτά (7) μήνες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, 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 Διακήρυξη  και  η   προκήρυξη  θα  δημοσιευθούν  στο  ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον  δεκαπέντε  (15)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών.

 Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  και  η  μελέτη  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr     , όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  στην  πλατφόρμα  ΕΣΗΔΗΣ  έλαβε  Συστημικό  Αύξοντα  Αριθμό  :
96357

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
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Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του  άρθρου  2  του  Ν.3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/      (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η  Διακήρυξη,  προκήρυξη,  μελέτη  θα  καταχωρηθούν στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της
αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL)  :  www  .  thermi  .  gov  .  gr    στη  διαδρομή:
http://www.thermi.gov.gr/info/?cat=13  το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15/09/2020.

Στοιχεία αρμοδίου υπαλλήλου:
Μανταλής Σταύρος, τηλέφωνο 2310 478018, fax 2310 300719, e mail: s.mantalis@thermi.gov.gr
Όλες οι  επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι  ανταλλαγές  πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,  εκτελούνται  με τη
χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 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. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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