
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 620cebd35b49dcae4b73b9a2 στις 17/02/22 11:34

                                                                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                      
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Θέρμης προκηρύσσει  ενιαίο  Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για την 
«Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου και 
αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου Θέρμης για τα έτη 2022-2023»,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της κάθε Ομάδας των ανταλλακτικών.(βλ. ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθ. πρωτ. 01/2022 
μελέτης).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας , είτε για το σύνολο 
των ειδών της μίας (1) ομάδας ή και περισσοτέρων ομάδων. 
Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους  
Η σύμβαση  θα  έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της  και θα μπορεί να 
παραταθεί πριν τη λήξη της και για οκτώ (8) επιπλέον μήνες  εφόσον υπάρχει αδιάθετο ποσό και μετά από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης..
 Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ   36/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Θέρμης.
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..  

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η  28/03/2022 και ώρα 15:00:00 
            
Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται:  

- Για την Ομάδα 1  ποσό  11.680€  (584.000Χ2%) 

-Για την Ομάδα 7  ποσό  4.261,24€ ( 213.062 Χ 2%)  

-Για όποιον συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό 
των   15.941,24€ (797.062Χ2%) ευρώ
-Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες της μιας  ομάδας μπορεί να κατατίθεται μία εγγυητική που θα 
ισούται με το ποσό που απαιτείται για τις επί μέρους ομάδες.
-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. 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 για δεκατρείς  (13) μήνες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Οι εγγυητικές επιστολές των 
παραγράφων 2.2.2 και 4.1 της διακήρυξης 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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού1. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
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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.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου.

-Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  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 και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, 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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 
• Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL):  www.thermi.gov.gr στη διαδρομή: http://www.thermi.gov.gr/info/?cat=13.

• Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 11/02/2022 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  .

• Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά  σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές   και μια (1) 
εβδομαδιαία τοπική του νομού Θεσσαλονίκης .

• Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

• Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

• Η διακήρυξη  θα αναρτηθεί  στο ΕΣΗΔΗΣ ,  με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 154932, το αργότερο μέχρι 
την 21/02/2022.

Αρμόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ. Μανταλής Σταύρος &  Κολοκυθάς Αθανάσιος  2310-478018 , 2310-478029.
       Η δαπάνη των δημοσιεύσεων, αρχικής ή  και επαναληπτικών, των περιλήψεων διακήρυξης στις πολιτικές 

εφημερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009), θα βαρύνει  τους 
αναδόχους και θα επιμεριστεί, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός, αναλογικά με το ύψος του 
συμβατικού ποσού του καθενός  .   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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