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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
                                                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Θέρμης προκηρύσσει  ενιαίο  Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  για την προμήθεια ειδών 
αρτοζαχαροπλαστείου –οπωροπωλείου – κρεοπωλείου - παντοπωλείου – γάλακτος προσωπικού 2022-2023-2024,  με κριτήριο 
κατακύρωσης , η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τα τμήματα  με 
α/α 1Α, 2Α, 2Γ, 2Δ,2Ε, 3, 6, 7 και 8  του προϋπολογισμού της μελέτης 6/2022  συνολικής αξίας 1.087.982,01€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 και για τα τμήματα 1Β, 1Γ, 2Β, 4 και 5 το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του Ν 3438/2006. 

Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους τόσο του Δήμου όσο και των νομικών προσώπων αυτού (ΔΕΠΠΑΘ, 
ΚΕΚΟΠΡΟ).
Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια   για το χρονικό διάστημα : από 31/07/2022 έως 30/07/2024 για το Δήμο Θέρμης 
και τα νομικά πρόσωπα  του Δήμου ΔΕΠΠΑΘ & ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. 
 Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ   69/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμης.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

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  15/04/2022 και ώρα 15:00:00  
 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 04/03/2022 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:   156121 και αναρτήθηκαν στη 
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016. 
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 καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  
www.thermi.gov.gr στη διαδρομή: http://www.thermi.gov.gr/info/?cat=13 
          
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό των :   

- Για το Τμήμα 1, ομάδα Α , του προϋπολογισμού, στα 1.383,46€   (69.173,18€Χ2%)

-  Για το Τμήμα 1, ομάδα Β ,  του προϋπολογισμού, στα 352,30€ (17.614,94Χ2%)

- Για το Τμήμα 1, ομάδα Γ,  του προϋπολογισμού, στα  524,8€ (26.240Χ2%)

http://www.promitheus.gov.gr/
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- Για το Τμήμα 2, ομάδα Α , του προϋπολογισμού, στα  4.917,44€  (245.872Χ2%)

- Για το Τμήμα 2, ομάδα Β , του προϋπολογισμού, στα  2.790,72€ (139.536Χ2%)

- Για το Τμήμα2, ομάδα Γ,  του προϋπολογισμού, στα  366,72€  (  18.336 Χ2%)

- Για το Τμήμα 2 ομάδα Δ, του προϋπολογισμού, στα 552€ (  27.600Χ2%)

- Για το Τμήμα 2 ομάδα Ε, του προϋπολογισμού, στα 801,28€ ( 40.064Χ2%)

-Για το Τμήμα 3 του προϋπολογισμού  ,    στα  611,2€  (  30.560Χ2%)

-Για το Τμήμα 4 του προϋπολογισμού  , στα  1.040€  ( 52.000 Χ2%)

-Για το Τμήμα 5 του προϋπολογισμού  ,  στα 1.372,20€ ( 68.609,90 Χ2%)

-Για το Τμήμα 6 του προϋπολογισμού  , στα 1.008€ ( 50.400Χ2%)

-Για το Τμήμα 7 του προϋπολογισμού  ,   στα  3.342,66€ ( 167.133,12 Χ2%)

-Για το Τμήμα 8 του προϋπολογισμού  ,  στα 193,54€( 9.676,80Χ2%)

Για όποιον συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των   
19.256,32€  ( 962.815,94  Χ2%).

 Για όσους συμμετέχουν σε περισσότερες της μίας ομάδας μπορούν να καταθέτουν μια εγγυητική συμμετοχής 
αναφέροντας στο σώμα της εγγυητικής τις ομάδες για τις οποίες καταθέτουν προσφορά. 
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 δεκατρείς (13) 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.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό 
φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 
που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 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 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.

 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.
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Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 
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 είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.
 
Η αναθέτουσα αρχή 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, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) 
δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 
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) υπολογίζεται περί τα 1200,00€, θα 
βαρύνει όπως αναφέρθηκε τους αναδόχους και θα επιμεριστεί, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός, αναλογικά με 
το ύψος του συμβατικού ποσού του καθενός αναδόχου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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