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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Θέρµη, 13-9-2013                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                       Αρ. Πρωτ.: 37369 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο ∆ήµος Θέρµης είναι ένας από τους εταίρους και επικεφαλής  σχετικά µε την υλοποίηση 
υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράµµατος, «Ανοικτά πρωτόκολλα και εργαλεία για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων στον τοµέα της πολιτικής 
προστασίας έναντι φυσικών καταστροφών (δασικών πυρκαγιών) στην Ελλάδα και 
Βουλγαρία» (Open protocols and tools for the education and training of voluntary 
organizations in the field of Civil Protection, against natural disasters (forest fires) in Greece 
and Bulgaria. 

Στο πλαίσιο της επίτευξης γενικότερου στόχου του ανωτέρω προγράµµατος είναι και η 
Προµήθεια εξοπλισµού µονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας 
του ∆ήµου Θέρµης. Για την υλοποίηση των υπηρεσιών αυτών συντάχθηκε η µε αριθµ. 
41111/10-10-2012 µελέτη, η εκτέλεση της οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. 520/2012 
Απόφαση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και την µε αριθµ. 93/2013 τροποποίησή της. 

Η µελέτη επιµερίζεται σε τρία διακριτά τµήµατα: 

− Πακέτο Α: Εξοπλισµός γραφείου 

− Πακέτο Β: Εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών και µηχανών γραφείου 

− Πακέτο Γ: Λοιπός εξοπλισµός 

Έχοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ. 8834/6-3-2013 περίληψη της διακήρυξης, διενεργήθηκε ο 
διαγωνισµός του έργου «Προµήθεια εξοπλισµού µονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών 
οµάδων πολιτικής προστασίας του ∆ήµου Θέρµης» την 1η Απριλίου 2013. 

Κατατέθηκαν τρεις προσφορές για το Πακέτο Α «Εξοπλισµός γραφείου» και µία προσφορά 
για το Πακέτο Β «Εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών και µηχανών γραφείου». Για τα εν 
λόγω Πακέτα έγινε κατακύρωση σε αναδόχους σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 232/2013 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής. Για το Πακέτο Γ της µελέτης, «Λοιπός εξοπλισµός»,  δεν υπήρξε 
προσφορά. 

Με την 297/2013 Απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:  

− τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ,  

− τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2286/1995,  

− τις 520/212 και 93/213 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας και  

− την υπ’ αρ. 8593/5-3-2013 διακήρυξη της προµήθειας 

καθόρισε ως τρόπο εκτέλεσης του Πακέτου Γ «Λοιπός εξοπλισµός» της προµήθειας µε τίτλο 
«Προµήθεια εξοπλισµού µονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής 
προστασίας του ∆ήµου Θέρµης», ύστερα από άγονο διαγωνισµό, την απευθείας ανάθεση µε 
διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης και χωρίς 
τροποποίηση των όρων διακήρυξης (υπ’ αρ. 8593/5-3-2013 διακήρυξη και 8834/6-3-2013 
περίληψη αυτής). 

Ειδικότερα το Πακέτο Γ της εν λόγω προµήθειας περιλαµβάνει τα ακόλουθα είδη: 

Ελληνική   
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α/α 
διακηρυ
ξης 

Περιγραφή Ειδών Ποσότητα Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιµή 
Μονάδας 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικός 
προϋπολογισµός  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΑΚΕΤΟ  Γ΄  (Λοιπός εξοπλισµός) 
19 Καλάθι απορριµµάτων 4 Τεµάχιο 20,00 80,00 
20 Ψυγείο 1 Τεµάχιο 300,00 300,00 
21 Φαρµακείο 1 Τεµάχιο 100,00 100,00 
22 Πίνακας 1 Τεµάχιο 200,00 200,00 
23 Κλιµατιστικό  2 Τεµάχιο 650,00 1.300,00 

Σύνολο Γ ΠΑΚΕΤΟΥ 1.980,00 
ΦΠΑ 23% 455,40 

ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 2.435,40 

Η χρηµατοδότηση της προµήθειας γίνεται από τον µηχανισµό του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο Τµήµα 
Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Οργάνωσης του ∆ήµου Θέρµης, Τηλέφωνο: 2313300762, 
FAX: 2310464421, Υπεύθυνος: κ. Στέργιος Πραλακίδης. 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, παρακαλούµε όπως καταθέσετε προσφορά για τα 
προαναφερθέντα είδη σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους όρους της διακήρυξης για το Πακέτο 
Γ, µέχρι την Παρασκευή, 20 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στο γραφείο 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Θέρµης, 
∆ηµοκρατίας 1, 57001 Θέρµη. 
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