
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Θέρμη  12/08/2021
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ           Αριθ.Πρωτ. : 35906          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Για  την  παροχή  της  υπηρεσίας  με  τίτλο,  «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», προϋπολογισμού
82.060,14€€ συμπ/νου Φ.Π.Α.24% με διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
     
Ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:

1. Την  35183/2592/380/05-08-2021 απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου
Θέρμης με την οποία έγινε η έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης για το
2021.

2. Την με αριθμό 261/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκε η 41/2021
μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση της εργασίας,
με διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  και ανάθεσης η  πλέον
συμφέρουσα   απο  οικονομική  άποψη  προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής   ανα  τμήμα  ειδών   του
προϋπολογισμού της  παρούσας μελέτης .

Προκηρύσσει
 Δημόσιο  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα   απο
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  ανα τμήμα ειδών  του προϋπολογισμού της  παρούσας
μελέτης.                                    

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας 1
Ταχ.Κωδ.: 57001
Τηλ.: 2313 300700 
E-mail: info@thermi.gov.gr  
Κωδικός NUTS: EL 522
Ιστοσελίδα: www.thermi.gov.gr 

2. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/08/2021 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr , από την 16/08/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ.

3. Δημοσιότητα 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
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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 :  136393.

Προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

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 Παρασκευή   13  /08/2021  .  

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 
Η μελέτη αυτή αφορά την παροχή των  ταχυδρομικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα αποστολή επιστολών  με
κοινή αλληλογραφία εσωτερικού (απλά ,συστημένα ,συστημένα με απόδειξη) και αποστολή δεμάτων τόσο για
το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό για την  κάλυψη αναγκών όλων των Δ/νσεων του Δήμου Θέρμης  για
ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης  με δυνατότητα χρονικής παράτασης της σύμβασης για έως και έξι
(6) μήνες χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Ειδικότερα αφορά στις παρακάτω υπηρεσίες:        

1.   Τμήμα Α, Επιστολές εσωτερικού  απλές,  
2.  Τμήμα Β, Επιστολές εσωτερικού συστημένες , 
3.   Τμήμα Γ, Επιστολές και Δέματα εσωτερικού και εξωτερικού με ταχυμεταφορά,  
4.   Τμήμα Δ ,Φάκελοι με προπληρωμένο τέλος, εσωτερικού,   
 

Οι αιτούμενες γενικές υπηρεσίες εμπίπτουν) στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων
Συμβάσεων (CPV): 64110000-0  Ταχυδρομικές  Υπηρεσίες 

5.Προσφορές - Μερικές προσφορές 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη και τη μελέτη 41/2021
του  διαγ/σμού,  για  το  σύνολο  της  προκηρυχθείσας  ποσότητας  της  μελέτης  (προβλέπεται  η  κατάθεση
μερικών προσφορών).
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Όλες οι προσφορές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής.

6. Διάρκεια σύμβασης – Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Διάρκεια  σύμβασης ορίζεται για  ένα έτος από την υπογραφή της με δυνατότητα χρονικής παράτασης
της σύμβασης για έως και έξι (6) μήνες χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Επισημαίνεται  ότι  ο  Δήμος  Θέρμης  δεν  είναι  υποχρεωμένος  να  εξαντλήσει  όλες  τις  αναγραφόμενες
ποσότητες του προϋπολογισμού.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,  με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,  να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α)  η  σύμβαση έχει  υποστεί  ουσιώδη τροποποίηση,  κατά την  έννοια της παρ.  4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

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.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής 
 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,  2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

8. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
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. 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 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 :    136393      

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η  16/08/2021  και ώρα 08.00:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η  30/08/2021 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
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Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος
βεβαιώνεται  αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα στην  με
αριθμό 56902/02-06-2017(ΦΕΚ 1924Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία
ρυθμίζονται  τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

9. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν  από  τη  λήξη  της,  με  αντίστοιχη  παράταση  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  σύμφωνα με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο  συμφέρον,  να  ζητήσει  εκ  των  υστέρων  από  τους  οικονομικούς  φορείς  που  συμμετέχουν  στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι 

10. Προυπολογισμός-Χρηματοδότηση

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  ογδόντα  δύο χιλιάδων  εξήντα  ευρώ   και
δεκατεσσάρων   λεπτών 82.060,14 € συμπ/νου Φ.Π.Α.24%.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης.
Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα  απο οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  ανα τμήμα ειδών  του προϋπολογισμού της  παρούσας μελέτης με α/α
41/2021. Προβλέπεται η κατάθεση μερικών προσφορών ανά τμήμα της μελέτης.

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θέρμης. Η σύμβαση θα καλυφθεί από ίδιους
πόρους.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και εγγράφεται στον κωδικό ΚΑ
00.6221.001 του οικονομικού έτους 2021.

11. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
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περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412)  η προθεσμία για
την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι  (α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά
μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική
ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης (πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412).

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά (Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016
και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»)  μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την 
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών (Σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”).
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία  για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και  η  άσκησή της  κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει  την  πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,  εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής  (η διαδικασία  εξέτασης  της  προδικαστικής  προσφυγής  ορίζεται  στο  άρθρο  367  του  ν.
4412/2016).

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ  (σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  19  του  ΠΔ  39/4.5.2017  –  Κανονισμός  εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) .

Η  άσκηση  της  ως  άνω  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται  στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει  τη  σύναψη της σύμβασης,  εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά (πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016).

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ
Τηλέφωνo: 213 214 12 16
Στο  email proedros@aepp-procurement.gr θα γίνεται η αποστολή των Προσφυγών.
Στο email aepp@aepp-procurement.gr θα αποστέλλονται τα υπόλοιπα μηνύματα που αφορούν την Αρχή.
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
http://www.aepp-procurement.gr/

12.Εγγύηση συμμετοχής

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 Α’ Τμήμα του προϋπολογισμού, στα 298,33€   (14.916,50€Χ2%)
  Για το  Β’  Τμήμα  του προϋπολογισμού, στα  1.244,7€   (62.234,75€Χ2%)
  Για το  Γ’  Τμήμα του προϋπολογισμού, στα  40,12€   (2.005,88€Χ2%)
  Για το Δ΄ Τμήμα  του προϋπολογισμού, στα 48€   (2.400,00€Χ2%)
Για όποιον συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό 
των   1.631,14€  (81.557,13Χ2%). 
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   (07) 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 τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. της διακήρυξης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
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.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή  περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
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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 αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

13. Δημοσίευση - Λήψη πληροφοριών
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

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 :  136393.

Προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

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 Π  αρασκευή   13  /08/2021  

Αρμόδιος υπάλληλος: Μανταλής Σταύρος, τηλέφωνο 2310 478018, email:s.mantalis@thermi.gov.gr
 
 

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Παπαδόπουλος Θεόδωρος
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