
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
                                                                              Θέρμη, 16/02/2021 
                                                                              Αρ. Πρωτ.:11119 
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Δήμαρχος Θέρμης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Θέρμης» με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016. Η δαπάνη εκτέλεσης της υπηρεσίας με 
προϋπολογισμό 59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6117.034  
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Θέρμης  έτους 2021,  CPV 79411000-8 .  Η διάρκεια 
της Σύμβασης ορίζεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, σύμφωνα με την κείμενη 
ισχύουσα νομοθεσία και πάντως όχι πέραν των δεσμευτικών προθεσμιών, όπως αυτές 
ορίζονται  στον οδηγό υλοποίησης του ΣΦΗΟ του Πράσινου Ταμείου και τη σχετική απόφαση 
ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020” του 
Πράσινου  Ταμείου, ήτοι τις 23/06/2021.  
 Δεν επιτρέπεται η κατάθεση μερικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία  
του Δημαρχείου Θέρμης  του Δήμου Θέρμης  που βρίσκονται επί της οδού Δημοκρατίας 1, 
τηλ.2313 300778,λ 365630, ,NUTS :GR122, την 01/03/2021 ημέρα  Δευτέρα και  ώρα από 
10:00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και μέχρι 10:30 π.μ.(ώρα λήξης παράδοσης 
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. Οι προσφορές 
κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την προαναφερόμενη μέρα 
, ώρα  και τόπο.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα ή 
χωρίς τη  φυσική παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης  δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα 
απορριφθούν. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία  Πρωτοκόλλου του Δήμου Θέρμης 
(Πλατεία Δημοκρατίας 1 ,Θέρμη ,ΤΚ 57001 ,Τηλ .2313-300700) με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην υπηρεσία (πρωτοκολλούνται) μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Για προσφορές που παραλαμβάνονται  εγκαίρως 
από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου δεν  απαιτείται η φυσική παρουσία εκπροσώπου κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 
ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 5 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν 
τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν 
και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να 
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων. 



  

ΑΑΥ του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών 125/6979/277/25-01-2021 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης όρων διακήρυξης η υπ αριθμ 45/2021, με την οποία 
εγκρίθηκαν η  μελέτη με α/α 13/2020.  
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. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και 
των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων εξήντα ευρώ (960,00€). 
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 
διακήρυξης, ήτοι επτά (7) μήνες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 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. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της 
παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία 
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν  τη 
διακήρυξη   , είτε από  το γραφείο προμηθειών του Δήμου  Θέρμης  που βρίσκεται στο 2ο χλμ 
Θέρμης - Τριαδίου , τηλ. επικοινωνίας 2310 – 478029 Κολοκυθάς Αθανάσιος  και 2310 – 
478018 Μανταλής Σταύρος Fax 2313-300719, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,είτε 
μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση s.kolokythas@thermi.gov.gr και s.mantalis@thermi.gov.gr, και 
κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης. Εναλλακτικά μπορούν να παραλαμβάνονται 
τα τεύχη του διαγωνισμού από τον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θέρμης (www.thermi.gov.gr) 
στο πεδίο “ενημέρωση” και κατόπιν “διακηρύξεις”  όπου υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε 
αυτά.Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.Η περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε 
μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του νομού Θεσ/νικης.  Η διακήρυξη  και η 
περίληψη αυτής θα αναρτηθούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
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