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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ   

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις 

του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Θερμαϊκού εκτιμώμενης αξίας 52.419,35€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.  

 

1)  Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:  

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Θερμαϊκού , Οδός: Μεγ.Αλεξάνδρου 2 Ταχ.Κωδ.: 57019, Τηλ.: 2313337640,-620-611  

Telefax: 2313337610  E-mail:  protokollo@ thermaikos.gr , texniki@thermaikos.gr  Ιστοσελίδα: 

https://www.thermaikos.gr/  

2) Κωδικός CPV:  {71320000-7} - Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών   

3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου https://www.thermaikos.gr/ 

4) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

5) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 

του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της 

παρούσας παροχής υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο ‘Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.  

6) Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  31/05/2021 ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 

10.00 π.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα στα 

γραφεία  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού στη δ/νση: Λεωφόρς Θεσσαλονίκης 10 & Προμηθέως 

γωνία,  από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν γίνεται δεκτή η υποβολή προσφοράς . 

7) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δέκα (10) μήνες από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της.  

8) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.  

9) Χρηματοδότηση: Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» . Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6142.0007 του 

προϋπολογισμού για το έτος  2021. 

10) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια υλοποίησης του συμφωνητικού ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής του.  

ΠΕΡΑΙΑ,  17/05/2021  

Αριθ.  Πρωτ.: 7884 

ΑΔΑ: 624ΘΩΡ2-ΛΣΠ



11) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι 

ποσό ίσο με (1.048,38 €) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.   

12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει.  

13) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

 

 

Χρήστος Βογιατζής 
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