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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

 
ΠΕΡΑΙΑ, 16/09/2022  
Αρ. Πρωτ.: 15846  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού 

 
Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την μικτή δημόσια σύμβαση προμήθειας και υπηρεσίας 
με κύριο αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την 
κατασκευή, συντήρηση & αναβάθμιση στάσεων αστικής συγκοινωνίας Δήμου Θερμαϊκού», 
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 77.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: 62.500,00€ ΦΠΑ: 15.000,00€). 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α.: 02.64.7331.0003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου 
Θερμαϊκού και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από Ιδίους Πόρους. 
 
Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει ΕΝΑ (1) τμήμα, καθώς η προμήθεια είναι ενιαία και αδιαίρετη, 
αποτελούμενη από τα επιμέρους είδη που αναφέρονται στη σχετική μελέτη. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων 
και των ειδών της προμήθειας. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος αυτών θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Κωδικοί CPV: 44212321-5 [Στέγαστρα λεωφορείων] και 72263000-6 [Υπηρεσίες υλοποίησης 
λογισμικού] 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.  
 
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) ως 
εξής:  
Συστημικός Αύξοντας Αριθμός:  156286 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  05/10/2022 και 13:00  
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 11/10/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
οικονομικών φορέων (άρθρο 2.2.1 Διακήρυξης) που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας (άρθρο 2.2.4 Διακήρυξης), που καλύπτουν την Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα και τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(άρθρα 2.2.6 - 2.2.7 Διακήρυξης) και που διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (άρθρο 
2.4.2.1 Διακήρυξης). 
 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού  1.250,00€ (χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ) και θα πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και 
την  υπογραφή του συμφωνητικού.  
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), αναρτήθηκε στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού στη διεύθυνση (URL): http://www.thermaikos.gr. 
 
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο. 
 
Πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο 
Προμηθειών (2392330042). 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ  

 
 

ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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