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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2237/15-03-2021 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:                      
 

 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΟΥ» 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ 
 
      CPV: 44211000-2 (Προκατασκευασμένα κτίρια) 

με σφραγισμένες προσφορές για την : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» 

 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θέρμου, Πλατεία οικ. Νικολίτσα, Θέρμο, Ταχ. Κώδικας:  30008, τηλ: 2644360128,   fax: 
2644023179 
2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL631 
3. Κατηγορία, περιγραφή και προϋπολογισμός – ομαδοποίηση – χρηματοδότηση προμήθειας: Η προμήθεια αφορά την 
τοποθέτηση οκτώ (8) ξύλινων προκατασκευασμένων οικίσκων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της κατασκήνωσης 
του Δήμου Θέρμου. Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των οικίσκων αναφέρονται στην αρ. 18/26-03-2021 μελέτη που 
συντάχθηκε από το γραφείο τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Θέρμου και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αγρινίου για την εν λόγω προμήθεια. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε: 199.987,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 24% (προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: 161.280,00 € ΦΠΑ 24%: 38.707,20 €). 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ 
ΟΙΚΙΣΚΟΥ 

1 20.160,00 € 161.280,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 161.280,00 € 

ΦΠΑ (24%) 38.707,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ         199.987,20  € 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7135.002 (A-120/1524/2021) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου.  
Η σύμβαση χρηματοδοτείται με πίστωση ύψους 200.000,00€ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , 
Ειδικού Φορέα 1033 – 202 – 0000000 Λογαριασμού 2310401007/2020. (Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης: Αρ.πρ. 
Δ11/οικ36631/1577.16-09-2020/ΑΔΑ: ΩΗΕΞ46ΜΤΛΚ-ΡΚΕ) 

4. Δικαίωμα συμμετοχής: 
i. 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. 
ii. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
iii. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
5. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, 
πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 
διεύθυνση διαδικτύου www.dimos-thermou.gr. 
6. Διαδικασία – Κριτήριο Κατακύρωσης:  Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο  
ανάθεσης  της   Σύμβασης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική άποψη   προσφορά αποκλειστικά   βάσει  της  τιμής .  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimos-thermou.gr/
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7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού. Δεν 
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
9. Υποβολή των προσφορών – Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία 
παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 18-05-2021 και ώρα 11:00 π.μ.  Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήτοι την Δευτέρα 24-05-2021 και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής 
διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ.46/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμου. 
10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
α. Εγγύηση συμμετοχής: Ανέρχεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Συγκεκριμένα ανέρχεται στο 
ποσό των 3.225,80 €. 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 μέχρι ήτοι 190 ημέρες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού. 
β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν την 
υπογραφή της σύμβασης. 
11.Προδικαστικές προσφυγές: 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.  
12. Διάρκεια σύμβασης – ειδικοί όροι εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει της προκατασκευασμένους 
οικίσκους τους προ απορριμματοφόρο όχημα σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην υπ αριθ. 18/26-03-2021 Μελέτης.  
13.  Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού: Η παρούσα Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 
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 : 109129. Η 
παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και το Ν. 
3548/2007 σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού. Η παρούσα Προκήρυξη, όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο: http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η παρούσα Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της 
Διακήρυξης καταχωρήθηκαν επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
www.dimos-thermou.gr στη διαδρομή : Διακηρύξεις – Προκηρύξεις. 
 
 
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 
 
 
 
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dimos-thermou.gr/
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