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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) 

ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ» 

1.Επωνυµία και διευθύνσεις: 

Επίσηµη Επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής: ∆ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

∆ιευθύνουσα-Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 3, 32200 ΘΗΒΑ 

Κωδικός NUTS: EL641 ΒΟΙΩΤΙΑ (Voiotia) 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: pvarsamis@thiva.gr  

∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο: www.thiva.gr 

Αρµόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Παναγιώτης Βαρσάµης. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262350635 

Fax επικοινωνίας: 2262027628. 

2. Επικοινωνία: 

Προσφέρεται απεριόριστη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο χώρο «Ηλεκτρονικοί 

∆ιαγωνισµοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής www.thiva.gr. 

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & ∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί: 

Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)./ Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

4. Η σύµβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης και δεν 

ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών. 

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου: 

CPV 71320000-7 (Υπηρεσίες Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών) 

6. Είδος Σύµβασης: ΜΕΛΕΤΗ 

7. Τόπος Εκτέλεσης: ∆ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ (NUTS: EL641 ΒΟΙΩΤΙΑ) 
8. Τίτλος Μελέτης: Μελέτη ωρίµανσης για την πράξη: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ». 

9. Σύντοµη Περιγραφή: 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί η αξιοποίηση, ανακαίνιση, διατήρηση 

και επανάχρηση του κτιρίου "πρώην Νοσοκοµείου Θήβας", καθώς και του 

περιβάλλοντος χώρου του µε σκοπό να επαναλειτουργήσει το κτίριο ως Κέντρο 

Τουριστικής Πληροφόρησης και Ψηφιακής Προβολής. Η χρήση που περιγράφεται µέσω 

στοχευµένων και επιλεγµένων επεµβάσεων δε θα αλλοιώσει τον ιδιαίτερο 

αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του κτιρίου, αντιθέτως η µορφολογία του κτιρίου καθώς 

ΑΔΑ: Ψ5Σ0ΩΡΜ-ΠΑ0
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και η δεσπόζουσα θέση του στον ευρύτερο πολεοδοµικό ιστό της περιοχής ευνοεί την 

παραπάνω χρήση. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες που αφορούν 

στην ανακαίνιση του κτιρίου, λαµβάνοντας υπόψη την οριστική µελέτη του κτιρίου 

για την νέα χρήσης του, µε παρεµβάσεις για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου 

καθώς και παρεµβάσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση. 

10. Εκτιµώµενη συνολική αξία: 107.414,36€ πλέον Φ.Π.Α. (προεκτιµώµενη δαπάνη 

µελέτης και απρόβλεπτη δαπάνη µελέτης 15%) και 133.193,81€ µε ΦΠΑ 24%. 

11. Συστηµικός αριθµός ΕΣΗ∆ΗΣ: 90121 

12. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

13. ∆ιάρκεια σύµβασης: Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου 

της σύµβασης ορίζεται σε πέντε (5) µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού. Ο 

καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε τρείς (3) 

µήνες. 

14. Προϋποθέσεις συµµετοχής: 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση µελετών των κατηγοριών: (06) Αρχιτεκτονικές 

Μελέτες Κτιριακών Έργων µε πτυχία τάξης Β’ και άνω, (08) Στατικές Μελέτες µε 

πτυχία τάξης Β’ και άνω και (09) Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές – 

Ηλεκτρονικές µε πτυχία τάξης Α’ και άνω και που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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. 

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 και των σηµείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. 

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή 

για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νοµικών προσώπων µπορεί να 

αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες µελετών. 

15. Λόγοι αποκλεισµού: Σύµφωνα µε το άρθρο 18 της ∆ιακήρυξης. 

16. Αποδεικτικά µέσα κριτηρίων επιλογής: Σύµφωνα µε το άρθρο 19 της ∆ιακήρυξης. 

17. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας: 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό 

µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα 

Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/κατηγορίες µελετών του άρθρου 12.1 

της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του 

Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. 

18. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια: 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: 

α) Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, 

από εκπονήσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών, τουλάχιστον 

ίσο µε το 100% της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής της προς ανάθεσης σύµβασης, 

χωρίς Φ.Π.Α. 

β) Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελµατικού κινδύνου σε ισχύ, τουλάχιστον ίση µε 

το διπλάσιο της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής της προς ανάθεση σύµβασης, 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων: 

- Ο απαιτούµενος µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών αφορά το άθροισµα του µέσου 

ετήσιου κύκλου εργασιών των µελών της σύµπραξης/κοινοπραξίας, 

- Η απαιτούµενη ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελµατικού κινδύνου µπορεί να 

προκύπτει από έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς της διαγωνιζόµενης 

ένωσης. 

19. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα: 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: 
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Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπους και τεχνικούς 

πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο 

ποιότητας. Ειδικότερα, οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν: 

(α) Εγγραφή στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για τους προσφέροντες που 

είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ή εγγραφή σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήµατος 

ΧΙ του Προσαρτήµατος Α’ του ν.4412/2016, όπως ισχύει σήµερα, για τους 

προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(β) Το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο µέρος ΙΙ του Παραρτήµατος 

ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α’ του ν.4412/2016, όπως ισχύει σήµερα, για τους 

προσφέροντες που δεν υπάγονται στην περίπτωση (α) 

(γ) Τους κάτωθι µελετητές ανά κατηγορία µελέτης: 

• για την κατηγορία µελέτης 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων) 

τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος 8ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 

• για την κατηγορία µελέτης 08 (Στατικές Μελέτες) τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος 

8ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, 

• για την κατηγορία µελέτης 09 (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – 

Ηλεκτρονικές) τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω 

κατηγορία, 

Στην περίπτωση διάθεσης περισσοτέρων µελετητών µεγαλύτερης εµπειρίας αντίστοιχα 

µειώνονται οι απαιτήσεις στις µικρότερες εµπειρίες. Το συνολικό προκύπτον 

ισοδύναµο δυναµικό πρέπει να αντιστοιχεί µε τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 6 του 

άρθρου 39 του ν.3316/2005, όπως ισχύει σήµερα, και στο π.δ. 138/2009, όπως 

ισχύει σήµερα. 

(δ) Ειδική εµπειρία στην εκπόνηση µελετών παρόµοιων έργων, η οποία ορίζεται ως 

εξής: 

• για την κατηγορία µελέτης 06: εγκεκριµένη Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακού Έργου 

σε στάδιο Μελέτης Εφαρµογής, σε ∆ηµόσιο Φορέα, ενός (1) τουλάχιστον υφιστάµενου 

κτιρίου (αποκατάσταση) συνολικού εµβαδού, τουλάχιστον, πεντακοσίων τετραγωνικών 

µέτρων (500,00m2) και µία (1) εγκεκριµένη Αρχιτεκτονική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης 

Περιβάλλοντα Χώρου Κτιρίου σε στάδιο Μελέτης Εφαρµογής (σε ∆ηµόσιο Φορέα) ενός 

(1) τουλάχιστον περιβάλλοντα χώρου κτιρίου συνολικού εµβαδού, τουλάχιστον, 

χιλίων πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων (1.500,00m2), 

• για την κατηγορία µελέτης 08: εγκεκριµένη Στατική Μελέτη Κτιριακού Έργου σε 

στάδιο Μελέτης Εφαρµογής (σε ∆ηµόσιο Φορέα) ενός (1) τουλάχιστον υφιστάµενου 

κτιρίου (αποκατάσταση) συνολικού εµβαδού, τουλάχιστον, πεντακοσίων τετραγωνικών 

µέτρων (500,00m2) µε απαίτηση Μελέτης Επεµβάσεων στον Φέροντα Οργανισµό του 

υφιστάµενου κτιρίου, 

• για την κατηγορία µελέτης 09: εγκεκριµένη Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη Κτιριακού 

Έργου σε στάδιο Μελέτης Εφαρµογής (σε ∆ηµόσιο Φορέα) ενός (1) τουλάχιστον 

υφιστάµενου κτιρίου (αποκατάσταση) συνολικού εµβαδού, τουλάχιστον, πεντακοσίων 

τετραγωνικών µέτρων (500,00m2). 

Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισµού, θα λαµβάνονται υπόψη 

στοιχεία σχετικών µελετών που εκτελέσθηκαν έως την τελευταία πενταετίας. 

20. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2015 

τουλάχιστον ή ισοδύναµο, που αποδεικνύουν την πιστοποίηση της διασφάλισης 

ποιότητας από διαπιστευµένους οργανισµούς, από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο 

φορέα ή από µέλος/η διαγωνιζόµενης ένωσης οικονοµικών φορέων. 

21. Εγγύηση συµµετοχής: Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση 

από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1.α) του 

άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο 

ποσό των ∆ΥΟ ΧΙΛΙΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (2.148,00€), µε ισχύ τουλάχιστον 

δώδεκα (12) µηνών και 30 ηµερών, από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο 

χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 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. 

22. Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα και ανατίθεται ως ενιαίο 

σύνολο για τους ακόλουθους λόγους: 

- Η υπόψη µελέτη αφορά σε αυτόνοµο λειτουργικό κτίριο που έχει ως σκοπό την 

αξιοποίηση, ανακαίνιση, διατήρηση και επανάχρηση του κτιρίου "πρώην Νοσοκοµείου 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Θήβας", καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του µε σκοπό να επαναλειτουργήσει το 

κτίριο ως Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης και Ψηφιακής Προβολής, 

- Οι ανωτέρω κατηγορίες µελετών (06, 08 και 09) στην προκειµένη περίπτωση 

συνδέονται άµεσα και οι µελετητές θα πρέπει να βρίσκονται σε στενή συνεργασία 

και  

- Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άρτια, έντεχνη και εντός χρονοδιαγράµµατος 

ολοκλήρωση της µελέτης. 

23. ∆ιαδικασία ανάθεσης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την 

«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του 

νόµου αυτού. 

24. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης: Είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

25. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

22/06/2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00π.µ. 

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 

26/06/2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.µ. 

26. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους 

ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήµατος.  

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και 

δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» προσκοµίζεται 

υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και 

σε σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

27. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον 

συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για 

διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 

προσφορών. 

28. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

διαδικασία. 

29. Γλώσσα ∆ιαδικασίας: 

Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας 

µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε 

περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5/10/1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά 

ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο . Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων 

που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του 

ν.4250/2014. 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη – µε ειδικό 

τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

Η επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

30. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 

31. Χρηµατοδότηση: Η παρούσα µελέτη αποτελεί το υποέργο 1 «Μελέτες ωρίµανσης» 

της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ», που έχει 

ενταχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020» µε Κωδικό ΟΠΣ 5021376 (Α∆Α: 

Ψ23∆465ΧΙ8-ΠΚ9) και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε.  Φορέας χρηµατοδότησης είναι 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Υπουργείο Εσωτερικών και η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από τη ΣΑΕ1551 µε Κωδικό 

εναρίθµου 2018ΣΕ15510036 και υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, περιλαµβανοµένης 

της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς 

και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

32. Προκαταβολή: Στον ανάδοχο ∆ΕΝ χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους των 

άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016 και ∆ΕΝ προβλέπεται η πληρωµή 

πριµ στην παρούσα σύµβαση. 

33. Προδικαστικές Προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία: Προδικαστική προσφυγή 

ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας 

Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ∆ιακήρυξης. 

34. Άλλες πληροφορίες: 

- Η έγκριση της δηµοπρατούµενης µελέτης, αποφασίστηκε µε την µε αριθµό 24 του 

2020 (Α∆Α: ΩΕΦΩΩΡΜ - 00Ε) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θηβαίων και 

µε την µε αρ. πρωτ. 5113/1706/Α3/13-08-2018 (Α∆Α: Ψ23∆465ΧΙ8-ΠΚ9) Απόφαση του 

Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης. 

 
ΘΗΒΑ 22/05/2020 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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