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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 
                                                                          

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το άρθρο 72 (Οικονομική Επιτροπή - Αρμοδιότητες) του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών και ιδίως το άρθρο 106 παρ. 3 “Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά 

από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη ” και το άρθρο 60 παρ. 3 “Οι 

αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φoρείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 

των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:....β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.” 

3. Την υπ΄ αρίθμ. 13Β/2019 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με την προμήθεια 

του θέματος. 

4. Την υπ’ αρίθμ. 12/2020  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων: 

«Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα γήπεδα 

ποδοσφαίρου Καπαρελλίου, Βαγίων, Χωστίων, Δομβραίνας και Πλαταιών του Δήμου 

Θηβαίων, έγκριση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του 

διαγωνισμού» (ΑΔΑ: 6ΜΞ1ΩΡΜ-Ο0Ι).  

5. Την με αριθμ. πρωτ. 4511/06-3-2020 Διακήρυξη Ανοιχτού, διεθνούς διαγωνισμού του 

Δήμου Θηβαίων για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα γήπεδα 

ποδοσφαίρου Καπαρελλίου, Βαγίων, Χωστίων, Δομβραίνας και Πλαταιών του Δήμου 

Θηβαίων (ΑΔΑΜ: 20PROC006397417). 





6. Την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 367/26-3-2020 προδικαστική προσφυγή 

του Οικονομικού Φορέα «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ» κατά του  

ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ». 

7. Την υπ΄ αριθμ. 583/2020 Απόφαση του 5ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. που αφορά στην 

ανωτέρω προδικαστική προσφυγή και σύμφωνα με την οποία γίνεται εν μέρει δεκτή η 

προσφυγή και ακυρώνεται η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του Παραρτήματος ΙΙ της 

Διακήρυξης.  

8. Την τροποποιημένη μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα 

γήπεδα ποδοσφαίρου Καπαρελλίου, Βαγίων, Χωστίων, Δομβραίνας και Πλαταιών του 

Δήμου Θηβαίων, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα. Η μελέτη τροποποιείται ως 

προς την παράγραφο 6 του άρθρου 4, η οποία απαλείφεται, προκειμένου να υπάρχει 

συμμόρφωση με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. . 

9. Τις από 27-03-2020 και 14-04-2020 προσφορές που έχουν καταθέσει μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

οικονομικοί φορείς. 

10. Την υπ. αρ. 62/20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΝΙΓΩΡΜ-4ΗΙ)  η οποία  

τροποποιεί την υπ. αρ.  12/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Λήψη 

απόφασης για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου 

Καπαρελλίου, Βαγίων, Χωστίων, Δομβραίνας και Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων, 

έγκριση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του 

διαγωνισμού»,  προς συμμόρφωση στην υπ' αρ. 583/2020 Απόφαση της ΑΕΠΠ.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Την Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 12/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

«Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα γήπεδα 

ποδοσφαίρου Καπαρελλίου, Βαγίων, Χωστίων, Δομβραίνας και Πλαταιών του Δήμου 

Θηβαίων, έγκριση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων 

του διαγωνισμού», ως προς την παράγραφο 6 του άρθρου 4 «Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά» του Παραρτήματος ΙΙ – Ειδικής Συγγραφή Υποχρεώσεων , η οποία 

απαλείφεται σε συμμόρφωση με την 583/2020 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

Β. Την τροποποίηση του άρθρου 1 των όρων της υπ' αρ. 12/2020 Απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής (και εν συνεχεία της υπ. αρ. 499/2020 Διακήρυξης 

Δημάρχου Θηβαίων με ΑΔΑΜ : 20PROC006397417)   ως προς την καταληκτική 

ημερομηνία  υποβολής προσφορών , η οποία εκτείνεται πλέον σε είκοσι (20) ημέρες 





από την αποστολή της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από 24.6.2020 έως 13.7.2020. 

Γ. Την παροχή δυνατότητας στους οικονομικούς φορείς που έχουν ήδη καταθέσει 

προσφορές μέσω ΕΣΗΔΗΣ είτε να τις αποσύρουν και να καταθέσουν νέες  είτε να τις 

αφήσουν ως έχουν. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως, σε περίπτωση δε που 

υποβληθεί θεωρείται ήδη εγκεκριμένο. 

Δ. Όλοι οι υπόλοιποι όροι της υπ. αρ. 499/20 και με υπ. αρ. πρωτ. 4511/6.3.2020 

Διακήρυξης  παραμένουν ως έχουν (ΑΔΑΜ : 20PROC006397417). 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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