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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» 

      

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

Προκηρύσει  συνοπτικό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά, βάσει  τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την    για την 
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» με 
προϋπολογισμό  38.800,00 € συν ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 48.112,00  €    σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 & την υπάριθ.  2005/20  διακήρυξη του Δημάρχου 
Θηβαίων (ΑΔΑΜ: 20PROC007418480).        
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: ΚΥΠΡΟΥ 3 

Ταχ.Κωδ.:32200 

Τηλ.:2262350619 

Telefax:2262027628 

E-mail: sharizani@thiva.gr 

Ιστοσελίδα:www.thiva.gr 

Κωδικός NUTS: EL641 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

υπάρχει     στη διεύθυνση www.thiva.gr, όπου θα αναρτηθεί, καθώς και στο δικτυακό 

τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντας αναζήτηση με βάση τον Α. Δ. Α. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 

Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
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3. Κωδικοί CPV: 24955000-3 με τίτλο «Χημικές Τουαλέτες» 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας : EL641 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Μίσθωση χημικών τουαλετών Δήμου 

Θηβαίων. 

6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

7. Υποβολή προσφορών: : Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 

προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 20/10/2020, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της 

υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο 

Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της 

παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής διαγωνισμού. 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 

τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (12)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

9.Χρόνος  εκτέλεσης της υπηρεσίας: (24) εικοσιτέσσερις  μήνες 

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης.  

13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου thiva.gr & στον τοπικό τύπο.  

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΗΒΑΙΩΝ 
 
 
 

                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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