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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  

 

Ο Δήμαρχος Θηβαίων 

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστής σχέσης ποιότητας - τιμής για την 

ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια – εγκατάσταση στεγάστρων για την 

αναβάθμιση των στάσεων με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του 

Δήμου Θηβαίων προϋπολογισμού 37.499,98 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Θηβαίων 

Οδός : Κύπρου αρ. 3 

Ταχ.Κωδ. 32 200 

Τηλ.: 2262 350 619 

Telefax: 2262 0 27628 

E-mail: isouliotis@thiva.gr 

Ιστοσελίδα: www.thiva.gr 

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

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.thiva.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή. (ΚΗΜΔΗΣ) (www.promitheus .gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών 
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κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 

με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Κωδικός CPV: 44212321-5. 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: προμήθεια – εγκατάσταση στεγάστρων 

για την αναβάθμιση των στάσεων με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 

του Δήμου Θηβαίων.  

5. Χρόνος και τόπος εκτέλεσης της προμήθειας: Η παράδοση των υλικών θα 

ολοκληρωθεί σε έξι (6) μήνες ή μέχρι την εξάντληση  του ποσού της σύμβασης σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης στις εγκαταστάσεις 

του Δήμου. 

6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό 

Κατάστημα Θήβας, οδός Κύπρου, αρ, 3 , σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, την Τρίτη 18 Μαΐου 2021.  Η ώρα λήξης υποβολής προσφορών 

ορίζεται η 11:00 π.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της 

επιτροπής την προσφορά τους την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. ή 

να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου Κύπρου 3, 32200 Θήβα, το αργότερο μέχρι και την 

προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 

Δευτέρα 17 Μαΐου 2021  και ώρα 15:00 μ.μ.. Προσφορά που κατατίθεται μετά 

την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 

αποσφραγιστεί. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 

αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: 180 ημέρες. 

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

9. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα 

προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 

δήμων» .Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα τον  

Κ.Α. 64.7135.02. 

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

(www.promitheus.gov.gr) , στο site του Δήμου www.thiva.gr. και περίληψη της 

διακήρυξης στην τοπική εφημερίδα «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ». 

  

Ο Δήμαρχος Θηβαίων 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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