
  

 

 

 

               
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

        ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                            

        ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                                        

              * * * * * * *                                                            

                                                                                           Θήβα 20/7/ 2021 

                                                                                           Αρ. Πρωτ:12813  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

 προκηρύσσει ανοικτό ,ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση    

εργασιών με τίτλο: « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»  για τις ανάγκες   του Δήμου 

Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων  προϋπολογισμού  74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του  

ΦΠΑ 24%. Κριτήριο ανάθεσης  σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.   1389/21 (ΑΔΑΜ: 21PROC008948203) διακήρυξη του 

Δημάρχου. 

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: Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση 

στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει   είτε μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,είτε στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θήβας 

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 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

3. Κωδικός CPV:  85200000-1 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας : EL641 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ανάθεση  εργασιών: «Διαχειριση   αδέσποτων ζώων» 

 6. Εναλλακτικές προσφορές:  εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

7. Παραλαβή προσφορών: 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. Προσφορές γίνονται δεκτές για το 

σύνολο των υπηρεσιών. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής  προσφορών είναι η 

Τρίτη 27/7/2021 και  ώρα 10.00π.μ.Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών είναι  Τετάρτη 18/8/2021και ώρα 18.00 μ.μ 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 180 ημέρες 

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

10. . Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου 

Θηβαίων.Σχετική η με α/α : 233/21 (ΑΔΑΜ:21REQ008578164) δέσμευση στα οικείο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης  

11.Χρόνος  εκτέλεσης της υπηρεσίας:Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και ένα  

(1) έτος.  

12.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 
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