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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

– ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ – ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Παγώνη Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

Τηλ: 22623 50639 

Mail: mpagoni@thiva.gr  

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%:  761.861,00€ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  8 /2021 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανοικτά 

Κέντρα Εμπορίου» με Κωδικό 098 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

2658) του ΕΠΑνΕΚ : 761.861,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 2 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) 

Ο Δήμος Θήβας με συνδικαιούχο τον Εμπορικό Σύλλογο, έχει υποβάλλει πρόταση για την Πράξη «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θήβας» στην Πρόσκληση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» με Κωδικό 098 (Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 2658) του ΕΠΑνΕΚ  που αφορά στην υλοποίηση ενός συνόλου συνεκτικών και αλληλένδετων 

παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και 

β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση 

και χρήση έξυπνων εφαρμογών και για την οποία έχει εκδοθεί Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ 24277/1439/Α3 

της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό MIS (5037893). 

Με το Υποέργο 2 της ανωτέρω πράξης, με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ – ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» προβλέπεται η 

ενδυνάμωση της εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας της οδού και προς αυτή την κατεύθυνση θα 

πραγματοποιηθούν στοχευμένες δράσεις ώστε να αποτελέσει μελλοντικά πόλο έλξης για τους πολίτες της 

Θήβας. 

 

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην υλοποίηση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ – ΣΤΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ».  

Η περιοχή της μελέτης περιλαμβάνει τον πεζόδρομο της οδού Επαμεινώνδα και την προέκταση αυτής, οδό 

Λουκά Μπέλου, έως το Συνεδριακό Κέντρο της Θήβας, καθώς και τις κάθετες σε αυτήν οδούς: Κέβητος, 

Βουρδουμπά, Αντιγόνης, Οιδίποδος, Δίρκης, Δράκου. Οι ανωτέρω οδοί, αποτελούν τον ευρύτερο πυρήνα της 

πόλης και κατά μήκος τους αναπτύσσονται δραστηριότητες εστίασης – αναψυχής και εμπορίου, ενώ σε κοντινή 

απόσταση διαμορφώνονται πλατείες, ανοίγματα και θέσεις πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

Ιδιαιτέρως ο πεζόδρομος της οδού Επαμεινώνδα, ο οποίος διασχίζει το ιστορικό κέντρο με κατεύθυνση βορρά 

– νότου, αναπτύσσεται ως κεντρικός άξονας της πόλης, ευνοώντας την σύνδεση του Μουσείου με τον αστικό 

ιστό του κέντρου και ενισχύοντας την λειτουργικότητα των δημόσιων χώρων και την φιλικότητά τους προς τους 

πολίτες. 

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση  αστικού εξοπλισμού βάσει του σχεδίου της μελέτης 

παρέμβασης και καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην ενίσχυση και την βελτίωση της 

υπάρχουσας φύτευσης, του αρδευτικού συστήματος, αλλά και στην εκτέλεση σημειακών παρεμβάσεων που 

θα βελτιώσουν την λειτουργικότητα της περιοχής της παρέμβασης.  
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Εικ. 1: ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Πιο συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής: 

Αποξήλωση παλαιών κιγκλιδωμάτων και λοιπού φθαρμένου αστικού εξοπλισμού και  αποκατάσταση της 

τελικής επιφάνειας της οδού ή/ και προετοιμασία για την εγκατάσταση νέων στοιχείων αστικού εξοπλισμού. 
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Εργασίες για την επισκευή σημειακών φθορών των επιφανειών και των υποδομών του πεζοδρόμου και της 

κεντρικής πλατείας. Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση σημείων που έχουν φθαρεί είτε από φυσική φθορά 

(γήρανση υλικών, καιρικές συνθήκες, κόπωση υλικών από την χρήση) είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων 

επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ) είτε από βανδαλισμούς και εν τέλει εγκυμονούν κινδύνους για την διέλευση και 

χρήση των επισκεπτών. 

Προμήθεια και τοποθέτηση συμπληρωματικού αστικού εξοπλισμού, καθιστικοί πάγκοι, ποδηλατοστάτες, 

πληροφοριακές πινακίδες κ.α.  

Συντήρηση υφιστάμενων σιντριβανιών 

Δημιουργία δύο σημεία στάσης/ ξεκούρασης και ταυτόχρονα πληροφόρησης του κοινού μέσω της 

εγκατάστασης Έξυπνων Πάγκων, διαθέσιμων προς όλους του διερχόμενους, μεταξύ αυτών και των ΑμΕΑ.  

Προετοιμασία των χώρων φύτευσης με απομάκρυνση υφιστάμενων φυτεύσεων στα παρτέρια παρά την οδό 

όπου απαιτείται, άρωση εδάφους, ενσωμάτωση των εδαφοβελτιωτικών, κλάδεμα υφιστάμενων δέντρων, 

μεταφυτεύσεις όπου απαιτείται και σύμφωνα με την μελέτη. 

Προετοιμασία των χώρων δημιουργίας φυτεμένου δώματος με εφαρμογή μόνωσης, διάστρωση των επιπέδων/ 

υλικών του συστήματος φυτεμένου δώματος, σύνδεση των χώρων με τον παρακείμενο αγωγό ομβρίων για 

την αποστράγγιση των χώρων 

Ενίσχυση και συμπλήρωση της φύτευσης των τα υφιστάμενων παρτεριών και των χώρων πρασίνου, με 

θάμνους και πολυετείς πόες, και προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα, για την αύξηση του λόγου της 

καλυπτικότητας του πρασίνου προς τις σκληρές επιφάνεια καθώς και  για τον καλλωπισμό του χώρου. 

Φύτευση υψηλών δέντρων για τον σχηματισμό δεντροστοιχιών και την δημιουργία σκίασης σε όλο το μήκος 

της οδού. 

Δημιουργία κήπου, τύπου φυτεμένου δώματος, στη θέση που προσδιορίζεται από τα σχέδιο της μελέτης. 

Αλλαγή μέρους των φωτιστικών σωμάτων επί της οδού Επαμεινώνδα με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης 

τεχνολογίας LED. 

 προς καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς θα υπάρξει σωστή φωτοκάλυψη των χώρων σε σωστή 

ένταση φωτός ενώ επιτυγχάνεται σοβαρή εξοικονόμηση πόρων για τον Δήμο. 

 

Όλες οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα είναι ήπιες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι φιλικά 

προς το περιβάλλον. Έχουν επιλεγεί υλικά διαχρονικής αξίας και στιβαρά όπως το ατσάλι, το μάρμαρο, 

ταυτόχρονα με αντιβανδαλικά χαρακτηριστικά , ώστε να ανταποκρίνονται στο αισθητικό περιβάλλον του 

χαρακτήρα της πόλης και να το αναβαθμίσουν. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού σημειακά σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής παρέμβασης 

θα εξυπηρετήσει το αγοραστικό κοινό και τους επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης. 

Η εξυπηρέτηση του κοινού με παροχές όπως παγκάκια στάσης και ξεκούρασης  θα διευκολύνει την παραμονή 

τους στον χώρο της αγοράς και θα δημιουργήσει την συνήθεια μιας ασφαλούς και ευπρόσιτης / φιλόξενης 

περιοχής.  

Η τοποθέτηση κολωνακίων επί των οδών κυκλοφορίας που διατρέχουν την περιοχή παρέμβασης θα 

επισφραγίσει την άνετη κυκλοφορία των πεζών καθώς αποτρέπουν την στάθμευση σε μη επιτρεπόμενους 

χώρους και ιδίως πάνω στα πεζοδρόμια. Ταυτόχρονα δεν δημιουργούν "κλειστές" (περιφραγμένες με κάγκελα) 
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περιοχές κίνησης των πεζών, οι οποίοι διέρχονται άνετα προς όλες τις κατευθύνσεις πεζοδρόμων και 

πεζοδρομίων εντός της περιοχής παρέμβασης. 

Η προμήθεια και ενίσχυση του πρασίνου δημιουργεί ένα φιλόξενο οπτικά και κυρίως περιβαλλοντικά 

περιβάλλον με την βελτίωση του μικροκλίματος στο οποίο κινούνται οι χρήστες και επισκέπτες του Ανοικτού 

Κέντρου Εμπορίας πολλαπλασιάζοντας την υπεραξία του.  

Η δημιουργία δενδροστοιχιών, η εδαφοκάλυψη και η ποικιλότητα που εφαρμόζονται προσφέρουν σκίαση και 

θερμική άνεση ενώ η ανάδειξη του υδάτινου στοιχείου με την λειτουργία σιντριβανιών συμβάλει την αισθητική 

ομογενειοποίηση της αγοράς, προσδίδει στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στον χώρο και εν τέλει ενισχύει 

την λειτουργική και  χρηστική αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών. 

 

3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 

Ο Δήμος Θήβας έχει, σύμφωνα με τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ΔΚΚ) (N. 3463/2006,  όπως ισχύει), 

μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες που αφορούν σε διάφορους τομείς.  

Μεταξύ αυτών, στον τομέα «Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών», 

περιλαμβάνεται ιδίως, μεταξύ άλλων (άρθρ. 75 Ι (γ) 1 ΔΚΚ), «Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών 

και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση - δημιουργία 

χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαιθρίων κοινοχρήστων χώρων». 

Γενικά ορίζεται ότι οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές  υποθέσεις, σύμφωνα με τις 

αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την  προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση 

των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της  τοπικής κοινωνίας.   

Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η υλοποίηση της περιγραφόμενης προμήθειας για την διαχείριση και 

δημιουργία χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρου του πεζοδρόμου Επαμεινώνδα του Δήμου Θήβας. 

 

4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΩΦΕΛΕΙΕΣ 

Σκοπός της μελέτης είναι όπως, δια της προμήθειας και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού:  

α.  αναβαθμισθεί και εκσυγχρονισθεί η περιοχή της μελέτης 

β.  καταστούν οίκοθεν διατηρήσιμες σε άρτια λειτουργική και αισθητική κατάσταση, δια της απομείωσης 

του απαραίτητου συνολικού κόστους συντήρησής τους,  

γ.  δοθεί μέριμνα για λιγότερο δυνατόν κόστος σε κατανάλωση πόρων και ενέργειας και  

δ.  έχουν τον μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά τον κύκλο ζωής τους και τον μικρότερο 

οικονομικό αντίκτυπο μετά το πέρας της επιχειρησιακής τους ζωής για τον Δήμο. 

 

5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θήβας, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Α’ βαθμού, με τα εξής στοιχεία: 
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κύπρου 3 

Ταχυδρομικός Κώδικας : 32200 

Περιοχή :  ΘΗΒΑ 

Κωδικός NUTS EL641- ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ 

Διεύθυνση ιστοσελίδας  www.thiva.gr 

Αρμόδιος υπάλληλος  

Ονοματεπώνυμο Δημητριάδου Αναστασία 

Τηλέφωνο adimitriadou@thiva.gr 

Ηλεκτρονική αλληλογραφία 22623 50641 

 

6 ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τους κάτωθι αριθμητικούς κωδικούς: 

 

CPV                    Αντικείμενο 

 

03451000-6  Φυτά 

16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 

43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 

34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 

34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 

45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 

 

7 ΛΟΓΟΙ  ΜΗ  ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗΣ  ΣΕ  ΤΜΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά στο Βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016, είναι “άνω” των ορίων και δεν 

υποδιαιρείται σε τμήματα.  

Κρίνεται απαραίτητο να προκύψει ένας ανάδοχος, τόσο λόγω της χωρικής εγγύτητας των θέσεων 

εγκατάστασης του προμηθευόμενου εξοπλισμού και εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης και των λοιπών 

απαιτούμενων εργασιών, όσο και της συνδεδεμένης και αλληλεξαρτώμενης χρονικής υλικής τους 

πραγμάτωσης και της ανάγκης συντονισμού, οργάνωσης και υλοποίησής τους από έναν οικονομικό φορέα, 

που θα φέρει την συνολική ευθύνη. Επιτρέπεται περαιτέρω, για την διευκόλυνσης των οικονομικών φορέων 

στην συμμετοχή τους, η από κοινού συμμετοχή και η υπεργολαβία. 
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Ειδικότερα, η ανάδειξη ενός αναδόχου θα συμβάλει στην ευκολότερη διαχείριση των εξωγενών παραγόντων 

και την ταχύτερη διαχείριση των αναγκών εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας, χωρίς να παρουσιάζονται 

καθυστερήσεις μεταξύ πολλών αναδόχων, όπως πιθανώς να συνέβαινε στην περίπτωση διαφορετικών 

αναδόχων για κάθε τμήμα. Επομένως, με την ανάδειξη ενός αναδόχου, η ευθύνη συντονισμού των 

απαιτούμενων ενεργειών και της οριοθέτησης του χρόνο, οφείλει να είναι η ταχύτερη δυνατή, δεδομένου και 

των όρων και χρονικών ορίων που θέτει το πρόγραμμα χρηματοδότησης. Η επιλογή αυτή,  επιτρέπει τον 

βέλτιστο έλεγχο και την άμεση επικοινωνία, καθώς θα έχει οριστεί ένας και μόνο υπεύθυνος που θα λογοδοτεί 

στην περίπτωση καθυστερήσεων ή άλλων ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Επιπλέον, στην 

περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας είχε χωριστεί σε τμήματα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να 

μην προκύψουν ταυτόχρονα ανάδοχοι για όλα τα επιμέρους τμήματα, αναγκάζοντας την αρμόδια υπηρεσία να 

επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό για τα εκάστοτε τμήματα. Στην περίπτωση αυτή, θα χανόταν πολύτιμοι 

πόροι αλλά και ωφέλιμος χρόνος. 

 

8 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

O χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με 

δυνατότητα παράτασης  

 

9 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ  

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (614.404,03 €), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24%, 

δηλαδή ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ  (147.456,97 €). Η συνολική δαπάνη της δημόσιας σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 

ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (761.861,00 €). 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ΣΑ Ε1191 

(2019ΣΕ11910085). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:64.7135.05 σχετική πίστωση του 

τακτικού προϋπολογισμού με το ποσόν των 200.000 € για το έτος 2021 (πιστώσεις προγράμματος) και με το 

ποσόν των 561.861,00 € για το έτος 2022 (πιστώσεις προγράμματος). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 2 της Πράξης : «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Θήβας»  η οποία 

έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στην πρόσκληση με τίτλο : «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» με 

Κωδικό 098 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2658) με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ 24277/1439/Α3 της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό MIS (5037893). 

 Συνεπώς προβλέπεται η χρηματοδότηση της δημόσιας σύμβασης για το Υποέργο 2  από πόρους του 

Προγράμματος «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την 

επιλέξιμη δαπάνη των ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ 

(761.861,00 €). 
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10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με την διαδικασία του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του άρθρου 

27 του ν. 4412/16 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό για το σύνολο των 

υπό προμήθεια ειδών, δεδομένης της χωρικής εγγύτητας, της συνδεδεμένης και αλληλεξαρτώμενης 

χρονικής υλικής τους πραγμάτωσης και της μετά ταύτα ανάγκης συντονισμού, οργάνωσης και υλοποίησής 

τους από έναν οικονομικό φορέα, που θα φέρει την συνολική ευθύνη. Επιτρέπεται περαιτέρω, για την 

διευκόλυνσης των οικονομικών φορέων στην συμμετοχή τους, η από κοινού συμμετοχή, η στήριξή τους 

στις ικανότητες τρίτου και η υπεργολαβία με ή χωρίς στήριξη στις ικανότητες του υπεργολάβου 

 

11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

της τιμής. 

 

 

 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΘΗΒΑ 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΘΗΒΑ 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

 

 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Θ. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

πολ. μηχανικός 

 

ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 

πολ. Μηχανικός Τ.Ε. 

 

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

πολ. μηχανικός 
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