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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                        ΘΗΒΑ:    24 / 12 /2021 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                   Αρ. Πρωτ.:    22383 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 

4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ  

     
 

1. Ο Δήμος Θηβαίων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/16 για την ανάθεση του 

έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», 

CPV 45212200-8  με προϋπολογισμό 53310,50 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24% (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΕ & ΟΕ 18%, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ 
ΔΑΠΑΝΗ, ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΕΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο ʺηλεκτρονικοί διαγωνισμοίʺ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής http://www.thiva.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2262350637, FAX επικοινωνίας 2262027628, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Παρασκευάς Θεοδοσιάδης. 

3. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης. 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/01/ 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 

π.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  21/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 

π.μ. 
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  και ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3669/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και τους 
ειδικότερους όρους του άρθρου 76 του Ν4412/2016 όπως ισχύει και που είναι εγκατεστημένα σε: 

- σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
- σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
- σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 

τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και 

- σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του 

άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση 

που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

- Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.  για έργα Κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   και   
ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  . 

- Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων υποβάλλουν πιστοποιητικό για την εγγραφή τους στις αντίστοιχες 
κατηγορίες. 

- Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και 
πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

- Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας. 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της 
παρ. 1.α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν 
σαράντα εννιά  ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (2149,62), με ισχύ τουλάχιστον δέκα  (10) μηνών και 30 ημερών, από την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΤΑΠΕ με το ποσό των 53310,50 € (Κ.Α.Ε.: 15.7326.08 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ). 
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7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θηβαίων με το αρμόδιο όργανο 

του, την Οικονομική Επιτροπή. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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