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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 

4782/2021 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

ΜΕ CPV45214000-0 

(Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας) 
 

1. Ο Δήμαρχος Θηβαίων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του άρθρο 95 παρ. 2α του 

Ν.4412/16 για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΣΕ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», με προϋπολογισμό 332.701,61€ πλέον ΦΠΑ 

24% (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ και ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (Γ.Ε.&Ο.Ε.) 18%, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%, 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ και ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (Γ.Ε.&Ο.Ε.) 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ και ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ). 

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσο της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος (Α/Α Συστήματος 186470). 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 

www.thiva.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2262350635 και στο e-mail pvarsamis@thiva.gr, αρμόδιος 

υπάλληλος για επικοινωνία Παναγιώτης Βαρσάμης. Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο 

σύστημα του ΚΗΜΔΗΣ και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο. 

3. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/05/2022, ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/05/2022, ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00π.μ. 

4. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 02/05/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 05/05/2022. Τα σχετικά αιτήματα 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ 3821Β/31-10-2017). 

Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό 

χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, 

οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό 

χώρο. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην κατηγορία/ες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 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 , 5, 6 και 7 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 (γ) και (ε) 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). 

5. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Όσον αφορά την καταλληλότατα 

για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι 

εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά 

οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

έργων. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 περ. α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ 

ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (6.654,03€), με ισχύ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μηνών και 30 ημερών, ήτοι μέχρι 

09/09/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα δεκαπέντε (15) 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 
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ένωση. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 

παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται κατά το ποσό των 220.854,00€ από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΕΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» [η με 

αριθμό 207.2/2021 (ΑΔΑ: 9Θ3Β46Ψ844-0ΙΙ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου] 

και κατά το ποσό των 191.696,00€ θα από πόρους του Δήμου Θηβαίων [η με αριθμό 96 του 2021 (ΑΔΑ: 

Ω30ΓΩΡΜ-Χ0Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής] (Κ.Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ: 60.7331.05). 

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της Σύμβασης. 

10. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση. 

11. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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