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                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
        ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
        ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 
              * * * * * * *                                                                  Θήβα,09/12/2022   
 
                                                                                                          Αρ. Πρωτ: 20913 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την 

ενταγμένη για χρηματοδότηση πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ – ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ». 

 

1. 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 €). 

2. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΣΑ Ε1191 

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

Η πράξη 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 4277/1439/Α3 της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας & 

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

3. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κύριου εμπορικού 

άξονα - οδού Επαμεινώνδα – στη περιοχή παρέμβασης» του Δήμου Θήβας και οι κωδικοί CPV των 

προς προμήθεια ειδών είναι οι κάτωθι: 

03451000-6  Φυτά 

16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 

43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 

34928400-2          Αστικός εξοπλισμός 
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34991000-0          Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 

45233253-7 Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων 

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε οχτώ (8) μήνες. 

4. 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 (Α/Α συστήματος 177925), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, 

πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

5. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία 

είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά 

με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών τηλ: 2262350618 

Email:sharizani@thiva.gr 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο πέντε (5) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

6. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

08/12/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 

του Ν. 4412/2016 : σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα (ΔΙΑΒΗΜΑ) και σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες 

εφημερίδες (ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ & ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ).  

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. 

7. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι 20/12/2022 και η ώρα έναρξης 10.00 π.μ.. 

Ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 20/1/2023και η ώρα λήξης 15.00μ.μ. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την 

25/1/2023 και ώρα 11.00 π.μ.  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

8. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) 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 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) 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, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει 

από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

9.  Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα.  Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 

δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 

απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση στην ελληνική. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ 

αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές 

προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

10. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  ήτοι 

ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ. (12.288,08 ευρώ). 

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. Η 

εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 20/12/2023., άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται.  

11. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δέκα (10) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως 

μη κανονική.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

 

                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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