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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια  και  εγκατάστασης υλικών για την αναδιαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου του Δήμου 

Αλιάρτου - Θεσπιέων» προϋπολογισμού 170.000,00  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό 

διάστημα έξι (6) μήνων από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 & την υπ΄αριθ. 8649/2022 διακήρυξη του Δημάρχου Αλιάρτου  Θεσπιέων 

(ΑΔΑΜ: 22PROC011377398). 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Λ. Αθηνών 

Ταχ.Κωδ.: 32001 

Τηλ.: 2262350218. 

E-mail: info@aliartos.gov.gr g.promhtheiwn@gmail.com 

Ιστοσελίδα: www.aliartos.gov.gr 

Κωδικός NUTS: EL641 

2. 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 Αλιάρτου - 

Θεσπιέων στη διεύθυνση www.aliartos.gov.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: 37410000-5, 44112200-0, 19500000-1, 34928400-2, 37415000-0, 16150000-1, 

03452000-3, 14212400-4, 43323000-3, 44164310-3 
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4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αναδιαμόρφωση του 

κοινόχρηστου χώρου του Δήμου ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ, που βρίσκεται στη Δ.Ε. Θεσπιέων και 

ειδικότερα Τ.Κ. Θεσπιών. 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

6. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας: Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας ορίζεται σε 

έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 

διακήρυξη. 2.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

8. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής. 

9. 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. Οι συμμετέχοντες 

στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών καθώς και το σύνολο της 

ποσότητας κάθε είδους. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. Η κατακύρωση του 

διαγωνισμού θα γίνει σε έναν ανάδοχο. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι 10/10/2022 

και ώρα 10.00 π.μ. 

10. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 21/10/2022 και ώρα 14:00:00 

μ.μ. (Συστημικόs Αριθμός: 173308) 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών. 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

13. Χρηματοδότηση: Το ποσό των 136.000,00€ θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022, στον άξονα προτεραιότητας 2: «Αστική 

Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», ενώ το ποσό των 34.000,00€ από ιδίους 

πόρους του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων). 

14. Δημοσιεύσεις: Στον Ελληνικό Τύπο (ΔΙΑΒΗΜΑ, ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ) 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 

ΑΔΑ: 66Ζ6ΩΨ4-0ΙΗ




		2022-10-06T17:36:39+0300


		2022-10-06T18:28:37+0300
	Athens




