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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                       Ασπράγγελοι   16/ 03 / 2018  
   Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Η Π Ε Ι Ρ ΟΥ                            Αριθ.πρωτ. : 1966 
          ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
           ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ                                          
    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
  

1. Ο ∆ήµος Ζαγορίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ, ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΒΙΤΣΑΣ, 
ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙΟΥ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΛΟΥΤΑΣ, ΜΑΝΑΣΣΗ, ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ, ΒΙΚΟΣ», µε 
προϋπολογισµό 28.000,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ µε προϋπολογισµό 22.551,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα)  

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν  τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς δωρεάν 
από την επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Ζαγορίου (www.zagori.gov.gr)  και σε περίπτωση 
αδυναµίας από την έδρα του ∆ήµου Ζαγορίου στους Ασπραγγέλους.  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2653360342, FAX επικοινωνίας 2653360334, αρµόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κουσουρή ∆ήµητρα. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 03/04/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.µ. και το σύστηµα 
υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης - άρθρο 125 του Ν.4412/2016.  
 
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  
4.1 φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  σε έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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  
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.  
4.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
4.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
∆εν 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. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας,  
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και οι εγγεγραµµένες 
επιχειρήσεις στα Περιφερειακά Μητρώα, βεβαίωση εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα µε 
αντίστοιχο όριο για ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ .   
(β) 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 
(γ) 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 Σ∆Σ, 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 
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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 για έργα κατηγορίας οδοποιίας. 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των. 

7. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Το έργο είναι 
εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µε κωδικό 30-7323.005 για το έτος 2018 

8. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το αρµόδιο όργανό του ∆ήµου Ζαγορίου, 
την Οικονοµική Επιτροπή. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ  
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