
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ                                                                 Ασπράγγελοι 24/7/2018 
 

                                                                                Αρ. Πρωτ. 6013 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΤΚ ΔΕΜΑΤΙΟΥ » 

 

Ο Δήμαρχος Ζαγορίου 

 

  Προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

βάσει του άρθρου 95 παρ.2α  του Ν4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 

Έργου «Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς Κτηνοτροφικές Μονάδες στη θέση Κουλούρη ΤΚ 

Δεματίου», προϋπολογισμού  45.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α).  To  έργο είναι 

κατηγορίας «Οδοποιίας» με  CPV:45233222-1 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ζαγορίου 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
NUTS:EL543 
Οδός: Ασπράγγελοι  
Ταχ.Κωδ.:44007 
Τηλ.: 2653360331 
Telefax: 2653360334 
E-mail: m.filippou@1259.syzefxis.gov.gr 
Ιστοσελίδα: www.zagori.gov.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
 Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο δημόσια προσβάσιμο χώρο 
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus. gov.gr  καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.zagori.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 
λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
3.1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας  Οδοποιίας     στον τομέα των Δημοσίων  έργων  
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 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  
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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. 
3.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης  
3.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19  & των παρ. 1(ε),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). 

4. Παραλαβή προσφορών:  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus. gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος 

5. Χρόνος Ισχύος προσφορών: 
Κάθε υποβαλλόμενη  προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 
έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του 
διαγωνισμού 

6. Ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών:  
 Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών σε ηλεκτρονικό ορίζεται η 17/9/2018 
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00π.μ. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  ορίζεται η 21/9/2018 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ 

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:  
Ελληνική 

8. Εγγυητική συμμετοχής  
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής  επιστολής που 
ανέρχεται στο ποσό των  επτακοσίων εικοσιπέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (725,48)                  
που θα απευθύνεται στο Δήμο Ζαγορίου. Η προθεσμία ισχύος πρέπει να είναι τριάντα (30) 
ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήτοι έως την 18-10-2018. 

9. Χρηματοδότηση:  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (ΣΑΕΠ530 
ΚΑ2014ΕΠ53000003) που έχουν  εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ζαγορίου 
στον κωδικό ΚΑ 64-7333.031 για το 2018. 

10. Ενστάσεις:  
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

11. Δημοσιεύσεις:  
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης που φέρει κωδικό ΑΔΑΜ αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr)  και στην ιστοσελίδα  του Δήμου www.zagori.gov.gr  Η 
προκήρυξη της διακήρυξης (περίληψη) αναρτάται στο πρόγραμμα  «Διαύγεια» 
www.diaygeia.gr  στην ιστοσελίδα του Δήμου  και στον ελληνικό τύπο. 

 
       Ο Δήμαρχος 
 
 
                                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ  
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