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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 «Τσιµεντόστρωση Αγροτικής Οδού Από Εικόνισµα Χατζέικα Μέχρι Θέση 

Αλώνια Στην Τ.Κ. Ιτέας» 

 

Ο ∆ήµαρχος Ζαγορίου 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του Έργου 

«Τσιµεντόστρωση Αγροτικής Οδού Από Εικόνισµα Χατζέικα Μέχρι Θέση Αλώνια Στην 

Τ.Κ. Ιτέας», προϋπολογισµού  20.000,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Ζαγορίου 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

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 στη διεύθυνση διαδικτύου www.zagori.gov.gr Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης από το γραφείο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 

λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
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τάξης Α1 και άνω καθώς και εγγεγραµµένες επιχειρήσεις στα Περιφερειακά Μητρώα 

για τα αντίστοιχα όρια στον τοµέα των ∆ηµοσίων  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 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. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 

του άρθρου 19 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). 

3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

 

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο  ∆ηµαρχείο 

Ασπραγγέλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την  25/6/2019 ηµέρα 

Τρίτη µε  ώρα λήξης Παραλαβής προσφορών την  10.00 π.µ . Μετά τη λήξη της 

παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής διαγωνισµού. 

 

5. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

6. Χρηµατοδότηση: Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις 

Περιφέρειας Ηπείρου  και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ζαγορίου 

στον κωδικό ΚΑ 64-7333.044 για το 2019 (υπ’ αριθ. 225 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης) 

 

7. 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 ∆ήµου. Για το παραδεκτό της άσκησης 
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ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 

σύµβασης.  

 

8. ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του ∆ήµου www.zagori.gov.gr 

 
 
       Ο ∆ήµαρχος 

 

 

                                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ  
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