
        17PROC002061719 2017-10-09         Α∆Α:7ΤΗΚΩΡΚ-8ΝΥ 

 

  

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                   
  --------- 
∆)νση: Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆. 
Tηλ.  24263-50105 
FAX 24260 - 23128 
ΤΚ 37001    
Email: texzagmour@gmail.com                                             
 -----  

      
  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 

1. Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου Νοµού Μαγνησίας προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε 

σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την ανάθεση του έργου 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, µε προϋπολογισµό 35.019,63€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό επί του προϋπολογισµού της µελέτης, σε έντυπο της υπηρεσίας, σύµφωνα µε το 

άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει  τιµής (χαµηλότερη προσφορά).   

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Ασφαλτικά. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν µέχρι τις 20-10-2017, το τεύχος 

δηµοπράτησης ή το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, το 

οποίο θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους, από το Τµήµα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, στη Ζαγορά, Πληροφορίες Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ.: 

2426350105. Εφόσον ζητηθεί εµπρόθεσµα χορηγείται, το αργότερο, εντός της εποµένης 

εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. (Σε περίπτωση που δεν το 

παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το 

παραλάβει). Για την παραλαβή του πλήρους τεύχους δηµοπράτησης, οι ενδιαφερόµενοι 

καταβάλλουν το ποσό των 0,20€/σελίδα. Τα συµβατικά τεύχη, θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα, σε ηλεκτρονική µορφή. 

3. Ο Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α')∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

Ζαγορά,   28.09.2017 
 
Αρ. Πρωτ. :  9971 
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και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως των 

άρθρων 116 και 117. 

4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 23-10-2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00π.µ. και το 

σύστηµα υποβολής προσφορών είναι το µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες 

επί τοις %. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, θα 

διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία, που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η 

οποία θα γνωστοποιηθεί µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr 

5. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, 

που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 και άνω στην 

κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραµµένες στα Μητρώα των 

Περιφερειακών Ενοτήτων. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 

εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. 

6. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιηµένο 

Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 

4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε µε την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016. 

7. Το έργο χρηµατοδοτείται από την ΣΑΤΑ. 

8.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής απαιτείται και  ανέρχεται στο ποσό των  πεντακοσίων 

εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τριών  λεπτών (564,83ευρώ). 

9. Αρµόδιος Υπάλληλος για την επικοινωνία είναι : Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ 24263 50105 

 

 

 

 

                       Ζαγορά 28.09.2017  

            Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

                                   κ.α.α 

                         Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

              ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

 


