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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

1. Ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου 

«α/. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε. 

ΖΑΓΟΡΑΣ, ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

YΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ 

∆.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(θέσεις του ∆.Κ. Ζαγοράς  Ρέµα Συµεών, Αγία 

Κυριακή 1, Αγία Κυριακή 2   και της Τ.Κ. Μακρυράχης  Θέση Κούκος) και  

YΠΟΕΡΓΟ 2:  ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ∆.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ),  για τις ανάγκες του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου» µέσω του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr, στη διαδροµή: ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ - ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού, στις µη 

κεντρικές κυβερνητικές αρχές και δραστηριοποιείται σε γενικές δηµόσιες υπηρεσίες, 

συµπεριλαµβανοµένου και πάσης φύσεως τεχνικά έργα. 

4. Κωδικός CPV: 45233120-6. 

5. Κωδικός NUTS: EL613 

6. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αφορά την αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από 

θεοµηνία στη ∆.Ε. Ζαγοράς (θέσεις του ∆.Κ. Ζαγοράς  Ρέµα Συµεών, Αγία Κυριακή 1, Αγία 

Κυριακή 2   και της Τ.Κ. Μακρυράχης  Θέση Κούκος ) και στην Τ.Κ. Τσαγκαράδας, µε 

προϋπολογισθείσα δαπάνη: 849.000,00€ (µε το ΦΠΑ 24%). 

7. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

8. Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι επτά (7) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 

9. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
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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. 

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4  του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε) & 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Ειδικά, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα να είναι εγγεγραµµένοι στο 

Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (1
η
 τάξη και άνω). 

10. Ανοικτή διαδικασία. 

11. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα 

συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

12. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, 

ορίζεται η 30-07- 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 και ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  05.08.2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ.  Κατά 

την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα. 

13. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά µέσω της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε α/α 83500. 

14.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες 

15. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

16. Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται µέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

17. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

13.693,55 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισµού, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. Οι 

εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που καταγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 15.2 της ∆ιακήρυξης. 

18. Περισσότερες διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύµβασης δίνονται µέσω της λειτουργίας 

«Επικοινωνίας» του διαγωνισµού (Α/Α συστήµατος : 83500) του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Το αποτέλεσµα της 

δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
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