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1. Επωνυµία και ∆ιευθύνσεις: 

Επίσηµη Επωνυµία: ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου / Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος κ 

Πολεοδοµίας, ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας 

Κωδικός NUTS: EL613 (Μαγνησία, Σποράδες) 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: kopatsarisd.dim.z.m@gmail.com ∆/νση στο διαδίκτυο:

 www.dimos-zagoras-mouresiou.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. (τηλ.: 24263 50105, Fax: 24260 23128) 

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου www. 

dimos-zagoras-mouresiou.gr (Προκηρύξεις) 

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ Α’ βαθµού. 

4. Η σύµβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης και δεν ανατίθεται από 

κεντρική αρχή αγορών. 

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: cpv 90620000-9 Υπηρεσία Εκχιονισµού. 

6. Είδος Σύµβασης: Υπηρεσία. 

Τόπος Εκτέλεσης: EL613 (Μαγνησία, Σποράδες). 

Τίτλο Εργασιών/Υπηρεσιών: “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ”. 

7. Σύντοµη Περιγραφή: Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών αποχιονισµού κατά 

τους χειµερινούς µήνες και αντιµετώπισης θεοµηνιών κατά τους λοιπούς µήνες σε ιδιοκτήτες µηχανηµάτων για 

τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζαγοράς και Μουρεσίου του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

8. Εκτιµώµενη συνολική αξία: 39.870,00 € χωρίς ΦΠΑ (49.438,80 € µε 24% Φ.Π.Α., ΦΠΑ: 

9.568,80€) 

9. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

10. ∆ιάρκεια Σύµβασης: Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι από την υπογραφή της σύµβασης 

έως 31.12.2020 

11. Προϋποθέσεις συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν, 

(α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 
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έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή 

διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο 

της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου 

να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

Λόγοι αποκλεισµού: Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

και το άρθρο 4 της πρόσκλησης 

Κριτήρια επιλογής: Κατά την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς απαιτείται οι οικονοµικοί 

φορείς να διαθέτουν την τεχνική ικανότητα και την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, 

όπως αυτή ορίζεται στα περιγραφικά αναφερόµενα στα άρθρα της 12639 Πρόσκλησης. 

12. ∆ιαδικασία Ανάθεσης: Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 

13. Η Σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα: Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να υποβάλουν 

προσφορά στο σύνολο του ∆ήµου αλλά και ανά ∆ηµοτική Ενότητα. 

14. Κριτήριο Ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) (άρθρο 95 παρ. 2.α και άρθρο 126 του Ν. 4412/2016) 

15. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών: 6η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00' π.µ. 

16. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους είτε (α) µε 

κατάθεσή τους στο τµήµα πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, στη Ζαγορά ή στο Τµήµα 

Πρωτοκόλλου στο ∆ηµοτικό κτίριο Τσαγκαράδας, είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή.  

17. Χρόνος ισχύος προσφορών: 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 για διάστηµα εννέα (9) µηνών από την εποµένη της ηµεροµηνίας 

διενέργειας της διαπραγµάτευσης.  

Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: δηµοσία συνεδρίαση 

18. Γλώσσα ∆ιαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α΄188) 

19. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος) στον οποίο 

πρέπει να περιέχεται ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» και ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 

20. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από Ίδιους Πόρους. Προκαταβολή δεν θα 

χορηγηθεί 

21. ∆ιαδικασίες Ένστασης: Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής η οποία 

αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε το άρθρου 

10
Α
 της ∆ιακήρυξης. 

22. Άλλες πληροφορίες: Εγγύηση Συµµετοχής δεν απαιτείται. 

Η διαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ζαγοράς του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου. 
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Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς Μουρεσίου 

 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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