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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού δημοτικών οδών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου 

 

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της δαπάνης 

με τίτλο: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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 (Α/Α Συστήματος 172650), καθώς και στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής (http://www.dimos-zagoras-mouresiou.gr, στη διαδρομή: Επιχειρήσεις 

► Προκηρύξεις . 

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. 

Κωδικός CPV: 90620000-9 (Υπηρεσίες εκχιονισμού).  

Κωδικός NUTS: EL613. 

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποχιονισμού στους βασικούς οδικούς άξονες της κάθε 

κατοικημένης περιοχής και εφόσον διασφαλισθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων επί 

αυτών, στη συνέχεια θα συνεχίζει σε δευτερεύοντες οδούς και στενά, σε δρόμους που οδηγούν 

σε μεμονωμένες οικίες καθώς και στους αγροτικούς δρόμους εφόσον υπάρξει ανάγκη. 

Προϋπολογισμός: 99.646,40€ (με ΦΠΑ 24%).  

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Η προθεσμία εκτέλεσης των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 

15.04.2024. 

Ανοικτή διαδικασία. 

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

Ζαγορά ,  03.10.2022 
 
Αρ. Πρωτ.: 9409 
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προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η του 

μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄μμ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η του μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄π.μ. 

Οι       προσφορές      υποβάλλονται από     τους    ενδιαφερόμενους       ηλεκτρονικά μέσω της 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχήςψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. 

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

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου. 

Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της 

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

1.607,20€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, 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 2.2.2. της 

Διακήρυξης. 

Περισσότερες διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύμβασης δίνονται μέσω της λειτουργίας 

«Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 
 
 

 
Ο Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου 
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Κουτσάφτης Παναγιώτης 
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