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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 

 

1. Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση 

του έργου «Έργα οδοποιίας ∆.Ε. Μουρεσίου», προϋπολογισµού δαπάνης 49.164,55€ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., που αναλύεται ως εξής: 

Άθροισµα εργασιών:    29.218,00€ 

Γ.Ε. Ο.Ε. 18% :       5.259,24€ 

Άθροισµα2:    34.477,24€ 

Απρόβλεπτα – Απολογιστικά 15%:    5.171,59€ 

Άθροισµα3:    39.648,83€ 

ΦΠΑ 24%:      9.515,72€ 

Γενικό Σύνολο:   49.164,55€ 

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 2 ∆εκεµβρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

π.µ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στην αίθουσα δηµοτικού συµβουλίου του 

∆ηµαρχείου Ζαγοράς και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επί µέρους ποσοστά 

έκπτωσης, σύµφωνα µε την παρ.2α, του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και µε τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016. 

3. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί Οικονοµικοί φορείς ήτοι: µεµονωµένες εργοληπτικές 

επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, για έργα 

κατηγορίας Οδοποιίας καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών 

Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

4. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
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792,98 €. 

5. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από την ΣΑΤΑ σύµφωνα µε 

την 225/2016 απόφαση του ∆.Σ. Ζαγοράς Μουρεσίου και το έργο είναι εγγεγραµµένο στον 

προϋπολογισµό του τρέχοντος οικ. έτους µε Κ.Α. 30-7323.41. 

Η δαπάνη έχει εγκριθεί µε την 14/2016 απόφαση του ∆.Σ. περί ψήφισης πίστωσης. 

6. Προθεσµία εκτέλεσης έργου: τέσσερις (4) ηµερολογιακοί µήνες. 

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. 

Η Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα 

(ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ). 

Η δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 

Πληροφορίες: Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος κ Πολεοδοµίας, ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου, τηλ: 24263 50105. 

 

 

                       Ζαγορά 14.11.2016  

            Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

                                                                              κ.α.α. Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                                       

                                                                                 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠ. 
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