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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ» 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του 4412/2016, για την εκτέλεση των υπηρεσιών µε τίτλο: «Αποχιονισµός δηµοτικών 

οδών», προϋπολογισµού 49.990,60€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, µε τους παρακάτω 

όρους: 

 

1/. Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου 

Οδός : Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας 

Ταχ. Κωδ. : 37001 

Τηλέφωνο: 24263 50105 

Τηλεφαξ: 24210 23128 

Ε-mail: texzagmour@gmail.com 

Ιστοσελίδα: www.dimos-zagoras-mouresiou.gr 

 

2/. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στη 

διεύθυνση διαδικτύου www.dimos-zagoras-mouresiou.gr. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης 

να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις 

8:00 π.µ. και έως 13:00 µ.µ, από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος κ 

Πολεοδοµίας. Αρµόδιος υπάλληλος: Κοπατσάρης ∆ήµος, Τηλ: 24263 50105. Αντίγραφο του 

τεύχους ∆ηµοπράτησης σε έντυπη µορφή, χορηγείται στους ενδιαφερόµενους, αφού 

καταβάλουν στο ∆ήµο το ποσό των 5,00€. 

 

3. Κωδικός CPV: 90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισµού 

Ζαγορά,   28.11.2017 
 
Αρ. Πρωτ. :  15032 

ΑΔΑ: ΨΑ8ΗΩΡΚ-23Ι





  

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ζαγοράς, 

ενώπιον της αρµοδίας Επιτροπής την 14/12/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00΄π.µ. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον 

της Επιτροπής διαγωνισµού. Αν για οποιοδήποτε λόγω ο διαγωνισµός αναβληθεί, θα 

διενεργηθεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα την ίδια ώρα.  

 

5. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι τιµές προσφοράς δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για 

ενενήντα (90) ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, 

καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.  

 

6. Εγγυήσεις: ∆εν απαιτείται εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, ενώ απαιτείται 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της αριθ. αναλυτικής διακήρυξης.  

 

7. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µεµονωµένα ή µέλη 

ενώσεων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16 (άρθρο 2.2.1 της 

διακήρυξης). 

 

8. Χρηµατοδότηση: Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις υπηρεσίες είναι 

49.990,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α 30-6279.03. 

 

9. Υποδιαίρεση σε τµήµατα: Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία για τις δηµόσιες 

συµβάσεις. Η υπ’ αρίθµ. 15150/29.11.2017 µελέτη - τεχνικές προδιαγραφές, συντάχθηκε από 

την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και θεωρήθηκε από τον Π.Ο.Υ. 

 

10. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Η σύµβαση της µίσθωσης θα έχει διάρκεια 12 µήνες από 

την ηµέρα υπογραφής της. 

 

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλοµένης πράξης στον 

ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 

υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης 

αξίας της σύµβασης.  

 

ΑΔΑ: ΨΑ8ΗΩΡΚ-23Ι





  

12. ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του ∆ήµου www.dimos-zagoras-mouresiou.gr και στον 

τύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Ζαγορά 28.11.2017  

            Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

                                                                                                

      ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΑ8ΗΩΡΚ-23Ι
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