
             
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 26-05-2015   
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                  Αρ. Πρωτ.  6313 
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ  
 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματα 
Ταχ. Κώδικας : 48 200 
Πληροφορίες: Μισηρλής Γεώργιος 
Τηλέφωνο: 26833 - 60614 
Fax: 26830 24667 
 
                              Π Ρ Ο Σ : ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
                             1. ΦΕΚ                                                 FAX 210 5234312    
                             2. Γενική Δημοπρασιών                       FAX  210 5232584 
                             3. Ηχώ Δημοπρασιών                          FAX 210 3817331 
                             4. Τοπική Φωνή                                   FAX 26820 27538 
                             5. Φωνή του Αγρότη                            FAX 26830 24694  
                             6. Πρέβεζα                                           FAX  26820 89789  
 
 
ΘΕΜΑ : Δημοσίευση περίληψης  διακήρυξης  δημοπρασίας. 
 
 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την από 26-05-2015 περίληψη διακήρυξης για τη 
διενέργεια ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτέλεση του έργου «Έργα πρόσβασης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Τοπική 
Κοινότητα Πέτρας», προϋπολογισμού 60.000,00 €  με το Φ.Π.Α. 

Παρακαλούμε η δημοσίευση να γίνει με γραμματοσειρά επτά ( 7 ) στιγμών και με 
διάστιχο 8.5 στιγμών, σύμφωνα  με το υπ΄ αριθ. 1267/09-09-2005 Φ.Ε.Κ. 

Το τιμολόγιο της δαπάνης θα σταλεί  στα γραφεία μας μαζί με δύο αντίτυπα του 
φύλλου  στο οποίο θα δημοσιευθεί  η ανωτέρω  περιληπτική διακήρυξη. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 
 
 
 
 

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» 

 
ΜΕΤΡΟ 41 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" 
με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός 
ΣΑΕ082/08280000) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ            ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Δήμος Ζηρού διακηρύττει ότι την 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ζηρού, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το 
σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε 
συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«Έργα πρόσβασης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας».  
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 180589 και πρόκειται για έργο με τίτλο «Έργα πρόσβασης στις 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας».  
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οδοποιία, με προϋπολογισμό 
48.312,59 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)   
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 48.312,59 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 60.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Ζηρού στην οδό Πλατεία Γεννηματά 
στη Φιλιππιάδα, μέχρι τις 11-06-2015. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26833-60614, αρμόδιος υπάλληλος 
Μισηρλής Γεώργιος.  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.  
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:  
 
1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Μπορούν να συμμετάσχουν επίσης και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ για την κατηγορία των 
υδραυλικών έργων 



 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
 

2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας.  

3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της 
συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

 4            Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 976,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Ζηρού. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.  
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 3 του Ν.3669/2008 
(ΦΕΚ 116 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄) και ισχύει. 
Η προκαταβολή αυτή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ολικού ποσού της αρχικής 
σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) (Εγκ. 10/2012 της ΓΓΔΕ του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ.)  
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζηρού. 
 
 

 
 

 
 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 26/05/2015 

Ο  Δήμαρχος 
 
 
 

Καλαντζής Νικόλαος 
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