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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝ-

ΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
 

 

Ο ∆ήµαρχος Ζηρού 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατα-

κύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσί-

ας «Επισκευή και συντήρηση ∆ηµοτικού φωτισµού», προϋπολογισµού  60.000,00 

ευρώ µε το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Ζηρού 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Πλατεία Γεννηµατά 

Ταχ.Κωδ.:48200 

Τηλ.:2683360617 

Telefax:2683024667 

E-mail: texniki.ypiresia@1535.syzefxis.gov.gr 

Ιστοσελίδα:www.dimoszirou.gr 

Κωδικός NUTS: EL541 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµ-

βασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimoszirou.gr Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης από το γραφείο 6 του τµή-

µατος τεχνικών έργων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λά-

βουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. Κωδικός CPV: 34991000-0 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας: 

EL541 

 

5. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης:   
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Η παρούσα σύµβαση υπηρεσίας προϋπολογισµού 60.000,00 €, συµπεριλαµβανοµέ-

νου του Φ.Π.Α. 24% , αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων του ∆ικτύου Η-

λεκτροφωτισµού Οδών και Πλατειών του ∆ήµου Ζηρού. Η συντήρηση θα είναι για 

το έτος 2017 από την υπογραφή της σύµβασης έως 31/12/2017. Η εργασία θα εκ-

τελεστεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 

 

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-

2017 

 

8. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής:  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που -

έχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1ης κατηγορίας 

τουλάχιστον οι οποίες άδειες θα βρίσκονται σε ισχύ καθ " όλη την διάρκεια της συντή-

ρησης. Σε περίπτωση που η άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος λήξει κατά την διάρκεια 

της συµβατικής προθεσµίας υλοποίησης της εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να την 

προσκοµίσει στην υπηρεσία θεωρηµένη σε διάστηµα το πολύ δέκα (10) ηµερών. 

και που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενι-

κές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, 

καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικα-

σιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 

του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή 

για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική 

της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού 

φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
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9. Υποδιαίρεση σε τµήµατα: Η σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα 

 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύµβασης: ∆εν υπάρχουν ειδικοί όροι εκτέλεσης 

της σύµβασης 

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο  ∆ηµοτικό κατάσ-

τηµα του ∆ήµου Ζηρού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 10-03-

2017, ηµέρα Παρασκευή. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 π.µ 

και η ώρα λήξης 10.30 π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η 

διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού. 

 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών 

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

14. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6262.006 του προϋπολογισ-

µού έτους 2017 του ∆ήµου. Σχετικές η υπ’ αριθ.26/2017 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του 

Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋ-

ποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο 

Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α Α141/2017 

 

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

προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλ-

λόµενης 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 ∆ηµο-

σίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβα-

σης.  

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

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του ∆ήµου www.dimoszirou.gr  

 
 
       Ο ∆ήµαρχος 
 
 
                                                                 Νικόλαος Καλαντζής 
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