
 
  

  
 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ      
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά        
Ταχ. Κώδικας: 48200 

Έργο: Διαμόρφωση πεζόδρομου επί της 
Μπιζανίου στη Φιλιππιάδα 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 122.428,71 € 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ι.Π. 

 
Αριθμός Μελέτης 01/ 2017 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 3636/22-03-2017 

 
Κ.Α. 30-7324.013 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ζηρού 

Προκηρύσσει συνοπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας (ανοιχτή 

διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)), με το σύστημα επιμέρους ποσοστών 

έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας (άρθρο 

95 του Ν. 4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 

«Διαμόρφωση πεζόδρομου επί της Μπιζανίου στη Φιλιππιάδα» 

προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών:  

Δαπάνη Εργασιών 70.983,58 Ευρώ. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 12.777,04 Ευρώ 

Απρόβλεπτα (15%) 12.564,09 Ευρώ.  

Αναθεώρηση – 2.408,12 Ευρώ. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) – 23.695,88 Ευρώ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 122.428,71 Ευρώ 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Κ.Α. 30-7324.013 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/04/2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως 

προσφορών) στα γραφεία της Δ/νση Τ.Υ. Π. & Π που βρίσκονται στο Δημαρχείο Ζηρού. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:  

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 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, Α1 τάξη 

και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και Α1 και άνω τάξη για έργα 

κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

β. Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραμμένοι στους 

επίτιμους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσης. 

γ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονομικών Φορέων) εγγεγραμμένων 

στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται. 
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Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.974,65  ευρώ.  

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. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και την Διακήρυξη του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Δ/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, Πλατεία 

Γεννηματά - 48200 Φιλιππιάδα.  

Τα τεύχη δημοπράτησης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 

κ.λ.π.) θα διατίθενται από την Υπηρεσία μέχρι και την Πέμπτη 13/04/2017 ώρα 12:00 π.μ., μία ημέρα 

πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας (τελευταία εργάσιμη). Τα τεύχη δημοπράτησης δεν στέλνονται 

στους ενδιαφερόμενους με FAX. Τα τεύχη θα παραλαμβάνονται από το γραφείο Νο 6 από τον κ. 

Μισηρλή Γεώργιο, τηλ.: 2683 3 60614  FAX 2683 30 24667. Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης (εκτός 

του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την 

Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζηρού www.dimoszirou.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στον Δήμο Ζηρού (Αρμόδιος: Γεώργιος Μισηρλής τηλ. 2683 3 60614). 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 
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