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ΠΡΟΙΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΘΙΟΤ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ  

«Δπισκευή και συντήρηση Γημοτικού Φωτισμού του Γήμου Εηρού» 

Ο Δήμαπσορ Ζηπού  

 

πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 

(σαμηλόηεπη ηιμή) γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «Δπισκευή και 

συντήρηση Γημοτικού Φωτισμού του Γήμου Εηρού» 

πξνϋπνινγηζκνύ 69.998,00 εςπώ κε ην Φ.Π.Α.  

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 

Αλαζέηνπζα αξρή: Δήκνο Ζεξνύ  

Οδόο: Πιαηεία Γελλεκαηά, 48200 Φηιηππηάδα 

Τει.:2683360618 

Telefax:2683024667 

E-mail:info@dimoszirou.gr 

Θζηνζειίδα: http://dimoszirou.gr/ 

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηε 

δηαθήξπμε, ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ από 

ην ηκήκα Τερληθώλ Έξγσλ ηνπ Δήκνπ Ζεξνύ ζηε δηεύζπλζε Πιαηεία Γελλεκαηά, 48200 

Φηιηππηάδα  θαη λα επηθνηλσλνύλ ζην ηει. : 2683306018 ή ζην Fax: 2683024667 ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.  

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα έρνπλ άιισζηε ειεύζεξε πξόζβαζε ζηε δηαθήξπμε, ην έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ θαηόπηλ ηεο δεκνζίεπζήο 

ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ.  

3. Ιωδικόρ CPV: 50232100-1 

4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: Επιζκεςή και ζςνηήπηζη Δημοηικού 

Φωηιζμού ηος Δήμος Ζηπού 
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζε 69.998,00 ΕΥΡΏ 

Επξώ θαη αλαιύεηαη ζε:  

Ιαζαξή αμία: 56.450,00 επξώ 

Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 13.548,00 επξώ 

5. Υπόνορ εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ: έσο 31/12/2019 

6. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Τα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ππνβιεζνύλ 

αλαθέξνληαη ζηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε. 



  

7. Παπαλαβή προσυορών: Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 20/08/2019, εκέξα Δεπηέξα 

ζην Δεκνηηθό Ιαηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Ζεξνύ ζηε Φηιηππηάδα . 

Ώξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ από ηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ ε 9:30 π.κ θαη ώξα 

ιήμεο ε 10:00 π.κ (ώξα ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ), 

8. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Ειιεληθή 

9.  Υπημαηοδόηηζη: Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΙΑ . 20-6262.006 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ Δήκνπ Ζεξνύ κε πίζησζε 10.000,00 € γηα ην έηνο 2018 & 60.000,00 € γηα ην έηνο 

2019  

 

 

 

       Ο Δήκαξρνο 

 

 

                                                               Ιαιαληδήο Νηθόιανο 

 

 

 

 

       


