
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

Αρ. Πρωτ.: 2951/20-4-2021 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΗ 2022-23 

 

Ο Δήμαρχος Ζηρού 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΙΚ. ΕΤΗ 2022-23, προϋπολογισμού 112.188,26 ευρώ με το Φ.Π.Α.. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ – ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Ταχ.Κωδ.:48200 

Τηλ.:2683360623 

Telefax:2683024667 

E-mail:rathan@1535.syzefxis.gov.gr 

Ιστοσελίδα:www.dimoszirou.gr 

Κωδικός NUTS: EL 541 

 

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

σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimoszirou.gr. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 

από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ζηρού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. Κωδικός CPV: 39830000-9 

 





  

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας: EL541 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αφορά την προμήθεια ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚ. ΕΤΗ 2022-23, προϋπολογισμού 112.188,26 ευρώ με το 

Φ.Π.Α.. 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 

7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Με την παρούσα σύμβαση – και μετά την 

υπογραφή της - καλύπτονται οι ανάγκες του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του 

Προσώπων για τα οικ. Έτη 2022 και 2023.  

 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί σύμφωνα με την 

διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 2950-20/4/2021 και την μελέτη 4/2021 του Δήμου Ζηρού. 

Οι λόγοι αποκλεισμού αναγράφονται αναλυτικά στην εν λόγω διακήρυξη. 

 

Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης απαιτούνται σύμφωνα με τους όρους 

της Διακήρυξης. 

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να 

καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για μία ή περισσότερες από τις ομάδες  της με αρ. 

4/2021 μελέτης του Δήμου Ζηρού καθώς και της διακήρυξης με αρ. πρωτ.: 2950-

20//4/2021 σύμφωνα πάντα με τον πίνακα του εντύπου της Οικονομικής 

Προσφοράς. 

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο 

μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 24/5/2021 ημέρα 

Δευτέρα. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10/5/2021 , ημέρα 

Δευτέρα και η ώρα έναρξης η 10 π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 

η  ημέρα Τρίτη, 18/5/2021 και η ώρα λήξης 10 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής 

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής διαγωνισμού.  

 





  

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 150 ημέρες 

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους οικείους προϋπολογισμούς του 

Δήμου Ζηρού και των Νομικών Προσώπων.  

 

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες 

προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 

Τηλέφωνο : +30 2132141216 

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις 

του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός 

εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  

 

16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ 

και στο ΕΣΗΔΗΣ (www. Promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 

Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, 

αναρτάται στο πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζηρού 

(www.dimoszirou.gr) και δημοσιεύεται σε τρεις εφημερίδες του Νομού Πρέβεζας. 

 

       Ο Δήμαρχος Ζηρού  

 

 

                                                                         Καλαντζής Νικόλαος  

 

 

 

   




		2021-04-20T12:22:59+0300




