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                                                                                            Ζαχάρω, 08/11/19 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αρ. Πρωτ.: 8532 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                                                Αρ. αποφ.: 378/19 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-

ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ)» 
 
 

Ο ∆ήµαρχος Ζαχάρως 
 

προκηρύσσει 
 
συνοπτικό διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ)» 
 
 
Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης είναι 25.000,00€, µε τη δαπάνη των εργασιών: 14.857,00€, τη 
δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 2.674,26€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 2.629,69€, τη δαπάνη 
του Φ.Π.Α. (24%): 4.838,71€ 
 
 
Το έργο χρηµατοδοτείται από τον ∆ήµο Ζαχάρως και είναι εγγεγραµµένο στον Κ.Α:15.7331.33 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου. 
 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και µε τους όρους της Αναλυτικής 
∆ιακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε τον συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 
του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού. 
 
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά, δεν 
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του 
αντικειµένου της σύµβασης. 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
Στοιχεία σχετικά µε τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά 
αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. 
 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την ηµέρα υπογραφής 
της σύµβασης 
            
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18 είτε (α) µε κατάθεσή 
τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε 
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδροµική διεύθυνση: Ζαχάρω Ν. Ηλείας). 
   
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
21/11/2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 
Ως ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 21/11/2019, ηµέρα Πέµπτη  και 
ώρα 10:00 
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Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη 
µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία 
αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση 
αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε 
όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί 
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα 
ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.  
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 της 
αναλυτικής διακήρυξης, έχουν: 
21.1 Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα εκτέλεσης 
δηµοσίων έργων  κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 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 γενικές 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 διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  
21.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης., 
21.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  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). 
 
Για το διαγωνισµό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της 
Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. 
 
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
 
Η έγκριση δέσµευσης πίστωσης έγινε µε την υπ’ αρ. 8116/22-10-19 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για την έγκριση της πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε 
περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 και µε την  µε 
αρ. 232/2019 καταχώρηση στο µητρώο δεσµεύσεων του ∆ήµου. 
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο της 
σύµβασης, τα παραρτήµατά τους και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας https://www.zacharo.gr/  Για να υποβάλλουν όµως προσφορά οι ενδιαφερόµενοι, θα 
πρέπει να προµηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς, από τα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνη κ. Γαλάνη Κωνσταντίνα  , τηλ. 2625360316 ή να το τυπώσουν από 
την ηλεκτρονική µορφή του, φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσηµα στοιχεία της Υπηρεσίας. 
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18/11/19 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το αργότερο στις 18/11/19 
 
Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. 
 
  
 

 
Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

Βλάχος Χρήστος 
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