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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

 

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την «Προμήθεια 

Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Οδών Δήμου Ζίτσας» με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη 09/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας &  

Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών  Έργων. 

 

            Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 247.885,58 € (µε ΦΠΑ 24%). 

Τόπος - Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 
 
Ο Δήμος Ζίτσας καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας από την ανάρτηση της Διακήρυξης στο 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/03/2020 και ώρα 11:00 

π. μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)  σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και β) τους 

όρους της Διακήρυξης.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

 
Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας www.zitsa.gov.gr καθώς και στη 

διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους και τα 

λοιπά τεύχη της Διακήρυξης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διακήρυξης: 

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης 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 ΣΔΣ, 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. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά 

το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανασφάλιστο 

προσωπικό.  

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης για τα 

προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 3.998,15 ευρώ εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει 

για το σύνολο των τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της 

εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ή των τμημάτων ειδών της 

μελέτης, για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.  

Η εγγύηση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα,  ισχύος μέχρι 

τουλάχιστον για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά τμήμα συμμετοχής έχουν ως κάτωθι: 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επίσης το τεύχος  της Διακήρυξης αναρτάται στο 

ΚΗΜΔΗΣ, στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ζίτσας στη διεύθυνση www.zitsa.gov.gr., ενώ περίληψη της 

Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και σε δυο  τοπικές εφημερίδες. 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΙΑΚΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
(ποσά σε ευρώ) 

ΦΠΑ 
24% 

(ποσά σε 
ευρώ) 

Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής 

(ποσά σε ευρώ) 

1 

ΟΜΑΔΑ Α: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ 

48.387,10 11.612.90 967,74 

2 

ΟΜΑΔΑ Β: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΖΙΤΣΑΣ 

16.128,84 3.870,92 322,58 

3 

ΟΜΑΔΑ Γ : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΖΙΤΣΑΣ 

48.385,90 11.612,62 967,72 

4 

ΟΜΑΔΑ Δ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΖΙΤΣΑΣ 

64.515,18 15.483,64 1.290,30 

5 

ΟΜΑΔΑ Ε: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ 

ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΓΙΑ Δ.Ε ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ» 

10.482,90 2.515,90 209,66 

6 

ΟΜΑΔΑ Ζ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ 

4.838,40 1.161,22 96,77 

7 

ΟΜΑΔΑ Η : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ 

7.169,40 1.720,66 143,38 

 ΣΥΝΟΛΟ: 199.907,72 47.977,85 3.998,15 
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