
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ελεούσα, 12-07-2019

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                      Αριθμ. Πρωτ.:11078

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Ο  Δήμαρχος  Ζίτσας  καλεί  τους  ενδιαφερόμενους  για  συμμετοχή  σε  πλειοδοτική  δημοπρασία  (με

διαπραγμάτευση)  για  την  σύναψης  σύμβασης  για  τη  :  «Διοργάνωση  και  Λειτουργία  της

Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2019», την Τρίτη, 23-07-2019 και

ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), συνολικού

προϋπολογισμού 144.030,00  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  του κόστους  αρχικής  κατασκευής  της

εγκατάστασης, & αποσυναρμολόγησης και απόδοσης του χώρου στην αρχική του κατάσταση, λειτουργία

της εμποροπανήγυρης καθώς και ηλεκτρολογικών συνδέσεων, φύλαξης, καθαριότητας, διαφήμισης κ.λ.π.

λειτουργικών στοιχείων).

Καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  προσφορών:   Τρίτη, 23/07/2019 ώρα 11.30  π.μ. στο

Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Προς ενημέρωση και  διευκόλυνση των ενδιαφερομένων,  το  αναλυτικό  περιεχόμενο  της  πρόσκλησης

εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  έχει  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Ζίτσας

(http  ://  www  .  zitsa  .  gov  .  gr  /).

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ευανθία Πανταζή στο τηλέφωνο

26533-60013 και την κα Αγγελική Σταύρου στο τηλέφωνο 26533-60008 κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες λειτουργίας του Δήμου.

     

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

                                                                        ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Έδρα: Ελεούσα

Ταχ. Δ/νση : Λ.Πασσαρώνος 1 Ελεούσα           Ελεούσα, 12-07-2019

Ταχ. Κώδικας : 45445                                      Αριθμ. πρωτ.:11078

Πληροφορίες : Ευανθία Πανταζή

Τηλ. : 2653360013

Fax : 2651062794

Ε-mail : zitsa@zitsa.gov.gr

vpantazi  @  zitsa  .  gov  .  gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την 

«Διοργάνωση και Λειτουργία της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας

(Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2019»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

144.030,00 Ευρώ

περιλαμβάνει:

- κατασκευή 615 περιπτέρων

-το κόστος αρχικής κατασκευής εγκατάστασης

-λειτουργία και αποσυναρμολόγηση και απόδοση του χώρου στην αρχική του κατάσταση

-δαπάνη ηλεκτροδότησης και κατανάλωσης, φύλαξη, καθαριότητα, διαφήμιση κ.λ.π.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
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Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

«Διοργάνωση και Λειτουργία της Ετήσιας
Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας 

(Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2019»,

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ (Τ.Κ. ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ)

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Πλειοδοτική δημοπρασία (με διαπραγμάτευση) με κριτήριο
ανάθεσης την πιο συμφέρουσα για το Δήμο προσφορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο  συνολικός  Προϋπολογισμός  για  615  περίπτερα
ανέρχεται  σε  144.030,00  €  συμπεριλαμβανομένων  των
κάτωθι:

1. Κόστος  αρχικής  κατασκευής  της  εγκατάστασης-
λειτουργίας  της  εμποροπανήγυρης-
αποσυναρμολόγησης  και  απόδοσης  του  χώρου
στην αρχική του κατάσταση.

2. Ηλεκτρική  εγκατάσταση,  φύλαξη,  διαφήμιση,
καθαριότητα κ.λ.π..

Ο  Ανάδοχος,  θα  πληρωθεί  απευθείας από  τους
εμπόρους-συμμετέχοντες και αυτός θα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος  για  την  αποπληρωμή  του  από  έκαστο
συμμετέχοντα, σε χώρο που θα τους παραχωρήσει και θα
κατανείμει  ο  Δήμος,  σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  της
αριθμ.  191/2018  Κανονιστικής  απόφασης  του  Δ.Σ. του
Δήμου  Ζίτσας  και  της  υπ’  αρ.  200/2019 απόφασης
Οικονομικής  Επιτροπής  για  καθορισμό  των  όρων  της
Πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  Πλειοδοτικής
δημοπρασίας  για  την  διοργάνωση  και  λειτουργία  της
Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας, έτους 2019. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

Χρονικό διάστημα λειτουργίας Εμποροπανήγυρης:

   Κυριακή 01/09/2019 έως Σάββατο 07/09/2019.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23/07/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Έδρα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (Δ.Κ.  Ελεούσας-
Λεωφ.Πασσαρώνος 1) – Πρωτόκολλο του Δήμου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

23/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.
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1.   Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο

            O παρών Διαγωνισμός θα διενεργηθεί έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.4497/2017  (ΦΕΚ  171-Β’/13-11-2017), με  τον  οποίο
καταργούνται-τροποποιούνται διατάξεις του προηγούμενου σχετικού Νόμου 4264/2014,
που  ίσχυε  για  το  υπαίθριο  εμπόριο,  καθώς  και  κάθε  άλλη  διάταξη  που  ρυθμίζει
διαφορετικά τα σχετικά θέματα, όπως του Ν. 4605/01.04.2019 καθώς και τις διατάξεις
του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ118/Α/15-05-2014) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Το άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3
του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980)

3. Την  Υγειονομική  Διάταξη  Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017),  καθώς
και των διευκρινιστικών εγκύκλιων αυτής και την Υ.Α. οικ. 16228/2017 (ΦΕΚ 172Β/2017)
–  «Απλούστευση  και  προτυποποίηση  των  διοικητικών  διαδικασιών  γνωστοποίησης
λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων
Απλούστευση  των  διοικητικών  διαδικασιών  έκδοσης  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου»,

4. Την υπ’ αρ. 17/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. με θέμα: «Γνωμοδότηση για τη διεξαγωγή της
Εμποροπανήγυρης  του  Δήμου  Ζίτσας  έτους  2019-Καθορισμός  ημερομηνίας
διεξαγωγής». 

5. Την υπ’ αρ. 244/2018 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με τον καθορισμό των τελών χρήσης 

6. Την υπ’ αριθμ. 191/2018 Κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας σχετικά με
την λειτουργία εμποροπανήγυρης στο Δήμο Ζίτσας και της υπ’ αρ.244/2019 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε διενέργεια Εμποροπανήγυρης του
Δήμου Ζίτσας, για το έτος 2019-Ορισμός ημερομηνίας και ορισμός της επιτροπής για την
εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης.

και σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης.

Κάθε  κανονιστική  λεπτομέρεια  που  δεν  αναφέρεται  στην  παρούσα  πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ρυθμίζεται από τον εγκεκριμένο Κανονισμό λειτουργίας της
εμποροπανήγυρης, (απόφαση 191/2018 Δ.Σ.),  ο οποίος κατισχύει της παρούσας, καθώς
και από τις ειδικότερες προβλέψεις της υπ’ αριθμ. 244/2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας με την οποία προσδιορίστηκε το ύψος των τελών χρήσης
του κάθε χώρου που απαιτείται για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης για το έτος 2018
και  εφεξής.  Επίσης  ρυθμίζεται  από  την  υπ’  αρ.200/2019  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής περί «έγκρισης όρων διακήρυξης διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού (με
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης) για την ανάδειξη αναδόχου για την διοργάνωση και
λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης έτους 2019».

Άρθρο 2ο- Γενικά

Ο  Δήμαρχος  του  Δήμου  Ζίτσας  καλεί  τους  κάτωθι  ενδιαφερόμενους  για  συμμετοχή  σε
πλειοδοτική  δημοπρασία  (με  διαπραγμάτευση)  για  τη  σύναψη  σύμβασης  που  αφορά  την
«Διοργάνωση και Λειτουργία της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ.
Βουνοπλαγιάς) έτους 2019» ήτοι :

(α) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο (διοργανωτής) επί ποινή απαραδέκτου της συμμετοχής του
στην εκδήλωση ενδιαφέροντος,  που  να  μπορεί  νομίμως –  πληρώντας  την  κείμενη
νομοθεσία,  φορολογικούς  κανόνες  κ.λ.π.  –  να   αναλαμβάνει  την  διοργάνωση
εμποροπανηγύρεων,  διαθέτοντας  την  ανάλογη έναρξη επιτηδεύματος  στη Δ.Ο.Υ.  ή
εάν πρόκειται για Σωματείο να υπάρχει αναφορά στα άρθρα του καταστατικού του,
περί ανάληψης διοργανώσεων Εμποροπανηγύρεων κ.λ.π.,

(β)    Μπορεί δε να είναι ο ίδιος κατασκευαστής, ή, να είναι μόνο νόμιμος διοργανωτής, που να
μπορεί όμως να αναθέτει νομίμως σε τρίτους, νόμιμους κατασκευαστές, και λοιπούς
επαγγελματίες (που διαθέτουν την ανάλογη έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. Κ.Λ.Π.)

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 4 - 10



που θα απαιτηθούν, το κάθε επιμέρους τμήμα της διοργάνωσης, όπως την κατασκευή,
τον  ηλεκτροφωτισμό,  τη  φύλαξη,  την  διαφήμιση  κ.λ.π.  με  τους  όρους  και
προϋποθέσεις που τίθενται κατωτέρω, για την δαπάνη των οποίων και την εν γένει
πληρωμή των υλικών και της παροχής έργου αυτών, ή μόνο του διοργανωτή, θα είναι
υπεύθυνοι οι συμμετέχοντες έμποροι-εκθέτες στην εμποροπανήγυρη.

Διευκρινίσεις

1. Στην  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  είναι  ένωση  /  σύμπραξη  περισσοτέρων
οικονομικών  φορέων,  δικαιούται  αλλά  δεν  υποχρεούται να  περιβληθεί  ιδιαίτερη  νομική
μορφή, κατά τη φάση υποβολής προσφοράς. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της ένωσης /  σύμπραξης ή κοινοπραξίας
ευθύνεται  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον.  Σε  περίπτωση κατακύρωσης  του  έργου  στην
ένωση / σύμπραξη ή κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της κοινοπραξίας
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της κοινοπραξίας κατά το
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από
τα εναπομείναντα μέλη της κοινοπραξίας, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και
να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με το ίδιο συμβατικό τίμημα και όρους. 

4. Στην περίπτωση δε που αυτός ο ίδιος (ο προσφέρων) ΔΕΝ είναι ο ίδιος κατασκευαστής,
εργολάβος κ.λ.π.,  τότε θα υποχρεούται να συμβληθεί νομίμως – πληρώντας όλη την
κείμενη νομοθεσία, φορολογικούς κανόνες κ.λ.π. με όποιον επαγγελματία/ες αυτός επιλέξει,
όπως  κατασκευαστές  εν  γένει,  οικοδόμους,  ηλεκτρολόγους  εγκαταστάτες,  διαφημιστές,
κ.ο.κ, οι οποίοι θα αναλάβουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες της
τέχνης  και  της  επιστήμης,  την  κατασκευή  των  περιπτέρων  ώστε  να  είναι  λειτουργικά,
ασφαλή και  ακίνδυνα για  τους εμπόρους -συμμετέχοντες  αλλά και  τους  επισκέπτες της
εμποροπανήγυρης.

5. Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία της παρούσα πρόσκλησης θεωρείται ότι αποτελεί
ανεπιφύλακτη  αποδοχή  των  όρων  και  των  προϋποθέσεων  της  υπ’  αριθμ.  191/2018
Κανονιστικής Απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας (ΑΔΑ: .6Ω71ΩΡΓ-65Δ), της υπ’ αρ.
244/2019 και της υπ’ αρ. 200/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 3ο- Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μαζί με
την Προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά,  όπως αυτά αναφέρονται  στο Άρθρο 4Β της με
αριθμ.    191/2018   κανονιστικής  απόφασης  του  Δ.Σ.  του  Δήμου  Ζίτσας,  η  οποία  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης:

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί του Π/Υ του έργου (ήτοι 144.030,00€Χ2%=
2.880,60 €)

β) Για τα φυσικά πρόσωπα, επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητάς τους και για τα Νομικά
πρόσωπα  αντίγραφο  του  τελευταίου  κωδικοποιημένου  καταστατικού,  νομίμως
επικυρωμένου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται :

- τα στοιχεία του Διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν,

- ο υπεύθυνος επικοινωνίας / εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου διοργανωτή (για
θέματα που αφορούν τον διαγωνισμό), καθώς και ο αντίκλητος σε περίπτωση αδυναμίας
επικοινωνίας με τον προηγούμενο

να δηλώνεται επίσης ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα
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 δεν τελούν σε πτώχευση, υπό εκκαθάριση,  υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη
ανάλογη διαδικασία,

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι,
 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
 ότι  αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη προσκόμιση των ανωτέρω

δικαιολογητικών,  εφόσον τους κατακυρωθεί  ο διαγωνισμός,  όπως ορίζει  η κείμενη
νομοθεσία

δ) Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  έλαβαν  πλήρη  γνώση  των  όρων  της  παρούσας  κανονιστικής
απόφασης και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και δεσμεύονται να τους τηρήσουν.
ε) Στην περίπτωση δε, που αυτός ο ίδιος (ο προσφέρων) ΔΕΝ είναι κατασκευαστής-εργολάβος,
στα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,  υποχρεούται  να  προσκομίσει,  Υπεύθυνη  Δήλωση  του
Ν.1599/1986 με τα στοιχεία των νόμιμα δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα επαγγελματιών
φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως κατασκευαστών κ.λ.π. με τους οποίους πρόκειται  να
συνεργαστεί. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το μέρος των
εργασιών  που  πρόκειται  να  αναλάβουν,  ενώ  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να  αναφέρονται  τα
στοιχεία του διαγωνισμού για τον οποίο συνάφθηκε η συμφωνία.

- Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, και εντός τεσσάρων (4) ημερών, από την ημέρα
γνωστοποίησης  του  Πρακτικού  ανάδειξης  αναδόχου,  ο  Διαγωνιζόμενος,  ο  οποίος
ανακηρύσσεται ανάδοχος (προσωρινός) και στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση,
οφείλει  να  υποβάλλει,  σε  σφραγισμένο  φάκελο  τα  εξής  έγγραφα  και  δικαιολογητικά
(σύμφωνα με την νομική του μορφή), τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται για την
ορθότητα και εγκυρότητά τους : 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το
οποίο  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Για τα νομικά πρόσωπα ισχύουν τα εξής: ποινικό μητρώο οφείλουν να προσκομίσουν οι
διαχειριστές των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και  των προσωπικών εταιριών
(ΟΕ και ΕΕ), καθώς και οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι των ανωνύμων εταιριών
(ΑΕ).  Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα πρέπει  να προκύπτει  ότι  τα  ανωτέρω
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα  που  αναφέρονται  ανωτέρω  για  τα  οποία  κατέθεσαν  αντίστοιχη  υπεύθυνη
δήλωση με την κατάθεση της προσφοράς.

β. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει, από αρμόδια αρχή, ότι είναι ενημερωμένοι
ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

γ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με πιστοποίηση αφενός της εγγραφής για το
συγκεκριμένο επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας της διαδικασίας και αφετέρου ότι
εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  σχετικής
ειδοποίησης.

δ. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού επικυρωμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

ε. Πιστοποιητικό  του  αρμόδιου  Πρωτοδικείου  για  τυχόν  τροποποιήσεις  καταστατικού  ή
αντίστοιχη βεβαίωση από το Γ.Ε.Μ.Η.

στ. Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικών Γ.Σ. περί εκλογής μελών του Δ.Σ.

ζ. Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικών Γ.Σ. περί συγκρότησης σε σώμα και εκπροσώπησης
του Σωματείου.

η. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει προσβληθεί το κύρος της εκλογής των μελών Δ.Σ. από τη Γ.Σ.

θ. Συστατικές  επιστολές  Δήμων  (εφόσον  υπάρχουν)  για  διοργάνωση  παρόμοιων
εκδηλώσεων με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά της παραγράφου Γ του παρόντος.

ι. Χρονοδιάγραμμα  εργασιών  και  τεχνική  περιγραφή  των  κατασκευαστικών  και  λοιπών
εργασιών  που  πρόκειται  να  αναλάβει  και  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  πληρούν  τις
προϋποθέσεις της Κανονιστικής απόφασης.
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Άρθρο 4ο-Εγγύηση Συμμετοχής

Το  ύψος  της  προβλεπόμενης  στο  Φάκελο  Δικαιολογητικών  «Εγγυητικής  Επιστολής
Συμμετοχής» ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι:
δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 2.880,60).

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένα τραπεζικά ή πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-
μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το
δικαίωμα.  Οι  εγγυήσεις  μπορούν  επίσης  να  προέρχονται  και  από  τραπεζικά  ή  πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την
Ε.Ε. ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει
το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.

Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα και επικύρωση από την Αρμόδια Αρχή.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα
μετά  τον  χρόνο  λήξης  κατάθεσης  των  Προσφορών   και  επιστρέφεται  στον  Ανάδοχο  του
Διαγωνισμού με την υπογραφή της Σύμβασης και την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής
Εκτέλεσης και λειτουργίας (5% επί του συμβατικού τιμήματος) στους δε λοιπούς Προσφέροντες
μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον
Ανάδοχο.

Άρθρο 5ο-Τρόπος, Τόπος και Χρόνος υποβολής Προσφορών

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή μέσω
ειδικά  εξουσιοδοτημένου  εκπροσώπου  τους,  μέχρι  την  προβλεπόμενη  ημερομηνία  και  ώρα
υποβολής τους (βλ. Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού).

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή δεν υποβάλλονται
αυτοπροσώπως  ή  υποβάλλονται  από  μη  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  δεν  θα
παραλαμβάνονται.

Οι Προσφορές που παραλαμβάνονται, πρωτοκολλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή. Στο
Πρωτόκολλο καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των καταθετών των Προσφορών.

Δε θα λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που ενώ ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, δεν έφθασαν στην
Αναθέτουσα  Αρχή μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Οι Προσφορές αυτές θα
επιστρέφονται  στους  Υποψηφίους  με  μέριμνα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  δαπάνη  των
δικαιούχων, χωρίς να ανοιχθούν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή Προσφοράς.

Διευκρινίσεις:

1.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

2.
Στις περιπτώσεις  νομικών προσώπων,  η κατάθεση της  Προσφοράς «αυτοπροσώπως»
αναφέρεται στην κατάθεση από το νόμιμο εκπρόσωπο τους. 

Άρθρο 6ο- Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

Οι Προσφορές συντάσσονται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.  

Οι  Προσφορές  κατατίθενται  μέσα  σε  ενιαίο  σφραγισμένο  Φάκελο  που  θα  πρέπει  να
περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 7 - 10



Ο ενιαίος σφραγισμένος Φάκελος («Φάκελος Προσφοράς») θα πρέπει να περιέχει δυο επί
μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους Φακέλους:

1. Φάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο  οποίος  θα  πρέπει  να  περιέχει  όλα  τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

2. Φάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο  οποίος  περιέχει  την  Οικονομική
Προσφορά του Προσφέροντα σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος. 

Άρθρο 7ο- Κατάρτιση, Υπογραφή, Διάρκεια Σύμβασης, Εγγυήσεις

Ο πλειοδότης - διοργανωτής, θα προκύψει μετά το άνοιγμα κλειστών προσφορών ενώπιον
της  Οικονομικής  Επιτροπής,  οι  οποίες  προσφορές  θα αφορούν ΤΕΛΙΚΗ τιμή,  για  έκαστο
λειτουργικό  στοιχείο  της  Εμποροπανήγυρης,  πλήρως  λειτουργικό,  ώστε  να  καλύπτεται
τοιουτοτρόπως  όλη  η  δαπάνη  της  διοργάνωσης,  την  οποία  θα  επιβαρυνθεί  αυτός  ο
«διοργανωτής» και η οποία διοργάνωση θα είναι ΑΠΟΛΥΤΑ σύμφωνη με τους όρους, οι οποίοι
τίθενται και περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παρ. Γ.- Τεχνικές προδιαγραφές, παρ. Δ.- Αστική
Ποινική  ευθύνη/Λοιπές  υποχρεώσεις,  παρ.  Ε  –  Καθήκοντα  φύλαξης,  της  Κανονιστικής
απόφασης στην οποία ο διοργανωτής θα δεσμευτεί ότι θα εκτελέσει στο ακέραιο.

Η  διοργάνωση  της  Εμποροπανηγύρεως  2019  θα  ανατεθεί  στον  προσφέροντα  που
σωρευτικά:

α.  Θα  πληροί  όλες  τις  ΝΟΜΙΜΕΣ  προϋποθέσεις  (σχετική  έναρξη  επαγγέλματος,
προβλεπόμενος σκοπός & δραστηριότητα εκ του καταστατικού κ.λ.π. δικαιολογητικών, όπως
περιγράφονται ανωτέρω στην παρούσα, για να διενεργεί νομίμως αντίστοιχες δραστηριότητες
(διοργάνωση εμποροπανηγύρεων) και

β. Θα έχει δώσει την συμφερότερη προσφορά για τη διοργάνωση της εμποροπανήγυρης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο προσωρινός Ανάδοχος καλείται από την Αναθέτουσα
Αρχή σε καθορισμένη ημέρα και τόπο να υπογράψει την Σύμβαση, εκτός και αν συντρέχουν
ειδικοί λόγοι που γίνονται αποδεκτοί και από τα δύο μέρη.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης το ύψος
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος.

Άρθρο 8ο – Δημοσιότητα Διακήρυξης 

Για  την  ευρύτερη  γνωστοποίηση  της  παρούσας,  αυτή,  θα  δημοσιευτεί  σε  μία  (1)  τοπική
εφημερίδα  (τα  έξοδα  δημοσίευσης  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο  διοργανωτή),  στο  πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται από το Δήμο Ζίτσας στα τηλέφωνα 26533-60013 και
26533-60008 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
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Πλειοδοτική δημοπρασία (με διαπραγμάτευση) με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα για το
Δήμο προσφορά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α
/
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΛΟΣ

ΠΟΣΟ 

σε Ευρώ

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΣΟ

(ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ
ΤΙΜΗ) 

1

Περίπτερα  (μη  γωνιακά,
συμπεριλαμβανομένων  των
κυλικείων  στις  θέσεις
Β.34,122 και Γ.96-97)

343 200,00 € 68.600,00€ ----

2 Περίπτερα (γωνιακά) 34 220,00 € 7.480,00 -----

3

Περίπτερα  (βοηθητικής
χρήσης:  Α1.β  έως  Α88.β,
Γ38.β   έως Γ46.β,  Γ49.β,
Γ50,β  έως Γ52.β,  Γ63.β  έως
Γ68.β, Γ76.β έως Γ87.β, Δ1.β
έως Δ24.β)

143 150,00 €
21.450,00

4

Περίπτερα  Χαλβάδων  (Α.1-4,
Β.1,2,3,89,90,91,
87,88,175,176,  Γ.1,2,89,90,
7,95)

20 450,00 € 9.000,00 ------

5 Ψησταριές (Ε1-Ε75) 75 500,00 € 37.500,00 ------

Σύνολο: 615 144.030,00

Ολογράφως: ..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

                                                                                                                            Ο Προσφέρων

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
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Ανάδειξη Αναδόχου διοργάνωσης 

  Ετήσιας Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2019

(κατασκευή, εγκατάσταση λειτουργίας εμποροπανήγυρης-αποσυναρμολόγηση
κατασκευής κ.λ.π.)
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