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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Ζίτσας Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Διαμόρφωση  -  περίφραξη  νεκροταφείου  με  αργολιθοδομή  Τ.Κ.  Βουνοπλαγιάς»,  με 
προϋπολογισμό  64.700,00  ΕΥΡΩ. Το  έργο  συντίθεται  από  την  ακόλουθη  κατηγορία 
εργασιών: Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό  51.560,74 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
2. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν   τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού 
(Διακήρυξη,  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  κ.λ.π)  από  την  έδρα  της  υπηρεσίας  Δημαρχιακό 
Κατάστημα Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, μέχρι και τις 08-03-2012. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  26510-61308  εσωτ.401,  FAX επικοινωνίας  26510-62794, 
αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κέγκου Φρειδερίκη.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  13-03-2012  ημέρα  Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ).
4.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α.   Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1, Α2 και 1η τάξεως, καθώς και  
Εμπειροτέχνες  και  εργοδηγοί  εγγεγραμμένοι  στα  Νομαρχιακά  μητρώα  για  έργα  της 
κατηγορίας αυτής. 
β.  Προερχόμενες  από  κράτη  -  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή  του  Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ.)  ή  από  κράτη  που  έχουν  υπογράψει  την  συμφωνία  για  τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται  επίσημοι κατάλογοι  αναγνωρισμένων εργοληπτών,  εφόσον είναι  εγγεγραμμένες 
στους  καταλόγους  αυτούς  και  σε  τάξη  και  κατηγορία  αντίστοιχη  με  τις  καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
1.031,21 ΕΥΡΩ  και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ζίστας.
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