
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Νομός Ζακύνθου 

 

 

 

Έργο 

 

 

 

Δημοτική Οδοποιία - Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας  

Δήμος Ζακύνθου 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Συγκ/κων & Κτιριακών 

Έργων 

 Προυπ  200.000.00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

 

Πηγή 

 

ΣΑΤΑ Χρήση 2016 

     Αρ. Πρωτ: οικ /21523/20.07.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1.Η Δήμος Ζακύνθου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Δημοτική Οδοποιία - 

Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, με προϋπολογισμό 200.000.00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 

κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοστρωσία , με προϋπολογισμό 771,86 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 

απρόβλεπτα), β) κατηγορία Ασφαλτικά , με προϋπολογισμό 149.175,04 , γ) κατηγορία Σήμανση -Ασφάλεια , με 

προϋπολογισμό 11.343,43 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, δημοτικό κατάστημα                                                  

Δ.Ε. Αρκαδίων στο Βανάτο Ζακύνθου, μέχρι τις          04.08.2016                 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 

κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2695 360954, 951, FAX επικοινωνίας 2695 063768, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  

ο Ανδρέας Βυθούλκας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09.08. 2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών 

είναι      του άρθρου 6 του Κ.Δ.Ε.. Σε περίπτωση αναβολής, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την ίδια ώρα στις 

16.08.2016 . 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο 

Μ.Ε.ΕΠ
 
ή, κατά περίπτωση, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α2 (Κ/Ξίες), Α2 και άνω 

(άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 

αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 

δημοπρατούμενο (σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.226 ΕΥΡΩ και ισχύ 

τουλάχιστον ενενήντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 

ενενήντα ημέρες. 

ΑΔΑ: 7ΓΖΒΩΡ1-ΡΛΩ
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6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

                                

   

 

 

 

 

 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ     α/α 

 

 

 

 

 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ 

        ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 

ΑΔΑ: 7ΓΖΒΩΡ1-ΡΛΩ
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