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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος     01  - 03 -  2018

Αρ. Πρωτ. :   Οικ  17735/3345

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό του 
άρθρου  117  του  Ν.  4412/2016  για  την  επιλογή  αναδόχου   για  την  κατασκευή  του 
έργου  :’’ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ’’, Π/Υ:  70.000,00€  (με  το 
Φ.Π.Α.), της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Το  έργο  συντίθεται  από  την  ακόλουθη  κατηγορία  εργασιών:  α)  κατηγορία  Οδοποιία   με  συνολικό 
προϋπολογισμό: 56.451,61€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

2.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητήσουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή  Υποχρεώσεων  κ.λ.π.)  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  www  .  pin  .  gov  .  gr   στην  διαδρομή 
προκηρύξεις-Διαγωνισμοί  από την οποία δύνανται  να τα αναπαραγάγουν δωρεάν και  με δική τους 
ευθύνη εκτός από το έντυπο της οικονομικής προσφοράς  το οποίο παρέχεται αποκλειστικά από   την 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο Ζακύνθου - 2ος όροφος, 
(Αγγελική Βούλτσου, τηλ. 26953 60379)   μέχρι  την Πέμπτη  15/03/2018.
Η ανάθεση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147 Α΄/8-08-2016) ως 
ισχύει. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πρότυπη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με 
την αρ. 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269/30-12-2016). 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  την  20 η     Μαρτίου    2018, ημέρα   Τρίτη      και ώρα 10:00π.μ. στα 
γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου, στο Διοικητήριο Ζακύνθου - 2ος όροφος,  και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο   ποσοστό  έκπτωσης του άρθρου  125 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην  κατηγορία   ΟΔΟΠΟΙΙΑ   και  ανήκουν  στην  Α1  Τάξη  και  άνω (για  εγγεγραμμένους  στο 
Μ.Ε.Ε.Π.), 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.
4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
4.3 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. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά καθορίζονται στην 
αναλυτική Διακήρυξη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το 
εδάφιο α της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

6. Το έργο χρηματοδοτείται  από Πιστώσεις   ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.  (Ειδικός Φορέας: 03 071, ΚΑΕ  9453 
03017002 001) .
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων.
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http://www.pin.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ5ΒΜ7ΛΕ-ΚΝ0





ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νίκης 4, Τ.Κ. 10248-ΑΘΗΝΑ.
2.  Σύνδεσμο Εργοληπτών Δ.Ε- ΕΝΤΑΥΘΑ.
3.  Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Ζακύνθου (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ι.Ν.)
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ
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