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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ(∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ)» 
 
 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση προϋπολογισµού 3.999,00 € µε το ΦΠΑ ο ∆ήµος 

Ζαγοράς-Μουρεσίου, πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά µε 

τον καθαρισµό δεξαµενών στις θέσεις «Μονή Ταξιαρχών» και «Παρδαλού» της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ζαγοράς του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου µε µέσα που είναι 

κατάλληλα για πόσιµο νερό. Επιπλέον όπου απαιτηθεί θα στεγανοποιηθούν σηµεία 

της κάθε δεξαµενής.  

Γενικά οι δεξαµενές, δεν βρίσκονται σε περιφραγµένους χώρους και υπάρχει 

δυνατότητα πρόσβασης από οποιονδήποτε. 

Ο καθαρισµός της δεξαµενής αφορά την αφαίρεση άµµου, χωµάτων, αλγών και κάθε 

είδους υπολειµµάτων που υπάρχουν στον πυθµένα και τα τοιχώµατα των δεξαµενών. 

Η σειρά µε την οποία θα γίνει ο καθαρισµός θα υποδεικνύεται από αρµόδιο υπάλληλο 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ζαγορά, 27.11.2019 

Αριθ. Πρωτ.: 12439 
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2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η Τεχνική αυτή Περιγραφή καθορίζει τους όρους, τους οποίους ο ανάδοχος 

εκτελέσεως της αναφερόµενης στην επικεφαλίδα υπηρεσίας, θα έχει υπόψη του για 

την σωστή εκτέλεση της εν λόγω δαπάνης. 

Στην Τεχνική αυτή Περιγραφή, θα βασισθεί ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να 

παραδώσει, µετά την υπογραφή του συµφωνητικού, τα συµφωνηµένα τα οποία θα 

πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και θα τυγχάνουν της 

εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 1ο - ΓΕΝΙΚΑ 

Η Περιγραφή αφορά την εργασία καθαρισµού δεξαµενών ύδρευσης του ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

 

Άρθρο 2ο – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η εργασία περιγράφεται ως ακολούθως: 

Α. Εκκένωση δεξαµενών µέσω βάνας καθαρισµού. 

Β. Καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου της δεξαµενής καθώς και της εισόδου της 

από χόρτα, βάτα και λοιπά υλικά, χειρονακτικά ή µε τη χρήση εργαλείων-

µηχανηµάτων (χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα, σκαπτικά µηχανήµατα, κλπ). H απώθηση 

φιδιών- τρωκτικών µε ειδικά φάρµακα και η αποµάκρυνση µπαζών σε ειδικούς 

χώρους εναπόθεσης. 

Γ. Καθαρισµός φρεατίων πλησίον της δεξαµενής. 

∆. Καθαρισµός εσωτερικού δεξαµενής (δάπεδο & τοιχώµατα) από εναποθέσεις, 

άλατα, κλπ και αποµάκρυνση αυτών, µε τη χρήση ύδατος υπό υψηλή πίεση, µηχανικό 

βούρτσισµα ή και µε επιθετικές χηµικές µεθόδους που δεν καταστρέφουν τα 

τοιχώµατα της δεξαµενής, έτσι ώστε να µην υπάρχουν επικαθήσεις µικροοργανισµοί 

στα τοιχώµατα των δεξαµενών, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν πηγή βακτηρίων 

που µολύνουν το νερό και υποβαθµίζουν την ποιότητα του. 

Ε. Καθαρισµός πηγών – υδροµαστεύσεων από άµµο ,χώµα κλπ. 

ΣΤ. Καταγραφή στοιχείων δεξαµενής (όγκος-µήκος πλάτος ύψος, αριθµός 

διαµερισµάτων) καθώς και ελλείψεις που παρατηρήθηκαν (πχ χαλασµένο παράθυρο, 

σκουριασµένη πόρτα, έλλειψη ασφάλισης, έλλειψη σίτας, κατεστραµµένο φρεάτιο, 

κλπ) σε έντυπο που θα παραδοθεί στον ∆ήµο. Ζ. Καθαρισµός του εσωτερικού 

δικτύου κάθε Τ.Κ /∆.Κ µε εκκένωση του νερού από τις βάνες καθαρισµού του 

δικτύου . 

Η. Αντικατάσταση ρηγµατώσεων που θα αποκαλυφθούν κατά τον καθαρισµό των 

επιφανειών 

 

Άρθρο 3ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µπορούν να λάβουν µέρος 

αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασκούν επάγγελµα σχετικό µε το 

αντικείµενο της εργασίας. 

 
Άρθρο 4ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει την εργασία θα έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει τον 

∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου 2 ηµέρες πριν για το πρόγραµµα καθαρισµού που θα 

ακολουθήσει. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας προκειµένου το 

προσωπικό του να εκτελέσει µε ασφάλεια τις εργασίες (πχ πρόσδεση για είσοδο-
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έξοδο, αντιολισθητικά µποτάκια, κράνη, φόρµες, γάντια για επαφή µε υλικά η 

χλώριο, προστατευτικά γυαλιά, µάσκες, κλπ) 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα 

συµβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Ο ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει µηχανήµατα ή εργαλεία ιδιοκτησίας του, 

προκειµένου να εκτελέσει την εργασία του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την µεταφορά του προσωπικού και του 

εξοπλισµού του προς  ή από τα σηµεία που θα εκτελεστούν οι εργασίες δεδοµένης 

της ύπαρξης χιλιοµετρικής αποζηµίωσης από την έδρα του ∆ήµου. 

Ο ανάδοχος οφείλει να υπακούει στις εντολές των υπευθύνων του ∆ήµου. 

 

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 3.225,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

774,00 ευρώ δηλαδή συνολικά 3.999,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 25- 6262.05 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου έτους 2019. 

 

 
Β./ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

Άρθρο 1ο ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ- Για την συντήρηση - καθαρισµό δεξαµενών 
ύδρευσης, φρεατίων, πηγών – υδροµαστεύσεων από φερτά υλικά,  άµµο, χώµα 

κλπ. µετά των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών για την πλήρη λειτουργία του 

δικτύου ύδρευσης. 

(Τιµή κατ’ αποκ.) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες ∆ιακόσια Εικοσιπέντε Ευρώ 
     Αριθµητικώς: 3.225,00 

 
 

Γ./ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ

ΗΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

 
 

1 

 

Συντήρηση-

Αποκατάσταση δικτύου 

ύδρευσης 

 

Κατ’ αποκοπή 

70% Υ∆Ρ 6120 

+ 30% Υ∆Ρ 

6107 
ΤΕΜ. 1,00 3.225,00 3.225,00 

 

 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

3.225,00 

 
ΦΠΑ 24% 

774,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

3.999,00 
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∆./ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο συγγραφής 
Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση προϋπολογισµού 3.999,00 € µε το ΦΠΑ ο ∆ήµος 

Ζαγοράς-Μουρεσίου, πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά µε 

τον καθαρισµό των δεξαµενών στις θέσεις «Μονή Ταξιαρχών» και «Παρδαλού» της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ζαγοράς του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου µε µέσα που είναι 

κατάλληλα για πόσιµο νερό. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή επί του τιµολογίου προσφοράς. 

 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• Του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07 

• Του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78-8- 16) 

• Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 

• Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 

• Το άρθρο 83 του 2362/1995 (ΦΕΚ247 Α) 

• Την υπ’αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπουργού Οικονοµικών. 

 

Άρθρο 3ο: Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Ο προϋπολογισµός  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Η τεχνική Έκθεση. 

 

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται εντός ενός (1) µήνα από την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει τις επί µέρους εργασίες και να 

ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του µέσα στα πλαίσια της παραπάνω συνολικής 

προθεσµίας. 

 

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της υπηρεσίας και 

ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της 

υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα 
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας. 

 

Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του 

καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 

πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο 

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 
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πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που 

ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιµών 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 

 

Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωµής 
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. 

Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και 

παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων 

ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 

 

Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα εκτέλεσης δηµοσίων έργων στις κατηγορίες 

Υδραυλικά Α1 τάξης  και άνω ή εγγεγραµµένους στα Μητρώα των Περιφερειακών 

Ενοτήτων ή οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, για εργασίες συναφείς µε το 

αντικείµενο δαπάνης. 

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) ή 

υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού µητρώου σύµφωνα µε το άρθρο 43 

παρ.7αβ του Ν. 4605/09  που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και Βεβαίωση 

ΕΦΚΑ ή βεβαίωση ότι δεν δύναται να τους χορηγηθεί το εν λόγω Πιστοποιητικό. 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του 

νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) . 
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ε. Εργοληπτικό Πτυχίο Α1 τάξης και άνω κατηγορίας Υδραυλικά ή βεβαίωση 

εγγραφής στα Περιφερειακά µητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργασιών  

στ. Βεβαίωση ΠΣΕΕΠΜ(Επαγγελµατικής ∆ιαγωγής και Οικονοµικών Υποχρεώσεων) 

ή αντίστοιχη Βεβαίωση ΤΕΕ 

στ.  Βεβαίωση µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης 

ζ. Βεβαίωση ΓΕΜΗ 

η. Ασφαλιστική κάλυψη µηχανηµάτων 

θ. Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου 

ι. Άδεια κυκλοφορίας – χρήσης µηχανηµάτων έργου, όπου θα αναγράφονται τα εξής:  

ια/  Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως Φορτωτής  

ιβ/.  Η ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος. 

ιγ/.  Έτος κατασκευής του µηχανήµατος το οποίο θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο 

του 1990. 

ιδ/.  Εξοφληµένα τέλη χρήσης µηχανήµατος. 

 

ιστ. Σε περίπτωση που στην άδεια δεν αναγράφεται κάποιο από τα ανωτέρω ια έως 
ιδ, θα υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα οχήµατα θα πληρούν τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις. 

 

 
  

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  µέχρι και στις 02/12/2019 και ώρα 15:00 µ.µ. 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα της 

επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους 

οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονοµικός 
φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 
ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 
πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 
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Ο Προϊστάµενος 
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