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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η δαπάνη αφορά εργασίες  κλαδέµατος σε πλατείες των οικισµών του ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου στις οποίες εντοπίζονται κλαδιά που πρέπει να κοπούν για να 

αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος που µπορεί να προέλθει από πτώση κλαδιών 

στο έδαφος και δεδοµένου του γεγονότος  ότι διανύουµε  τουριστική περίοδο µε 

έντονη παρουσία παιδιών, τουριστών κ.λ.π  στις πλατείες.   

 

Προϋπολογισµός των εργασιών κλαδέµατος είναι   2.511,00 ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2017, 

στον κωδικό Κ.Α. 20-6279.06 µε εγκεκριµένη δαπάνη 5.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε 

την 284/2016 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης του προϋπολογισµού και η οποία 

εγκρίθηκε µε την 4132/224705-29.12.2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας, και  

την 05/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς  Μουρεσίου περί 

ψήφισης πίστωσης. 

Η δαπάνη θα καλυφτεί από επιχορήγηση(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ). 

 

 
ΠΡΟΣ 
 
Τον κ. ΡΗΓΑ ΑΝΤΩΝΙΟ 
 
 
Στη Τσαγκαράδα 
 

Ζαγορά, 17.05.2017 

Αριθ. Πρωτ.: 5015 
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Β) ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

 

1.  ΠΡΣ- Άρθρο ΣΤ4.3  Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων 

 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354 

 

Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε 

νησίδες, ερείσµατα και παράπλευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του 

απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η 

επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 

απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες 

Αρχές. 

 

ΣΤ4.3.1 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ   

 Αριθµητικώς 135,00 

 

 

 

Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

 
1) ΠΡΣ- 
Άρθρο 
ΣΤ4.3 

Ανανέωση κόµης ή κοπή 
µεγάλων δένδρων 

(Μεγάλων δένδρων, ύψους 
8 - 12 m, σε πλατείες, 

πάρκα κλπ) 
 
 

ΤΕΜ. 15 135,00€ 2.025,00€ 

    
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
 

2.025,00€ 
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ΦΠΑ 24% 
 

486,00€ 

    

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

2.511,00€ 

 

 

               

 
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. 

 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

 

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

 

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

νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  

 

Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι και στις 22/05/2017 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.  
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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 

              Ο Προϊστάµενος 

 

          ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

         ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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