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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ» 

 

Η  δαπάνη αφορά την οργάνωση των παραλιών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και 

την συντήρηση των ναυαγοσωστικών βάθρων (Πύργων).  

 

Α.Τ. 1 (κατ’ αποκ.) 

Α. Οριοθέτηση πέντε (5) παραλιών, συγκεκριµένα (α)Παραλία Χορευτού,(β)Παραλία 

Άγιοι Σαράντα, (γ)Παραλία Αι Γιάννη(δ)Παραλία Παππά Νερό,(ε)Παραλία 

Μυλοπόταµου.    Η οριοθέτηση θα γίνει βάσει του Π∆ 31 ΦΕΚ 61 04/04/2018 

λαµβάνοντας υπόψιν τις ακραίες καιρικές συνθήκες της περιοχής. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλα τα έξοδα υλικών οριοθέτησης καθώς και όλα τα 

ηµεροµίσθια µε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεούται επίσης για την 
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συντήρηση και αποκατάσταση της οριοθέτησης καθ όλη την διάρκεια της σεζόν 

δηλαδή µέχρι και 30/09/2018. 

Τιµή Εφαρµογής 

Αριθµητικώς:    2.000,00€ 

Ολογράφως: ∆ύο Χιλιάδες Ευρώ 

 

 

Α.Τ. 2 (κατ’ αποκ.) 

 Β. Αναστήλωση και τοποθέτηση των Πύργων  στην ενδεδειγµένη θέση τους ,στήριξη 

µε βάρος στις βάσεις των πύργων και πάκτωµα στο έδαφος τουλάχιστον 90 

εκατοστά για την σωστή στατική τους  συµπεριφορά. 

Αποξήλωση όλων των ξένων και σαθρών σωµάτων  (σκουριές κ.τ.λ) εφαρµογή 

τριών(3) τουλάχιστον επιστρώσεων βαφής όλων των επιφανειών των πύργων µε 

χρώµα αντοχής ακραίων καιρικών συνθηκών. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλα τα έξοδα 

υλικών καθώς επίσης και ηµεροµίσθιων µε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.  

 Τιµή Εφαρµογής 

Αριθµητικώς:    1.220,00€ 

Ολογράφως: Χίλια ∆ιακόσια Είκοσι Ευρώ 

  

 

Η δαπάνη εντάσσεται στον Κ.Α. 70-6117.04 «Οριοθέτηση και εξοπλισµός 

πολυσύχναστων παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου», του προϋπολογισµού του 

τρέχοντος οικονοµικού έτους, στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένο ποσό ύψους 

20.000,00€, προερχόµενο από Τακτικά Έσοδα, σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 

203/2018 απόφαση του ∆.Σ. περί 4ης Αναµόρφωσης και τον 1193/69845/23.05.2018 

έλεγχο νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 

Α.Τ. 

 

ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

€ 

∆ΑΠΑΝΗ 

€ 

Οριοθέτηση πέντε (5) 

παραλιών 

1 

(κατ’ απόκ) 
Υπηρεσία 5 2.000,00 10.000,00 
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Αναστήλωση και 

τοποθέτηση των Πύργων 

 

2 

(κατ’ απόκ) 

 

Υπηρεσία 
5 1.220,00 6.100,00 

    
 

Άθροισµα 

 

16.100,00€ 

    
 

ΦΠΑ 24% 
3.864,00€ 

    
 

Γενικό Σύνολο 

 

19.964,00€ 

  

 

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 στις  15/06/2018 και 

ώρα 10:00 π.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 


