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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 Προσδιορισµός οικιστικών πυκνώσεων ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

Πρόκειται για προσδιορισµό των περιγραµµάτων των οικιστικών πυκνώσεων  του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου πέρα των ήδη αναγνωρισµένων εγκεκριµένων οικισµών 

µε απόφαση Νοµάρχη ή ΦΕΚ για την εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 23 

του Ν. 3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. ΙΑ του άρθρου 153 του Ν. 

4389/2016. Συγκεκριµένα θα πραγµατοποιηθεί εντοπισµός µέσω διαδικτυακής 

εφαρµογής µε δυνατότητα πρόσβασης στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που 

χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών  της ΕΚΧΑ ΑΕ, λαµβάνοντας 

υπόψη τον ελάχιστο αριθµό συγκέντρωσης κτιρίων και τη µέση αναλογία αριθµού 

κτιρίων στην ανηγµένη επιφάνεια, των οικιστικών πυκνώσεων της περιοχής του 

∆ήµου Ζαγορας - Μουρεσίου και χαρακτηρισµό τους µε ιώδες περίγραµµα σύµφωνα 

µε τα καθορισµένα από τις αρµόδιες Υπηρεσίες κριτήρια προσδιορισµού της 

οικιστικής πύκνωσης. Τα ιώδη περιγράµµατα των οικιστικών πυκνώσεων θα 

διαβιβαστούν στην ΕΚΧΑ ΑΕ προκειµένου να αποσταλθούν στη ∆ιεύθυνση ∆ασών 

προς εξαίρεση τους από την προσκύρωση των ∆ασικών Χαρτών. 

 

 

Προσδιορισµός ορίων οικισµών ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

ΠΡΟΣ 
 
Τον κ. ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ 
∆ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό 
 

Στη ∆.Ε.Ζαγοράς 

Ζαγορά, 19.04.2017 

Αριθ. Πρωτ.: 3454 
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Πρόκειται για προσδιορισµό των ορίων των δεκατριών οικισµών και ρυµοτοµικών 

σχεδίων που περιλαµβάνει ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου σύµφωνα µε τα 

εγκεκριµένα όρια των οικισµών µε αποφάσεις ή πράξεις της ∆ιοίκησης, ΦΕΚ,  Β∆ ή 

Π∆ για την εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ. ΙΑ του άρθρου 153 του Ν. 4389/2016. Συγκεκριµένα θα 

πραγµατοποιηθεί µε βάσει τα εγκεκριµένα όρια οικισµών και ρυµοτοµικών σχεδίων 

του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου εντοπισµός µέσω διαδικτυακής εφαρµογής µε 

δυνατότητα πρόσβασης στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιµοποιούνται 

στην κατάρτιση δασικών χαρτών της ΕΚΧΑ ΑΕ, των παραπάνω ορίων, καθορισµός 

τους και διαβίβαση στην ΕΚΧΑ ΑΕ προκειµένου να αποσταλθούν στη ∆ιεύθυνση 

∆ασών προς εξαίρεση τους από την προσκύρωση των ∆ασικών Χαρτών.  

 

Η παρούσα υπηρεσία σε καµία περίπτωση δεν αντικαταστεί και δε καθορίζει επίσηµα 

τα εγκεκριµένα όρια των οικισµών και των ρυµοτοµικών σχεδίων του ∆ήµου Ζαγοράς 

- Μουρεσίου καθώς επίσης δεν καθορίζει επίσηµα και τα όρια των οικιστικών 

πυκνώσεων. Τα παραπάνω δύνανται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία να τροποποιηθούν 

και να επανακαθοριστούν από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών. 

 

 

Η δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 12.300,80€,  

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, είναι εγγεγραµµένη στο ΚΑ: 00-6117.01 και έχει 

εγκριθεί µε την 02/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί ψήφισης πιστώσεων. 

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων κλπ καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί. 

 

 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. 
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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 την Παρασκευή στις 

21.04.2017 και ώρα 14:00 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 

              Ο Προϊστάµενος 

 

          ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

              ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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