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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«Τεχνική Υποστήριξη στη διαγωνιστική διαδικασία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ 

για την διενέργεια της δαπάνης µε τίτλο ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ , 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», µε χρηµατοδότηση Πράσινο Ταµείο, εγγεγραµµένη στο 

ΚΑ: 00-6117.01: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 

«Τεχνική Υποστήριξη στη διαγωνιστική 

ΠΡΟΣ 
 
Την εταιρεία «ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ», µε νόµιµο 

εκπρόσωπο την Αθηνά Αργυροπούλου 
 

 

Στην Άνω Γατζέα  

Ζαγορά, 03.10.2018 

Αριθ. Πρωτ.: 11308 
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διαδικασία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ» 

 

Κ.Α 00-6117.01 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.240,00 € 

 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

     1: Περιγραφή Αντικειµένου 

1.1 Γενικά  

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Τεχνική 

Υποστήριξη στη διαγωνιστική διαδικασία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ για την διενέργεια 

της δαπάνης µε τίτλο ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ , ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», µε χρηµατοδότηση 

Πράσινο Ταµείο». Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός της Πράξης ανέρχεται στο 

ποσό των χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), µη συµπεριλαµβανοµένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ. 

1.2 Αντικείµενο ∆απάνης 

Το Πράσινο Ταµείο έχει εγκρίνει το Έργο: Προµήθεια Συστηµάτων Θέρµανσης 

και Φωτιστικών Σωµάτων για την Ενεργειακή Αισθητική και κτηριολογική 

Αναβάθµιση των Σχολικών Κτιρίων και των Υπαίθριων χώρων του ∆ήµου 

Ζαγοράς – Μουρεσίου. 

Με το παρόν ανατίθεται η Τεχνική Υποστήριξη στη διαγωνιστική διαδικασία 

µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ για την διενέργεια της ανωτέρω δαπάνης που αφορά 

∆ηµόσιο  Ηλεκτρονικό Ανοικτό  ∆ιαγωνισµό για την Ανάδειξη Αναδόχου για το 

παραπάνω Έργο(Προµήθεια). Θα περιλαµβάνει τις ενότητες: 

Γενικοί και Ειδικοί Όροι συµµετοχής, Ηλεκτρονική ∆ιαδικασία – Ηλεκτρονική 

αξιολόγηση πρόσφορών,  Όροι εκτέλεσης της Σύµβασης, Παραρτήµατα. 

 

2: Υλοποίηση, Παραδοτέα, Προϋπολογισµός 

2.1 Χρονοδιάγραµµα ∆απάνης 

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία της 

Ανάθεσης 

2.2 Παραδοτέα ∆απάνης 
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Τα παραδοτέα της δαπάνης είναι: Το Τεύχος ∆ιακήρυξης 

Τα παραδοτέα θα υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τόσο σε έντυπη όσο και 

σε ηλεκτρονική µορφή. 

2.3 Προϋπολογισµός  

Η δαπάνη χρηµατοδοτείται από τον Προϋπολογισµό Οικονοµικού Έτους 2018 

του Ζαγοράς – Μουρεσίου. Ο Προϋπολογισµός του ανέρχεται στο ποσό των 

χιλίων ευρώ, (€ 1.000,00) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.   

 

3: Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3.1 Ισχύουσες διατάξεις  

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1.του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

2.του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247), «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

3.του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 

4.τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. για τις δράσεις πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη - µέλη σχετικά µε τις 

παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων, 

5.του Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Προστασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών», όπως ισχύει, 

6.του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες 

διατάξεις». 

3.2 ∆ιάρκεια  Σύµβασης 

∆εν απαιτείται 

3.3 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει 

υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της 

υπηρεσίας.  
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2. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη 

της Οµάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 

υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας του 

ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 

προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 

στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να προσαρµόζει το λογισµικό 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδοµένων που 

αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

λήξη ή λύση της Σύµβασης στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσµατα, 

στοιχεία, καθώς και κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το αντικείµενο της 

παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε 

δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε 

ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή 

τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, 

που λαµβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εµπιστευτική και να µην τη 

χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και 

αυτό µόνο στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του Αντικειµένου 

της παρούσας), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

της συνεργασίας και της συµβατικής του σχέσης µε την Αναθέτουσα Αρχή, µε 

την εξαίρεση της απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του. 

3.4 Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωµένη για την παροχή όλων των µέσων και 

στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέµενης 

υπηρεσίας. 

3.5 Τρόπος πληρωµής 

Η καταβολή του ποσού θα γίνει µε την παραλαβή του Φακέλου. 

3.6 Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
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Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη κράτηση ή εισφορά, η 

οποία κατά νόµο βαρύνει. 

3.7 Επίλυση διαφορών, Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή  θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά 

κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη 

διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται 

από τα αρµόδια ελληνικά δικαστήρια. 

 

Ακροτελεύτια διάταξη. 

Όλοι οι όροι του παρόντος συµφωνητικού αυτού θεωρούνται και 

συµφωνούνται ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς από 

οποιονδήποτε των συµβαλλοµένων, δίνει το δικαίωµα στο έτερο 

συµβαλλόµενο µέρος να καταγγείλει το παρόν συµφωνητικό. Η καταγγελία 

αυτή πρέπει να γίνει εγγράφως και να περιέλθει αποδεδειγµένα στον 

αντισυµβαλλόµενο. 

                                                                                          

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

 

∆απάνη 

(€) 

1 

Τεχνική Υποστήριξη στη 

διαγωνιστική διαδικασία 

µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ 

 

Υπηρεσία 

 

 

1,00 

 

 

1.000,00 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

1.000,00 

ΦΠΑ (24%) 240,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (€) 1.240,00 

 

                                                                             

Η δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 1.240,00€,  

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ: 00-

6117.01  του προϋπολογισµού του τρέχοντος οικ. έτους. Έχει εγκριθεί µε την 

υπ’ αρίθµ.  203/2018 απόφαση του ∆.Σ. περί 4ης Αναµόρφωσης του 
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προϋπολογισµού έτους 2018 και η οποία εγκρίθηκε µε την 

1193/69845/23.05.2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας . 

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

κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι στις 08/10/2018 και ώρα 

10:00 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 


