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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                   
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
------------------------------------------------ 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆Α , ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                             
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αικ. Γιοβάνη  
Tηλ.:  24263-50218 
FAX: 24260 - 49793 
Τ.Κ. 37012    
Email: giovanik.dim.z.m@gmail.com                                                
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                                                                                                    

                                                       

 
Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την προµήθεια δυο ( 2) Θαµνοκοπτικών µηχανηµάτων . 
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε προσφορά µέχρι και την Τετάρτη 14/06/2017. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 
και αντίγραφο ποινικού µητρώου για γενική χρήση. 
Η εργασία θα εκτελεστεί µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν 4412/2016 . 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  

 

 

 

• Επισυνάπτεται η σχετική τεχνική έκθεση  

Τσαγκαράδα, 09.06.2017 

Αριθµ. Πρωτ. 6030 
 
 

ΠΡΟΣ 
Τριανταφύλλου ∆. Τριαντάφυλλο 
Υγρά Καύσιµα – Λιπαντικά – Ανταλλακτικά  
Ελαστικά – Αξεσουάρ  
∆/νση:  Ζαγορά Πηλιου – Τ.Κ. 37001 

Τηλ. και Φαχ  2426 0 22518 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η έκθεση  αυτή αφορά την προµήθεια δυο (2) Θαµνοκοπτικών µηχανηµάτων για την 
κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά στο σύνολο της προµήθειας. 
Η προµήθεια των ειδών θα γίνει εντός 5 εργάσιµων ηµερών από τη Ανάρτηση της 
Απόφασης του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση των κατωτέρω ειδών στη 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επιστροφής των υπό προµήθεια ειδών ( συνολικά ή 
τµηµατικά) εφόσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς παράδοση 
υλικών ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη ή κακοτεχνία σ αυτά. 
 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 

Θαµνοκοπτικό βενζίνης  

� Κυβικά: 49,9cc 
� Ισχύς: 2,5HP 
� Εξοπλισµός: δίσκος χορτοκοπής, κεφαλή µεσινέζας και εργονοµική διπλή 

εξόρτυση vector 2-35 
� Εύκολη εκκίνηση 
� Βάρος: 8,2 kg 

 

 Όλα τα είδη που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές µε CPV. 16000000-5 
(γεωργικά µηχανήµατα ) πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. 
 

 
Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Θαµνοκοπτικό Τεµάχιο 2 400,00 800,00 

    ΦΠΑ 24% 192,00 
   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 992,00 

 
Η δαπάνη για την ανωτέρω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των  992,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό 
του έτους 2017 και στον ΚΑ 70-6279.01 για λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 
ηλεκτροφωτισµό και έχει εγκριθεί µε την υπ. αριθµ. 66/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής περί ψήφισης πίστωσης 

Ενδεικτικές τιµές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εµπόριο. 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο Προµήθειας 
Με την παρούσα προβλέπεται η προµήθειας δυο (2) Θαµνοκοπτικών Μηχανηµάτων  
για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου Ζαγοράς 
Μουρεσίου. 

 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα: 
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1.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 , όπως προστέθηκε µε την 
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 ( πρώην άρθρο 80 του ν. 
2362/1995, το όριο του ποσού αναπροσαρµόστηκε µε την 2/59649/0026/17.10.2001 
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ( ΦΕΚ 1427Β΄) κατά το οποίο η σύναψη 
σύµβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξίας της προµήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω 
των 2.500,00 ευρώ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη 
405/2009 Τµ.7. 
4.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
 

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές  
Το προς προµήθεια είδη θα πρέπει να προέρχονται  από αναγνωρισµένη 
κατασκευαστική εταιρεία.  
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα. 

 
Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  

1./Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 
2./Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1, εδ. 31 του Ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 
νοείται η διαδικασία ανάθεση 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 οικονοµικούς φορείς της επιλογής τους. 
 
 

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 
Ο ∆ήµος οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα. 
 

Άρθρο 6ο : 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 επέλευσης 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 σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 
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 της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρµοζόµενος ανάλογα. 
 

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιµών 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 
 

Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωµής 

Για την παραπάνω προµήθεια η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 992,00 
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.  
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 
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και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της 
εντολής. 

Άρθρο 9ο : 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 σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
 

 

Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

 
Για το Τµήµα Προµηθειών 

Η αρµόδια υπάλληλος 
 
 

Αικατερίνη Γιοβάνη  
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