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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προµήθειας: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ 

∆ΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» (Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ) 

 

 

 Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της δαπάνης µε 

τίτλο: «Αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από θεοµηνίες στο ∆ήµο Ζαγοράς-

Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)», προϋπολογισµού 29.760,00€ (συµπ. ΦΠΑ), καλεί 

τους οικονοµικούς φορείς να καταθέσουν την οικονοµική προσφορά τους, στο τµήµα 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου 

(dzag.mour@gmail.com), έως την Τρίτη 11.05.2021 και ώρα 14:00'µ.µ. σύµφωνα µε 

την υπ. αριθµ. πρωτ. 4714/06.05.2021 Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενης δαπάνης. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

24.000,00€  συν 5.760,00€ (24% Φ.Π.Α)  = 29.760,00€.  

Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ 30-7311.91 του προϋπολογισµού για το οικ. 

έτος 2021. Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 54/2021 Απόφαση του ∆.Σ. περί 1
ης

 

Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 και η οποία εγκρίθηκε µε την 

68073/05.04.2021 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 

Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας. 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση(Χρηµατοδότηση ποσού 400.000,00€, 

σύµφωνα µε το υπ ’αριθµ. πρωτ. 69301/20-10-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ). 
 

Η τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα 

αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.  

Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ. 24263 50105/115. 

 

ΠΡΟΣ 

 

 ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ζαγορά, 10.05.2021 

Αριθ. Πρωτ.: 4808 
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την 

παροχή της ανωτέρω δαπάνης. 

 

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: 

 

1/. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από 

την υποβολή του, (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) ή υπεύθυνη δήλωση 

σε αντικατάσταση του ποινικού µητρώου σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.7αβ του Ν. 

4605/09  που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16. 

2/. Φορολογική ενηµερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

3/. 3.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους 

οφείλετε να καταβάλετε εισφορές. 

3.2) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστικές ενηµερότητες) που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, τόσο για την κύρια όσο και 

για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήµεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 

τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του 

ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό ∆εν αποτελούν απόδειξη ενηµερότητας της 

προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας  των φυσικών 

προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 

4/. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας. 

5/. Πιστοποιητικού οικείου επιµελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου 

να αναγράφεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

6/. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 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. (άρθρο 

80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 

Ν.4506/2019) . 
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∆ιευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά 

την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι: 

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης  

β) τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη 

γ) η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

δ) η τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη 

µελέτη 

8/. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 

ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 

εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 

δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόµιµου εκπροσώπου. 

9/. Εργοληπτικό Πτυχίο Α1 τάξης και άνω κατηγορίας Οδοποιία ή βεβαίωση 

εγγραφής στα Περιφερειακά µητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργασιών 

(χωµατουργικά, οδοποιία). 

10/. Βεβαίωση ΠΣΕΕΠΜ(Επαγγελµατικής ∆ιαγωγής και Οικονοµικών 

Υποχρεώσεων) ή αντίστοιχη Βεβαίωση ΤΕΕ 

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 

της υπ' αρίθµ. πρωτ. 4714/06.05.2021 Τεχνικής Έκθεσης. 

 

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  µέχρι και στις 11.05.2021 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. 

 

Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 4714/06.05.2021 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 
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Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Τίτλος εργασιών: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» (Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ) 

 

 

α/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου λόγω της γεωγραφικής του θέσης, κατά τους χειµερινούς µήνες 

(Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο), αντιµετωπίζει δυσµενείς καιρικές συνθήκες λόγω του ψύχους και των 

σφοδρών χιονοπτώσεων. 

 
 Εξαιτίας της µεγάλης έκτασης των καταστροφών που έχει σηµειωθεί σε όλα τα χωριά του ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου, ζητήθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 598/27.01.2020 παράταση από το ∆ήµο 

Ζαγοράς-Μουρεσίου στην έκτακτη ανάγκη και η οποία χορηγήθηκε έως την 30.06.2020 µε το υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 76/14.02.2020 έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα «Παράταση κήρυξης 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΤΗΣ 

Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΕΤΑΡΤΗ) ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ λόγω έντονων καιρικών 

φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις) από την 26.02.2018» . 

Επιπρόσθετα, ζητήθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6188/24.06.2020 παράταση από το ∆ήµο Ζαγοράς-

Μουρεσίου στην έκτακτη ανάγκη και η οποία χορηγήθηκε έως την 30.12.2020 µε το υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 153499/09.07.2020 έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα «Παράταση κήρυξης 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ Της 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, 

κατολισθήσεις). 
Τέλος, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 13310/21.12.2020 ζητήθηκε παράταση από το ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου στην 

έκτακτη ανάγκη και η οποία χορηγήθηκε έως την 30.06.2021 µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 379114/28.12.2020 

έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα «Συνέχιση Παράτασης κήρυξης ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  

Ζαγορά,  06.05.2021 

 
Αρ. Πρωτ.: 4714 



 

 

Η κατάσταση επιδεινώθηκε µετά τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα των τελευταίων ηµερών για τα 

οποία µας ενηµέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη σύµφωνα µε: 

α)  το υπ' αρίθµ. πρωτ. 1060/21.03.2021 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού, που 

πρόκειται να σηµειωθεί την ∆ευτέρα 22-03-2021  
β) το υπ' αρίθµ. πρωτ. 1073/22.03.2021 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού, που 

πρόκειται να σηµειωθεί  την Τρίτη 23-03-2021. 
γ)  το υπ' αρίθµ. πρωτ. 3347/22.03.2021 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού από το 

Σάββατο  20-03-2021 µέχρι και την ∆ευτέρα 22-03-2021.  
δ) το υπ' αρίθµ. πρωτ. 1520/22.04.2021 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού, που πρόκειται να 

σηµειωθεί την Παρασκευή 23.04.2021 
ε)  το υπ' αρίθµ. πρωτ. 4461/26.04.2021 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού, που πρόκειται να 

σηµειωθεί το Σάββατο 24.04.2021 και την Κυριακή 25.04.2021 
 

 
Παρατηρήθηκαν έντονα πληµµυρικά φαινόµενα, που είχαν σαν αποτέλεσµα την υπερχείλιση 

ρεµάτων, να πληµµυρίσουν εκτάσεις, έργα υποδοµής όπως δρόµοι γέφυρες, αγροτικοί δρόµοι κλπ 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν ανυπολόγιστες καταστροφές. 

 

Επίσης παρατηρήθηκαν: 

1./ Αποκατάσταση καταπτώσεων µε αποτέλεσµα την καταστροφή του οδικού δικτύου, τον οδικό 

αποκλεισµό περιοχών ,οικισµών. 

2./ Αποκατάσταση αδυναµίας πρόσβασης, λόγω κατολισθήσεων, στα δίκτυα υποδοµών που 

επλήγησαν από την θεοµηνία. 

3./ Αποκατάσταση καταστροφών σε διάφορα σηµεία του αγροτικού οδικού δικτύου  

 

Η παρούσα ανάθεση πραγµατοποιείται την συγκεκριµένη χρονική στιγµή, λόγω υποστελέχωσης της 

Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αποτελείται από ένα µηχανικό ο οποίος έχει επιφορτιστεί και µε τις 

αρµοδιότητες του Γραφείου Κίνησης, καθώς επίσης αποτελεί µέλος Επιτροπών ∆ιαγωνισµών άλλων 

Αναθέτουσων Αρχών, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να γίνουν άµεσα οι 

αναθέσεις τη στιγµή του συµβάντος. 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΕΙΝΑΙ: 

 

Στην Τ.Κ.Τσαγκαράδας της ∆.Ε. Μουρεσίου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου της ΠΕ Μαγνησίας, 

προκλήθηκαν καταστροφές στις θέσεις «δρόµος από ξενοδοχείο 12 προς Προφήτη Ηλία(δάσος 

Τσαγκαράδας)», «δρόµος από Ίταµο προς Προφήτη Ηλία», «Γιουµπρούκι», «Ροδιά» και «δρόµος 

προς Φακίστρα». 

 Το αγροτικό δίκτυο σε πολλά σηµεία είναι µη προσβάσιµο, λόγω κατολισθήσεων πρανών 

ανάντι και κατάντι του δρόµου και διαβρώσεων του εδάφους. Συγκεκριµένα η δαπάνη αφορά 

εργασία συντήρησης αγροτικών δρόµων, δεδοµένου ότι λόγω των έντονων καταστροφικών 

πληµµυρικών φαινοµένων των προηγούµενων ηµερών , έχουν υποστεί πολλές βλάβες οι οποίες είτε 

δυσχεραίνουν είτε καθιστούν αδύνατη σε ορισµένες περιπτώσεις τη βατότητα αυτών. 

 

Η αναγκαιότητα για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, προκύπτει λόγω της έλλειψης των ειδικών 

µηχανηµάτων και του προσωπικού, για τις συγκεκριµένες εργασίες, σύµφωνα και µε το υπ’ αρίθµ. 

πρωτ. 3928/08.04.2021, έγγραφο περί αδυναµίας διάθεσης κατάλληλου προσωπικού και 

µηχανηµάτων για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών. 



 

Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν παρουσία εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 29.760,00 συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ 24%, 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7311.91 του τρέχοντος οικ. έτους.  

Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 54/2021 Απόφαση του ∆.Σ. περί 1
ης

 Αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 και η οποία εγκρίθηκε µε την 68073/05.04.2021 απόφαση της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. 

Μαγνησίας. 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση(Χρηµατοδότηση ποσού 400.000,00€, σύµφωνα µε το 

υπ ’αριθµ. πρωτ. 69301/20-10-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ). 

 

Το υπάρχον δυναµικό σε µηχανήµατα έργου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, δεν επαρκεί για άµεσο 

και ταυτόχρονη αποµάκρυνση χωµάτινων όγκων και φερτών υλικών από το δηµοτικό οδικό 

δίκτυο(εσωτερικό ή αγροτικό) που περιλαµβάνεται στις Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου.  

 

 

Η συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών αφορά τη µίσθωση µηχανηµάτων έργου µε τους χειριστές τους. 

Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει προσφορά  ανά µηχάνηµα. Με την υποβολή της 

προσφοράς οι συµµετέχοντες οφείλουν να αποδείξουν ότι διαθέτουν στην κατοχή τους τα 

µηχανήµατα έργου που ζητούνται από την µελέτη και για τα οποία υποβάλλουν προσφορά, 

προσκοµίζοντας σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό ή Υπεύθυνη ∆ήλωση στις οποίες θα αναφέρεται ότι 

έχει στην κατοχής τους τα απαιτούµενα µηχανήµατα που αναφέρονται στην µελέτη και θα µπορούν 

να τα χρησιµοποιήσουν όποτε τους ζητηθούν µέχρι την λήξη ισχύος της σύµβασης. 

 

Οι χωµατουργικές εργασίες ανεξαρτήτου µήκους και πλάτους οδού - από τον ανάδοχο, θα γίνεται 

άµεσα κατόπιν ειδοποιήσεως του και θα µεταβαίνει στην περιοχή ή την Τοπική Κοινότητα εντός δύο 

(2) ωρών. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µέσω των αρµόδιων αντιδηµάρχων, θα έχει την ευθύνη της κλήσης των 

µηχανηµάτων που απαιτούνται κάθε φορά, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση χρήσης όλων των 

µηχανηµάτων. 

 

Οι ώρες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό αποτελούν εκτίµηση και δεν είναι 

δεσµευτικές για το ∆ήµο. Μοναδική δέσµευση αποτελεί η προσφορά του κάθε αναδόχου για την 

ωριαία αποζηµίωση του. Ο κάθε ανάδοχος θα απασχοληθεί για όσο διάστηµα χρειαστεί, σύµφωνα µε 

τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να διαθέτουν νόµιµη άδεια και ασφαλιστήριο συµβόλαιο (ειδικότερα 

να περιλαµβάνει κάλυψη για σωµατικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζηµιές προς τρίτους και 

επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ως εργαλείου µηχανήµατος έργου για σωµατικές βλάβες προς τρίτους 

και υλικές ζηµιές προς τρίτους). 

 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 Ο χειρισµός των µηχανηµάτων θα γίνεται από χειριστές - οδηγούς που έχουν το δικαίωµα χρήσης 

τους (δηλαδή η άδεια χειριστή  τους θα καλύπτει τις προδιαγραφές του µηχανήµατος που θα 

χειρίζονται). 

 

Οι δικαιούµενοι υποβολής προσφοράς πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά (εκτός 
των δικαιολογητικών φερεγγυότητας): 



 

 
1/. Φωτοτυπία της σχετικής Άδειας Κυκλοφορίας του µηχανήµατος.. 

2/. Φωτοτυπία του ασφαλιστικού συµβολαίου του µηχανήµατος. 

3/. Φωτοτυπία την Αστυνοµική τους ταυτότητα. 

4/. Φωτοτυπία της άδειας χειριστού ΜΕ αντίστοιχης κατηγορίας κατά περίπτωση. 

5/. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι το προσφερόµενο µηχάνηµα καλύπτει τον απαραίτητο 

ζητούµενο εξοπλισµό δηλαδή ότι κατέχει τρίγωνο, κουβούκλιο χειριστού, περιστρεφόµενους 

 φάρους  κινδύνου,  καλής  κατάστασης  µπαταρίες  εκκίνησης,  καλής  κατάστασης ελαστικά, 

 προβολείς  εργασίας (εµπρός  - πίσω), συρµατόσχοινα  ρυµούλκησης. 

6/. Υπεύθυνη δήλωση της έδρας της επιχείρησης και τηλέφωνα επικοινωνίας υπευθύνου της 

επιχείρησης και του συντονιστή -βοηθού. 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ 
Η ωριαία αµοιβή για κάθε τύπο µηχανήµατος µε το χειριστή του που θα υποβάλει ο κάθε υποψήφιος 

ανάδοχος, δεν θα ξεπερνά την αµοιβή που ορίζεται στην µελέτη. Στην αµοιβή περιλαµβάνεται κάθε 

δαπάνη και ουδεµία άλλη οικονοµική αξίωση δεν µπορεί να απαιτηθεί. 

 

Κριτήριο επιλογής και ανάθεσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή. 
 
 
 

β/ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ (µε ιπποδύναµη του κινητήρα να 
είναι πάνω από 100 ίππους (ΗΡ). 
Ο εξοπλισµός του µηχανήµατος αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 

Επίσης στην τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για τα 

παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος και του χειριστού του) για εκτέλεση 

χωµατουργικών εργασιών στα ∆ηµοτικά οδικά δίκτυα του ∆ήµου και Τοπικών Κοινοτήτων, 

Οικισµών), σύµφωνα µε την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα 

συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την Τεχνική Υπηρεσία  του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες 

κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουµένου να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς 

χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη 

απασχόληση του µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό 

µε καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π. 

Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται 
αυτός που αρχίζει µε την παρουσία των χειριστών µετά από εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από 
τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της Πολιτικής Προστασίας κ.α) και περατώνεται 
αυτός ο χρόνος µε την αποχώρηση αυτών µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας, η 
οποία µπορεί να είναι και προφορική. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνεται η 
εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών. 
∆εν περιλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση µη απασχόλησης 

του µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες 

έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µόνο από την Τεχνική Υπηρεσία  του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου. 

Στην τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους ακόµα 

και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη και έντεχνη εργασία 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  



 

(Τιµή για 1 ώρα εργασίας χωµατουργικού µηχανήµατος πλήρως εφοδιασµένου και εξοπλισµένου, 

περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη 

εργασία). 

 

Φορτωτής µε ιπποδύναµη του κινητήρα να είναι πάνω από 100 ίππους (ΗΡ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα ευρώ 
             (Αριθµητικά): 80,00 € 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ (µε ιπποδύναµη του κινητήρα να 
είναι από 50 έως και 100 ίππους (ΗΡ)) 
Ο εξοπλισµός του µηχανήµατος αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 

Επίσης στην τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για τα 

παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος και του χειριστού του) για εκτέλεση 

χωµατουργικών εργασιών στα ∆ηµοτικά οδικά δίκτυα του ∆ήµου και Τοπικών Κοινοτήτων, 

Οικισµών), σύµφωνα µε την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα 

συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την Τεχνική Υπηρεσία  του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες 

κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουµένου να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς 

χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη 

απασχόληση του µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό 

µε καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π. 

Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται 
αυτός που αρχίζει µε την παρουσία των χειριστών µετά από εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από 
τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της Πολιτικής Προστασίας κ.α) και περατώνεται 
αυτός ο χρόνος µε την αποχώρηση αυτών µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας, η 
οποία µπορεί να είναι και προφορική. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνεται η 
εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών. 
∆εν περιλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση µη απασχόλησης 

του µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες 

έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µόνο από την Τεχνική Υπηρεσία  του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου. 

Στην τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους ακόµα 

και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη και έντεχνη εργασία 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

(Τιµή για 1 ώρα εργασίας χωµατουργικού µηχανήµατος πλήρως εφοδιασµένου και εξοπλισµένου, 

περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη 

εργασία). 

 

Φορτωτής µε ιπποδύναµη του κινητήρα να είναι από 50 έως και 100 ίππους (ΗΡ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ 
(Αριθµητικά): 50,00 € 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

γ/ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/Α 
 
 
 
 
 
 

(1) 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
 
 
 
 

(2) 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 

(3) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ

ΩΝ 
 
 
 
 

(4) 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ

ΟΣ 
(κατ’ εκτίµηση) 

 
(5) 

ΤΙΜΗ 
ανά ΩΡΑ 

€ 
 
 
 
 

(6) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

€ 
 

(4)x(5)x(6) 

 
 

(7) 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ∆ΑΠΑΝΗ 

€ 
 
 
 
 

(8) 

 
1 

ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ 
 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 

ΦOΡΤΩΤΗΣ 

 

1 

(Από 101hp 

και άνω) 

300,00 80,00   

   
 

  Άθροισµα 24.000,00 

   
 

  ΦΠΑ 24% 5.760,00 

   
 

  
Γενικό 
Σύνολο 

29.760,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 
 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


