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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 υπηρεσίας: 

Πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

Θεοµηνίες ( αποκατάσταση δρόµου Χορευτου - Ανάληψης ) 

 
Με την διαδικασία της διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

(Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16) 

 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας 

µε τίτλο: «Πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται 

από Θεοµηνίες ( αποκατάσταση δρόµου Χορευτου - Ανάληψης ) 

», προϋπολογισµού 44.640,00€ συµπ. ΦΠΑ, καλεί τον οικονοµικό φορέα να 

καταθέσει την οικονοµική προσφορά του, στο τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου (dzag.mour@gmail.com), έως την 

Παρασκευή 11.06.2021 και ώρα 14:00'µ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 

6127/10.06.2021 Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

36.000,00 €  συν 8.640,000 € (24% Φ.Π.Α)  = 44.640,00€.  

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 44.640,00 συµπεριλαµβανοµένου 

το ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7311.94 του τρέχοντος οικ. έτους.  

Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 153/2021 Απόφαση του Ο.Ε. περί 3
ης

 Αναµόρφωσης 

του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 και θα ψηφισθεί στην αµέσως επόµενη 

συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

ΠΡΟΣ 

 

Τον Οικονοµικό Φορέα 

 
Α.ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

Ε∆ΡΑ:ΚΟΡΑΗ 139 

 

Ζαγορά, 11.06.2021 

Αριθ. Πρωτ.: 6174 
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Η χρηµατοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση(Χρηµατοδότηση ποσού 350.000,00€, 

σύµφωνα µε το υπ ’αριθµ. πρωτ. 33247/28-04-2021 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. 

 

∆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 

∆ήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού µητρώου
1
 µε την οποία να δηλώνετε ότι δεν 

έχετε καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα του αρ. 73 παρ. 1 

περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016 

2/. Φορολογική ενηµερότητα (για κάθε νόµιµη χρήση) 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.) Πιστοποιητικά 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 της προσφοράς, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήµεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενηµερότητας για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

και ασφαλιστική ενηµερότητα του/των νόµιµου/µων εκπροσώπου/πων της. 

4/. Πιστοποιητικού οικείου επιµελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου 

να αναγράφεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

5/. 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 

                                                           
1
 Αντί ποινικού μητρώου: οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 80 Ν. 4412/16, σε 

δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ 

και έως τα όρια των άρθρων 118 και 328, δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την 

υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α. 
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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) . 

∆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) 

6/. 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 

7/. 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. 

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

εγγραφής στα Περιφερειακά µητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργασιών 

(χωµατουργικά, οδοποιία). 

9/. 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. 6127/10.06.2021 Τεχνικής Έκθεσης. 

 

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά, βάση του 

σχεδίου που είναι αναρτηµένο στο site του ∆ήµου (www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr) µαζί µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο 

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

(dzag.mour@gmail.com),  µέχρι και στις 11/06/2021 και ώρα 14:00 µ.µ. 

 

 

 

 

Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 6127/10.06.2021 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 

- Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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Τίτλος εργασιών: 
Πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεοµηνίες ( 

αποκατάσταση δρόµου Χορευτου - Ανάληψης ) 

 
Με την διαδικασία της διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

(Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16) 
 

 

α/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να αντιµετωπίσει τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τις 

καταστροφικές πληµµύρες του περασµένου χειµώνα, και δεδοµένου του γεγονότος ότι ο ∆ήµος 

Ζαγοράς-Μουρεσίου δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό για την ανάθεση εργασιών συντήρησης του 

αγροτικού δικτύου, προβλέπεται να γίνουν εργασίες  στις θέσεις «δρόµος Χορευτού - Ανάληψης», 

«πλησίον ιδιοκτησίας Ράνιν Ντούσνερ», «πλησίον ιδιοκτησίας Παπαδήµου Ιωάννη» και «πλησίον 

ιδιοκτησίας αδερφών Λατσούνη» της ∆.Κ.Ζαγοράς, του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου της ΠΕ 

Μαγνησίας. Επίσης το αγροτικό δίκτυο σε πολλά σηµεία είναι µη προσβάσιµο, λόγω 

κατολισθήσεων πρανών ανάντι και κατάντι του δρόµου και διαβρώσεων του εδάφους. 

Συγκεκριµένα, σε πολλά σηµεία παρατηρήθηκε καταστροφή του οδικού δικτύου, τον οδικό 

αποκλεισµό περιοχών ,οικισµών. Το αγροτικό δίκτυο σε πολλά σηµεία είναι µη προσβάσιµο, λόγω 

κατολισθήσεων πρανών ανάντι και κατάντι του δρόµου και διαβρώσεων του εδάφους.  

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά µια δίοδο σε τραγικά επικίνδυνη κατάσταση, πλην όµως ιδιαίτερα 

δηµοφιλή και µε αρκετή κίνηση τους καλοκαιρινούς µήνες και όχι µόνο. Συγκεκριµένα, ο εν λόγο 

δηµοτικός δρόµος χρησιµοποιείται µε έντονη συχνότητα τους καλοκαιρινούς µήνες από τουρίστες, 

αλλά και από κατοίκους και αγρότες, καθώς είναι ο δρόµος που συνδέει το Χορευτό µε το Πουρί, 

την Ανάληψη και το τόσο δηµοφιλές εστιατόριο στο τέλος αυτής, το λεγόµενο «Πλυµάρι», στο 

οποίο καταφθάνουν καθηµερινά κατά τη θερινή σεζόν, δεκάδες τουρίστες από όλο το Πήλιο. 

Η εν λόγω οδός βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή ποιοτική κατάσταση, καθιστώντας την επικίνδυνη για 

όλους τους διερχόµενους. Η στενότητα του δρόµου, σε συνδυασµό µε την ελλειπή περίφραξή της 

(µπάρες) στα απόκρηµνα σηµεία, αλλά και συνεχείς υποχωρήσεις του εδάφους µετά τις πληµµύρες 

και κατολισθήσεις των τελευταίων ετών είναι µερικά µόνο από τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά του. 

Η συχνότητα της χρήσης του τόσο από τα τουριστικά βαν, όσο και από τα φορτωµένα αγροτικά 

Ζαγορά,  10.06.2021 

 
Αρ. Πρωτ.: 6127 



 

αυτοκίνητα συντελεί στην καθηµερινή φθορά του. Για να µην θρηνήσουµε θύµατα θα πρέπει να 

ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου να έχουµε έναν στοιχειωδώς ασφαλή δρόµο. 

Καθώς, ήδη έχει ξεκινήσει η έναρξη του καλοκαιριού και της τουριστικής περιόδου και προκειµένου 

να µην χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή και κινδυνέψουν άλλες, επειδή ο δρόµος αποτελεί βασικό άξονα 

της τουριστικής περιοχής, επειδή η ως άνω δηµοτική οδός χρησιµοποιείται όλο το χρόνο από 

κατοίκους, αγρότες και τουρίστες, επειδή οι ιδιοκτησίες και οι επιχειρήσεις αν δεν αποκατασταθεί το 

πρόβληµα απαξιώνονται µε την ύπαρξη επικίνδυνης πρόσβασης σε αυτές και τέλος επειδή η 

καθίζηση στα εδάφη µας χειροτερεύει χρόνο µε το χρόνο εξαιτίας των έντονων καιρικών 

φαινοµένων. Για όλους αυτούς τους λόγους καθίσταται σαφές ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να 

αντιµετωπιστεί άµεσα η παρούσα κατάσταση. 

 

Θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

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 δαπάνη διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

 

1/. του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν.4412/2016 προβλέπεται:  «Στις  ειδικές  περιπτώσεις  και 

περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να προσφεύγουν σε 

διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή διαγωνισµό». 

2/. του άρθρου 32 παρ.2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016 προβλέπεται: « 2. Η διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που 

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση. 

Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 

ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». 

3/. του άρθρου 72 παρ. 1 δ του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες, µεταξύ άλλων αρµοδιοτήτων, 

η Οικονοµική Επιτροπή: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων 

του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 

δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας 

ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις». 

4/. του άρθρου 158 παρ.7 του Ν.3463/2006 προβλέπεται ότι για την άµεση αποκατάσταση 

απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισµού και σε δρόµους και 

στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 

εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό 

πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται 

στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

5/. το Άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 σχετικά µε τις διαδικασίες για την κανονικότητα της τιµής και την 

έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιµών και του αρ. πρωτ. Π1/2110/2006 διευκρινιστικού εγγράφου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης – Τµήµα Θεσµικών Ρυθµίσεων περί εφαρµογής του παραπάνω Νόµου. Η 

τιµολόγηση θα γίνεται µόνο βάσει της µέσης τιµής, όπως αυτή επίσηµα διαµορφώνεται ηµερησίως, 

για έκαστο είδος, από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας. 

6/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010 (∆.Κ.Κ.) µε τίτλο «Αρµοδιότητες 



 

του ∆ηµάρχου» και ειδικά την παράγραφο 2 στην οποία αναφέρεται ότι: «Όταν δηµιουργείται 

άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την 

αναβολή λήψης απόφασης, ο ∆ήµαρχος µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην 

αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 

υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την εποµένη συνεδρίαση της αντίστοιχης 

επιτροπής του Ν.3852/2010» 

7/. 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 1427 Β΄)) κατά το οποίο η σύναψη σύβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξία 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. 

8/. Του Νόµου 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων ΦΕΚ 114/4, 3852/2010 Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης 

ΦΕΚ 87/Α, Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών. 

9/. Το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της 

οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 

Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις 

για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την 

απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

 

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. 5255/19.05.2021, έγγραφο περί αδυναµίας διάθεσης κατάλληλου προσωπικού και 

µηχανηµάτων για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών. 

 

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 44.640,00 συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ 24%, 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7311.94 του τρέχοντος οικ. έτους.  

Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 153/2021 Απόφαση του Ο.Ε. περί 3
ης

 Αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 και θα ψηφισθεί στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση(Χρηµατοδότηση ποσού 350.000,00€, σύµφωνα µε το 

υπ ’αριθµ. πρωτ. 33247/28-04-2021 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 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 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 ΕΚΣΚΑΦΕΑ (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 3ο : ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΘΥΣ  
 

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). 

 

Φορτηγό ανεξαρτήτου µεγέθους  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα ευρώ 
(Αριθµητικά): 40,00 € 
 

 
 
 
 
 



 

 
γ/ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Α/Α 
 
 
 
 
 
 

(1) 

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 

ΦOΡΤΩΤΗΣ 

 

1 

(Από101hp 

και άνω) 

150,00 80,00 12.000,00  

2 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

 

1 

 (Από101hp 

και άνω) 

175,00 80,00 14.000,00  

 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
1 250,00 40,00 10.000,00  

  
 

  Άθροισµα 36.000,00 

  
 

  ΦΠΑ 24% 8.640,00 

  
 

  
Γενικό 
Σύνολο 

44.640,00 

 
 
 

δ/ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
 
Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 

γενικών και ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η εργασία της 

επικεφαλίδας, σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου είναι η αρµόδια Υπηρεσία για τις 

χωµατουργικές εργασίες. 

 

 ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αντικείµενο της εργασίας είναι η εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών του αγροτικού δικτύου, στις 

θέσεις «δρόµος Χορευτού - Ανάληψης», «πλησίον ιδιοκτησίας Ράνιν Ντούσνερ», «πλησίον ιδιοκτησίας 

Παπαδήµου Ιωάννη» και «πλησίον ιδιοκτησίας αδερφών Λατσούνη» της ∆.Κ.Ζαγοράς, του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου. Η συγκεκριµένη εργασία φέρει αριθµό αναφοράς, σύµφωνα µε την ταξινόµηση CPV: 
45243510-0 – ( Εργασίες Επιχωµάτωσης) 
 
 ΑΡΘΡΟ 2°: ΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΤΑΘΕΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 



 

Ισχύουν τα ακόλουθα για την κατάθεση των αδειών των µηχανηµάτων: 

 

- Η Αναθέτουσα Αρχή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να ελέγχει όλα τα µηχανήµατα που 

της διατίθενται µε την παρούσα εργασία. 

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Υπηρεσία όλες τις άδειες κυκλοφορίας 

των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στην παραπάνω εργασία και λοιπά δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 

- Επιτρέπεται και επιβάλλεται η άµεση αντικατάσταση µηχανήµατος του έργου εξαιτίας 

βλάβης ή άλλου κωλύµατος και η προσκόµιση της άδειας του νέου. 

 

 ΑΡΘΡΟ 3°: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η χρονική διάρκεια της εργασίας θα αρχίσει από την υπογραφή της σύµβασης και λήγει όταν 

ολοκληρωθούν οι χωµατουργικές εργασίες, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 
εξάντλησης του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης παύει η ισχύ της.  
 

 ΑΡΘΡΟ 4°: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Η δαπάνη για την παραπάνω εργασία του αγροτικού δικτύου, στις θέσεις «δρόµος Χορευτού - Ανάληψης», 

«πλησίον ιδιοκτησίας Ράνιν Ντούσνερ», «πλησίον ιδιοκτησίας Παπαδήµου Ιωάννη» και «πλησίον 

ιδιοκτησίας αδερφών Λατσούνη» της ∆.Κ.Ζαγοράς, του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, ανέρχεται στο ποσό 

των 44.640,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%), θα γίνει από επιχορήγηση(Χρηµατοδότηση 

ποσού 350.000,00€, σύµφωνα µε το υπ ’αριθµ. πρωτ. 33247/28-04-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ) και θα 

βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισµού του έτους 2021 (Κ.Α. 30-7311.94 ποσού 
45.000,00€). Απαγορεύεται η υπέρβαση της εγκεκριµένης δαπάνης των εργασιών, όπως αυτή 

διαµορφώνεται µε την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση που οι οριζόµενες από τον πίνακα 

εργασιών της Υπηρεσίας εργασίες δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν µέσα στα πλαίσια της 

εγκεκριµένης δαπάνης, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την εκτέλεση να αναφέρει το γεγονός στην 

Υπηρεσία για παροχή σχετικών οδηγιών. Απαγορεύεται η πληρωµή µη δόκιµων εργασιών. Λόγω της 

ειδικής φύσεως των εργασιών δεν προβλέπεται πληρωµή δαπάνης για αναθεώρηση τιµών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα 

συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 

εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα 

από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασης τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρτήµατος Α’ του 

Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή 

πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι 

εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Εµπορικό 

και Βιοµηχανικό ή άλλο (π.χ. Τεχνικό, Βιοτεχνικό κλπ) Επιµελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο 

αντίστοιχο επαγγελµατικό µητρώο. 

  

 ΑΡΘΡΟ 6°: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Λόγω της ειδικής φύσεως των εργασιών δεν ορίζεται χρόνος εγγύησης. 

 

 ΑΡΘΡΟ 7°: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά το τέλος της καλής εκτέλεσης των χωµατουργικών 



 

εργασιών µετά την προσκόµιση του τιµολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από 

την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει: Το κατά νόµο προβλεπόµενο 

πρωτότυπο παραστατικό, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των εργασιών που 

εκτελέστηκαν. 

Η πιστοποίηση των χωµατουργικών εργασιών ενεργείται από την Υπηρεσία. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 8°: ΒΛΑΒΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

- Εάν λόγω βλάβης ή συντηρήσεως και µόνον απουσιάσει µηχάνηµα, οφείλει ο Ανάδοχος να 

αντικαταστήσει άµεσα αυτό µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα. 

- Κατά την διάρκεια των χωµατουργικών εργασιών και στη περίπτωση ακινητοποίησης 

οποιουδήποτε µηχανήµατος λόγω βλάβης, δεν θα καταβάλλεται αποζηµίωση και ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη άµεσα (σε εύλογο µικρό χρονικό διάστηµα) διαφορετικά 

να αντικαταστήσει αυτό µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα σε πλήρη λειτουργία (ανάλογες 

προδιαγραφές). 

 

 ΑΡΘΡΟ 9°: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος για τις χωµατουργικές εργασίες υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας 

για την κίνηση των µηχανηµάτων του. 

 

Ο Ανάδοχος για τις χωµατουργικές εργασίες υποχρεούται να ορίσει έναν συντονιστή - βοηθό, προς 

τον οποίο θα απευθύνονται όλες οι σχετικές, µε την εργασία εντολές της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να κοινοποιήσει πλήρη στοιχεία του συντονιστή - βοηθού του στην Υπηρεσία 

(αριθµούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου). 

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι χειριστές των µηχανηµάτων θα πρέπει να κατέχουν κινητό 

τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι αριθµοί των οποίων θα γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία, έγκαιρα, 

µε µέριµνα του Αναδόχου. Οι χειριστές υποχρεούνται να απαντούν στις κλήσεις της Υπηρεσίας και 

να συνεργάζονται µε τους αρµοδίους, καθώς και τους αντιδηµάρχους, δίνοντας σε κάθε περίπτωση 

ακριβείς πληροφορίες για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε 

πρόβληµα συνεργασίας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων και πληροφοριών, η Υπηρεσία 

έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την άµεση αντικατάσταση του χειριστή, θέτοντας µέχρι την 

υλοποίηση της το αντίστοιχο µηχάνηµα σε αργία και κάθε άλλου υπαλλήλου του Αναδόχου 

απασχολουµένου στην εν λόγω εργασίας για σχετικούς µε τους προαναφερθέντες λόγους. 

 

Επιπροσθέτως, οι χειριστές των οχηµάτων θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους σχετική εγκεκριµένη 

άδεια χειριστού. 

 

Αδυναµία Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  

γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του σε βαθµό 

που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα στο πρόγραµµα των άνω εργασιών, θα εφαρµόζονται 

σε βάρος του οι σχετικές µε την έκπτωση διατάξεις. 

 

 ΑΡΘΡΟ 10°: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΛΛΟΥΣ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ 

 

1.1 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση κάθε αστυνοµικής διάταξης ή άλλης 

διάταξης που αφορά την εκτέλεση παρόµοιας φύσης εργασιών και οφείλει να συµµορφώνεται µε κάθε 

διάταξη του εργατικού νόµου. 



 

1.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών από την 

Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες 

που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή τους. Αντίθετα να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός 

χρησιµοποιεί ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτελέσεως των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλει  κανένα 

εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. 

1.3 Υποχρεούται όπως καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης να επιτρέπει και να διευκολύνει 

την εκτέλεση από την Υπηρεσία ή µε άλλη Εργολαβία οποιονδήποτε εργασιών µη περιλαµβανοµένων 

στη προκειµένη σύµβαση. 

 

 ΑΡΘΡΟ 11°: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 

Κατά την διάρκεια των εργασιών καθώς και µετά την αποπεράτωση των εργασιών πριν από την 

παραλαβή, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει από το χώρο των εργασιών κάθε φύσης 

άχρηστα υλικά που προέρχονται από εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν και να προβεί στο πλήρη 

καθαρισµό του χώρου των εργασιών χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του. 

 

 ΑΡΘΡΟ 12°: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο∆ΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 

Γενικά κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να ληφθούν από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα 

µε δικές του δαπάνες για την αποφυγή οποιονδήποτε ζηµιών στα στοιχεία της οδού όπως τάπητας 

κυκλοφορίας, αρµοί γεφυρών-αρµοκάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, εγκαταστάσεις ΟΚΩ και 

στις παρακείµενες ιδιωτικές κατασκευές κλπ., για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος. 

Γενικά οποιαδήποτε ζηµιά η οποία οφείλεται σε αµέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο 

εκτελεί αυτός τις εργασίες ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού του προσωπικού, βαρύνει αποκλειστικά 

τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της 

ζηµιάς. 

 

 ΑΡΘΡΟ 13°: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ 

Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχηµα ή ζηµία 

συµβεί, οφειλόµενο σε αµέλεια ή µη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από 

τους εργαζοµένους που απασχολεί στην παραπάνω εργασία. Ακόµη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 

όλα τα µέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχηµάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το 

εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου ατυχήµατος ή ζηµίας στον 

τόπο εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες. 

 

 ΑΡΘΡΟ 14°: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση των 

δυσχερειών στην περιοχή που θα γίνουν οι χωµατουργικές εργασίες και είναι απόλυτα ενήµερος των 

συνθηκών εκτέλεσης αυτού από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και 

καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί 

καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των 

καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει, µε το σκοπό να 

συµµορφωθεί, τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτή την Ε.Σ.Υ., την βάση της 

προσφοράς του και σύµφωνα τα οποία θα εκτελέσει τις εργασίες. 

Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 

οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε 

αιτία που έχει σχέση µε την εργασία. 

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείµενο του έργου 

για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

Θεωρείται δεδοµένο ότι οι διαγωνιζόµενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των 

ειδικών συνθηκών του έργου. 



 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδοµή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει 

συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού που 

θα χρησιµοποιεί. 

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου προς τις εντολές 

και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συµµόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να 

πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις 

ηµέρες διενέργειας της διαδικασίας. 

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αµείβεται και 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 

νόµιµη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

 Οι οδηγοί θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελµατική άδεια οδηγήσεως. Τα µηχανήµατα θα  

είναι εφοδιασµένα µε τις ειδικές προβλεπόµενες άδειες και θα είναι κατάλληλα για την εκτέλεση της  

εργασίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα µε τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις υγειονοµικές διατάξεις. Ο 

ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου ως προς τις εντολές 

και οδηγίες της οποίας οφείλει να συµµορφώνεται 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχηµάτων αστυνοµικές 

διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, που θα συµβεί στον 

ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση 

της εργασίας. 

Στις δαπάνες του αναδόχου περιλαµβάνονται: 

- Οι δαπάνες συµµετοχής των δηµοσιεύσεων και κάθε σχετική δαπάνη για την σύναψης της 

σύµβασης. 

- Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του προσωπικού του 

αναδόχου. 

- Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και οι δαπάνες 

για την κανονική λειτουργία του εξοπλισµού (καύσιµα κ.λ.π.). 

- Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης 

και κάθε φύσης αποζηµίωση προς τρίτους, κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυητικών επιστολών, 

και λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις 

εργασίες του µε την υπαιτιότητα του. 

Για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη 

ότι ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και µέριµνα αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 

- την διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού. 

- το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούµενου εξοπλισµού για την διασφάλιση της 

άψογης λειτουργίας του, 

- την αµοιβή του άµεσα απασχολούµενου προσωπικού (µισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές 

των οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα µε την απασχόληση 

του. 

- τα άµεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισµού (καύσιµα, λιπαντικά, λάστιχα, 

συντήρηση, κλπ). 

- την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούµενου εξοπλισµού καθώς και διάφορα συναφή τέλη 

και φάροι οχηµάτων (ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χρήσης κλπ). 

 
Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 
Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 



 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



[1] 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

Τίτλος παρεχόµενων υπηρεσιών: 

Πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεοµηνίες ( 

αποκατάσταση δρόµου Χορευτου - Ανάληψης ) 

 
Με την διαδικασία της διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

(Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16) 

 

 

 

Ο Προσφέρων : ............................................................................................................... 

 

 

 

Προς τον: 
 

∆ΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
 
 Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης περί απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών που αναγράφονται 

στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της ανωτέρω δαπάνης, υποβάλλω την 

παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 

αναλαµβάνω την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών µε τι τιµές όπως αυτές εµφανίζονται στον 

προσφερόµενο πίνακα (έντυπο οικονοµικής προσφοράς).  

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΕΙΣΘΗΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
 

Α/Α 
 
 
 
 
 
 

(1) 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 

(3) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 

(4) 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(κατ’ εκτίµηση) 

 
(5) 

ΤΙΜΗ 
ανά ΩΡΑ 

€ 
 
 
 
 

(6) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

€ 
 

(4)x(5)x(6) 

 
 

(7) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

€ 
 
 
 
 

(8) 

 
1 

ΦOΡΤΩΤΗΣ 

 

1 

(Από101hp και άνω) 
150,00 80,00 

12.000,00 
 

2 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

 

1 

(Από101hp και άνω) 
175,00 80,00 14.000,00  



[2] 

 

 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

1 250,00 40,00 10.000,00  

     Άθροισµα 36.000,00 

     ΦΠΑ 24% 8.640,00 

     
Γενικό 
Σύνολο 

44.640,00 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

 

Α/Α 
 
 
 
 
 
 

(1) 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 

(3) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 

(4) 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(κατ’ εκτίµηση) 

 
(5) 

ΤΙΜΗ 
ανά ΩΡΑ 

€ 
 
 
 
 

(6) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

€ 
 

(4)x(5)x(6) 

 
 

(7) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

€ 
 
 
 
 

(8) 

 
1 

ΦOΡΤΩΤΗΣ 

 

1 

(Από101hp και άνω) 
150,00  

 
 

2 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

 

1 

(Από101hp και άνω) 
175,00    

 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

1 250,00    

     Άθροισµα  

     ΦΠΑ 24%  

     
Γενικό 
Σύνολο 

 

 

 

 

....................., ... / ... / ... 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


