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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: 

«ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΑΡ∆ΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»  
 

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

µε τίτλο: «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα», 

προϋπολογισµού 1.519,62€ 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 

∆ευτέρα 17.08.2020 και ώρα 12:00'µ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 

8013/10.08.2020 Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

1.225,50 €  συν 294,12 € (24% Φ.Π.Α)  = 1.519,62€.  
Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2020, στον κωδικό Κ.Α. 70-6279.01 µε εγκεκριµένη 

δαπάνη 4.000,00 ευρώ. Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 3/2020 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 και η οποία εγκρίθηκε µε την 165/15426/03.02.2020 απόφαση της 

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

Μαγνησίας και θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

 

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 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ζαγορά, 13.08.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 8114 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 

 

 

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. 8013/10.08.2020 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 17/08/2020 και ώρα 12:00 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. 8013/10.08.2020 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου  

Πληροφορίες: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆.  

Τηλέφωνο: 24263 50105/50115 

Fax: 24260 23128 

Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ 

E-MAIL: texzagmour@gmail.com 
 

 
Τεχνική Έκθεση για την ανάθεση των εργασιών: 

«ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΑΡ∆ΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» 

 

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Η δαπάνη αφορά εργασίες σχετικά µε την µε την αντικατάσταση επιδαπέδιων 

κολονών φωτισµού στο παραλιακό µέτωπο Αγ. Ιωάννη και Παπά Νερό. 

Συγκεκριµένα, οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν είναι: 

• Αντικατάσταση µεταλλικών κολόνων φωτισµού, λόγω φθοράς των παλαιών 

εξαιτίας της έκθεσής τους στα καιρικά φαινόµενα που πλήττουν την περιοχή και 

συγκεκριµένα, στο παραλιακό µέτωπο Αγ. Ιωάννη και Παπά Νερό, 19 τµχ. Φ88,2x 

3,20m. Οι κολώνες είναι σχεδιασµένες µε βάση στήριξης και θύρα ηλεκτρολογικής 

σύνδεσης. Η βαφή θα γίνει µε αστάρι και µε χρώµα µαύρο, για ποιοτικό αποτέλεσµα 

και µεγάλη αντοχή στο χρόνο και την υγρασία. 

 

Όλες οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τιµολόγιο της µελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της εργασίας είναι 1.519,62€ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ. Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2020, στον κωδικό Κ.Α. 70-
6279.01 µε εγκεκριµένη δαπάνη 4.000,00 ευρώ. Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 

3/2020 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 και η οποία 

εγκρίθηκε µε την 165/15426/03.02.2020 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας και 

θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

Για τις ανωτέρω εργσίες, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.225,50 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ, (συνολική δαπάνη 1.519,62 συµπ. ΦΠΑ) . 

      

 
Β./ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Άρθρο 1ο ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 
 Αντικατάσταση επιδαπέδιων κολονών 

 (Τιµή/τµχ.) 

 Ζαγορά,  10.08.2020 

 

Αριθµ. Πρωτ.: 8013 



ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 64,50 
 
 
 

Γ./  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α Ενδείξεις των Εργασιών Είδος Μονάδος Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδος 
∆απάνη 

1 
Αντικατάσταση επιδαπέδιων 

κολονών 

 
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚ. 19,00 64,50 1.225,50 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    1.225,50€ 

 Φ.Π.Α. 24%    294,12€ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    1.519,62€ 

 

 

   
 

∆./ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο συγγραφής 
Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση προϋπολογισµού 1.519,62 € µε το ΦΠΑ ο ∆ήµος 

Ζαγοράς-Μουρεσίου, πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά µε 

την αντικατάσταση επιδαπέδιων κολονών φωτισµού στο παραλιακό µέτωπο Αγ. 

Ιωάννη και Παπά Νερό. 

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή επί του τιµολογίου προσφοράς. 

 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

5. Όσον αφορά το Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. 
Α) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (κεντρικό ηλεκτρονικό 

µητρώο δηµοσίων συµβάσεων), 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, 

Γ) τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

6. 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. 

7.Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας  δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 ευρώ 

χωρίς Φ.Π.Α. για το τρέχον οικονοµικό έτος 2020. 

 

Άρθρο 3ο: Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Ο προϋπολογισµός  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Η τεχνική Έκθεση. 

 

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών 
Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται εντός ενός (1) µήνα από την ανάρτηση της Απόφασης 

ανάθεσης σε ΚΗΜ∆ΗΣ και ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει τις 

επί µέρους εργασίες και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του µέσα στα πλαίσια της 

παραπάνω συνολικής προθεσµίας. 

 

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της υπηρεσίας και 

ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της 

υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα 
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας. 

 

Άρθρο 7ο: 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 επέλευσής 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 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 ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιµών 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 

 

 
Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωµής 

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. 



Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και 

παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 10ο: 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 κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 

 

Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

 

 

  

 

  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Προϊστάµενος 
 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


