
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
--------- 
Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                             
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠ.  
Tηλ.  24263-50108 
FAX 24260 - 23128 
ΤΚ 37001    
 ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΚΑ: 30-7311.84)» 

 

 

Α./ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η δαπάνη αυτή αφορά τις εργασίες για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν 

διάφορες επείγουσες υδραυλικές εργασίες όπως καθαρισµοί φρεατίων, 

δεξαµενών και συνδέσεις του δικτύου ύδρευσης στην ∆.Ε. Ζαγοράς και 

συγκεκριµένα στα παραλιακά µέτωπα Χορευτού, Παρίσαινας και Άγιοι Σαράντα, 

προκειµένου να αποκατασταθεί η υδροδότηση των οικισµών. 

    

Ο Προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει την πίστωση µε Κ.Α. 30-

7311.84 και η χρηµατοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση(Χρηµατοδότηση 

ΠΡΟΣ 
 

Τον κ. Ζούνο ∆ηµήτριο 
ΘΕΡΜΟΫ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ 

 
Στη ∆.Κ.Ζαγοράς 

 

Ζαγορά, 26.09.2018 

Αριθ. Πρωτ.: 11094 
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ποσού 550.000,00€ υπ’αριθµ.πρωτ.6860/09-03-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ το 

οποίο είναι η τροποποίηση του υπ’αριθµ.3163/21-02-18 εγγράφου του ΥΠΕΣ). 

 

Η δαπάνη θα εγγραφεί στο Κ.Α.  30-7311.84 του προϋπολογισµού του 

τρέχοντος οικ. έτους. Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 118/2018 Απόφαση του 

∆.Σ. περί 3ης Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους 2018. 

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 
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προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του 

δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

5/. την υπ΄ αριθ. πρωτ. 46/15.01.18 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

µε την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο ∆ήµος µας από την 

12.01.2018 και για δύο (2) µήνες µέχρι 12.03.2018 για όλες τις ∆ηµοτικές και 

Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου µας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων 

(έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) που έπληξαν το 

∆ήµο µας. 

6/.    το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1488/20.02.2018 έγγραφό του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου, αιτήθηκε την παράταση της έκτακτης ανάγκης και µε το υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 1699/23.02.2018 έγγραφό του, αιτήθηκε την κήρυξη του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων – 

Περιφέρειας Θεσσαλίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας λόγω έντονων βροχοπτώσεων. 

7/. το υπ’ αρίθµ. 259/15.03.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

στο σύνολό του, έως την 28.05.2018. 

8/. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6241/25.05.2018 έγγραφό του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου, αιτήθηκε την παράταση της έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων 

βροχοπτώσεων. 

9/.  το υπ’ αρίθµ. 432/31.05.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

στο σύνολό του, έως την 30.07.2018. 

10/.  το υπ’ αρίθµ. 592/07.08.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης 

Θεσσαλίας παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου στο σύνολό του, έως την 30.10.2018. 

11/. 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» 
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Β./Τιµή Εφαρµογής: 

 

Άρθρο 1ο ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 

Καθαρισµός επιφανειών και σύνδεση δικτύου 

(Τιµή κατ’ αποκ.) 

 

Λάξευση επιφανειών παντός είδους επιχρισµάτων, µε ειδική οδοντοτυπάδα 

(κουτάλι) µετά ή άνευ τριπτών περιθωρίων. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται 

το άδειασµα δεξαµενών µέσω βάνας καθαρισµού, ο καθαρισµός εσωτερικού 

δεξαµενής (δάπεδο & τοιχώµατα) από εναποθέσεις, άλατα, κλπ και 

αποµάκρυνση αυτών και το πλύσιµο της δεξαµενής µετά τον εσωτερικό 

καθαρισµό. 

Επίσης στο άρθρο περιλαµβάνεται και η αποκατάσταση της σύνδεσης του 

δικτύου µε την δεξαµενή ή το φρεάτιο. Στη σύνδεση περιλαµβάνεται η 

εργασία τοποθέτησης όλων των υλικών και µικροϋλικών για την πλήρη 

λειτουργία του. 

Τιµή κατ’ αποκοπή για το σύνολο 

της ∆.Ε.Ζαγοράς 

Ολογράφως:  ΧΙΛΙΑ ΕΞΙΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικώς: 1.612,90€ 

 

Γ./ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

α/α 

 

Ενδείξεις των Εργασιών 

 

Είδος Μονάδος 

 

Ποσότητ

α 

 

Τιµή Μονάδος 

 

∆απάνη 

1 

Καθαρισµός επιφανειών και 

σύνδεση δικτύου 

 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚ. 1 1.612,90 1.612,90 

    ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.612,90€ 
    Φ.Π.Α. 24% 387,10€ 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00€ 
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Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι και  στις 

27/09/2018 και ώρα 10:00 π.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. 

 

 

 

 

 

 

       

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 


