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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια της δαπάνης όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ»  
 

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

τίτλο: «Προµήθεια δύο ναυαγοσωστικών πύργων», προϋπολογισµού 2.434,00€ 

(συµπ. ΦΠΑ) και ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για την επόµενη καλοκαιρινή περίοδο, 

 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 Πέµπτη 03.09.2020 και ώρα 12:00'µ.µ. σύµφωνα 

µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 8027/10.08.2020 Τεχνική Περιγραφή. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

1.962,90 €  συν 471,10 € (24% Φ.Π.Α)  = 2.434,00€.  

 Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2020, στον κωδικό Κ.Α. 70-6117.06 

µε εγκεκριµένη δαπάνη 5.000,00 ευρώ, Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 87/2020 

απόφαση του ∆.Σ. περί 4
ης

 Αναµόρφωσης  προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 και η 

οποία εγκρίθηκε µε την 111792/21.07.2020 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. 

 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ζαγορά, 31.08.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 8705 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την 

παροχή της ανωτέρω δαπάνης. 

 

 

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. 8027/10.08.2020 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 03.09.2020 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. 8027/10.08.2020 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: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ» 

 

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 Η δαπάνη αφορά την  ανάθεση των εργασιών  κατασκευής ενός πύργου 

ναυαγοσώστη κατάλληλο για χρήση από τους λουόµενους στη θέση «Παπά Νερό», 

καθώς διανύουµε ήδη τους καλοκαιρινούς τουριστικούς µήνες.  

Ο ναυαγοσωστικός πύργος είναι ύψους 5m και 2mx2m είναι οι διαστάσεις 

πατώµατος. Είναι στεγασµένος και φτιαγµένος από χάλυβα γαλβανισµένο, έχει 

αποθηκευτικό χώρο, προκειµένου οι ναυαγοσώστες να τοποθετούν τον εξοπλισµό 

τους και διαθέτει σκαλοπάτια που το πλάτος τους είναι 70 πόντους. 

Αντικείµενο της συγκεκριµένης προµήθειας είναι τα εξής στοιχεία: 

 

 

Β./ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ 

1 
Ναυαγοσωστικός πύργος ύψους 5m. και 2x2m  διαστάσεις 

πατώµατος 
ΤΕΜ. 1,00 1.962,90 1.962,90 

    
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.962,90€ 

    
ΦΠΑ 24% 471,10€ 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 
2.434,00€ 

 

 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 2.434,00€ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ. Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2020, στον κωδικό Κ.Α. 70-
6117.06 µε εγκεκριµένη δαπάνη 5.000,00 ευρώ, Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 

87/2020 απόφαση του ∆.Σ. περί 4
ης

 Αναµόρφωσης  προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 

και η οποία εγκρίθηκε µε την 111792/21.07.2020 απόφαση της Αποκεντρωµένης 

 Ζαγορά,  10.08.2020 

 

Αριθµ. Πρωτ.: 8027 



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

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

 

 
Η εξόφληση των ειδών θα γίνει µετά την προσκόµιση αντίστοιχων τιµολογίων και 

την έκδοση εντάλµατος πληρωµής και εφόσον έχει βεβαιωθεί η παράδοση των 

ανωτέρω ειδών στην αποθήκη του ∆ήµου, και ο ποιοτικός έλεγχος αυτών. 
 

 
 
 
 

 

  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Προϊστάµενος 
 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


