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

περιγράφονται παρακάτω: 

 

 

Α./ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η δαπάνη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν για την αποκατάσταση ζηµιών 

σε δίκτυα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Τσαγκαράδας. 

Συγκεκριµένα οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν αφορούν: 

�  Αποκατάσταση δηµοτικού φωτισµού στην συνοικία Άγιος Ταξιάρχης. 

� Τοποθέτηση φωτιστικών σηµείων. 

� Αντικατάσταση παροχών υπαρχόντων φωτιστικών. 

� Τοποθέτηση νέας κεντρικής γραµµής καθώς  έλεγχος και αποκατάσταση ζηµιάς στον 

ηλεκτρολογικό πίνακα. 

� Τοποθέτηση λαµπτήρων στην πλατεία του Αγίου Στεφάνου 

� Έλεγχος όλων των ηλεκτρικών πίλερ στο Τ.Κ. Τσαγκαράδας 

  Όλα τα υλικά θα δίνονται από το ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

 

Προϋπολογισµός των ηλεκτρολογικών  εργασιών είναι   2.480,00 ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2018, 

στον κωδικό Κ.Α. 20-6279.04. Έχει εγκριθεί µε την  υπ’ αριθµ. 8/2018 απόφαση του 

∆.Σ. περί έγκρισης του προϋπολογισµού και η οποία εγκρίθηκε µε την 

ΠΡΟΣ 
 

κ. Αλµπάνη Αντώνιο 
 

 
Στην Τ.Κ.Κισσού 

Ζαγορά, 05.07.2018 

Αριθ. Πρωτ.: 8041 
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263/17690/14.02.2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 

Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας και θα ψηφισθεί στην 

πρώτη συνεδρίαση της Ο.Ε. 

Η δαπάνη θα καλυφτεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

 

Β./Τιµή Εφαρµογής: 

 

Άρθρο 1ο ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ -  Αποκατάσταση ζηµιών σε δίκτυα ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων 

�  Αποκατάσταση ζηµιών σε δίκτυα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ήτοι αποκατάσταση 

δηµοτικού φωτισµού, τοποθέτηση φωτιστικών σηµείων, αντικατάσταση παροχών 

υπαρχόντων φωτιστικών, τοποθέτηση νέας κεντρικής γραµµής καθώς  έλεγχος και 

αποκατάσταση ζηµιάς στον ηλεκτρολογικό πίνακα, τοποθέτηση λαµπτήρων, έλεγχος όλων 

των ηλεκτρικών πίλερ . 

 

 (Τιµή κατ’ αποκ.) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 2.480,00€ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Γ./ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

        

 

α/α 

 

Ενδείξεις των Εργασιών 

 

Είδος Μονάδος 

 

Ποσότητα 

 

Τιµή Μονάδος 

 

∆απάνη 

1 

Αποκατάσταση ζηµιών σε 

δίκτυα ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων στην 

Τ.Κ.Τσαγκαράδας 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚ. 1 2.000,00€ 2.000,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.000,00€ 
    Φ.Π.Α. 24% 480,00€ 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.480,00€ 
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∆ / .  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής 

Η δαπάνη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν για την  αποκατάσταση ζηµιών 

σε δίκτυα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Τσαγκαράδας.  

Συγκεκριµένα οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν αφορούν: 

� Αποκατάσταση δηµοτικού φωτισµού στην συνοικία Άγιος Ταξιάρχης. 

� Τοποθέτηση φωτιστικών σηµείων. 

� Αντικατάσταση παροχών υπαρχόντων φωτιστικών. 

� Τοποθέτηση νέας κεντρικής γραµµής καθώς  έλεγχος και αποκατάσταση ζηµιάς στον 

ηλεκτρολογικό πίνακα. 

� Τοποθέτηση λαµπτήρων στην πλατεία του Αγίου Στεφάνου 

� Έλεγχος όλων των ηλεκτρικών πίλερ στο Τ.Κ. Τσαγκαράδας 

 

  Όλα τα υλικά θα δίνονται από το ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

1. 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 1427Β΄) κατά το οποίο η σύναψη 

σύµβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξίας 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. 
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7. Το γεγονός ότι η δαπάνη των ηλεκτρολογικών εργασιών δεν ξεπερνά το ποσό των 

20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για το τρέχον οικονοµικό έτος 2018. 

8. Την ανάγκη του ∆ήµου για την υπηρεσία. 

9. Την υπ’ αριθµ. 79/2018 απόφαση του ∆.Σ. περί αδυναµία εκτέλεσης της ανωτέρω 

υπηρεσίας µε ιδία µέσα. 

 

Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: α)το τιµολόγιο µελέτης. β) η παρούσα 

συγγραφή υποχρεώσεων. γ) η τεχνική περιγραφή. 

Ο ∆ήµος οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Προσόντα Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι εγκαταστάτης διαθέτοντας εναλλακτικά µία από τις 

παρακάτω άδειες εγκαταστάτη: Α) Αποφοίτου Πολυτεχνείου (ηλεκτρολόγος ή 

µηχανολόγος Μηχανικός) Β) Αποφοίτου ΤΕΙ (ηλεκτρολόγος ή µηχανολόγος 

Μηχανικός) Γ) Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας ∆) Εγκαταστάτη 

ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας (1η Οµάδα) (σύµφωνα µε το Π∆ 108/2013). 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο :Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας 

Ο Ανάδοχος συνεπώς θα έχει οχτώ ηµέρες (αν ειδοποιηθεί Πέµπτη) ή επτά ηµέρες 

αν ειδοποιηθεί Παρασκευή για να εκτελέσει εµπρόθεσµα όλες τις εργασίες , που 

θα αναφέρονται στην ειδοποίηση. Ο Ανάδοχος την προηγούµενη µέρα της 

επίσκεψης του σε κάθε τοπική ή δηµοτική ενότητα οφείλει απαρέγκλιτα να 

ειδοποιεί τον Πρόεδρο για την ακριβή ώρα της επίσκεψης του. Ο ανάδοχος θα 

παραλαµβάνει τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει από την Υπηρεσία µας και θα 

επιστρέφει τα υλικά που αντικατέστησε. Ταυτόχρονα θα ενηµερώνει την 

αναθέτουσα Αρχή για τον τόπο, το χρόνο και το είδος της εργασίας που αυτός 

εκτέλεσε. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει στην υλοποίηση των υποχρεώσεων του η 

Υπηρεσία δύναται να προχωρήσει σε όλες τις εκ του νόµου προβλεπόµενες 

ενέργειες. 

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση όλων των 

προβλεποµένων από τις κείµενες διατάξεις µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

της εργασίας που θα του ανατεθεί. 

 

Άρθρο 6ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστηµα από την απόφαση για ανάθεση 

και έως τριάντα ηµέρες. 
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Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόγου 

Ο ανάδοχος εργολάβος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφει στον 

αναλυτικό προϋπολογισµό όπως αναφέρεται παραπάνω. 

 

Άρθρο 8ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 

Ο ∆ήµος οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα. 

 

Άρθρο 9ο : 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 επέλευσης 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 σε 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 της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 10ο : Αναθεώρηση τιµών 

Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 

 

Άρθρο 11ο : Τρόπος πληρωµής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται 

σε 2.480,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

Η αµοιβή καταβάλλεται µε την παράδοση την ολοκλήρωση της περιόδου που 

παρέχεται η υπηρεσία. 

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 

και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 

αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της 

εντολής. 
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Άρθρο 12ο : 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 σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 13ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι και στις 09/07/2018 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


