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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: 
«∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
 

 
Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
Α/. Χωροταξική Περιγραφή των Ηλεκτρολογικών εργασιών: 
 

-Το γεωγραφικό εύρος του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου είναι 150,54τ.χλµ.,  ξεκινά 

από την Τ.Κ. Πουρίου και φθάνει έως την Τ.Κ. Ξουριχτίου και συµπεριλαµβάνει 

εννέα (9) χωριά και έξι  (6) πολυσύχναστους  παραλιακούς οικισµούς.  

-Το οδικό δίκτυο που διασχίζει όλο το ∆ήµο είναι δυσπρόσιτο δεδοµένου της 

µορφολογίας του εδάφους και των αντίστοιχων υψοµετρικών διαφορών. Πράγµα που 

καθιστά χρονοβόρα την κίνηση των οχηµάτων, για την  µετάβαση από την µία 

κοινότητα στην άλλη. 

 

Β/. Ανάγκες Συντήρησης & αποκατάσταση βλαβών από την Υπηρ. 
Ηλεκτροφωτισµού. 
 
-Καθηµερινά απαιτείται συντήρηση του ∆ικτύου Ηλεκτροφωτισµού, µε εργασίες που 

αφορούν την αντικατάσταση λαµπτήρων ή την επισκευή – συντήρηση των 

φωτιστικών σωµάτων.  

- Τα ∆ηµοτικά κτίρια, το ∆ηµαρχείο Ζαγοράς, το πρώην ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 

Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα, τα Εµπορικά Κέντρα,  χρειάζονται ηλεκτρολογικές 

 

ΠΡΟΣ 
 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ζαγορά, 13.11.2019 

Αριθ. Πρωτ.: 11934 
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συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών για την  εύρυθµη λειτουργία των 

∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και δεδοµένου ότι στο ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου 

απασχολείται µόνο ένας ηλεκτρολόγος ως µόνιµος υπάλληλος µε την ειδικότητα ∆Ε 

Βοηθός Ηλεκτρολόγου, προκύπτει η ανάγκη ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες µε 

ειδικότητα ηλεκτρολόγου, για την αντιµετώπιση αποκαταστάσεων βλαβών κ.λ.π. που 

απαιτούν άµεση επέµβαση. 

 

 
Απαιτούµενες εργασίες 
 

Έτσι λοιπόν, η παρούσα έκθεση αφορά την ανάθεση ηλεκτρολογικών εργασιών και 

επισκευών βλαβών. Επίσης, αφορά τις εργασίες που θα γίνουν για την  

αντικατάσταση τριακοσίων τεµαχίων ηλεκτρικών λαµπτήρων δηµοτικού 

φωτισµού(στύλους ∆ΕΗ) στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου, 

Τ.Κ.Αγ. ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Μουρεσίου) και στην συντήρηση- αποκατάσταση των 

ηλεκτρολογικών δικτύων, δικτύων φωτισµού και πινάκων τροφοδοσίας στα 

δηµοτικά κτίρια. Η µετακίνηση θα γίνεται µε δικό του µέσο, όπως και τα εργαλεία 

που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. 

 

Προϋπολογισµός 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης  ανέρχεται στο ποσό των 2.095,00 ευρώ, 
συν 502,80 ευρώ για ΦΠΑ. Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2019, 

στον κωδικό Κ.Α. 20-6279.04 και µε CPV : 71314100-3 Ηλεκτρολογικές 
υπηρεσίες 
 Έχει εγκριθεί µε την  υπ’ αριθµ. 239/2019 απόφαση του ∆.Σ. περί 4

ης
 Αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού του οικ. έτους 2019  και η οποία εγκρίθηκε µε την 

1855/170406/08.10.2019 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας. Η δαπάνη θα 

καλυφτεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

 

Β./ ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
 
 
Άρθρο 1ο ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ- Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών και 
επισκευών βλαβών 

 
� Για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών και επισκευών βλαβών. Επίσης, 

αφορά τις εργασίες που θα γίνουν για την  αντικατάσταση τριακοσίων τεµαχίων 

ηλεκτρικών λαµπτήρων δηµοτικού φωτισµού(στύλους ∆ΕΗ) στην ∆ηµοτική Ενότητα 

Μουρεσίου και στην συντήρηση - αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών δικτύων, 

δικτύων φωτισµού και πινάκων τροφοδοσίας στα δηµοτικά κτίρια 
 
    (Τιµή κατ’ αποκ.) 

    ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ∆ύο χιλιάδες Πεντακόσια Ενενήντα Επτά ευρώ και Ογδόντα 
Λεπτά  
   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 2.597,80€ 
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Γ./ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

α/α 

 
Ενδείξεις των Εργασιών 

 
Είδος Μονάδος 

 
Ποσότητα 

 
Τιµή Μονάδος 

 
∆απάνη 

1 

Για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών 

εργασιών και επισκευή βλαβών 

καθώς και αντικατάσταση 

τριακοσίων τεµαχίων ηλεκτρικών 

λαµπτήρων και την συντήρηση- 

αποκατάσταση των 

ηλεκτρολογικών δικτύων, δικτύων 

φωτισµού και πινάκων 

τροφοδοσίας στα δηµοτικά κτίρια 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚ. 1,00 2.095,00 2.095,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.095,00€ 
    Φ.Π.Α. 24% 502,80€ 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.597,80€ 

 
 

∆ . / 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 ανάθεση 

ηλεκτρολογικών εργασιών και επισκευών βλαβών. Επίσης, αφορά τις εργασίες που 

θα γίνουν για την  αντικατάσταση τριακοσίων τεµαχίων ηλεκτρικών λαµπτήρων 

δηµοτικού φωτισµού(στύλους ∆ΕΗ) στην ∆ηµοτική Ενότητα 

Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου, Τ.Κ.Αγ. ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Μουρεσίου) και στην 

συντήρηση - αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών δικτύων, δικτύων φωτισµού και 

πινάκων τροφοδοσίας στα δηµοτικά κτίρια. 

 Συγκεκριµένα οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν αφορούν: 

� Αντικατάσταση τριακοσίων τεµαχίων ηλεκτρικών λαµπτήρων δηµοτικού 

φωτισµού(στύλους ∆ΕΗ) στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρεσίου και συγκεκριµένα στις 

Τ.Κ.Ανηλίου, Τ.Κ.Αγ. ∆ηµητρίου και  Τ.Κ.Μουρεσίου. 

� Συντήρηση - Αποκατάσταση ηλεκτρολογικού δικτύου, δικτύων φωτισµού 
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και πινάκων τροφοδοσίας στα δηµοτικά κτίρια. 

� Η µετακίνηση θα γίνεται µε δικό του µέσο, όπως και τα εργαλεία που πρόκειται 

να χρησιµοποιηθούν. 

 

 
Άρθρο 2ο – Προσφερόµενη Τιµή 

Η τιµή θα δοθεί σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, χωρίς καµία αναπροσαρµογή για οποιοδήποτε 

λόγο και θα ισχύει για όλο το διάστηµα της ανάθεσης. 

 

Άρθρο 3ο : 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. 

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 2019. 

8. Την ανάγκη του ∆ήµου για την υπηρεσία. 

9.   Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 11783/08.11.2019 έγγραφο περί αδυναµία εκτέλεσης της 

ανωτέρω υπηρεσίας µε ιδία µέσα. 

 

 

Άρθρο 4ο : Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: α)η τεχνική περιγραφή. β) το τιµολόγιο 

µελέτης. γ) η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 

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

 

Άρθρο 5ο 
: 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). 

 

Άρθρο 6ο – Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Οι εργασίες θα γίνονται οποιαδήποτε ηµέρα παραστεί ανάγκη είτε είναι αργία είτε 

είναι 
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καθηµερινή. Η ώρα που θα γίνονται οι εργασίες θα καθοριστεί µετά από συνεννόηση 

µε τους προϊσταµένους των υπηρεσιών που θα εποπτεύουν την παρούσα σύµβαση. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

1. Να διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία που απαιτούνται στην εκτέλεση των 

εργασιών, µε εξαίρεση αυτοκινούµενα χωµατουργικά , ανυψωτικά µηχανήµατα και 

γερανούς 

2. Να ασφαλίζει κατά παντός κινδύνου προσωπικό και κοινό µε κάθε 

απαραίτητο και πρόσφορο µέτρο κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

3. Να διαθέτει δικό του µέσο µετακίνησης κατάλληλο για δύσβατους δρόµους 

µε το οποίο θα διακινεί προσωπικό ,υλικά και εργαλεία στις θέσεις των εργασιών. 

Κάθε κόστος καυσίµου ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την λειτουργία του 

µεταφορικού αυτού µέσου, καλύπτεται µε δαπάνες του αναδόχου. 

4. Να αντικαθιστά αµέσως τα εργαλεία του σε περίπτωση βλάβης ώστε να 

είναι απρόσκοπτη η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου. Υπεύθυνος για την φύλαξη 

των ανωτέρω είναι ο ανάδοχος. 

5. Να τηρεί όλους του Νόµους τους σχετικούς µε την εργασία ( εργατική 

νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, 

αποζηµιώσεων, φόρων, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και 

ασφαλισµένου) κ.λ.π. και να ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση 

κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. 

6. Να εκπληρώσει όλες τους τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο, τους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι 

υποχρεώσεις αυτές ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου διατηρεί το δικαίωµα να του 

επιβάλλει πρόστιµο ή να τον κηρύξει έκπτωτο. 

7. Να παρέχει στο προσωπικό του, αν χρειαστεί να απασχολήσει βοηθό ο 

οποίος να είναι επίσης ηλεκτρολόγος , τις νόµιµες άδειες, ρεπό κ.λ.π. και να καλύπτει 

τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 

αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων έναντι του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

8. Να χρησιµοποιεί, αν χρειαστεί να απασχολήσει βοηθό ο οποίος να είναι 

επίσης ηλεκτρολόγος, προσωπικό εξειδικευµένο στις εργασίες, υγιές, άψογο από 

πλευράς 

συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και για το οποίο θα τηρεί πιστά τις διαδικασίες 

λειτουργίας των Υπηρεσιών και τις Νοµοθετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 

Επίσης θα υποβάλλεται άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζόµενους. 

9. Να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράληψη πληµµελούς εργασίας 

έναντι των συνολικών υποχρεώσεων. Σε περίπτωση υποτροπής ο ∆ήµος Ζαγοράς-

Μουρεσίου διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του 

αναδόχου έκπτωτου. 

10. Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων 

και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για ατύχηµα που 

ήθελε συµβεί στο προσωπικό του. 

11. Να εγγυηθεί ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή και επιµέλεια και θα 

είναι υπεύθυνος έναντι των καταναλωτών του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου . 

 

 
Άρθρο 7ο :Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας 

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. Ταυτόχρονα θα ενηµερώνει την αναθέτουσα Αρχή για τον τόπο, το 

χρόνο και το είδος της εργασίας που αυτός εκτέλεσε. Εάν ο ανάδοχος 
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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 8ο 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου δεν έχει καµία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε 

αξίωση εκ µέρους οποιουδήποτε µισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή της 

εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της αµοιβής του αναδόχου που θα προκύπτει 

µετά από επιµέτρησης που θα συντάσσει ό αρµόδιος Προϊστάµενος που θα επιβλέπει 

τις εργασίες. 

 
Άρθρο 9ο 

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συµβάσεως απορρεουσών 

υποχρεώσεων του εργολάβου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε 

οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο. 

 

Άρθρο 10ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστηµα από την απόφαση για ανάθεση 

και έως τριάντα ηµέρες. 

 
Άρθρο 11ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόγου 

Ο ανάδοχος εργολάβος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφει στον 

αναλυτικό προϋπολογισµό όπως αναφέρεται παραπάνω. 

 
Άρθρο 12ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 

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

 

Άρθρο 13ο : 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 14ο : Αναθεώρηση τιµών 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 

 

Άρθρο 15ο : Τρόπος πληρωµής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται 
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σε 2.597,80 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. 

 
 

Άρθρο 16ο : 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 17ο : Επίλυση διαφορών 

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

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 18ο 
Η εκτέλεση της δαπάνης θα είναι για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα από την 

υπογραφή της. Ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την 

εκτέλεση της δαπάνης όταν προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή αν εξασφαλίσει τις 

προϋποθέσεις κάλυψης των εργασιών µε δικά της µέσα. Προς τούτο θα ειδοποιήσει 

τον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα. 

 

Άρθρο 19ο 
Η υπηρεσία θα γίνει µε την λήψη προσφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν.  

4412/ 2016,  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 

άποψης προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισµός προσφοράς της υπηρεσίας δεν 

µπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της έκθεσης. 

 

 

 

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά ήτοι:  

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) Ε) Πτυχίο ΜΕΕΠ Α Τάξης και άνω Η/Μ 

 

σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  

µέχρι και στις 18/11/2019 και ώρα 15:00 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.  



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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 

 
 


