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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου 
Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆ήµος 
Τηλέφωνο: 24263-50105 
Fax: 24260-23128 
Τ.Κ.: 37001 

 

 

 

Email: kopatsarisd.dim.z.m@gmail.com 

 
 
 
 

 

 

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

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: 
Προµήθεια ξυλείας για την επισκευή ξύλινης γέφυρας στην θέση « Αγ. 

Κωνσταντίνος»  της ∆.Ε. Μουρεσίου. 
 

                                                                                                                    
 
Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την προµήθεια ξυλείας για την επισκευή 
της ξύλινης γέφυρας στην θέση «Αγ. Κωνσταντίνος » της τοπικής κοινότητας Κισσού 
της ∆.Ε. Μουρεσίου, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. πρωτ. 13573/30.12.2019 τεχνικές 
προδιαγραφές:  
Η παρούσα έκθεση αφορά την προµήθεια για την προµήθεια ξυλείας για την 
επισκευή ξύλινης γέφυρας στην θέση « Αγ. Κωνσταντίνος»  της ∆.Ε. Μουρεσίου. 
Η επισκευή της ξύλινης γέφυρας κρίνεται απαραίτητη λόγω καταστροφής της  από τις 
πρόσφατες Θεοµηνίες που έπληξαν τον ∆ήµο µας.  
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επιστροφής των υπό προµήθεια ειδών (συνολικά ή 
τµηµατικά) εφόσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς παράδοση 
υλικών ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη ή κακοτεχνία σ αυτά. 
Η προµήθεια θα γίνει εντός µιας εργάσιµης (1) ηµέρας από την ανάρτηση της 
απόφαση του ∆ηµάρχου στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.  
Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν στην αποθήκη του ∆ήµου Ζαγοράς 
Μουρεσίου και συγκριµένα στην Τσαγκαράδα  συνοδευόµενα από το αντίστοιχο 
τιµολόγιο και δελτίο αποστολής παρουσία των αρµοδίων για την παραλαβή των 
ειδών  και αφού αυτά ελεγχθούν ως προς την πληρότητα τους σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 
 
 
 

Ζαγορά, 30.12.2019 
 
Αριθµ. Πρωτ. : 13578 

ΠΡΟΣ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – 

ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 
∆/νση : Μούρεσι – Πηλίου 

Τηλ 24260 48970 
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 
Τα υλικά προς προµήθεια είναι: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Πάτωµα 15,50 µήκος Χ 1,70 φάρδος Χ 5 πάχος 

2 Κουπαστή 31 µ Χ 4 Χ 9 

3 Καπρούλια 60µ.  120 Χ 2µ κ 32 Χ 1,50 µ 

4 Μία απολύµανση φορµόλης για τον µύκητα 

 
Όλα τα είδη που αναγράφονται ανωτέρω µε CPV. 03419000-0, , πρέπει να είναι 
άριστης ποιότητας.   
 
 

Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆απάνης 

1 Πάτωµα 15,50 µήκος Χ 1,70 φάρδος Χ 5 πάχος 
 

2.193,00€ 
ΦΠΑ 24%       526,32€ 

2.719,32€ 

2 Κουπαστή 31 µ Χ 4 Χ 9 

3 Καπρούλια 60µ.  120 Χ 2µ κ 32 Χ 1,50 µ 

4 Μία απολύµανση φορµόλης για τον µύκητα 

 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 548,26 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και το τελικό κόστος της προµήθειας των 
συγκεκριµένων ειδών δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό αυτό και είναι εγγεγραµµένη 
στον προϋπολογισµό του έτους 2019  και στον ΚΑ 10-6613.01 για Προµήθεια 
εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 
 

Γ.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο Προµηθείας. 
Η παρούσα έκθεση αφορά την προµήθεια αναλωσίµων  για την κάλυψη αναγκών της 
∆ηµοτικής Ενότητας Μουρεσίου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. 
 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα: 
1.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 , 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. 
2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
3.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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4.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
5. Το άρθρο 107 «τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147)» του Ν. 4497/2017. 
6. Το 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». 
 

Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
1./Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 
2./Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1, εδ. 31 του Ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 
νοείται η διαδικασία ανάθεση 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 οικονοµικούς φορείς της επιλογής τους. 
 

Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 
Ο ∆ήµος οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα. 
 

Άρθρο 5ο : Αναθεώρηση τιµών 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 
 

Άρθρο 6ο : Τρόπος πληρωµής 
Για την ανωτέρω προµήθεια η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 2.719,32 
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.  
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 7ο : 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 8ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
 



4 

 

Παρακαλούµε να µας στείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προµήθειες, µέχρι 
και την Τρίτη 31 ∆εκεµβρίου 2019  και ώρα 8.30 πµ. 
 
Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν 4412/2016 . 
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 

 
 


