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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 δαπάνης µε τίτλο: 

«Ανάπτυξη περιεχοµένου, δηµιουργία µακετών ενηµέρωσης και προβολής 

πεζοπορίας, του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου», εγγεγραµµένη στον ΚΑ: 00-6117.01: 

Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 

 

 

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

τίτλο: «Ανάπτυξη περιεχοµένου, δηµιουργία µακετών ενηµέρωσης και προβολής 

πεζοπορίας, του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου», προϋπολογισµού 4.960,00€ (συµπ. 

ΦΠΑ), 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 και την Πέµπτη 13.05.2021 και ώρα 12:00'µ.µ. 

σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 4755/07.05.2021 Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενης 

δαπάνης. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

4.000,00€  συν 960,00€ (24% Φ.Π.Α)  = 4.960,00€.  

Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ 00-6117.01 του προϋπολογισµού για το οικ. 

έτος 2021. Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 54/2021 Απόφαση του ∆.Σ. περί 1
ης

 Αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 και η οποία εγκρίθηκε µε την 68073/05.04.2021 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, 10.05.2021 

Αριθ. Πρωτ.: 4852 
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την 

παροχή της ανωτέρω δαπάνης. 

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

1/. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από 

την υποβολή του, (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) ή υπεύθυνη δήλωση 

σε αντικατάσταση του ποινικού µητρώου σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.7αβ του Ν. 

4605/09  που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16. 

2/. Φορολογική ενηµερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

3/. 3.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους 

οφείλετε να καταβάλετε εισφορές. 

3.2) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστικές ενηµερότητες) που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, τόσο για την κύρια όσο και 

για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήµεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς. 

4/. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας. 

5/. Πιστοποιητικού οικείου επιµελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου 

να αναγράφεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

6/. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 

80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 

Ν.4506/2019) . 

∆ιευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά 

την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι: 

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης  

β) τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη 

γ) η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

δ) η τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη 

µελέτη 

8/. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 

ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 

εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 

δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόµιµου εκπροσώπου. 

 

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. 4755/07.05.2021 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 13.05.2021 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. 4755/07.05.2021 Τεχνική περιγραφή της ανωτέρω δαπάνης 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Ανάπτυξη περιεχοµένου, δηµιουργία µακετών ενηµέρωσης και προβολής 
πεζοπορίας 

 
µε Κ.Α. 00-6117.01 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  

 

 

 

 

Ζαγορά, 07.05.2021 

 
Αριθµ Πρωτ. : 4755 
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Τεχνική Περιγραφή 

 

Στο πλαίσιο του σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου 2021 και προκειµένου να αναδειχθεί ο πεζοπορικός τουρισµός ως ένα 

νέο, συνεκτικό και εύκολα αντιληπτό προϊόν στον προορισµό, απαιτείται η προώθησή 

του µε συνολικό και ενιαίο τρόπο. Η ανάπτυξη στο πλαίσιο του προγράµµατος CLLD 

Leader, πρότασης πεζοπορικής διαδροµής, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις µιας 

ευρύτατης προβολής και πληροφόρησης για την πεζοπορία στο Πήλιο. 

Οι διαδροµές που θα σηµανθούν είναι οι εξής 

• Άγιος ∆ηµήτριος-Άγιος Ιωάννης  

• Άγιος Γεώργιος-Τσαγκαράδα  

• Άγιος Ιωάννης-Νταµούχαρη  

• Χάνια-Μακρυρράχη  

• Χάνια (Μοναστήρι)-Κισσός  

• Χάνια-Ζαγορά  

• Χορευτό-Άγιος Ιωάννης  

• Νταµούχαρη-Μυλοπόταµος  

• ∆ιάσχιση Τσαγκαράδας  

• Κισσός-Ανήλιο-Πλάκα-Άγιος Ιωάννης  

• Κισσός-Μούρεσι  

• Πουρί-Μακρινίτσα  

• Μακρυρράχη-Ανήλιο-Κισσός  

• Μούρεσι-Άγιος Ιωάννης  

• Μούρεσι-Νταµούχαρη  

• Μούρεσι-Νταµούχαρη (2) 

• Μούρεσι-Τσαγκαράδα 

• Οβριός-Πουρί 

• Πουρί-Χορευτό*  (θα γίνουν µόνο εργασίες ενίσχυσης της σήµανσης) 

• Τσαγκαράδα-Νταµούχαρη 

• Ξουρίχτι-Μυλοπόταµος 

• Ξουρίχτι-Τσαγκαράδα 

• Ζαγορά-Χορευτό 

 

Στο πλαίσιο των παραπάνω συνθηκών απαιτείται η ανάπτυξη περιεχοµένου 

πληροφόρησης, διάδοσης και ανάδειξης του νέου πεζοπορικού προϊόντος «Pelion 

Routes». Πιο συγκεκριµένα απαιτείται η ανάπτυξη δηµιουργικού και τελικά η 

δηµιουργία και απόκτηση εκτυπώσιµων µακετών που θα αφορούν την πληροφόρηση 

πεζοπορικών διαδροµών και την διάδοση και προβολή τους.  Το δηµιουργικό που θα 

παραχθεί θα υποστηρίξει και θα χρησιµοποιηθεί στην ανάπτυξη ενός φιλικού 

συστήµατος ενηµέρωσης, πληροφόρησης και διαφήµισης και θα αναπτυχθεί σε 

σηµεία εντός του πεδίου πεζοπορίας αλλά και εκτός αυτού.  

Ειδικότερα απαιτείται η ανάπτυξη του δηµιουργικού: 

Σηµείων προβολής και ανάδειξης του προϊόντος που θα αφορούν την διάδοση 

της πεζοπορικής διαδροµής εντός του τουριστικού προορισµού, εκτός όµως της 

διαδροµής, αλλά σε σηµεία υψηλής επισκεψιµότητας επισκεπτών.  

Η δράση θα αφορά στην συγκέντρωση περιεχοµένου διάδοσης του προϊόντος, 

συλλογή οπτικού υλικού και το δηµιουργικό των σηµείων διάδοσης.  

Παραδοτέο : ∆ηµιουργικό – µακέτα προς εκτύπωση 
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 Σηµείων πληροφόρησης επισκέπτη που θα βρίσκονται εντός της διαδροµής. 

Θα αφορά στην συγκέντρωση περιεχοµένου πληροφόρησης των σηµείων χωριών και 

οικισµών που θα βρίσκονται πάνω στην διαδροµή και ειδικά στην έναρξη και λήξη 

κάθε διαδροµής, στην τεκµηρίωση και παρουσίαση σηµείων τουριστικού 

ενδιαφέροντος, καταγραφή και παρουσίαση στοιχείων της διαδροµής, συλλογή 

οπτικού υλικού. Τα παραπάνω θα αποτελέσουν τα στοιχεία του δηµιουργικού προς 

εκτύπωση. 

Παραδοτέο : ∆ηµιουργικό – µακέτα προς εκτύπωση  
 

Πληροφοριακών σηµείων κατεύθυνσης: 

Θα αφορά την ανάπτυξη κοινού δηµιουργικού το οποίο θα έχει όµοια  αισθητική και 

λειτουργική δοµή και θα υποστήριξη την διευκόλυνση των επισκεπτών κατά την 

διαδροµή.  Θα αφορά στην παρουσίαση πληροφοριακών στοιχείων του προορισµού 

και θα ενσωµατώνει τα λογότυπα του πεζοπορικού προϊόντος.  

Παραδοτέο : ∆ηµιουργικό – µακέτα προς εκτύπωση  
 

Επιµέλεια κοινής αισθητικής επιβεβαιωτικών σηµείων. Θα αφορά την επιλογή 

χρωµατικών τόνων, κωδικών χρωµάτων, διαστάσεων, προσαρµογές λογοτύπου και 

γενικά προδιαγραφών χρήσης. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1. Κεντρικές πινακίδες δικτύου - προβολής και ανάδειξης του προϊόντος  
 

Παραδοτέο: 

Εκτυπώσιµο αρχείο µε διαστάσεις 150εκ. πλάτος Χ 100 εκ ύψος. 

που θα περιλαµβάνει το δηµιουργικό (µακέτα), κείµενο (ελληνικά και αγγλικά), 

χάρτες, πληροφορίες και φωτογραφίες σε µορφή PDF 

 

Περιεχόµενο: 

Εποπτικός χάρτης Μαγνησίας σε µικρή κλίµακα, µε τοποθέτηση των κύριων σηµείων 

αναφοράς και των εισόδων στην περιοχή. 

Μεγάλος χάρτης κλίµακας ανάλογης του δικτύου και του χώρου εκτύπωσης. 

Πίνακας µε τις διαδροµές και τα βασικά στοιχεία των διαδροµών (όνοµα, δυσκολία, 

κυκλική/µη κυκλική, µήκος, χρόνος). 

Στοιχεία γνωριµίας µε το προϊόν και εξοικείωσης µε τη θεµατική του  τουρισµού. Οι 

διαδροµές είναι οργανωµένες σε δύο οµάδες (µονοπάτι της θάλασσας, µονοπάτι των 

χωριών). 

 

2. Πινακίδες διαδροµής - Σηµείων πληροφόρησης επισκέπτη 
 

Παραδοτέο: 

Εκτυπώσιµο αρχείο µε διαστάσεις  100 εκ. πλάτος Χ 70 εκ. ύψος. 

 

Θα παραδοθούν 18 τελικά αρχεία, που θα περιλαµβάνουν το δηµιουργικό (µακέτα), 

κείµενο (ελληνικά και αγγλικά), χάρτες, πληροφορίες και φωτογραφίες σε µορφή 

PDF. 
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Περιεχόµενο: διάγραµµα µε υπόβαθρο δορυφορική εικόνα από το Google Earth, µε 

αποτυπωµένη τη διαδροµή µε έντονο σύµβολο και αντίστοιχα την αφετηρία και τον 

προορισµό.  

Στα στοιχεία περιεχοµένου θα περιλαµβάνονται  

1. Βασική περιγραφή της διαδροµής  

2. Κύρια περιβαλλοντικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά που αφορούν το 

σηµείο και προκαλούν τον επισκέπτη – τουρίστα να γνωρίσει- επισκεφτεί. Θα 

περιλαµβάνονται  2 έως 4 φωτογραφίες.  

3. Πίνακας µε τα βασικά στοιχεία (δυσκολία, κυκλική/µη κυκλική, µήκος, 

χρόνος, µέγιστο/ελάχιστο υψόµετρο, συνολική ανάβαση, συνολική 

κατάβαση). 

Μία στο κάθε άκρο διαδροµής.  

 

3. Πινακίδες κατεύθυνσης 
Παραδοτέο: 

 
Εκτυπώσιµα αρχεία µε διαστάσεις 50 εκ. πλάτος Χ 25-50 εκ. ύψος,. Το τελικό ύψος 

θα προσαρµοστεί και θα είναι ανάλογο του αριθµού των εγγραφών. 

Παραδοτέα: 131 τελικά αρχεία σε πρωτόκολλο SVG που θα περιλαµβάνουν το 

δηµιουργικό (µακέτα), τα κείµενα και τις πληροφορίες των προορισµών (ελληνικά 

και αγγλικά) και ως προσαρτώµενα αρχεία τα εικονίδια και τα logo. 

Περιεχόµενο: Κάθε αρχείο περιλαµβάνει όνοµα και υψόµετρο θέσης, κωδικό 

πινακίδας, προορισµούς µε απόσταση/χρόνο, άλλο – κοντινό ενδιαφέρον σηµείο µε 

απόσταση/χρόνο. 

 

4. Επιβεβαιωτικά σηµάδια. 

∆ιαστάσεις: 14 εκ. πλάτος Χ 14 εκ. ύψος. 

Θα παραδοθεί η µακέτα του επιβεβαιωτικού σηµαδιού σε πρωτόκολλο SVG µε όλο 

το λεκτικό και εικαστικό. Το λογότυπο θα παραδοθεί από το δήµο. 

 

Όλα τα λογότυπα (Pelion Routes, δήµων, ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, άλλων 

φορέων) θα παραδοθούν σε αρχείο εικόνας υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 3000 

πιξελς) από την αναθέτουσα υπηρεσία – ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

 

Οι µακέτες θα παραδοθούν για έλεγχο από τον ανάδοχο στο ∆ήµο Ζαγοράς-

Μουρεσίου σε αρχεία PDF. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιήσει τις διορθώσεις 

και να στείλει τα τελικά αρχεία (PDF), µαζί µε κατάλογο των αλλαγών που έκανε. 

Προβλέπεται ένας κύκλος διορθώσεων. 

 

∆ικαιώµατα 

Με την προµήθεια των πιο πάνω, ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου αποκτά: 

1. το δικαίωµα αναπαραγωγής κειµένων σε άλλα έντυπα, µε την υποχρέωση να 

αναφέρει τον συγγραφέα, που διατηρεί το πνευµατικό δικαίωµα. 

2. το δικαίωµα αναπαραγωγής φωτογραφιών, στην ανάλυση που δόθηκαν, σε 

άλλα έντυπα, µε την υποχρέωση να αναφέρει του φωτογράφου που διατηρεί 

το πνευµατικό δικαίωµα.  

3. το δικαίωµα χρήσης των χαρτών που παραδίδονται για οποιαδήποτε εφαρµογή 

προβολής, εξαιρουµένων των εµπορικών σκοπών.  

 

∆εδοµένης του είδους της υπηρεσίας που αφορά την ανάπτυξη εξειδικευµένου 

περιεχοµένου πληροφόρησης, της αποτύπωσης των υποβάθρων χαρτών πεζοπορικών 

διαδροµών και την προβολή του ειδικού προϊόντος του πεζοπορικού τουρισµού, η 
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παραπάνω εργασία δεν µπορεί να υλοποιηθεί µε ιδία µέσα από το Τµήµα Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

 

Το κόστος της εν λόγω  δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6117.01 - Αµοιβές και έξοδα 

ελευθέρων επαγγελµατιών “ Ανάπτυξη περιεχοµένου, δηµιουργία µακετών 

ενηµέρωσης και προβολής πεζοπορίας” του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 

2021 του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 4.960,00 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και το τελικό κόστος της δαπάνης δεν µπορεί να 

ξεπεράσει το ποσό αυτό. Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ 00.6117.01 του 

προϋπολογισµού για το οικ. έτος 2021. Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 54/2021 

Απόφαση του ∆.Σ. περί 1
ης

 Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 και η 

οποία εγκρίθηκε µε την 68073/05.04.2021 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας  και 

θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

 

 

 
  
 

  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
 

Ποσότητα 
Τιµή 

µονάδας 

Συνολική 
∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 
Κεντρικές πινακίδες δικτύου - προβολής και 

ανάδειξης του προϊόντος - µακέτες 
Τ.Μ. 2,00 530,00 1.060,00 

2 
Μακέτες διαδροµής - Σηµείων πληροφόρησης 

επισκέπτη 
Τ.Μ. 15,00 100,00 1.500,00 

3 Μακέτες  κατεύθυνσης Τ.Μ. 144,00 10,00 1.440,00 

 ΣΥΝΟΛΟ € :    4.000,00 
 Φ.Π.Α. 24 % € :    960,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :    4.960,00 

 

 

Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις 

τρέχουσες τιµές για την παροχή των ανωτέρω εργασιών.  

 
 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο :  Αντικείµενο συγγραφής 
Ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου προτίθεται να αξιοποιήσει τα υφιστάµενα 

πεζοπορικά µονοπάτια στα όριά του. Για το λόγο αυτό απαιτείται η καταγραφή και 

αξιολόγηση ως προς τη βατότητα υφιστάµενων µονοπατιών στα όρια του ∆ήµου Ζαγοράς-
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Μουρεσίου και ο έλεγχος δυνατότητας αξιοποίησης και ανάδειξης τους µε πρόταση 

διαδροµής κατάλληλης για πεζοπορία. Επιπλέον θα χρειαστεί σύντοµη περιγραφή της 

ευρύτερης περιοχής καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και λήψη 

φωτογραφιών. 

Λόγω του µεγάλου µήκους των µονοπατιών τα οποία θα διερευνηθούν, το οποίο 

εκτιµάται σε 200 χιλιόµετρα περίπου, των ειδικότερων γνώσεων που απαιτούνται και οι 

οποίες δεν εµπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του ∆ήµου αλλά και του σύντοµου 

χρονικού διαστήµατος στο οποίο πρέπει να τελειώσει η διερεύνηση των µονοπατιών, τόσο 

λόγω της πρόσκλησης χρηµατοδότησης που αναµένεται για τέτοιου είδους παρεµβάσεις, 

όσο και λόγω της αναµενόµενης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών λόγω εποχής, δεν 

είναι εφικτή η συλλογή αυτών των στοιχείων από τους υπαλλήλους του ∆ήµου. 

Με αυτά τα δεδοµένα προτείνεται να ανατεθεί η συγκεκριµένη υπηρεσία σε ιδιώτη 

µε εµπειρία στο αντικείµενο. 

Η εκτίµηση του κόστους της παραπάνω υπηρεσίας προϋπολογίζεται στα 4.000,00 € 

πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι 4.960,00 €, και θα βαρύνουν τον κωδικό Κ.Α. 00-6117.01 του 

προϋπολογισµού του 2021. 

 

Άρθρο 2ο:    Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

•  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

• 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. 

• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

    µε τις οποίες οφείλει να συµµορφώνεται ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 

 

Άρθρο 3ο :   Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1.Τεχνική περιγραφή 

2.Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  

3.Συγγραφή υποχρεώσεων  

 

Άρθρο 4ο:   Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
Η εκτέλεση της εργασίας θα έχει χρονική διάρκεια 1 µήνα. 

 

Άρθρο 5ο:   Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών σύµφωνα µε την περιγραφή του αντικειµένου 

συγγραφής. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο του κόστους. 
Σε καµία περίπτωση η συνολική δαπάνη δε θα ξεπεράσει την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

των 4.960,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.24%  

Η ανάθεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί µε τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης. 
 

 
Άρθρο 6ο:  Υποχρεώσεις του εντολέα  
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και υλικών τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας. 

 

Άρθρο 7ο :    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 
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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 8ο :    Αναθεώρηση τιµών  

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

παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.   

 

Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωµής 
 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 

4.960,00ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.  

Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της 

εργασίας, να καταβάλει την ανάλογη αµοιβή, ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών. 

 

Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εγγυητικές 
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 11ο :   Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις.                    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

 
Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 


