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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 12312

Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά Πηλίου
Πληροφορίες: Καλεσόπουλος Δ.
Τηλέφωνο: 24263 50104/115
Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ
Email: texzagmour@gmail.com

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο
Ζαγοράς-Μουρεσίου (Τ.Κ.ΠΟΥΡΙΟΥ – ΘΕΣΕΙΣ “ΟΒΡΙΟΣ” & “ΜΙΤΖΕΛΑ”) Με
την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
(Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ν0541
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Έχοντας λάβει υπόψη:
Α)
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, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
5/. Όσον αφορά το Κ.Η.Μ.Δ.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.
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6/. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021
7/. 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8/. Του Νόμου 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ΦΕΚ 114/4,
3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/Α, Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-
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2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
9/. Το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες διατάξεις , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
10/. του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν.4412/2016 προβλέπεται: «Στις ειδικές
περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες
αρχές µπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση ή διαγωνισµό».
11/. του 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».
12/. του άρθρου 72 παρ. 1 δ του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες, µεταξύ άλλων
αρµοδιοτήτων, η Οικονοµική Επιτροπή: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών
και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης
αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών,
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις».
13/. του άρθρου 158 παρ.7 του Ν.3463/2006 προβλέπεται ότι για την άµεση
αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης,
φωτισµού και σε δρόµους και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών,
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει
κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που
υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην
πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.
14/. το Άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 σχετικά με τις διαδικασίες για την κανονικότητα
της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών και του αρ. πρωτ.
Π1/2110/2006 διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου Ανάπτυξης – Τμήμα
Θεσμικών Ρυθμίσεων περί εφαρμογής του παραπάνω Νόμου. Η τιμολόγηση θα
γίνεται μόνο βάσει της μέσης τιμής, όπως αυτή επίσημα διαμορφώνεται ημερησίως,
για έκαστο είδος, από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
15/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010 (Δ.Κ.Κ.) με τίτλο
«Αρμοδιότητες του Δημάρχου» και ειδικά την παράγραφο 2 στην οποία αναφέρεται
ότι: «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία
των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί
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να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της
επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση
τη σχετική απόφασή του κατά την επομένη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής
του Ν.3852/2010»
16/. Την ανάγκη του ∆ήµου για την υπηρεσία.
17/. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 12310/17.12.2021 τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω
υπηρεσίας.
Β)
1/. Τα έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
2/. Την Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί κήρυξης του Δήμου ΖαγοράςΜουρεσίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
3/. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 79676/27-10-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ περί χρηματοδότησης
ποσού 200.000,00€.
4/. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
5/. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12308/17.12.2021 έγγραφο περί αδυναμία εκτέλεσης της
ανωτέρω υπηρεσίας με ιδία μέσα.
6/. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 12310/17.12.2021 τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας
του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α/. Την έγκριση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 12310/17.12.2021 τεχνικών προδιαγραφών της
ανωτέρω υπηρεσίας.
Β/. Την έγκριση της διενέργειας απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16
Γ/. Τον ορισμό επιτροπής εξέτασης προσφορών τους κάτωθι:
α) Οικονόμου Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού
β) Γερμάνη Πηνελόπη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού
Δ/. Την Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα με την
επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ, [με Αριθμό Μητρώου
365, σύμφωνα με την Απόφαση της Πράξης Νο6/27-11-2020 του Τεχνικού
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων
και την υπ’ αριθμ. 6727-30/09/2014 απόφ. του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας μέσω του
Εντολέα του], ΑΦΜ 061971402, Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ, Δ/νση: Καραϊσκάκη, ταχ. Κωδ.
38222, Λήξη πτυχίου 26/11/2023,για την ανάληψη σε όλη την επικράτεια έργων ή
εργασιών: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό έως 18.000€ πλέον ΦΠΑ»
Συνημμένα:
- Υπ' αρίθμ. πρωτ. 12310/17.12.2021 Τεχνική περιγραφή της ανωτέρω δαπάνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ
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Ζαγορά, 17.12.2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 12310

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου
Πληροφορίες: Καλεσόπουλος Δ.
Τηλέφωνο: 24263 50104/115
Fax: 24260 23128
Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ
E-MAIL: texzagmour@gmail.com

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» (Τ.Κ.ΠΟΥΡΙΟΥ – ΘΕΣΕΙΣ
“ΟΒΡΙΟΣ” & “ΜΙΤΖΕΛΑ”)
Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
(Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
α/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το γεωγραφικό εύρος του Δήμου 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 Δήμο 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.
Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου είναι χαρακτηρισμένος ως
ορεινός μειονεκτικός δήμος (Ν.4071/2012, άρθρο 4 – ΦΕΚ 85/ΤΕΎΧΟΣ Α/11-042012).
Με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 4714/07.10.2021, 9702/08.10.2021, 4732/08.10.2021,
4756/09.10.2021,
4753/09.10.2021,
9724/11.10.2021,
9779/11.10.2021,
9853/12.10.2021, 11236/22.11.2021 και 11392/25.11.2021 έγγραφα της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου ενημερώθηκε για
τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επρόκειτο να πλήξουν την περιοχή.
Συγκεκριμένα, την 9η και 10η Οκτωβρίου 2021, νέα πλημμυρικά φαινόμενα
επηρέασαν καταστροφικά το Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου από την θεομηνία «Αθηνά»
με το Μετεωρολογικό Σταθμό του Αστεροσκοπίου Αθηνών να καταγράψει 730 lt
βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο στις πληγείσες περιοχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι
από το απόγευμα της Πέμπτης 7/10 έως το απόγευμα τις Κυριακής 10/10, ο
αθροιστικός υετός που έχει καταγραφεί στη Ζαγορά Πηλίου μέσα σε 72 ώρες,
ξεπερνά τα 700 χιλιοστά (τα 473 στις 9/10 και έως το απόγευμα σήμερα), ύψος
βροχής σχεδόν διπλάσιο από το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης της Αθήνας. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε όλο το οδικό και αγροτικό δίκτυο του Δήμου
Ζαγοράς-Μουρεσίου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την μετακίνηση και την
πρόσβαση των ανθρώπων στα κτήματά τους, καθώς ήδη διανύουμε την εποχή
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κλαδέματος των καλλιεργειών.
Επιπρόσθετα, τα φαινόμενα αυτά σε συνδυασμό με όλες τις προηγούμενες ζημιές,
προκάλεσαν την διόγκωση των υπαρχουσών πληγών και επιβάρυναν ακόμα
περισσότερο τα αγροτικά και τα δασικά δίκτυα και κυρίως τα δίκτυα άρδευσης που
ως γνωστόν οι πηγές βρίσκονται μέσα σε μεγάλα ρέματα. Ακόμη, παρατηρήθηκαν
καταπτώσεις µε αποτέλεσµα την καταστροφή του οδικού δικτύου, τον οδικό
αποκλεισµό αγροτικών περιοχών, αδυναµία πρόσβασης, λόγω κατολισθήσεων, στα
δίκτυα υποδοµών που επλήγησαν από την θεοµηνία και καταστροφή σε διάφορα
σηµεία του αγροτικού οδικού δικτύου και αδυναµία πρόσβασης σ’ αυτό.
Να προσθέσουμε ότι οι έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου δεκαημέρου του
Νοεμβρίου 2021 επιδείνωσαν ακόμα περισσότερο την ήδη βεβαρημένη άσχημη
κατάσταση του Δήμου με νέες καταπτώσεις πρανών και μεγάλη ποσότητα λάσπης και
φερτών υλικών (κορμοί δέντρων, βράχια κλπ.) στο οδικό δίκτυο της περιοχής.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου βρίσκεται ήδη σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης έως την 30.12.2021 σύμφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ.
256392/01.07.2021 έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα «Συνέχιση
Παράτασης κήρυξης του ∆ήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου της Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ &
ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, στο σύνολό του ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα.
Συγκεκριμένα, η δαπάνη αφορά εργασία αποκατάστασης αγροτικών δρόµων, μετά
από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, όπως διαπιστώθηκε μετά από επιτόπια αυτοψία
των αρμόδιων αντιδημάρχων σε συνεργασία με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας,
και αφορούν σε διάφορα σημεία του δικτύου της Τ.Κ.Πουρίου, Θέσεις «ΟΒΡΙΟΣ» &
«ΜΙΤΖΕΛΑ», δεδοµένου ότι έχουν υποστεί πολλές βλάβες οι οποίες είτε
δυσχεραίνουν είτε καθιστούν αδύνατη σε ορισµένες περιπτώσεις τη βατότητα αυτών.
Το αγροτικό δίκτυο στις προαναφερθείσες θέσεις είναι µη προσβάσιµο, λόγω
κατολισθήσεων πρανών ανάντι και κατάντι του δρόµου και διαβρώσεων του
εδάφους.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ
Οι ζημιές που προκλήθηκαν από την εν λόγω θεομηνία εντοπίζονται στην αγροτική
οδοποιία όλων των παραπάνω θέσεων.
Πιο συγκεκριμένα:
1.
προκλήθηκαν πλημύρες με αποτέλεσμα τη διάβρωση και καταστροφή του
πεπαλαιωμένου οδικού δικτύου (αγροτικού και μη) λόγω μη ύπαρξης τεχνικών και
ερεισμάτων- τάφρων για την παροχέτευση των όμβριων υδάτων καθώς και
καταστροφή της γεωργικής γης και καταγράφηκαν έντονες καταπτώσεις
2.
παρουσιάζονται γεωλογικές αστοχίες (καθιζήσεις καταντη πρανούς) στο
οδόστρωμα το οποίο έχει αποσαθρωθεί πλήρως με αποτέλεσμα να καθίσταται άκρως
επικίνδυνο για τροχαία ατυχήματα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για την αποκατάσταση των προαναφερόμενων ζημιών, συνεκτιμήθηκαν τα δεδομένα
από υπάρχουσες μελέτες, καθώς και από επιτόπιους ελέγχους της Υπηρεσίας και των
αρμόδιων αντιδημάρχων και θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:
1.
Αποκατάσταση καταπτώσεων βράχων, χωμάτινων όγκων - φερτών υλικών
(ΟΒΡΙΟΣ, ΜΙΤΖΕΛΑ)
2.
Αποκατάσταση της επιφανείας του οδοστρώματος στις θέσεις που
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εκδηλώθηκαν αστοχίες (καθιζήσεις-αποκολλήσεις – πτυχώσεις – υποσκαφή ) με
απομάκρυνση των αποκοπτώμενων τμημάτων (ΟΒΡΙΟΣ, ΜΙΤΖΕΛΑ).
3.
Καθαρισμός ερεισμάτων του οδικού δικτύου από συσσωρευμένα χόρτα και
κλαδιά και απομάκρυνση αυτών (ΟΒΡΙΟΣ, ΜΙΤΖΕΛΑ).
4.
Εργασίες εξυγίανσης των επιφανειών οδοστρωσίας όπου έχουν υποστεί
βλάβη, διάβρωση ή έχουν κουφώσει καθώς τα υλικά οδοστρωσίας έχουν παρασυρθεί
από την έντονη ροή του νερού των ακραίων βροχοπτώσεων (ΟΒΡΙΟΣ, ΜΙΤΖΕΛΑ).
Η αναγκαιότητα για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, προκύπτει λόγω της έλλειψης
των ειδικών μηχανημάτων και του προσωπικού, για τις συγκεκριμένες εργασίες,
σύμφωνα και με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 12308/17.12.2021, έγγραφο περί αδυναμίας
διάθεσης κατάλληλου προσωπικού και μηχανημάτων για την εκτέλεση των ανωτέρω
υπηρεσιών.
Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 14.880,00€ συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει Κ.Α. του τρέχοντος οικ. Έτους που θα δημιουργηθεί στην
επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση (Χρηματοδότηση ποσού 200.000,00€,
σύμφωνα με το υπ ’αριθμ. πρωτ. 79676/27-10-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ).
Το υπάρχον δυναμικό σε μηχανήματα έργου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, δεν
επαρκεί για άμεση και ταυτόχρονη απομάκρυνση χωμάτινων όγκων και φερτών
υλικών από το δημοτικό οδικό δίκτυο (εσωτερικό ή αγροτικό) που περιλαμβάνεται
στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων έργου με τους
χειριστές τους.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά ανά μηχάνημα. Με την
υποβολή της προσφοράς οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδείξουν ότι διαθέτουν
στην κατοχή τους τα μηχανήματα έργου που ζητούνται από την μελέτη και για τα
οποία υποβάλλουν προσφορά, προσκομίζοντας σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή
Υπεύθυνη Δήλωση στις οποίες θα αναφέρεται ότι έχει στην κατοχής τους τα
απαιτούμενα μηχανήματα που αναφέρονται στην μελέτη και θα μπορούν να τα
χρησιμοποιήσουν όποτε τους ζητηθούν μέχρι την λήξη ισχύος της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω των αρμόδιων αντιδημάρχων, θα έχει την ευθύνη της
κλήσης των μηχανημάτων που απαιτούνται κάθε φορά, χωρίς να υπάρχει η
υποχρέωση χρήσης όλων των μηχανημάτων.
Οι ώρες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αποτελούν εκτίμηση και
δεν είναι δεσμευτικές για το Δήμο. Μοναδική δέσμευση αποτελεί η προσφορά του
κάθε αναδόχου για την ωριαία αποζημίωση του. Ο κάθε ανάδοχος θα απασχοληθεί
για όσο διάστημα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης,
πριν την υποβολή του τιμολογίου, θα πρέπει να προσκομισθούν στην αναθέτουσα
αρχή υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας που να πιστοποιεί
την εκτέλεση των εργασιών καθώς και το ημερολόγιο πραγματοποιηθεισών εργασιών
όπου θα φαίνονται οι θέσεις, οι ώρες και η ημερομηνία των εργασιών υπογεγραμμένα
από τον Πρόεδρο, τον ανάδοχο και τον αντιδήμαρχο της αντίστοιχης Δημοτικής
Ενότητας.
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Ο προσδιορισμός του κόστους μίσθωσης των μηχανημάτων γίνεται με βάση τα
δεδομένα του μητρώου μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Απόφαση
Ο.Ε. 1334/2021 - ΑΔΑ: 6ΙΘΩ7ΛΡ-Κ65).
Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο
(ειδικότερα να περιλαμβάνει κάλυψη για σωματικές βλάβες προς τρίτους και υλικές
ζημιές προς τρίτους και επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ως εργαλείου μηχανήματος έργου
για σωματικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζημιές προς τρίτους).
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο χειρισμός των μηχανημάτων θα γίνεται από χειριστές - οδηγούς που έχουν το
δικαίωμα χρήσης τους (δηλαδή η άδεια χειριστή τους θα καλύπτει τις προδιαγραφές του
μηχανήματος που θα χειρίζονται).
ΑΜΟΙΒΗ
Η ωριαία αμοιβή για κάθε τύπο μηχανήματος με το χειριστή του που θα υποβάλει ο
κάθε υποψήφιος ανάδοχος, δεν θα ξεπερνά την αμοιβή που ορίζεται στην μελέτη.
Στην αμοιβή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη και ουδεμία άλλη οικονομική αξίωση δεν
μπορεί να απαιτηθεί.
Η δαπάνη διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
1/. του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν.4412/2016 προβλέπεται: «Στις ειδικές
περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες
αρχές µπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση ή διαγωνισµό».
2/. του 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».
3/. του άρθρου 72 παρ. 1 δ του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες, µεταξύ άλλων
αρµοδιοτήτων, η Οικονοµική Επιτροπή: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών
και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης
αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών,
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις».
4/. του άρθρου 158 παρ.7 του Ν.3463/2006 προβλέπεται ότι για την άµεση
αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης,
φωτισµού και σε δρόµους και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών,
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει
κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που
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υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην
πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.
5/. το Άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 σχετικά με τις διαδικασίες για την κανονικότητα
της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών και του αρ. πρωτ.
Π1/2110/2006 διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου Ανάπτυξης – Τμήμα
Θεσμικών Ρυθμίσεων περί εφαρμογής του παραπάνω Νόμου. Η τιμολόγηση θα
γίνεται μόνο βάσει της μέσης τιμής, όπως αυτή επίσημα διαμορφώνεται ημερησίως,
για έκαστο είδος, από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
6/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010 (Δ.Κ.Κ.) με τίτλο
«Αρμοδιότητες του Δημάρχου» και ειδικά την παράγραφο 2 στην οποία αναφέρεται
ότι: «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία
των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί
να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της
επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση
τη σχετική απόφασή του κατά την επομένη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής
του Ν.3852/2010»
7/. 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 1427 Β΄)) κατά το οποίο η σύναψη
σύβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξία 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.
8/. Του Νόμου 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ΦΕΚ 114/4,
3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/Α, Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-82016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
9/. Το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες διατάξεις.
β/ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο : : ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ (με ιπποδύναμη του
κινητήρα να είναι από 50 έως και 100 ίππους (ΗΡ))
Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για
τα παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για
εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στα Δημοτικά οδικά δίκτυα του Δήμου και
Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισμών), σύμφωνα με την συγγραφή υποχρεώσεων και την
τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες,
οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου
να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση
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του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό
με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση
εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από
εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές
της Πολιτικής Προστασίας κ.α) και περατώνεται αυτός ο χρόνος με την
αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας, η οποία
μπορεί να είναι και προφορική. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται
η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών.
Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση μη
απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Οι εντολές
της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται μόνο από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε
είδους ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως
τελειωμένη και έντεχνη εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(Τιμή για 1 ώρα εργασίας χωματουργικού μηχανήματος πλήρως εφοδιασμένου και
εξοπλισμένου, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται
για την πλήρως τελειωμένη εργασία).
Φορτωτής με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι από 50 έως και 100 ίππους (ΗΡ).
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα ευρώ
(Αριθμητικά): 60,00 €
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
(ΤΣΑΠΑ) (με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι από 50 έως και 100 ίππους
(ΗΡ))
Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για
τα παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για
εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στα Δημοτικά οδικά δίκτυα του Δήμου και
Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισμών), σύμφωνα με την συγγραφή υποχρεώσεων και την
τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες,
οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου
να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση
του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό
με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση
εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από
εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές
της Πολιτικής Προστασίας κ.α) και περατώνεται αυτός ο χρόνος με την
αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας, η οποία
μπορεί να είναι και προφορική. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται
η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών.
Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση μη
απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Οι εντολές
της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται μόνο από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.

ΑΔΑ: ΨΝΞΖΩΡΚ-4ΗΣ

Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε
είδους ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως
τελειωμένη και έντεχνη εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(Τιμή για 1 ώρα εργασίας χωματουργικού μηχανήματος πλήρως εφοδιασμένου και
εξοπλισμένου, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται
για την πλήρως τελειωμένη εργασία).
Υδραυλικός εκσκαφέας (τσάπα) με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι από 50 έως και
100 ίππους (ΗΡ).
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικά): 65,00 €
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (10tn και άνω)
Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για
τα παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για
εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στα Δημοτικά οδικά δίκτυα του Δήμου και
Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισμών), σύμφωνα με την συγγραφή υποχρεώσεων και την
τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες,
οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου
να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση
του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό
με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση
εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από
εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές
της Πολιτικής Προστασίας κ.α) και περατώνεται αυτός ο χρόνος με την
αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας, η οποία
μπορεί να είναι και προφορική. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται
η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών.
Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση μη
απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Οι εντολές
της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται μόνο από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε
είδους ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως
τελειωμένη και έντεχνη εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(Τιμή για 1 ώρα εργασίας χωματουργικού μηχανήματος πλήρως εφοδιασμένου και
εξοπλισμένου, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται
για την πλήρως τελειωμένη εργασία).
Ανατρεπόμενο φορτηγό (10tn και άνω)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικά): 45,00 €

ΑΔΑ: ΨΝΞΖΩΡΚ-4ΗΣ

γ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

(1)

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

(3)

Τ.Κ.ΠΟΥΡΙΟΥ

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΦOΡΤΩΤΗΣ

Τ.Κ.ΠΟΥΡΙΟΥ
2

Τ.Κ.ΠΟΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(4)

(2)

1

3

ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ)

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
(κατ’ εκτίμηση)

ΤΙΜΗ
ανά ΩΡΑ
€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
€

(4)x(5)x(6)

(5)
(6)

(7)

(8)

1
(έως και 100hp)

90,00

60,00

5.400,00

5.400,00

1
(έως και 100hp)

60,00

65,00

3.900,00

3.900,00

1
(Από 10tn και άνω)

60,00

45,00

2.700,00

2.700,00

Άθροισμα

12.000,00

ΦΠΑ 24%

2.880,00

Γενικό
Σύνολο

14.880,00

Για το Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ο Επιστημονικός Συνεργάτης
ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας
& Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας
Tηλ. 24263-50108
Πληροφορίες: Κοπατσάρης Δ.
FAX 24260 - 23128
ΤΚ 37001
Email: texzagmour@gmail.com

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες
στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (Τ.Κ.ΠΟΥΡΙΟΥ – ΘΕΣΕΙΣ “ΟΒΡΙΟΣ” & “ΜΙΤΖΕΛΑ”), με την
διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Α/Α

(1)

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

(2)

ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

(3)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(4)

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
(κατ’ εκτίμηση)

ΤΙΜΗ
ανά ΩΡΑ
€

Η
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
€

€
(4)x(5)x(6)

(5)
(6)

(8)
(7)

Τ.Κ.ΠΟΥΡΙΟΥ
1

Τ.Κ.ΠΟΥΡΙΟΥ
2

3

Τ.Κ.ΠΟΥΡΙΟΥ

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΦOΡΤΩΤΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ)

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ

1
(έως και 100hp)

90,00

60,00

1
(έως και 100hp)

60,00

65,00

1
(Από 10tn και άνω)

60,00

45,00

Άθροισμα

ΦΠΑ 24%

Γενικό
Σύνολο

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

