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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. πρωτ. 8943/27.08.2019 Πρόσκλησης που αφορά τον 

καθαρισµό καλντεριµιών – µονοπατιών ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, η οποία απέβη 

άγονη λόγω µη προσέλευσης οικονοµικού φορέα, ο ∆ήµος µας επαναλαµβάνει την 

διαδικασία για την ανωτέρω δαπάνη. 

 

 

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

περιγράφονται παρακάτω: 

 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η δαπάνη αφορά εργασίες καθαρισµού καλντεριµιών και µονοπατιών µε τη χρήση 

χορτοκοπτικών µηχανηµάτων στην ∆ηµοτική Κοινότητα Ζαγοράς του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου και συγκεκριµένα στις θέσεις «Ανάληψη» και « Χορευτό». 

 

Θα καθαριστούν χόρτα, βάτα  και δενδρύλλια από τα πρανή καλντεριµιών και 

µονοπατιών τα οποία εµποδίζουν την µετακίνηση πεζών και την µεταφορά 

προϊόντων. Επίσης θα καθαριστούν µονοπάτια που οδηγούν σε δεξαµενές ύδρευσης 

και άρδευσης εντός της ∆.Κ. Ζαγοράς καθώς και µονοπάτια που οδηγούν στους 

παραλιακούς οικισµούς «Ανάληψη» και « Χορευτό» .  

Θα καθαρισθούν  50στρ. πυκνής βλάστησης από τα πρανή αλλά και εντός 

µονοπατιών και καλντεριµιών της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ζαγοράς. 

 

ΠΡΟΣ 
 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ζαγορά, 30.08.2019 

Αριθ. Πρωτ.: 9111 
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Προϋπολογισµός των εργασιών, είναι   1.705,00€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η 

δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτος 2019, στον κωδικό Κ.Α. 20-6279.05 µε 

εγκεκριµένη δαπάνη 5.400,00€, σύµφωνα µε την µε την υπ’ αρίθµ. 621/2018 

Απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης του προϋπολογισµού έτους 2019 και η οποία 

εγκρίθηκε µε την 92/6906/25.01.2019 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

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

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση (πυροπροστασία), σύµφωνα µε την 

υπ΄αριθµ. 154/2019 ∆.Σ. 

 

 

Β./ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Σχετικό ΠΡΣ ΣΤ4.8.  Κούρεµα χόρτων και χόρτων πρανών 

 

ΣΤ4.8.1 Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5530 

Κούρεµα χόρτων, θάµνων και µικρών δενδρυλίων στο κατάλληλο ύψος, µε 

χλοοκοπτική µηχανή συµπεριλαµβανοµένης και της αποµάκρυνσης από τη θέση 

εργασίας σε επιτρεπόµενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεµα, 

σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθµητικώς: 27,50€ 
 

 

Γ./ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
Εργασίες καθαρισµού 

καλντεριµιών µονοπατιών 
∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

(∆.Κ. Ζαγοράς) 

Μοναδιαίο Κόστος Σύνολο 

50,00 στρ 27,50€/ στρ 1.375,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 330,00€ 

Γενικό Σύνολο 1.705,00€ 

                

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 

εγγεγραµµένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στις Κατηγορίες 

«Χωµατουργικά» ή «Πράσινο» ή «Οδοποιία» ή σε αντίστοιχη κατηγορία του ΜΕΕΠ. 
 

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 05/09/2019 και ώρα 12:00 µ.µ. 
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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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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