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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. πρωτ. 9758/24.09.2020 Πρόσκλησης που αφορά την προµήθεια δοµικών 

υλικών ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου και προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ζηµιές που προέκυψαν 

για την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης, δεξαµενών, υδροµαστεύσεων, µε αποτέλεσµα την 

διακοπή υδροδότησης περιοχών εντός οικισµών και αδυναµία πρόσβασης, λόγω κατολισθήσεων, 

στα δίκτυα υποδοµών που επλήγησαν από την θεοµηνία.,  στις θέσεις «Παναγία» και «Συνοικία 

Μεταµόρφωση Σωτήρος» της ∆.Κ.Ζαγοράς και στη θέση «Άνω Συνοικία» της Τ.Κ.Πουρίου, η 

οποία απέβη άγονη λόγω µη προσέλευση οικονοµικού φορέα, ο ∆ήµος µας επαναλαµβάνει την 

διαδικασία για την ανωτέρω δαπάνη. 

 

 

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια της δαπάνης, κρίνοντας ότι υπάρχει άµεσος 

και προφανής κίνδυνος για την δηµόσια υγεία και ασφάλεια, καθώς και πρόκληση ζηµίας των 

∆ηµοτικών συµφερόντων όπως περιγράφονται παρακάτω:  

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προµήθειας: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 

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

«Προµήθεια δοµικών υλικών ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου», προϋπολογισµού 4.933,71€ (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 την Τετάρτη 30.09.2020 και ώρα 12:00'µ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 9612/22.09.2020 

Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενης δαπάνης. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

3.978,80€  συν 954,91€ (24% Φ.Π.Α)  = 4.933,71€.  

 

ΠΡΟΣ 

 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ζαγορά, 29.09.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 9907 
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Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον  Κ.Α.  30-6662.01 του προϋπολογισµού του τρέχοντος οικ. 

έτους. Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 3/2020 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισµού οικ. 

έτους 2020 και η οποία εγκρίθηκε µε την 165/15426/03.02.2020 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. 

 

∆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  



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

β) τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη 

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

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. 

9612/22.09.2020 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 30.09.2020 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. 9612/22.09.2020 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                                    
Tηλ.  24263-50115/105 
Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 
FAX 24260 - 23128 
ΤΚ 37001 
Email: texzagmour@gmail.com                                                
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Για την ανάθεση της δαπάνης µε τίτλο: «Προµήθεια δοµικών υλικών ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου» 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

 

1 
Αµµοχάλικο Κ.Μ. 90,00 24,19  

 

2 Τσιµέντο ΣΑΚ. 90,00 6,05  
 

3 ∆οµικό Πλέγµα Τ.Μ. 70,00 13,71  
 

4 
Σίδηρος 

Οπλισµού 
ΚΙΛ. 350,00 0,85  

 

   
 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 

   
 

 
ΦΠΑ 24% 

 

   
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 


