
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
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Πληροφορίες: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆.  

Τηλέφωνο: 24263 50105 

Fax: 24260 23128 

Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ 
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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια της δαπάνης όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προµήθειας: 
«Προµήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση ζηµιών στη συντήρηση κουφωµάτων 

δηµοτικών κτιρίων καθώς και αντικατάσταση φθαρµένων ξύλων σε παγκάκια και σε 

καµπίνες στα διάφορα σηµεία του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, εγγεγραµµένη στον 

Κ.Α. 30-6662.01 – Προµήθεια δοµικών υλικών» 
 

 

Α./Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η & Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 

 

Η παρούσα έκθεση αφορά την προµήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση ζηµιών στη 

συντήρηση κουφωµάτων δηµοτικών κτιρίων καθώς και αντικατάσταση φθαρµένων 

ξύλων σε παγκάκια και σε καµπίνες στα διάφορα σηµεία του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου.  

 

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 ενός (1) µήνα από την ανάρτηση της απόφασης του 

∆ηµάρχου στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.  

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν στην αποθήκη του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου 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. 

 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  
 

Ζαγορά,  06.04.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 3079 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

1 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ Κ.Μ. 0,55 930,00 

2 ΞΥΛΕΙΑ ΛΕΥΚΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ Κ.Μ. 2,00 370,00 

3 ΜΑ∆ΕΡΙΑ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΑ Κ.Μ. 2,00 520,00 

 

Όλα τα είδη που αναγράφονται ανωτέρω µε CPV. 03419000-0(ξυλεία), πρέπει να 

είναι άριστης ποιότητας.   
 
 

Β./ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΑΞΙΑ 

1 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ Κ.Μ. 0,55 930,00 511,50 

2 ΞΥΛΕΙΑ ΛΕΥΚΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ Κ.Μ. 2,00 370,00 740,00 

3 ΜΑ∆ΕΡΙΑ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΑ Κ.Μ. 2,00 520,00 1.040,00 

 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2.291,50€ 

ΦΠΑ 24% 549,96€ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2.841,46€ 

 
 

Τα ανωτέρω υλικά θα παραλαµβάνονται από την Αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής 
Υλικών. Ο προµηθευτής θα έρθει σε επικοινωνία µε την ανωτέρω Επιτροπή για 
τον τρόπο παραλαβής. 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 2.843,77 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και το τελικό κόστος της προµήθειας των 

συγκεκριµένων ειδών δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό αυτό. Η δαπάνη είναι 

εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του έτους 2020  και στον ΚΑ 30-6662.01 για 

προµήθεια δοµικών υλικών ∆ήµου Ζ αγοράς-Μουρεσίου και θα πληρωθεί από τα 

τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 
 

Γ./ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο Προµηθείας. 
Η παρούσα έκθεση αφορά την προµήθεια ξυλείας  για την αποκατάσταση ζηµιών στη 

συντήρηση κουφωµάτων δηµοτικών κτιρίων καθώς και αντικατάσταση φθαρµένων 

ξύλων σε παγκάκια και σε καµπίνες στα διάφορα σηµεία του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου.  

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
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 
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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 

5. Όσον αφορά το Κ.Η.Μ.∆.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. 

6. 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. 

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 ευρώ 

χωρίς Φ.Π.Α. για το τρέχον οικονοµικό έτος 2020. 

8. Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια. 

 

 
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 

2.843,77ευρώ, 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. 
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Άρθρο 8ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την 

προµήθεια ξυλείας. 
                                                                  
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 08/04/2020 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 
 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


