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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
(του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και 

ισχύει ) 
 

 

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

περιγράφονται παρακάτω: 

 

 

ΘΕΜΑ:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
  Η δαπάνη αφορά εργασίες για την αποκατάσταση της στέγης στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα Ζαγοράς στη Ζαγορά και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Μουρεσίου στη 

Τσαγκαράδα. Η στέγη των δύο κτιρίων, τόσο από τις πληµµύρες του Φεβρουαρίου 

του 2018, όσο και από την θεοµηνία που έπληξε την περιοχή τον Οκτώβριο -- 

Νοέµβριο 2019 έχει υποστεί φθορές σε πολλά σηµεία, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν 

διαρροές νερού το οποίο καταλήγει εντός των αιθουσών του ∆.Σ. µε αποτέλεσµα να 

καταστρέφεται το κτίριο στο εσωτερικό του και να καθίσταται µη λειτουργικό. 

 ∆εδοµένου ότι διανύουµε την χειµερινή περίοδο, εποχή που την περιοχή του 

∆ήµου πλήττουν συνεχώς πλυµµηρικά φαινόµενα κρίνετε απαραίτητη η καθαίρεση 

και η σωστή επατοποθέτηση των πλακών και του ασφαλτόπανου καθώς και 

Π Ρ Ο Σ 
 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ 
 

Ζαγορά, 21.01.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 406 
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οποιονδήποτε άλλων εργασιών ώστε να αποκατασταθεί άµεσα η ζηµιά στις δύο 

στέγες. 

 Το πρόβληµα οξύνθηκε µε την θεοµηνία "ΖΗΝΟΒΙΑ" µε αποτέλεσµα να 

παρατηρούνται λιµνάζοντα ύδατα επί του δώµατος µε απόληξη στο εσωτερικό της 

αίθουσας τα οποία έχουν δηµιουργήσει ζηµιές στην τοιχοποιία, στην ψευδοροφή, στα 

ξύλινα πατώµατα και στις Η/Μ εγκαταστάσεις και όσο παραµένουν οι συνθήκες 

υγρασίας αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες στην τοιχοποιία των κτιρίων. 

 

 Όλες οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τιµολόγιο της µελέτης. 

 

 Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 6.678,02€ 

συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τους κωδικούς: 

 
Κ.Α 

Προϋ/µού 
CPV ∆ΑΠΑΝΗ 

10-73331.07 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

45261900-3 

Εργασίες επισκευής 

και συντήρησης 

στέγης 

5.000,00 

70-6261.02 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

45261900-3 

Εργασίες επισκευής 

και συντήρησης 

στέγης 

1.678,02 

 

 

 Η δέσµευση του ποσού και η λήψη της σχετικής Α.Α.Υ. θα γίνει αµέσως 
µετά την  έγκριση του Προϋπολογισµού 
 

Το έργο θα εκτελεστεί µε Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1/. Της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06, όταν συντρέχει κατεπείγουσα 

ανάγκη, επιτρέπεται  η απευθείας ανάθεση προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό 

πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής και η  αναγκαία τροποποίηση του 

προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού  

συµβουλίου). 

2/. Το άρθρο 32 του Ν.4412/16 το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ 1 N.4605-

19 (ΦΕΚ 52Α- 1-4-2019) και ειδικά την παρ 2 περιπτ γ’ και 269 περιπτ δ’ 

Ν.4412/16 . 
3/. Την ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕ∆ στο VII Τµήµα ,Πράξη 89/18 κατά την οποία "..Οι βλάβες 

στους κεντρικούς οδικούς άξονες,  συνδέονται αιτιωδώς µε τα έντονα καιρικά 

φαινόµενα που έπληξαν το ∆ήµο και είχαν ως αποτέλεσµα την κήρυξή του σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και ως εκ τούτου στοιχειοθετείται η συνδροµή 

απρόβλεπτων περιστάσεων, µη οφειλόµενων σε ευθύνη της αναθέτουσας Aρχής..". 

4/. Την υπ' αρίθµ. 930/09.12.2019 "Παράταση κήρυξης του ∆ήµου σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις, 

πληµµύρες, κατολισθίσεις), έως 30.01.2020". 

      
 
 

Β./ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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A.T.: 1 - ΟΙΚ 22.71  Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης µε σχιστόπλακες  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241  

Καθαίρεση επικεραµώσεως µε σχιστόπλακες µε ή χωρίς κεραµίδια (κορφιάδες, κλπ) 

οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, µε άνω του 60% χρησίµων σχιστοπλάκων, 

σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος.  

Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση 

των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτοµένης επιφάνειας (m
2
) 

 

ΕΥΡΩ αριθµητικώς : 6,70€ 
 ολογράφως : Έξι Ευρώ και Εβδοµήντα Λεπτά 
  
 

A.T.: 2 - ΟΙΚ 72.15 Επιστέγαση µε σχιστόπλακες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211  

Επιστέγαση µε σχιστόπλακες πάχους 20 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12326-1 "Σχιστολιθικά 

και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: 

Προδιαγραφή προϊόντος", µε σήµανση CE, µε επικάλυψη του κορφιά µε βυζαντινά 

κεραµύδια, σύµφωνα µε την µελέτη, µε κολυµβητή τοποθέτηση των ακραίων 

σχιστοπλακών  κάθε σειράς µε ασβεστοκονίαµα 1:2,5, κατά τον παραδοσιακό τρόπο 

(µε γιαγλάντισµα όπου απαιτείται).  

Περιλαµβάνεται επίσης η κατασκευή των κορφιάδων από ειδικά τεµάχια κεράµων 

βυζαντινού τύπου, καθώς και το γιαγλάντισµα αυτών. Υλικά, κονιάµατα και εργασία 

πλήρους ολοκληρωσης της επικαράµωσης.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) ανεπτυγµένης επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ αριθµητικώς : 45,00€ 
 ολογράφως : Σαράντα Πέντε Ευρώ και Εβδοµήντα Λεπτά 
 

 

A.T.: 3 - ΟΙΚ 79.10 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  

Επίστρωση µε ελαφρά ελαστοµερή ασφαλτική µεµβράνη βάρους 0,5 kg/m2, 

υδρατµοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, µε πυρήνα από µή υφαντές 

ίνες πολυπροπυλενίου. 

Περιλαµβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδοµή µε καρφωτικό εργαλείο µε χρήση  

πλατυκέφαλων καρφιών ή µε διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της 

στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων µε αυτοκόλλητη ταινία, συµβατή 

µε το υλικό 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) καλυπτοµένης επιφανείας (εργασία και υλικά) 

 

ΕΥΡΩ αριθµητικώς : 7,90€ 
 ολογράφως : Επτά Ευρώ και Ενενήντα Λεπτά 
 

 

 

Γ./  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

€ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 
 

1 

Καθαίρεση 

επικαλύψεως στέγης 

µε σχιστόπλακες 

 

 

ΟΙΚ 2241 

 

 

m
2 

95 6,70 636,50 

2 
Επιστέγαση µε 

σχιστόπλακες 

 

ΟΙΚ 7211 

 

m
2
 95 45,00 4.275,00 

3 

Επίστρωση µε 

ελαστοµερή 

υδρατµοπερατή 

µεµβράνη 

 

ΟΙΚ 7211 

 

m
2
 60 7,90 474,00 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 
5.385,50 

 
 

 
  

 

ΦΠΑ 24% 

 

1.292,52 

 
 

 
  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
6.678,02 

 

 

  

∆/. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

ΑΡΘΡΟ  1  - Υποχρεώσεις Αναδόχου 
α) Η συγκρότηση των συνεργείων υλοποίησης της εργασίας γίνεται µε αποκλειστική 

ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος κι υπόλογος έναντι του 

∆ήµου για την εν γένει έντεχνη κι εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας.  

β) Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το αντικείµενο της οποίας 

περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, είναι είκοσι (20) ηµέρες και αρχίζει από την 

υπογραφή της σύµβασης. 

γ) Τυχόν νέα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες, πέραν αυτών που 

απαιτούνται για την αποκατάσταση διαρρεόντων δικτύων κι αναφέρονται στο 

Περιγραφικό Τιµολόγιο, θα πληρώνονται απολογιστικά. 

δ) Προληπτικά µέτρα ασφαλείας-ευθύνες αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας στο 

εργοτάξιό του ,για την έκδοση ενδεχόµενα απαιτουµένων αστυνοµικών αδειών 

εργασίας καθώς και για τη συµµόρφωσή του προς τις ισχύουσες κάθε φορά 

αστυνοµικές διατάξεις και εργατικούς νόµους , τις συλλογικές συµβάσεις, τις 

Κοινωνικές Ασφαλίσεις κλπ. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα 

προφύλαξης των υλικών που χρησιµοποιούνται, των µηχανηµάτων ,των µεταφορικών 

µέσων ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού ,των επιβλεποµένων 

και παντός τρίτου, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις µονοµερώς κάθε ευθύνη για 

οποιαδήποτε από την µη καλή εφαρµογή τους και συνέπεια. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν από τον εργολάβο όλα τα αναγκαία 

µέτρα για αποφυγή ατυχήµατος στους εργαζοµένους ή διαβάτες και οποιαδήποτε 

βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ,υπονόµους ως και τις παρακείµενες 
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οικοδοµές. 

Οποιαδήποτε τέτοια ζηµιά θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο, η δε επανόρθωση 

θα γίνει σε βάρος και για λογαριασµό του.  

  

ΑΡΘΡΟ  2 -  Αποµάκρυνση των άχρηστων προϊόντων εκσκαφής 
Τα προϊόντα καθαίρεσης και γενικά κάθε είδους άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται 

χωρίς καθυστέρηση. ∆εν θα αναµένεται η συγκέντρωση µεγάλων ποσοτήτων για να 

γίνει η εργασία οικονοµικότερα. Τα άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται έστω και 

τµηµατικά, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατό το χρονικό διάστηµα υπάρξεως της 

ανωµαλίας στην κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων κλπ που προέρχεται από αυτό. Τέτοια 

υλικά που χρειάζονται να αποµακρυνθούν είναι : 

α. Τα προϊόντα καθαιρέσεως 

β. Τα άχρηστα προϊόντα καθαίρεσης που προέρχονται από την καθαίρεση πλακών της 

στέγης των κτιρίων. 

γ. Τα πλεονάσµατα προϊόντων καθαιρέσεως ή κατεδαφίσεων που προέρχονται από 

διάφορες σχετικές µε την αποκατάσταση της στέγης κατασκευές. 

δ. Οι πλάκες Πηλίου θα πρέπει να µεταφέρονται µετά από διαλογή σε ειδικό χώρο 

συγκεντρώσεως που θα ορίζεται από την Υπηρεσία. Η εργασία αποµακρύνσεως των 

προϊόντων καθαίρεσης που περισσεύουν πρέπει να εκτελείται από τον Εργολάβο 

χωρίς αντίρρηση και άσχετα από το αν η ποσότητα είναι µεγάλη ή µικρή. Οι θέσεις 

αποθέσεως των υλικών αυτών εγκρίνονται κάθε φορά από την αρµόδια αρχή. Η 

δαπάνη αποµακρύνσεως περιλαµβάνεται στην τιµή του τιµολογίου της µελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : Μέτρα ασφαλείας - Αποφυγή ατυχηµάτων 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, έστω και εάν δεν του δοθούν γραπτές εντολές να 

παίρνει τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, ούτως ώστε να αποφεύγονται ατυχήµατα, 

είτε στο εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε στους διερχόµενους πολίτες και οχήµατα. 

Ο ανάδοχος επίσης ευθύνεται για κάθε ζηµιά σε έργα κοινής ωφελείας είτε σε 

ιδιωτικές κατασκευές, που προκαλούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών. Για τις 

ζηµιές αυτές οφείλει να αποζηµιώνει ή να αναλαµβάνει την αποκατάσταση τους. 

 

 

 

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: 

 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (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. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και Βεβαίωση 

ΕΦΚΑ ή βεβαίωση ότι δεν δύναται να τους χορηγηθεί το εν λόγω Πιστοποιητικό. 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του 

νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) . 
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∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ε. Εργοληπτικό Πτυχίο Α1 τάξης και άνω κατηγορίας Οικοδοµικά ή βεβαίωση 

εγγραφής στα Περιφερειακά µητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργασιών 

(οικοδοµικά). 

στ. Βεβαίωση ΠΣΕΕΠΜ(Επαγγελµατικής ∆ιαγωγής και Οικονοµικών Υποχρεώσεων) 

ή αντίστοιχη Βεβαίωση ΤΕΕ 

στ.  Βεβαίωση µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης 

ζ. Βεβαίωση ΓΕΜΗ 

 

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 24/01/2020 και ώρα 14:00 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 
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