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

περιγράφονται παρακάτω: 

 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ(∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ-

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ-ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ)» 
 

                    
 

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η δαπάνη αφορά εργασίες παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Συντήρηση-
Αποκατάσταση δικτύου άρδευσης(δεξαµενές-καλλιέργεια πηγών-αρδευτικών 
αυλάκων)», µε σκοπό την αποµάκρυνση χωµάτινων όγκων και φερτών υλών, λόγω 

κατολισθήσεων από θεοµηνίες. 

Ο καθαρισµός-συντήρηση των αρδευτικών αυλάκων στην Τ.Κ.Ανηλίου και 

συγκεκριµένα στις θέσεις «Από Παλιόλακες προς δεξαµενή Προφήτη Ηλία» και 

«Από Προφήτη Ηλία προς Σταυρό», πραγµατοποιείται µετά από την χειµερινή 

περίοδο και τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν κατολισθήσεις χωµάτινων 

όγκων και σε συνδυασµό µε την πυκνή βλάστηση δηµιουργούν συνθήκες οι οποίες 

καθιστούν αδύνατη την προσβασιµότητα στην περιοχή διέλευσης των αυλάκων, µε 

αποτέλεσµα να µην µπορούν να αντιµετωπιστούν µελλοντικές ζηµιές σε περίπτωση 

δυσµενών καιρικών συνθηκών. 

 

Η κατάσταση επιδεινώθηκε µετά τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα των τελευταίων 

ηµερών για τα οποία µας ενηµέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύµφωνα µε: 

 

ΠΡΟΣ 
 

 ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ζαγορά, 15.05.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 4425 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

α)  το υπ' αρίθµ. 144/30267/28.02.2020 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού 

από την Παρασκευή 28.02.2020 έως το Σάββατο 29.02.2020.   

β) το υπ' αρίθµ. 148/30972/03.03.2020 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού 

από την Τρίτη 03.03.2020 έως την Πέµπτη 05.03.2020.   

γ)  το υπ' αρίθµ. 873/06.03.2020 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού από 

την Παρασκευή 06.03.2020 έως την ∆ευτέρα 09.03.2020.   

δ)  το υπ' αρίθµ. 202/42172/24.03.2020 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού 

από την Τετάρτη 24.03.2020 έως το Σάββατο 28.03.2020.   
ε)  το υπ' αρίθµ. 2866/31.03.2020 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού από 

την Τετάρτη 24.03.2020 έως το Σάββατο 28.03.2020.   

στ)  τα υπ' αρίθµ. 208/44263/31.03.2020 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού 

και 1207/31.03.2020 ∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρικών Φαινοµένων από την Τετάρτη 

01.04.2020 έως και την Πέµπτη 02.04.2020.   

ζ)  το υπ' αρίθµ. 214/45771/03.04.2020 Έκτακτο ∆ελτίο Επικίνδυνων Καιρικών 

Φαινοµένων από το Σάββατο 04.04.2020 έως και την Τετάρτη 08.04.2020.   

 

Η ανάθεση αφορά τις παρακάτω εργασίες:  

• Κοπή της αυτοφυούς βλάστησης (χόρτα, βάτα, θάµνοι, δέντρα) µε χρήση των 

κατάλληλων µηχανηµάτων (χορτοκοπτικό, θαµνοκοπτικό, αλυσοπρίονο, ψαλίδι κ.α.), 

οριζοντιογραφικά σε µέσο πλάτος ένα µέτρο δεξιά και αριστερά του καναλιού και 

υψοµετρικά όσο απαιτείται προκειµένου να καθαριστεί πλήρως η περιοχή 

εκατέρωθεν των αρδευτικών αυλάκων και να καθίσταται εφικτή και χωρίς 

προβλήµατα η πρόσβαση σε όλο το µήκος τους.  

 

Ο προϋπολογισµός των εργασιών καθαρισµού-συντήρησης αρδευτικών αυλάκων της 

Τ.Κ.Ανηλίου, είναι  8.055,04 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαπάνη εντάσσεται 

στο τρέχων οικον. έτους 2020, στον κωδικό Κ.Α. 25-6262.04 µε εγκεκριµένη δαπάνη 

14.000,00€, σύµφωνα µε την 9/2020 του  ∆.Σ. περί 1
ης

 Αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού και η οποία εγκρίθηκε µε την  363/29313/04.03.2020 απόφαση της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα. 

 
 

Β./ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Α.Τ.3 
ΣΧΕΤ. ΟΙΚ.20.01   
Εκθάµνωση εδάφους  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101  

Εκθάµνωση εδάφους µε την αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 

φόρτωσης, σύµφωνα την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισµός, εκχέρσωση και 

κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εκθάµνωσης (m2) 

 20.01.01  µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 4,50 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α.Τ.2  
Σχετ. ΟΙΚ 71.76  Καθαρισµός επιφανειών  
Λάξευση επιφανειών παντός είδους επιχρισµάτων, µε ειδική οδοντοτυπάδα (κουτάλι) 

µετά ή άνευ τριπτών περιθωρίων. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται το άδειασµα 
δεξαµενών µέσω βάνας καθαρισµού, ο καθαρισµός εσωτερικού 
δεξαµενής (δάπεδο & τοιχώµατα) από εναποθέσεις, άλατα, κλπ και 
αποµάκρυνση αυτών και το πλύσιµο της δεξαµενής µετά τον 
εσωτερικό καθαρισµό. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) (χωρίς την αφαίρεση των περιθωρίων) 

71.76.04 Ξέση µε σύρµα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7179 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 3,40 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Γ./ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Α.Τ. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1 

Εκθάμνωση 

εδάφους με 

δενδρύλια 

περιμέτρου 

κορμού μέχρι 0,25 

m 

ΟΙΚ 

20.01.0

1 

ΟΙΚ-2101 τ.μ. 688,00 4,50 3.096,00 

2 
Καθαρισµός 

επιφανειών – 

Ξέση µε σύρµα 

Σχετ. 
ΟΙΚ 

71.76.0
4 

ΟΙΚ 71.76.04 τ.µ. 1.000,00 3,40 3.400,00 

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6.496,00€ 

      Φ.Π.Α. 24% 1.559,04€ 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.055,04€ 

                

 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την 

παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 
 

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, 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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) . 

ε. Εργοληπτικό Πτυχίο Α1 τάξης και άνω κατηγορίας Οδοποιία ή βεβαίωση εγγραφής 

στα Περιφερειακά µητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργασιών (χωµατουργικά, 

οδοποιία). 

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

ή αντίστοιχη Βεβαίωση ΤΕΕ 

 

 

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 21/05/2020 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 

 


