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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: 
«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΑ: 00-6117.01: ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

 

«Ανανέωση ΑΕΠΟ για το λιµάνι του Αγ. Ιωάννη, 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου» 

 

Κ.Α 00-6117.01 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.413,72€ 

 

 

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Η παρούσα αποτελεί παραδοτέο της υπηρεσίας Ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου µε 

τίτλο «Λιµένας Αγίου Ιωάννη, Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, ∆.Ε. Μουρεσίου, ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου», µε φορέα ανάθεσης τον ∆ήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου και 

διευθύνουσα υπηρεσία τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Μαγνησίας και 

Σποράδων και εκτελείται κατόπιν εντολής του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου και 

σύµφωνα µε το άρθρ. 2 παρ.9β. του Ν. 4412/2016. 

 

ΠΡΟΣ 
 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ζαγορά, 19.02.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 1448 
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Συγκεκριµένα, τα βήµατα που θα ακολουθηθούν για την Ανανέωσης ΑΕΠΟ είναι τα 

εξής: 

 
1/. ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Είδος, µέγεθος, γεωγραφική θέση, διοικητική υπαγωγή, κατάταξη, Φορέας, 

Περιβαλλοντικός Μελετητής του έργου.  

Μη Τεχνική περίληψη 

Συνοπτική περιγραφή µε τα βασικά στοιχεία του έργου και τα βασικά στοιχεία των 

φάσεων κατασκευής και λειτουργίας, τις ανάγκες σε πρώτες ύλες, νερό και ενέργεια 

και τα παραγόµενα κατάλοιπα 

Στόχο και Σκοπιµότητα υλοποίησης, Ιστορική εξέλιξη, Οικονοµικά στοιχεία και 

Συσχέτιση του έργου µε άλλα έργα 

Συµβατότητα µε θεσµοθετηµένες χωρικές και πολεοδοµικές δεσµεύσεις της περιοχής  

σχετικά µε εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, θεσµοθετηµένα 

όρια οικισµών και εγκεκριµένων πολεοδοµικών σχεδίων, όρια περιοχών Natura, 

δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες περιοχές, θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 

Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις, Προβλέψεις και κατευθύνσεις 

του Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Αναλυτική περιγραφή σχεδιασµού του έργου µε τα γενικά στοιχεία σχεδιασµού, 

αναλυτική περιγραφή των έργων και Τεχνική περιγραφή λιµενικών έργων, Συνδέσεις 

µε οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδοµών, Χώροι στάθµευσης, Μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, Καταλαµβανόµενες επιφάνειες, Φάση κατασκευής µε τεχνικά έργα 

υποστηρικτικές εγκαταστάσεις κατασκευής, εργοταξιακούς χώρους, αναγκαία υλικά 

κατασκευής και πλεονάζοντα, άχρηστα υλικά και στερεά απόβλητα, εκποµπές ρύπων, 

θορύβου, δονήσεων και ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, Φάση λειτουργίας µε 

αναλυτική περιγραφή λειτουργίας και διαχείρισης του έργου, εισροές υλικών, 

ενέργειας και νερού, εκροές υγρών και στερεών αποβλήτων, εκποµπές ρύπων και 

αερίων του θερµοκηπίου, θορύβου, δονήσεωνκαι ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 

Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων σκαφών 

Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων µε µηδενική λύση και εναλλακτικές θέσεις 

ανάπτυξης λιµενικών υποδοµών και εναλλακτικές λύσεις σχεδιασµού 

Υφιστάµενη κατάσταση του περιβάλλοντος µε γενικά στοιχεία περιοχής µελέτης, 

κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά, µορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά, γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά, περιοχές 

του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών, δάση, δασικές εκτάσεις και 

άλλες σηµαντικές φυσικές περιοχές, ανθρωπογενές περιβάλλον, χωροταξικό 

σχεδιασµό και χρήσεις γης, κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, τεχνικές υποδοµές, 

δίκτυα κοινής ωφέλειας, ύδατα και κυµατικές συνθήκες – ωκεανογραφικά 

χαρακτηριστικά – ακτοµηχανικά φαινόµενα, τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος 

(χωρίς το έργο).  

Εκτίµηση και Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου  

Αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 

Περιβαλλοντική διαχείριση και σχέδιο και πρόγραµµα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης 

Κωδικοποίηση αποτελεσµάτων για απόφαση περιβαλλοντικών όρων  

 

 

2/. ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    
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Συλλογή στοιχείων υφιστάµενου έργου  2 ανθρωποηµέρες 

Συλλογή στοιχείων των έργων επέκτασης              2 ανθρωποηµέρες 

Συλλογή στοιχείων περιοχής                2 ανθρωποηµέρες 

Σύνταξη σχεδίων και χαρτών               4 ανθρωποηµέρες 

Σύνταξη µελέτης                4 ανθρωποηµέρες 

 

Σύνολο      14 ανθρωποηµέρες 
 

 

Στο κεφάλαιο ΣΤ’ -Περιβαλλοντικές Μελέτες του Κανονισµού Μελετών και παροχής 

Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών,. σύµφωνα µε τον 

Ν.4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο ΠΕΡ.2 παρ.7, αναφέρεται ότι «Για έργα ή 

δραστηριότητες τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο παρόν Κεφάλαιο ΣΤ’ και 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.4412/2016, η προεκτίµηση της αµοιβής των 

Περιβαλλοντικών Μελετών υπολογίζεται ανάλογα µε τον ανθρωποχρόνο 

απασχόλησης, ήτοι µε βάση το άρθρο ΓΕΝ.4 του Τµήµατος Α’ του παρόντος 

Κανονισµού.  

Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή για την εκπόνηση της ΜΠΕ υπολογίζεται ως 

εξής:  

 

Αµοιβή για τη σύνταξη της ΜΠΕ  
 

Ηµέρες απασχόλησης επιστήµονα µε εµπειρία έως 10 έτη  14 

Αµοιβή (ευρώ /ανθρωποηµέρα)      150 

Προεκτιµώµενη αµοιβή       2.100,00€  

 

Συνολική αµοιβή για τη σύνταξη της ΜΠΕ µε τκ1,203 = 2.526,30 € 
 

 

Στη σηµερινή του κατάσταση ο λιµένας του Αγ. Ιωάννη περιλαµβάνει ένα προσήνεµο 

µόλο σχήµατος Γ συνολικού µήκους 115 µ. και ένα υπήνεµο µόλο µήκους 70 µ., από 

φυσικούς ογκόλιθους, νοτίως του προσήνεµου. Το λιµάνι προστατεύεται εξωτερικά 

µε πρανές, από µεγάλους φυσικούς ογκόλιθους. 

 

Η περιβαλλοντική κατάταξη της δραστηριότητας γίνεται σύµφωνα µε την ΥΑ 

1958/2012, όπως τροποποιήθηκε από την απόφ. ΥΠΕΝ µε αρ. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674 

(ΦΕΚ 2471Β/10-8-2016) και ισχύει.  

 

Η δραστηριότητα κατατάσσεται στην 3η Οµάδα - Λιµενικά έργα, µε α/α 1 και είδος 

έργου εµπορικοί και επιβατικοί λιµένες (κατά την έννοια του Ν. 2971/2001 (Α' 285), 

όπως ισχύει) και ως Λιµένας µείζονος ενδιαφέροντος ή τοπικής σηµασίας 

(σύµφωνα µε την ΚΥΑ 8315.2/02/07/2.2.2007 «Κατάταξη Λιµένων» (Β' 202), όπως 

ισχύει) στην Υποκατηγορία Α2. 
 
Κατάταξη της δραστηριότητας κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική 

κατάταξη οικονοµικών δραστηριοτήτων του έργου  

 

NACE 50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων  

NACE 50.40 Εσωτερικές πλωτές µεταφορές εµπορευµάτων  

NACE 52.22 ∆ραστηριότητες συναφείς µε τις πλωτές µεταφορές 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Η υπηρεσία θα πρεπει να εκτελεστεί σύµφωνα µε τα περιεχόµενα στην Απόφαση 

ΥΠ.ΕΝ. µε αριθ. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 

απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 2471/Β/2016). 

 

Η υπηρεσία θα γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 

και τις υποδείξεις του Εργοδότη και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

Να αναφερθεί ότι αρχικά το έργο έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά µε την µε αριθ. 

πρωτ. ΟΙΚ 106243/135022/07/15-7-08 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

της Ε.Υ.Π.Ε. 

 

 

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.413,72€ συµπεριλαµβανοµένου 

το ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6117.01 και θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό 

του τρέχοντος οικ. έτους. 

 

 

Η δαπάνη διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

 

1. Το Νόµο 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10-1986): «Για την Προστασία του 

Περιβάλλοντος» 

2. Το Νόµο 2971/2001 (ΦΕΚ 285Α/19-12-2001) «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες 

διατάξεις» 

3. Την Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β/20-3-2003): «∆ιαδικασία 

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 

1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 

Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ….και άλλες 

διατάξεις» (Α’91) 

4. Το Νόµο 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-4-2002) «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 

µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις 

θεµάτων για τα υδατορρέµατα και άλλες διατάξεις 

5. Το Νόµο 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος» 

6. Την απόφαση 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-01-2012) «Κατάταξη δηµόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε 

το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011(Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)», όπως ισχύει 

σήµερα 

7. Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθµ. 

1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 

4014/2011 (Α΄ 209) (ΦΕΚ 2703Β/5-10-2012) 
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8. Αντικατάσταση του Παραρτήµατος VII της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη 

δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

209/2011)» (Β΄ 21), όπως ισχύει (ΦΕΚ 3089Β/4-12-2013) 

9. Την απόφαση 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β/27-01-2014) «Εξειδίκευση των 

περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει, σύµφωνα 

µε το άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 (Α 209), καθώς και άλλης σχετικής λεπτοµέρειας» 

10. Την απόφαση Υ.Π.ΕΝ. µε αρ. ∆ΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471Β/10-8-2016) 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη 

δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) 

όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

 

β/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
Στοιχεία υπολογισµού εκτιµώµενης αµοιβής υπηρεσίας  
 

1. Ο υπολογισµός αµοιβής εκπόνησης Περιβαλλοντικής Μελέτης γίνεται σύµφωνα µε 

την Απόφαση Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών µε Αριθµό ∆ΝΣγ / 32129 / ΦΝ 

466 (ΦΕΚ 2519 / Β / 2017) «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών 

µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά 

τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

 

2. Για τον υπολογισµό της ενιαίας τιµής προεκτιµώµενης αµοιβής των 

περιβαλλοντικών µελετών, ανεξαρτήτως είδους και κατηγορίας έργου ή 

δραστηριότητας, ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες. 

 

Ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής και συντελεστής επικαιροποίησης  

Όπως ορίζεται στις γενικές διατάξεις του ανωτέρω κανονισµού, η προεκτιµώµενη 

αµοιβή, Α σε €, των περιβαλλοντικών µελετών υπολογίζεται από τη σχέση 

 

Α = τκ·Σ(φ) € 
 

όπου: τκ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισµού. 

 Για τις αµοιβές µετά τις 20-3-2016, ο συντελεστής (τκ) έχει τιµή (τκ) = 

1,203 

φ: το φυσικό αντικείµενο του έργου, εκφρασµένο σε µονάδες που καθορίζονται στα 

σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισµού, 

Σ(φ) : η συνάρτηση προσδιορισµού της ενιαίας τιµής της προεκτιµώµενης αµοιβής µε 

βάση το φυσικό αντικείµενο, όπως αυτή καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου 

στις επόµενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου. 

 

3. Η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για µια Περιβαλλοντική Μελέτη επί 

περιοχής µελέτης µε εµβαδόν φ, σε m2 , προσδιορίζεται από τη σχέση: 

 

Σ(φ) = 6·* (log10φ)5 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Για εµβαδόν 5000 τ.µ. έχουµε  Σ(φ) = 6 * (log105000)
5
 = 6 * 3,7

5
 = 6 * 693,44 = 

4.160,64 

 

Συνεπώς, η προεκτιµώµενη αµοιβή, Α σε €, είναι  

 

Α = τκ·Σ(φ) € = 1,203* 4.160,64 = 5.005,25 €  
 

4. Ειδικά για ΜΠΕ που αφορά στη λειτουργία υφιστάµενου έργου και η διαδικασία 

Ανανέωσης και Τροποποίησης ΑΕΠΟ οδηγούν στην αναγκαιότητα εκπόνησης ΜΠΕ, 

προσδιορίζεται τιµή ίση µε το 55% της Σ(φ). 

 

Συνεπώς, η προεκτιµώµενη αµοιβή, Ατελ σε €, είναι  

 

Ατελ = 55% Α = 55% * 5.005,25 € = 2.753,00 €  
 

5. Συνεπώς, η τελική εκτιµώµενη αµοιβή, Ατελ σε €, είναι  

 

Αεκτ/τελ = 2.753,00 €  
 

 

 

Β.ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
 

 
Άρθρο 1ο ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ- Ανανέωση ΑΕΠΟ για το λιµάνι του Αγ. Ιωάννη, του 

∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου 

 
(Τιµή κατ’ αποκ.) 

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Τρεις χιλιάδες τετρακόσια δέκα τρία ευρώ και Εβδοµήντα ∆ύο 

λεπτά 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 3.413,72€ 

 
 

Γ./ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

α/α 

 
Ενδείξεις των Εργασιών 

 
Είδος Μονάδος 

 
Ποσότητα 

 
Τιµή Μονάδος 

 
∆απάνη 

1 
Για την Ανανέωση ΑΕΠΟ για το 

λιµάνι του Αγ. Ιωάννη, του ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου 

Τεµ./Υπηρεσία 

 
1,00 2.753,00 2.753,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.753,00€ 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    Φ.Π.Α. 24% 660,72€ 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.413,72€ 

 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  οι έχοντες  µελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27. 
 

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) . 

ε.  Βεβαίωση µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης 

ζ. Βεβαίωση ΓΕΜΗ 

 
 
Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά σε σφραγισµένο 

φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  µέχρι και στις 

24/02/2020 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 

 


