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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

«Συντήρηση-Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης(δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-

αποκατάσταση φρεατίων)» 

 

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας 

με τίτλο: «Συντήρηση-Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης(δεξαμενές-καλλιέργεια 

πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)», προϋπολογισµού 4.954,93€ συµπ. ΦΠΑ, καλεί 

τον οικονομικό φορέα να καταθέσει την προσφορά του (οικονομική και 

δικαιολογητικά συμμετοχής), στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου ή στο email του Δήμου (dzag.mour@gmail.com), έως την Δευτέρα 

05.12.2022 και ώρα 14:00'μ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 11400/21.11.2022 

Τεχνική Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

3.995,91 €  συν 959,02€ (24% Φ.Π.Α)  = 4.954,93€.  

 

ΠΡΟΣ 
 

Τον Οικονομικό Φορέα 

 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

εμπειροτέχνης  

Δ/νση: Μούρεσι Πηλίου Μαγνησίας 

Ζαγορά, 28.11.2022 

Αριθ. Πρωτ.: 11672 
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Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2022, στον κωδικό Κ.Α. 25-6262.05 

με εγκεκριμένη δαπάνη 18.000,00€. Έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ.  109/2022 του  

Δ.Σ. περί 8
ης

 Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και η οποία εγκρίθηκε με την  

133365/30.09.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 

Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από την ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών (15.000,00€), σύμφωνα 

με την υπ΄αριθμ. 32/2022 απόφαση της Ο.Ε. περί αποδοχής και κατανομής 

χρηματοδότησης ποσού 199.560,00€ προερχόμενο από την  ΣΑΤΑ παρελθόντων 

ετών(προγενέστερων έως και το έτος 2019) και από τα τακτικά έσοδα του Δήμου 

(3.000,00€). 

                                                     

Για την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021. 

 

Η τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα 

αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.  

Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης Δήμος, τηλ. 24263 50105/115. 

 

Δικαίωμα 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 Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) ή Υπεύθυνη 

Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου
1
 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν 

                                                           
1
 Αντί ποινικού μητρώου: οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 80 Ν. 4412/16, σε 

δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και 

http://www.dimosneapolis-sykeon.gr.τηλ.επικοινωνίασ/
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έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 

περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016 

2/. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση) 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.) Πιστοποιητικά 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 της προσφοράς, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

και ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της. 

4/. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας. 

5/. Πιστοποιητικού οικείου επιμελητηρίου (Γενικό Πιστοποιητικό και Πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης) 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 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 

80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 

Ν.4506/2019) . 

Διευκρινίζεται 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) 

                                                                                                                                                                      

έως τα όρια των άρθρων 118 και 328, δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την 

υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α. 
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7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι: 

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης  

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 Δ.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. 

9/. Βεβαίωση εγγραφής στα Περιφερειακά μητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες 

εργασιών (οικοδομικά). 

10/. Βεβαίωση ΠΣΕΕΠΜ(Επαγγελματικής Διαγωγής και Οικονομικών 

Υποχρεώσεων) ή αντίστοιχη Βεβαίωση ΤΕΕ 

 

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά, βάση του 

σχεδίου που είναι αναρτημένο στο site του Δήμου (www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr) μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο 

Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ή στο email του Δήμου 

(dzag.mour@gmail.com),  μέχρι και στις 05/12/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

 

Συνημμένα: 

- Υπ' αρίθμ. πρωτ. 11400/21.11.2022 Τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών 

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
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Ζαγορά, 28.11.2022 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PANAGIOTIS KOUTSAFTIS
Ημερομηνία: 2022.11.28 13:11:36
EET





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου  

Πληροφορίες: Ψαροπούλου Ζ.  

Τηλέφωνο: 24263 50105 

Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ 

E-MAIL: texzagmour@gmail.com 

 

 
                                  

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η δαπάνη αφορά εργασίες παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση-Αποκατάσταση δικτύου ύδ-

ρευσης(δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)», με σκοπό την απομάκρυνση χω-

μάτινων όγκων και φερτών υλών, λόγω κατολισθήσεων από θεομηνίες. 

Συγκεκριμένα, η δαπάνη αφορά εργασίες για την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, την σύνδεση 

των φρεατίων με το δίκτυο, τον καθαρισμό του δικτύου στις θέσεις «Διασέλα», «Μπαραμπούτι» 

και «Μάνα» της Τοπικής Κοινότητας Μουρεσίου, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

 

Οι ανωτέρω εργασίες πραγματοποιούνται καθώς ήδη διανύουμε την χειμερινή περίοδο  και οι  έν-

τονες βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν  κατολισθήσεις χωμάτινων όγκων που σε συνδυασμό 

με την πυκνή βλάστηση να δημιουργήσουν συνθήκες οι οποίες καθιστούν αδύνατη την προσβασι-

μότητα στην περιοχή διέλευσης των αυλάκων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν 

μελλοντικές ζημιές σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

 

Το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί  για τις ανωτέρω εργασίες  και  γι’αυτό κρίνεται απαραίτητη η 

ανάθεση των εργασιών αυτών σε εξωτερικό συνεργάτη, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 

10084/20.10.2022, έγγραφο περί αδυναμίας διάθεσης κατάλληλου προσωπικού για την εκτέλεση 

των ανωτέρω υπηρεσιών. 

 

Εργασίες καθαρισμού φρεατίων 

Ζαγορά,  21.11.2022 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 11400 

mailto:texzagmour@gmail.com




Στις εργασίες περιλαμβάνεται: 

 Απόφραξη του φρεατίου 

 Απόφραξη του αγωγού από φρεάτιο σε φρεάτιο, για μέσο μήκος μέχρι 80μ. 

 Καθαρισμός φρεατίου  

 

 

Εντολή εργασίας 

Για να εκτελέσει ο ανάδοχος κάποια από τις παραπάνω εργασίες θα πρέπει να λάβει σχετική γραπ-

τή  εντολή  εργασίας.  Την  εντολή  θα  την  λαμβάνει  από  τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο των Τεχνι-

κών Υπηρεσιών. Στο έντυπο της εντολής θα αναφέρεται ο χρόνος και η θέση της εργασίας. 

Στο έντυπο εκτελεσθέντων εργασιών ο ανάδοχος θα περιγράφει αναλυτικά τις εργασίες που εκτέ-

λεσε, τη χρονική διάρκεια αυτών, τα μέσα που χρησιμοποίησε, καθώς και παρατηρήσεις επισημάν-

σεις σχετικά με διόρθωση, ρύθμιση και βελτίωση των εγκαταστάσεων που κρίνει απαραίτητη για 

την διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.  

 

2. Μέτρα ασφαλείας 

 

Ο  ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  οποιοδήποτε  ατύχημα  συμβεί  κατά  την εκτέ-

λεση των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την  προσ-

τασία  του  προσωπικού,  των  μηχανημάτων,  των  διερχόμενων  οχημάτων,  των πεζών, των εγκα-

ταστάσεων κ.λ.π. 

Ακόμα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα- μηχα-

νήματα  και  λοιπά  μέσα  τα  οποία  θα  χρησιμοποιεί  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών, πληρούν  

τα  προβλεπόμενα  από  την  κείμενη  νομοθεσία,  καθώς  και  αν  εφαρμόζονται  τα προβλεπόμενα 

από την νομοθεσία μέτρα προστασίας και ασφαλείας. 

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου   έχει   το   δικαίωμα   εφόσον   διαπιστώσει   ότι   δεν   τηρούνται   

τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, ή ότι τα μηχανήματα που εργάζονται δεν διαθέτουν τις υπό του 

νόμου προβλεπόμενες άδειες να διακόπτει αμέσως τις εργασίες και να καλέσει τον εργολάβο να 

συμμορφωθεί σχετικά. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Υπηρεσία μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβου-

λίου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, θα καταγγείλει μονομερώς την σύμβαση κηρύσσοντας έκ-

πτωτο τον εργολάβο με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Εωσότου  ο  ανάδοχος  συμμορφωθεί  με  τα  προβλεπόμενα  εκ  του  νόμου  και  τις  λοιπές απαι-

τήσεις δεν θα μπορεί να εκτελεί εργασίες για λογαριασμό του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

 





Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης. 

Η  διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε  ένα  (1) μήνα  από  την  ημερομηνία υπογραφής της σύμ-

βασης ή  μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, δεδομένου ότι δεν είναι  δυνατή  η  πρόβλεψη  

εκ  των  προτέρων  αριθμητικά  της  ανάγκης  παρέμβασης  της υπηρεσίας για την αποκατάσταση 

οποιουδήποτε προβλήματος που αφορά αντικείμενο της σύμβασης. 

Η    συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  μετά  από    αιτιολογημένη από-

φαση του αναθέτοντα φορέα μέχρι το 50% αυτής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμέ-

νου. 

 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 

Εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών είναι  4.954,93 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπά-

νη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2022, στον κωδικό Κ.Α. 25-6262.05 με εγκεκριμένη δαπά-

νη 18.000,00€. Έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ.  109/2022 του  Δ.Σ. περί 8
ης

 Αναμόρφωσης του προ-

ϋπολογισμού και η οποία εγκρίθηκε με την  133365/30.09.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από την ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών (15.000,00€), σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. 32/2022 απόφαση της Ο.Ε. περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης ποσού 

199.560,00€ προερχόμενο από την  ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών(προγενέστερων έως και το έτος 

2019) και από τα τακτικά έσοδα του Δήμου (3.000,00€). 

 

 

Γ./ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΦΗΣ 

 

Για την εργασία καθαρισμού – συντήρησης – αντικατάστασης φθαρμένων υλικών και της θέσης σε  

λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης στα σημεία που αναφέρονται παραπάνω μετά των απαραίτητων 

υλικών – δοκιμών ορθής λειτουργίας του δικτύου και μεταφορά των άχρηστων προϊόντων σε θέση 

που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Τιμή ανά ώρα:  

Ολογράφως: Δέκα Πέντε Ευρώ και Τριάντα Ένα Λεπτά  

Αριθμητικώς: 15,31€ 

 





 

 

 

Δ./ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1 

καθαρισμός – 

συντήρηση – 

αντικατάσταση 

φθαρμένων υλικών 

και της θέσης σε  

λειτουργίας του 

δικτύου ύδρευσης 

Ώρα 261,00 15,31 3.995,91 

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.995,91 

    Φ.Π.Α. 24% 959,02 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
4.954,93 

                

 

 

 

 

 

  

Για το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 

Ο Προϊστάμενος 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 





 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
 

Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                                    

Tηλ.  24263-50105/115 

Πληροφορίες: Ψαροπούλου Ζ. 

Email: texzagmour@gmail.com                                                
 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Συντήρηση-Αποκατάσταση δικτύου 

ύδρευσης(δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)» 

 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 

καθαρισμός – συντήρηση 

– αντικατάσταση 

φθαρμένων υλικών και 

της θέσης σε  λειτουργίας 

του δικτύου ύδρευσης 

Ώρα 261,00 15,31   

 
 

 
 

 
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
 

 
 

 
 

 
 

ΦΠΑ 24% 
 

 
 

 
 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 




