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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: 
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ 

ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ-ΝΕΡΟ ΤΗΣ ∆.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
 
 

α/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τις εργασίες αποκατάστασης ζηµιών στο 

παραλιακό µέτωπο της  ∆.Ε. Μουρεσίου και συγκεκριµένα στο δρόµο προς Παπά-

Νερό της Τ.Κ.Μουρεσίου , µε την χρήση µηχανικών µέσων, προκειµένου  να 

αντιµετωπιστεί η ζηµιά που προέκυψε στο παραλιακό µέτωπο Παπά-Νερό, από την 

καταστροφική πληµµύρα σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 463/04.02.2020 έκτακτο 

δελτίο επιδείνωσης καιρού της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, στις 

04.02.2020 µέχρι και την 06.02.2020. 

Επίσης παρατηρήθηκαν καταπτώσεις µε αποτέλεσµα την καταστροφή του οδικού 

δικτύου, τον οδικό αποκλεισµό περιοχών οικισµών, προσβάσεων προς το παραλιακό 

µέτωπο. 

 

Ο ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει αποκατάσταση του δικτύου και όπου αυτή 

απαιτείται.  Οι εργασίες αποκατάστασης συνίστανται αναλυτικά στις εξής ενέργειες : 

µόρφωση µε αναµόχλευση, ισοπέδωση και συµπύκνωση των υφισταµένων στρώσεων 

της επιφάνειας καταστρώµατος οδού - χωρίς οδόστρωµα - και χωρίς ενσωµάτωση 

πρόσθετων υλικών.  Η επιµέλεια των εργασιών θα είναι τέτοια ώστε να 

διαµορφώνονται «καθαρές» επικλήσεις προς τα άκρα της οδού.  Η εργασία θα 

εκτελεστεί έτσι ώστε να αξιοποιείται το υπάρχον αδρανές υλικό και µόνο τα προϊόντα 

βλάστησης ή τα ακατάλληλα χωµάτινα προϊόντα θα συγκεντρώνονται στην άκρη της 

 

ΠΡΟΣ 
 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ζαγορά, 19.02.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 1469 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

οδού προς αποµάκρυνση.  Η συλλογή και αποµάκρυνση αυτών θα γίνεται µε χρήση 

µηχανικών µέσων και θα διατηρείται µε ακρίβεια το όριο των ιδιοκτησιών που 

βρίσκεται σε επαφή µε το άκρο της οδού.   

 

Με τo υπ’ αρίθµ. 463/04.02.2020 η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

(Ε.Σ.Κ.Ε) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πολιτικής Προστασίας, κήρυξε τους φορείς 

που εµπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιµετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα 

καιρικά φαινόµενα, να τεθούν σε κατάσταση ετοιµότητας βάσει του σχεδιασµού τους, 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν πιθανά προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από την 

εκδήλωση των φαινοµένων, που θα σηµειωθούν από αργά τη νύχτα της Τρίτης 04-
02-2020 µέχρι και την Πέµπτη 06-02-2020.  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 613/26.08.2019 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας χορηγήθηκε παράταση κήρυξης του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου, της Π.Ε.Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ λόγω 
έντονων καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, 
κατολισθήσεις) από την 26.02.2018», έως και την 30.10.2019. 

Επιπλέον στις 04.10.2019 νέα πληµµυρικά φαινόµενα επηρέασαν καταστροφικά το 

∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου. Ζηµιές προκλήθηκαν και στο παραλιακό µέτωπο από τα 

φερτά υλικά που µεταφέρθηκαν από τα ρέµατα και τις εκβολές τους. 

Ως εκ τούτου λοιπόν, ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 

11272/25.10.2019 έγγραφό του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, αιτήθηκε την παράταση 

της έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων, µέχρι και 31.01.2020. 

Επιπρόσθετα, τα φαινόµενα αυτά σε συνδυασµό µε όλες τις προηγούµενες ζηµιές, 

προκάλεσαν την διόγκωση των υπαρχουσών πληγών µε αποτέλεσµα  ο ∆ήµος 

Ζαγοράς-Μουρεσίου µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 598/27.01.2020 έγγραφό του αιτήθηκε 

την παράταση της έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων, µέχρι και 

30.06.2020. 

 

Παρατηρήθηκε αλλοίωση της µορφολογίας της παραλίας εξαιτίας της θάλασσας η 

οποία πλησίασε στο τοιχίο του δρόµου και αφαίρεσε κάτω απ΄αυτό όλο το υπέδαφος 

του οδοστρώµατος, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ρήγµα σ’ αυτό το οποίο 

επιφανειακά είχε διάµετρο 2m., αλλά κάτω απ΄αυτό επεκτείνονταν σε µήκος 20m. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε, ότι διέρχονται τα καλώδια δηµοτικού 

ηλεκτροφωτισµού, το δίκτυο ύδρευσης της παραλίας και οι οπτικές ίνεςτης 

τηλεπικοινωνίας, στα οποία έχουν δηµιουργηθεί ανυπολόγιστες καταστροφές. 

 

Επίσης παρατηρήθηκαν: 

1/. Καταπτώσεις µε αποτέλεσµα την καταστροφή του πεζόδροµου στο παραλιακό 

µέτωπο, τον οδικό αποκλεισµό περιοχών ,οικισµών, προσβάσεων προς το παραλιακό 

µέτωπο. 

2/. Καταστροφή από καταπτώσεις, του δικτύου ύδρευσης, δεξαµενών, 

υδροµαστεύσεων, µε αποτέλεσµα την διακοπή υδροδότησης περιοχών εντός 

οικισµών. 

 

Η δαπάνη διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

 
1/. του άρθρου 26  παρ.  6  του  Ν.4412/2016  προβλέπεται:  «Στις  ειδικές  

περιπτώσεις  και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες 
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αρχές µπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση ή διαγωνισµό». 

2/. του άρθρου 32 παρ.2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016 προβλέπεται: « 2. Η διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για 

δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις 

κατωτέρω περιπτώσεις: 

γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 

τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση. 

Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 

κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους 

ευθύνη». 

3/. του άρθρου 72 παρ. 1 δ του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες, µεταξύ άλλων 

αρµοδιοτήτων, η Οικονοµική Επιτροπή: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών 

και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης 

αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 

παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις». 

4/. του άρθρου 158 παρ.7 του Ν.3463/2006 προβλέπεται ότι για την άµεση 

αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, 

φωτισµού και σε δρόµους και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 

παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει 

κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που 

υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην 

πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

5/. το Άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 σχετικά µε τις διαδικασίες για την κανονικότητα 

της τιµής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιµών και του αρ. πρωτ. 

Π1/2110/2006 διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου Ανάπτυξης – Τµήµα 

Θεσµικών Ρυθµίσεων περί εφαρµογής του παραπάνω Νόµου. Η τιµολόγηση θα 

γίνεται µόνο βάσει της µέσης τιµής, όπως αυτή επίσηµα διαµορφώνεται ηµερησίως, 

για έκαστο είδος, από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

6/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010 (∆.Κ.Κ.) µε τίτλο 

«Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου» και ειδικά την παράγραφο 2 στην οποία αναφέρεται 

ότι: «Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία 

των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο ∆ήµαρχος µπορεί 

να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της 

επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση 

τη σχετική απόφασή του κατά την εποµένη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής 

του Ν.3852/2010» 

7/. 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 1427 Β΄)) κατά το οποίο η σύναψη 

σύβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξία 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. 

8/. Του Νόµου 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων ΦΕΚ 114/4, 

3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
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∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/Α, Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-

2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

9/. Το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του θεσµικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις. 

 

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 4.786,40€ συµπεριλαµβανοµένου το 

ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.42 και   θα εγγραφεί στον προϋπολογισµό 

του τρέχοντος οικ. έτους. Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 3/2020 απόφαση του ∆.Σ. 

περί έγκρισης προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 και η οποία εγκρίθηκε µε την 

165/15426/03.02.2020 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 

Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας. Η δαπάνη θα καλυφτεί 

από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

 

β/ ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
    Α.Τ.: 4 
   ΑΡΘΡΟ:    Ο∆Ο-Α-18.3       ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου     
Κατηγ. Ε4 
   ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:          Ο∆Ο-1510 100% 

   

 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτούµενων ενεργειών και διαδικασιών 

για την ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατοµείου ή δανειοθαλάµου, η δαπάνη 

προετοιµασίας (όπως εκθάµνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε 

περιµέτρου, αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων 

επιφανειακών ή µη στρωµάτων και αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση), η 

δαπάνη εκσκαφής δανειοθαλάµων σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, η δαπάνη  

µόρφωσης των  παρειών και του πυθµένα των δανειοθαλάµων, η δαπάνη 

φορτοεκφορτώσεων µε τους χαµένους χρόνους, σταλίες αυτοκινήτων η      δαπάνη 

µεταφοράς των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, η δαπάνη 

για τις  τυχόν απαιτούµενες            αντλήσεις υδάτων, η δαπάνη πλήρους 

αποκατάστασης του δανειοθαλάµου σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

καθώς και    οποιαδήποτε επιβάρυνση, που αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ την παρ. 6.4.2.1.1 

της Π.Τ.Π. Χ1 και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης για πλήρως περαιωµένη 

εργασία.  ∆εν προσµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα η πιθανή επαύξηση του 

όγκου του επιχώµατος εξ αιτίας συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέρα από 

τα όρια, που προβλέπει η µελέτη, για δυνατότητα συµπύκνωσης. 

   Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 

προέλευσης λατοµείου για τις περιπτώσεις, που ορίζεται ως υποχρεωτική η 

χρησιµοποίησή τους ή δεν είναι δυνατή η εξεύρεση στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

φυσικών συλλεκτών δανείων, που να έχουν τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά των 

σχετικών κατηγοριών επίλεκτων υλικών.  Πριν τη διαµόρφωση των προσφορών τους, 

οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισηµάνουν τις πιθανές θέσεις λήψεως δανείων, είτε 

από χείµαρρους είτε από λατοµεία και να εξασφαλίσουν τόσο την καταλληλότητα 
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αυτών όσο και τη δυνατότητα λήψεως από πλευράς χορηγήσεως αδείας από τους 

αρµόδιους φορείς, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τους σχετικούς 

περιβαλλοντικούς όρους. 

   Τιµή ανά κυβικό µέτρο δανείων, που επιµετρείται σε όγκο κατασκευασµένου 

επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών  διατοµών, µετά της µεταφοράς των 

δανείων από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων. 

  Τιµή ενός m3                    

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ∆έκα Εννέα Ευρώ και Τριάντα Λεπτά 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 19,30  

 
 

γ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

€ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

 
 

1 

∆ΑΝΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ 

ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓ. 

Ε4 

 

Ο∆Ο-Α-18.3 
 

Ο∆Ο-1510 100% 

 
κ.µ. 200,00 19,30 3.860,00 

 

 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

3.860,00€ 

 
ΦΠΑ 24% 

926,40€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

4.786,40€ 

 
 
 

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

στα Περιφερειακά µητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργασιών (χωµατουργικά, 

οδοποιία). 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

ή αντίστοιχη Βεβαίωση ΤΕΕ 

στ.  Βεβαίωση µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης 

ζ. Βεβαίωση ΓΕΜΗ 

η. Ασφαλιστική κάλυψη µηχανηµάτων 

θ. Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου 

ι. Άδεια κυκλοφορίας – χρήσης µηχανηµάτων έργου 

ια/.  Εξοφληµένα τέλη χρήσης µηχανήµατος. 

 

 

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 24/02/2020 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 

 


