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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 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
 

 
Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 Με την περιγραφή αυτή προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών µε ανάδοχο ο 

οποίος θα εκτελέσει την εργασία Συντήρησης και Επισκευής Μηχανηµάτων 

καθαριότητας και πρασίνου µε βενζινοκινητήρα, καθώς και ηλεκτρικών εργαλείων, 

για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου. 

Συγκεκριµένα, η δαπάνη περιλαµβάνει τις εξής εργασίες: 

• Συντήρηση, καθαρισµός και αλλαγή συστήµατος τροφοδοσίας 

• Καθαρισµός και αντικατάσταση φίλτρων 

• Αντικατάσταση ελατηρίων, πιστονίων καθώς και επισκευή αυτών που δύναται 

• Επισκευή-Συντήρηση-Αντικατάσταση εξαρτηµάτων κοπής αλυσοπριόνων και 

θαµνοκοπτικών 

 

 Κατά την εκτέλεσή της εργασίας, προβλέπεται να γίνουν οι απαραίτητες 

εργασίες συντήρησης και επισκευής, µαζί µε τα απαιτούµενα ανταλλακτικά, του 

 

ΠΡΟΣ 
 Τον Οικονοµικό Φορέα 

 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

∆/νση: Τσαγκαράδα Πηλίου 

 

Ζαγορά, 06.04.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 3070 
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εξοπλισµού ( θαµνοκοπτικά, βενζινοπρίονα, φυσητήρες, κ.α.) που χρησιµοποιούνται 

από το Τµήµα Καθαριότητας του ∆ήµου για την εκτέλεση των απαραίτητων 

εργασιών που απορρέουν από τις αρµοδιότητες του.  

 

Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαµβάνουν: 

Έλεγχο κάθε µηχανήµατος µία ή περισσότερες φορές εφόσον διαπιστωθεί 

δυσλειτουργία, προκειµένου να επιτευχθεί η καλή λειτουργία του. Ο έλεγχος αυτός 

περιλαµβάνει έλεγχο όλων των επιµέρους τµηµάτων του µηχανήµατος, 

αντικατάσταση των κατεστραµµένων τµηµάτων, επέµβαση στα µέρη κοπής των 

µηχανηµάτων µε αλλαγή αυτών όπου χρειάζεται ή ακόνισµα αυτών, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες λειτουργίας της κατασκευάστριας εταιρίας. 

 

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των  3.038,00 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει σχετική πίστωση µε κωδικό 

ΚΑ 20-6264.01 για συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων στον 

προϋπολογισµό του έτους 2020 και µε cpv  50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης 

Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 3/2020 Απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης του 

προϋπολογισµού 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 καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

  

Β./ ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
 
Άρθρο 1ο ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ- Συντήρηση και Επισκευή Μηχανηµάτων 
καθαριότητας και πρασίνου µε βενζινοκινητήρα, καθώς και ηλεκτρικών 
εργαλείων 
 
Για την Συντήρησης και Επισκευής Μηχανηµάτων καθαριότητας και πρασίνου µε 

βενζινοκινητήρα, καθώς και ηλεκτρικών εργαλείων, για την κάλυψη αναγκών της 

Υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. Συγκεκριµένα, η δαπάνη 

περιλαµβάνει τις εξής εργασίες: 

• Συντήρηση, καθαρισµός και αλλαγή συστήµατος τροφοδοσίας 

• Καθαρισµός και αντικατάσταση φίλτρων 

• Αντικατάσταση ελατηρίων, πιστονίων καθώς και επισκευή αυτών που δύναται 

• Επισκευή-Συντήρηση-Αντικατάσταση εξαρτηµάτων κοπής αλυσοπριόνων και 

θαµνοκοπτικών 

 

    (Τιµή κατ’ αποκ.) 

    ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Τρεις χιλιάδες ευρώ και Τριάντα Οχτώ Λεπτά 

   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 3.038,00€ 

 

 

Γ./ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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α/α 

 
Ενδείξεις των Εργασιών 

 
Είδος 

Μονάδος 

 
Ποσότητα 

 
Τιµή 

Μονάδος 

 
∆απάνη 

1 

• Συντήρηση, καθαρισµός και αλλαγή συστήµατος 

τροφοδοσίας 

• Καθαρισµός και αντικατάσταση φίλτρων 

• Αντικατάσταση ελατηρίων, πιστονίων καθώς και 

επισκευή αυτών που δύναται 

• Επισκευή-Συντήρηση-Αντικατάσταση 

εξαρτηµάτων κοπής αλυσοπριόνων και θαµνοκοπτικών 

 

ΚΑΤ’ 

ΑΠΟΚ. 
1,00 2.450,00 2.450,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.450,00€ 
    Φ.Π.Α. 

24% 
588,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

3.038,00€ 
 

 

Επισηµαίνεται ότι οι εργασίες  είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές και δύναται να 

µεταβληθούν µέσα στα όρια του παρόντος προϋπολογισµού, χωρίς όµως σε καµιά 

περίπτωση να τον ξεπερνούν. 

 

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 

και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί αµέσως µε την ανάρτηση της απόφασης στην 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Ο ∆ήµος οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα. 

 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όπως ακριβώς 

ισχύουν. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την 

παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 
 

 

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 08/04/2020 και ώρα 12:00 µ.µ. 
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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 

 


