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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ.  πρωτ. 4972/25.05.2022 Απόφαση Δημάρχου,  περί 

έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και ορισμό οικονομικών φορέων για υποβολή 

προσφοράς (οικονομική και δικαιολογητικά συμμετοχής) λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης, της δαπάνης με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο 

αγροτικό δίκτυο της Δ.Ε.Μουρεσίου», επ’ ονόματι σας και σας καλούμε μέχρι αύριο 

Πέμπτη 26.05.2022 και ώρα 10:00 π.μ., να στείλετε μέσω e-mail, λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης, την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ.β του Ν.4412/2016, προσκομίζοντας μαζί και 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 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 

Π Ρ Ο Σ 
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Ζαγορά,  25.05.2022 

 

Αρ. Πρωτ. : 4979 
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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 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) 

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. 

                                                                                                                                            
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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9/. Εργοληπτικό Πτυχίο Α1 τάξης και άνω κατηγορίας Οδοποιία ή βεβαίωση 

εγγραφής στα Περιφερειακά μητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργασιών 

(χωματουργικά, οδοποιία). 

10/. Βεβαίωση ΠΣΕΕΠΜ(Επαγγελματικής Διαγωγής και Οικονομικών 

Υποχρεώσεων) ή αντίστοιχη Βεβαίωση ΤΕΕ 

11/. Ασφαλιστική κάλυψη μηχανημάτων 

12/. Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 

13/. Άδεια κυκλοφορίας – χρήσης μηχανημάτων έργου 

14/.  Εξοφλημένα τέλη χρήσης μηχανήματος 

 

 

 

Συνημμένα: 

- Υπ' αρίθμ. πρωτ. 4972/25.05.2022 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών 

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζαγορά, 25.05.2022 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΘΕΜΑ: Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο αγροτικό δίκτυο της 

Δ.Ε.Μουρεσίου 

 Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

(Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ N0301 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 

Α) 

1/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

2/. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

3/. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4/.  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα. 

5/.  Όσον αφορά το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

Α) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (κεντρικό ηλεκτρονικό 

μητρώο δημοσίων συμβάσεων), 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, 

Γ) τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

6/. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 

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 1427Β΄) κατά το οποίο η σύναψη 

σύμβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξίας της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω των 

2.500,00 ευρώ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη 

Ζαγορά,  25.05.2022 
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405/2009 Τμ.7, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

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

3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/Α, Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-

2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

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

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 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 ΦΟΔΣΑ - 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 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

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

περιπτώσεις  και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες 

αρχές µπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση ή διαγωνισµό». 

11/. 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». 

12/. 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». 

13/. 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. 

14/. 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. 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
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15/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010 (Δ.Κ.Κ.) με τίτλο 

«Αρμοδιότητες του Δημάρχου» 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 Δήμαρχος 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» 

 

 

Β) 

1/. Τα έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων 

2/. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών 

3/. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4964/25.05.2022 έγγραφο περί αδυναμία εκτέλεσης της 

ανωτέρω υπηρεσίας με ιδία μέσα. 

4/. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4966/25.05.2022 τεχνική έκθεση του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α/. Την έγκριση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 4966/25.05.2022 τεχνικών προδιαγραφών της 

ανωτέρω υπηρεσίας. 

Β/.  Την έγκριση της διενέργειας απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16 

Γ/. Τον ορισμό υπαλλήλων εξέτασης προσφορών τους κάτωθι:  

 

 

α) Οικονόμου Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού 

β) Γερμάνη Πηνελόπη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού 

 

 

Δ/. Την Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς προς τους κάτωθι οικονομικούς 

φορείς:  

1.ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.ΜΗΤΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.  ΡΗΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

3. ΠΡΩΪΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

4. ΑΛΤΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- ΒΕΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

 

Συνημμένα: 

- Υπ' αρίθμ. πρωτ. 4966/25.05.2022 Τεχνική περιγραφή της ανωτέρω δαπάνης 

 
 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου  

Πληροφορίες: Κοπατσάρης Δ.   

Τηλέφωνο: 24263 50105-115 

Τ.Κ.: 37001 Ζαγορά 

email: texzagmour@gmail.com 
 

 

 

 

 

Τίτλος εργασιών: 

«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο αγροτικό δίκτυο της Δ.Ε.Μουρεσίου» 

Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

(Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16) 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.525,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

Τεχνική Έκθεση 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

 

 

 

 

 

 

Ζαγορά,  25.05.2022 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 4966 

mailto:texzagmour@gmail.com
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

  Το γεωγραφικό εύρος του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου είναι 150,54τ.χλμ.,  ξεκινά από την 

Τ.Κ. Πουρίου και φθάνει έως την Τ.Κ. Ξουριχτίου και συμπεριλαμβάνει εννέα (9) χωριά και έξι  (6) 

πολυσύχναστους  παραλιακούς οικισμούς.  

 

  Το οδικό δίκτυο που διασχίζει όλο το Δήμο είναι δυσπρόσιτο δεδομένου της μορφολογίας του 

εδάφους και των αντίστοιχων υψομετρικών διαφορών. Πράγμα που καθιστά χρονοβόρα την κίνηση 

των οχημάτων, για την  μετάβαση από την μία κοινότητα στην άλλη. 

 

  Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου είναι χαρακτηρισμένος ως ορεινός 

μειονεκτικός δήμος (Ν.4071/2012, άρθρο 4 – ΦΕΚ 85/ΤΕΎΧΟΣ Α/11-04-2012). 

 

 Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου διαθέτει δύο Μ.Ε. τα οποία πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες 

της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ο οποίος επλήγει από τις φυσικές 

καταστροφές που έπληξαν την περιοχή στο σύνολό της τους τελευταίους μήνες (έντονες 

βροχοπτώσεις  

 

Η αναγκαιότητα για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, προκύπτει λόγω της έλλειψης των ειδικών 

μηχανημάτων και του προσωπικού, για τις συγκεκριμένες εργασίες, σύμφωνα και με το υπ’ αρίθμ. 

πρωτ. 4964/25.05.2022, έγγραφο περί αδυναμίας διάθεσης κατάλληλου προσωπικού και 

μηχανημάτων για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών. 

 

 Οι θεομηνίες που πλήττουν συνεχώς το σύνολο του αγροτικού – οδικού δικτύου του Δήμου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου, προκαλούν διάβρωση του εδάφους η οποία επιδεινώνεται με τα συνεχόμενα 

πλημμυρικά φαινόμενα. Η αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης προκαλεί περαιτέρω καταστροφή, 

καθώς τα κατολισθητικά φαινόμενα συνεχίζονται και μετά το πέρας της θεομηνίας για μεγάλο 

χρονικό διάστημα ανάλογα με τη μορφολογία και το γεωλογικό υπόβαθρο του εδάφους.  Η παρούσα 

κατάσταση επιβαρύνθηκε μετά και την πρόσφατη θεομηνία, για την οποία μας προειδοποίησε η 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,  σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 1447/17.05.2022 και 

1459/18.05.2022, έγγραφα. 

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης έως την 30.06.2022 σύμφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 512080/24.12.2021 έγγραφο του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ». 

 

  Παρατηρήθηκαν σε πολλά σημεία του βασικού αγροτικού δικτύου, κατολισθηκά φαινόμενα 

που προκάλεσαν την καθίζηση δρόμου  και του πρανούς κατάντι αυτού.   Τα κατολισθητικά 

φαινόμενα επίσης είχαν σαν αποτέλεσμα την αποκόλληση βράχων οι οποίοι μειώνουν το πλάτος του 

χωμάτινου δρόμου σε ποσοστό τέτοιο ώστε να δημιουργούνται κίνδυνοι για την ασφαλή διέλευση 

αγροτικών οχημάτων. Τα προϊόντα κατολίσθησης θα απομακρυνθούν και θα μεταφερθούν σε θέση 

που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή και συγκεκριμένα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. 

 Η ορμή και ο όγκος των υδάτων σε συνδυασμό με την κλίση του εδάφους παρέσυραν σε 

πολλά σημεία τμήμα της  βάσης του χωμάτινου οδοστρώματος επιδεινώνοντας την κατάσταση του 

αγροτικού δικτύου.   

 Η καταστροφή που προκλήθηκε είναι ένα  γεγονός ξαφνικό και  εντελώς εξαιρετικής φύσης, το 
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οποίο δεν αναμενόταν, ούτε ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί καθώς η επιβάρυνση του 

οδικού δικτύου, μπορεί να ξεκίνησε με τις πρώτες θεομηνίες,  επιδεινώθηκε όμως με την πάροδο του 

χρόνου, τόσο από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα όσο και από την διέλευση των βαρέων 

οχημάτων που χρησιμοποιούν το αγροτικό δίκτυο για την μεταφορά αγροτικών και δασικών 

προϊόντων.   

Αποτέλεσμα ήταν να αποκοπεί το αγροτικό – οδικό δίκτυο σε πολλά σημεία, καθιστώντας την 

διέλευση οχημάτων αλλά ακόμη και των πεζών αδύνατη έως και επικίνδυνη. Επιπλέον, η 

μετακίνηση των χωμάτινων όγκων είχε σαν αποτέλεσμα να εμφανιστούν οι σωλήνες του δικτύου 

ύδρευσης σε σημεία από τα οποία διέρχονται οχήματα με κίνδυνο να υποστούν ζημιές που θα έχουν 

σαν συνέπεια την διακοπή υδροδότησης σε οικισμούς του Δήμου. Δεδομένου ότι αυξάνεται το 

κόστος αντιμετώπισης των ζημιών όσο καθυστερεί η αποκατάστασή τους και προκειμένου να 

αποφευχθεί κάποιο ατύχημα  θα προβούμε άμεσα στην ανάθεση χωματουργικών εργασιών.  

Είναι προφανές ότι οι ανωτέρω καταστάσεις δεν απορρέουν από ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 Επειδή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διότι υπάρχει κίνδυνος διακοπής κυκλοφορίας, 

υδροδότησης των οικιών ακόμη και θανατηφόρου ατυχήματος θα προβούμε στην διαδικασία της 

ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης κατά τα οριζόμενα στο 

αρθρ. 32(γ) του Ν. 4412/2016. 

 

 Για την άμεση εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης του αγροτικού δικτύου απαιτούνται: 

1) Ελαστιχοφόρος φορτωτής από 101hp και άνω, 2) Ελαστιχοφόρος φορτωτής έως και 100 hp, 3) 

Ερπυστριοφόρος υδραυλικός εκσκαφέας (τσάπα) από 40 hp  έως και 100 hp,  4) Ένα ανατρεπόμενο 

φορτηγό 10tn και άνω, 5) Ελαστιχοφόρος φορτωτής από 101hp έως και 150 hp  και 6) Τροχοφόρος 

εκσκαφέας φορτωτής (τσάπα) από 101 hp έως και 150 hp.    Ως εκ τούτου για την κάλυψη των 

αναγκών που προέκυψαν, ως αποτέλεσμα κατολισθήσεων – που προέκυψαν από τις έντονες 

βροχοπτώσεις θα πρέπει να απασχοληθούν άμεσα,  επιτηδευματίες - κατόχοι Μ.Ε.  

 

 Η παρούσα  τεχνική  περιγραφή  περιλαµβάνει  τους  αναγκαίους προσδιορισµούς για  τον 

καθορισµό του αντικειµένου της µελετώµενης - από τεχνικής άποψης - υπηρεσίας (παροχή 

µίσθωσης), καθώς επίσης (περιλαµβάνει) τους σχετικούς προς τη φύση, το χαρακτήρα, τη θέση 

και την έκταση των εργασιών για την οποία και αναφέρεται.  

 

 Έτσι, µε την παρούσα, µελετάται η µίσθωση από την ελεύθερη αγορά των 

µηχανηµάτων και των οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση/διεκπεραίωση 

των τεχνικών αναγκαιοτητών έτσι όπως αυτές προκύπτουν από την φύση των  αναληφθέντων  

υποχρεώσεων  και  που συγκεκριµένα αφορούν στις υποχρεώσεις για την αποκατάσταση του 

αγροτικού δικτύου των Τ.Κ. Ανηλίου, Κισσού, Μουρεσίου και Τσαγκαράδας του Δήμου Ζαγοράς-

Μουρεσίου.  

 

 Οι ώρες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αποτελούν εκτίμηση και δεν είναι 

δεσμευτικές για το Δήμο. Μοναδική δέσμευση αποτελεί η προσφορά του κάθε αναδόχου για την 

ωριαία αποζημίωση του. Ο ανάδοχος θα απασχοληθεί για διάστημα, αρχομένης από την υπογραφή 

της σύμβασης και μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά, η οποία αποτελεί και την συμβατική 

προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών, την άρση του κινδύνου και την ασφαλή διέλευση 

των οχημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. Την ολοκλήρωση των εργασιών θα 

επιβεβαιώσει η Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, πριν την υποβολή του τιμολογίου, θα πρέπει να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου της κάθε Δημοτικής 

Κοινότητας που να πιστοποιεί την εκτέλεση των εργασιών καθώς και το ημερολόγιο 

πραγματοποιηθεισών εργασιών όπου θα φαίνονται οι θέσεις, οι ώρες και η ημερομηνία των 
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εργασιών υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, τον ανάδοχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της 

αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας. 

 

 

1.1 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Ο χειρισμός των μηχανημάτων θα γίνεται από χειριστές - οδηγούς που έχουν το δικαίωμα χρήσης 

τους (δηλαδή η άδεια χειριστή  τους θα καλύπτει τις προδιαγραφές του μηχανήματος που θα 

χειρίζονται). 

 

1.2 ΑΜΟΙΒΗ 

Η ωριαία αμοιβή για κάθε τύπο μηχανήματος με το χειριστή του που θα υποβάλει ο ανάδοχος, δεν 

θα ξεπερνά την αμοιβή που ορίζεται στην μελέτη. Στην αμοιβή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη και 

ουδεμία άλλη οικονομική αξίωση δεν μπορεί να απαιτηθεί. 

 Στην ωριαία αμοιβή περιλαμβάνεται:  

α) η αμοιβή του χειριστή – οδηγού του Μ.Ε. για την εργασία άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης 

φθορών του χωμάτινου οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων/επιχωματώσεων ανάσχεσης των 

υδάτων, αποκατάστασης πρανών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, 

καθαρισμού και μεταφοράς από το οδικό δίκτυο των προϊόντων κατολίσθησης, 

β) η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής για την 

εκτέλεση των εργασιών μέχρι την λήξη αυτής. 

γ) οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους 

βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και 

θα οφείλονται σε αμέλεια, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της υπηρεσίας, των 

νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 Ο προϋπολογισµός της δαπάνης είναι ενδεικτικός δεδοµένου ότι οι ανάγκες που θα  

προκύψουν ενδέχεται να τροποποιηθούν, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να γίνει 

υπέρβαση του ποσού  των 92.411,00ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 24%. 

 Οι δαπάνες αυτές θα καταλογιστούν σε βάρος των σχετικών πιστώσεων για το έτος 

2022. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση και θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό σε επόμενη 

αναμόρφωση. Για την συγκεκριμένη δαπάνη θα δημιουργηθεί καινούριος κωδικός και συγκεκριμένα 

ο Κ.Α.  30-7311.97  

 

 

 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 Στις τιµές του παρόντος τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 

εργασίας και που ισχύουν ενιαίες, για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στην περιοχή 

δραστηριότητας του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, περιλαµβάνονται: 

► Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που 

αφορά την ανάθεση χωματουργικών εργασιών, για την αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης και 

άρδευσης. 

► Κάθε δαπάνη ως αναφέρονται και στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά και γενικώς έστω και 

αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
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µονάδας κάθε εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο :  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ  
(με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι έως και 100 ίππους (ΗΡ)) 

 Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα 

παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση 

χωματουργικών εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον 

εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π. 

 Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται 

αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται 

αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας, η οποία 

μπορεί να είναι και προφορική.  

 Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους 

ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και έντεχνη 

εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

 (Τιμή για 1 ώρα εργασίας χωματουργικού μηχανήματος πλήρως εφοδιασμένου και 

εξοπλισμένου, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως 

τελειωμένη εργασία). 

Φορτωτής με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι έως και 100 ίππους (ΗΡ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα ευρώ 

(Αριθμητικά): 60,00 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ (με ιπποδύναμη του κινητήρα να 

είναι από 101ίππους έως 150 ίππους)) 

Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα παρακάτω: 

Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση χωματουργικών 

εργασιών στα Δημοτικά οδικά δίκτυα του Δήμου και Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισμών), σύμφωνα με 

την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά 

περίπτωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες 

ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου να 

μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων 

μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση 

λιπαντικών κ.λ.π. 

Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση μη απασχόλησης 

του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες 

έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται μόνο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου. Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε 

είδους ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και 

έντεχνη εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

(Τιμή για 1 ώρα εργασίας χωματουργικού μηχανήματος πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου, 

περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη 

εργασία). 

 

Φορτωτής με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι από 101 ίππους έως 150 ίππους (ΗΡ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα ευρώ 

(Αριθμητικά): 70,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 3ο :  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ΤΣΑΠΑ)  
(με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι από 40 έως και 100 ίππους (ΗΡ)) 

 Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα 

παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση 

χωματουργικών εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον 

εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π. 

 Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται 

αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται 

αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας, η οποία 

μπορεί να είναι και προφορική.  

 Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους 

ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και έντεχνη 

εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

  (Τιμή για 1 ώρα εργασίας χωματουργικού μηχανήματος πλήρως εφοδιασμένου και 

εξοπλισμένου, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως 

τελειωμένη εργασία). 

Υδραυλικός εκσκαφέας (τσάπα) με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι από 40 έως και 100 ίππους 

(ΗΡ). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα ευρώ 

(Αριθμητικά): 60,00 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο :  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  

(10tn και άνω) 

Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα παρακάτω: 

Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση χωματουργικών 

εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη 

απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό 

με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π. 

 Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται 

αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται 

αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας, η οποία 

μπορεί να είναι και προφορική.  

 Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους 

ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και έντεχνη 

εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

  (Τιμή για 1 ώρα εργασίας χωματουργικού μηχανήματος πλήρως εφοδιασμένου και 

εξοπλισμένου, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως 

τελειωμένη εργασία). 

Ανατρεπόμενο φορτηγό (10tn και άνω) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ 

(Αριθμητικά): 45,00 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ (με ιπποδύναμη του κινητήρα να 

είναι από 101ίππους και άνω (ΗΡ)) 
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Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα παρακάτω: 

Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση χωματουργικών 

εργασιών στα Δημοτικά οδικά δίκτυα του Δήμου και Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισμών), σύμφωνα με 

την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά 

περίπτωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες 

ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου να 

μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων 

μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση 

λιπαντικών κ.λ.π. 

Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση μη απασχόλησης 

του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες 

έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται μόνο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζαγοράς 

Μουρεσίου. Στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε 

είδους ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και 

έντεχνη εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

(Τιμή για 1 ώρα εργασίας χωματουργικού μηχανήματος πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου, 

περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη 

εργασία). 

 

Φορτωτής με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι από 101 ίππους και άνω 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα ευρώ 

(Αριθμητικά): 70,00 € 

 

 

 

 

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Α/Α 

 

 

 

 

 

 

(1) 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

(2) 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

(3) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

(4) 

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(κατ’ εκτίμηση) 

 

(5) 

ΤΙΜΗ 

ανά ΩΡΑ 

€ 

 

 

 

 

(6) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

 

(4)x(5)x(6) 

 

 

(7) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

 

 

 

 

(8) 

 

1 

Τ.Κ.ΑΝΗΛΙΟΥ 

 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΦOΡΤΩΤΗΣ 

 

1 ΜΕ 

(έως και 100 ίππους) 
150,00 60,00 9.000,00 9.000,00 

2 
Τ.Κ.ΑΝΗΛΙΟΥ 

 

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) 

 

1 ΜΕ 

(από 40 έως και 100 

ίππους) 

110,00 60,00 6.600,00 6.600,00 

3 
Τ.Κ.ΑΝΗΛΙΟΥ 

 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
 

1ΜΕ 

(Από 10tn και άνω) 
80,00 45,00 3.600,00 3.600,00 
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4 
Τ.Κ.ΚΙΣΣΟΥ 

 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ
Σ  ΦOΡΤΩΤΗΣ 

 

1ΜΕ 

(από 101 hp και άνω) 
230,00 

70,00 
16.100,00 16.100,00 

5 
Τ.Κ.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 

ΦOΡΤΩΤΗΣ 

 

1 ΜΕ 

(Από 101hp έως και 

150hp) 

280,00 70,00 19.600,00 19.600,00 

6 Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 

ΦOΡΤΩΤΗΣ 
 

1 ΜΕ 

(Από 101hp έως και 
150hp) 

140,00 70,00 9.800,00 9.800,00 

7 Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

1ME 

10tn και άνω 
85,00 45,00 3.825,00 3.825,00 

8 Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) 

 

1 ΜΕ 

(από 40 έως και 100 

ίππους) 

100,00 60,00 6.000,00 6.000,00 

      Άθροισμα 74.525,00 

      ΦΠΑ 24% 17.886,00 

      
Γενικό 

Σύνολο 
92.411,00 

 

 

 

 

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: 

Αντικείμενο εργασίας 

 Η συγγραφή αυτή αφορά στην µίσθωση από την ελεύθερη αγορά των µηχανηµάτων 

και των οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση των τεχνικών 

αναγκαιοτητών που αφορούν στην άμεση αντιμετώπιση των ζημιών λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης  στο αγροτικό – οδικό δίκτυο της Δ.Ε.Μουρεσίου. 

 Η συγκεκριμένη εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV: 

45243510-0 – ( Εργασίες Επιχωµάτωσης). 

 

 

Άρθρο 2ο: 

Ισχύουσες διατάξεις 

 Για τη διενέργεια της παρούσας διαπραγμάτευσης και την εκτέλεση της κατεπείγουσας 
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ανάθεσης χωματουργικών εργασιών, λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις: 

 

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

περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες 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/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010 (Δ.Κ.Κ.) με τίτλο «Αρμοδιότητες 

του Δημάρχου» 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 Δήμαρχος 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» 

6/. 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. 

7/. Του Νόμου 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ΦΕΚ 114/4, 3852/2010 Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

ΦΕΚ 87/Α, Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών. 
 

 

Άρθρο 3ο: 

Υποχρεώσεις συμμετέχοντα 

Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων οφείλουν να δηλώσουν το 

τηλέφωνο κινητό, το οποίο θα πρέπει να είναι ανοικτό μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών 

αποκατάστασης του αρδευτικού και υδρευτικού δικτύου. 

Τα οχήματα και μηχανήματα έργου θα χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των 

υπευθύνων της αρμόδιας υπηρεσίας.  
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Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργου και το προσωπικό, να 

διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, 

Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, 

Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06) καθώς και για την 

ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. 

Ο ανάδοχος είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, 

μηχανημάτων έργων και προσωπικού. Ο ανάδοχος ευθύνεται  αυτός και μόνο, αποκλειόμενης κάθε 

ευθύνης του Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα που μπορεί να 

συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή και σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθώς 

και για τις πιθανές ζημιές.  

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο λύσης της συνεργασίας. 

Ο ανάδοχος  υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού  σε τακτούς 

χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη 

απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο τη διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα και την 

αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών. 

                                              

Άρθρο 4ο: 

Υποχρεώσεις συμμετέχοντα 

Διάρκεια  Σύμβασης-Χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος-οχήματος 

Η  διάρκεια των παρεχόμενων εργασιών θα είναι αρχομένης από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν έως την άρση του 

κινδύνου διέλευσης οχημάτων και πεζών από το συγκεκριμένο σημείο. Ως χρόνος απασχόλησης του 

μηχανήματος και του χειριστή του για την εκτέλεση των εργασιών αρχίζει με την  παρουσία  του 

μηχανήματος και χειριστή στις θέσεις που καθορίζει  με την εντολή της, η υπηρεσία και 

περατώνεται ο χρόνος με τη λήξη του γεγονότος και μετά από άρση της εντολής της αρμόδιας 

Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης 

βατότητας  και αναπέτασης υλικών, η εργασία καθαρισμού φερτών υλών, η ενίσχυση πρανών, η 

επίχωση ορυγμάτων και η διαμόρφωση της οδού για την ασφαλή διέλευση οχημάτων. 

 

 

 

Άρθρο 5ο: 

Τόπος Εκτέλεσης Σύμβασης 

Σε όλο το αγροτικό – οδικό δίκτυο της Δ.Ε.Μουρεσίου. 

 

Άρθρο 6ο: 

Αμοιβή –Τρόπος πληρωμής 

Στις τιμές του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται τα παρακάτω:  

 η διάθεση ενός εργοδηγού - συντονιστή για το συνεργείο αποκατάστασης της ζημιάς (άρσης 

καταπτώσεων, αναπέταση υλικών, εκσκαφή σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη και μεταφορά των 

προϊόντων εκσκαφής σε θέση υποδεικνυόμενη από την υπηρεσία, επαναπλήρωση ορύγματος με 

κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, κλπ) . 

 η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για 

εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής 

 οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους 

βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και 

θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της 

Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου 
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 Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται με την καταμέτρηση των ωρών εργασίας του κάθε 

μηχανήματος από την αντίστοιχη αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου. 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο 

 Η αμοιβή του οδηγού οι δαπάνες καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών και επισκευών 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 Η συμβατική αξία θα πληρώνεται απολογιστικά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την 

βεβαίωση από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

 

Άρθρο 7ο: 

Φόροι, τέλη κρατήσεις 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Η αμοιβή δεν υπόκειται 

σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ 

όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

 

Άρθρο 8ο: 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

  Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί από 

τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

  Οι εργασίες θα παραλαμβάνονται, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας 

Αρχής, με τη σύνταξη σχετικού Πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής, το οποίο θα αποτελέσει 

δικαιολογητικό της δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 200 και 219 του ν.4412/2016. 

 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην απόφαση. 

  

 

Άρθρο 9ο: 

Ποινικές ρήτρες-Ανωτέρα Βία 

  Ως  προς τις ποινικές ρήτρες, για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. 

  Ο  Πάροχος  Υπηρεσιών  που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν την 

εν λόγω κατάσταση. 

 

Άρθρο 10ο: 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
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σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016.  

 

Άρθρο 11ο: 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον η σύμβαση έχει υποστεί 

ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα 

απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Άρθρο 12ο: 

Κήρυξη οικονομικού φορέα  εκπτώσεις-Κυρώσεις-Ποινική Ρήτρα 

 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος  από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, 

που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

 Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

 Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 Οι  ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

 

 

Άρθρο 13ο: 

Επίλυση διαφορών 

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και ο 

Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη 

σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την 
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εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς 

αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ Δ. 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο:  

«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο αγροτικό δίκτυο της Δ.Ε.Μουρεσίου» 

Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

(Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16) 
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(1) 

ΤΟΠΙΚΗ 
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(2) 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

(3) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

(4) 

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(κατ’ εκτίμηση) 

 

(5) 

ΤΙΜΗ 

ανά ΩΡΑ 

€ 

 

 

 

 

(6) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

 

(4)x(5)x(6) 

 

 

(7) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ € 

 

 

 

 

(8) 

 

1 

Τ.Κ.ΑΝΗΛΙΟΥ 

 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΦOΡΤΩΤΗΣ 

 

1 ΜΕ 

(έως και 100 ίππους) 
150,00 60,00   

2 
Τ.Κ.ΑΝΗΛΙΟΥ 

 

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) 

 

1 ΜΕ 

(από 40 έως και 100 

ίππους) 

110,00 60,00   

3 
Τ.Κ.ΑΝΗΛΙΟΥ 

 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

1ΜΕ 

(Από 10tn και άνω) 
80,00 45,00   

4 
Τ.Κ.ΚΙΣΣΟΥ 

 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ

Σ  ΦOΡΤΩΤΗΣ 

 

1ΜΕ 

(από 101 hp και άνω) 
230,00 

70,00 
  





5 
Τ.Κ.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 

ΦOΡΤΩΤΗΣ 
 

1 ΜΕ 

(Από 101hp έως και 
150hp) 

280,00 70,00   

6 

 
Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 

ΦOΡΤΩΤΗΣ 

 

1 ΜΕ 

(Από 101hp έως και 

150hp) 

140,00 70,00   

 

7 
Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
 

1ME 

10tn και άνω 
85,00 45,00   

8 Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) 
 

1 ΜΕ 
(από 40 έως και 100 

ίππους) 

100,00 60,00   

      Άθροισμα  

      ΦΠΑ 24%  

      
Γενικό 

Σύνολο 
 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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