
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                             

Πληροφορίες: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆.  

Tηλ.  24263-50105 

FAX 24260 - 23128 

ΤΚ 37001    

Email: texzagmour@gmail.com                                                 

  

 

 

 

 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. πρωτ. 8881/03.09.2020 Πρόσκλησης που αφορά την 

προµήθεια και εγκατάσταση υδροµέτρων ∆. Ζαγοράς - Μουρεσίου, η οποία απέβη άγονη λόγω 

µη κανονικών προσφορών, ο ∆ήµος µας επαναλαµβάνει την διαδικασία για την 

ανωτέρω δαπάνη. 

 

 

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια της δαπάνης όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»  
 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της δαπάνης µε 

τίτλο: «Προµήθεια και εγκατάσταση υδροµέτρων ∆. Ζαγοράς - Μουρεσίου», 

προϋπολογισµού 16.069,41€ (συµπ. ΦΠΑ), καλεί τους οικονοµικούς φορείς να 

καταθέσουν την οικονοµική προσφορά τους, στο τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου (dzag.mour@gmail.com), έως την 

Πέµπτη 10.09.2020 και ώρα 14:00'µ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 

8816/02.09.2020 Τεχνική Περιγραφή. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

12.959,20 €  συν 3.110,21 € (24% Φ.Π.Α)  = 16.069,41€.  

Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ 25-7135.01 του προϋπολογισµού για το οικ. 

έτος 2020. Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 3/2020 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ζαγορά, 08.09.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 9067 
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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 καλυφθεί από επιχορήγηση, σύµφωνα µε την υπ ’αριθµ. πρωτ. 

4306/09-02-2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ), περί χρηµατοδότησης ποσού 140.000,00€ 

 

Η τεχνική περιγραφή της παρεχόµενης δαπάνης και η παρούσα πρόσκληση θα 

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

Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ. 24263 50105/115. 

 

∆ικαίωµα 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 (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. 

2/. Φορολογική ενηµερότητα 

3/. 3.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους 

οφείλετε να καταβάλετε εισφορές. 

3.2) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστικές ενηµερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική 

ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισµούς. 

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 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 

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

Ν.4506/2019) . 

∆ιευκρινίζεται 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) 
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Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. (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 ∆.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. 

 

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 

της υπ' αρίθµ. πρωτ. 8816/02.09.2020 Τεχνικής Έκθεσης. 

 

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 10.09.2020 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. 

 

 

Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 8816/02.09.2020 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 
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Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου  

Πληροφορίες: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆.  

Τηλέφωνο: 24263 50105/115 

Fax: 24260 23128 

Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ 

E-MAIL: texzagmour@gmail.com 

 

 

 

 

 

Τεχνική Έκθεση για την ανάθεση της δαπάνης µε τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
 

 
Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προµήθεια υδροµέτρων που θα 

τοποθετηθούν στην αποθήκη του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, προκειµένου να 

αντικατασταθούν εξαιτίας των ζηµιών που προέκυψαν από τις θεοµηνίες κατά την 

χειµερινή περίοδο αλλά και για να χρησιµοποιηθούν σε ζηµιές που τυχόν θα  

προκύψουν δεδοµένου του γεγονότος ότι ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου είναι ένας 

ορεινός ∆ήµος και πλήττεται αρκετά συχνά από έντονα καιρικά φαινόµενα. 

Συγκεκριµένα, έχει γεωγραφικό εύρος 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.  

 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

1 Υ∆ΡΟΜΕΤΡΟ  ΑΝΤΙΠΑΓΟΤΙΚΟ ΤΕΜ. 380,00 12,00 

2 Υ∆ΡΟΜΕΤΡΟ ¾΄΄΄΄ ΤΕΜ. 100,00 32,00 

3 Υ∆ΡΟΜΕΤΡΟ 1΄΄΄΄ ΤΕΜ. 50,00 46,00 

4 
ΒΑΝΑ ΚΡΟΥΝΟΣ ΚΛΕΙ∆Ι Υ∆Ρ 

1/2Θ X 3/4Α 
ΤΕΜ. 300,00 4,03 

5 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ 

Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 30X 30 Α 15 ΣΕΤ 
ΤΕΜ. 80,00 10,00 

6 
ΚΑΛΥΜΜΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 30 

X 30 Α 15 ΣΕΤ 
ΤΕΜ. 80,00 3,79 

Ζαγορά, 02.09.2020 

 

Αριθµ. Πρωτ.: 8816 



7 
ΤΜ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΩΛ. 

ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ 18x 2,0 x ¾΄΄΄΄ 
ΤΕΜ. 56,00 2,00 

8 
ΤΜ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΩΛ. 

ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ 22 x 3,0 x ¾΄΄΄΄ 
ΤΕΜ. 60,00 2,50 

9 
ΤΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΩΛ. 

ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ 22 x 22 x 3,0 
ΤΕΜ. 50,00 4,00 

10 
ΤΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΩΛ. 

ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ 18 x 18 x 2,0 
ΤΕΜ. 50,00 2,50 

 
Τα ανωτέρω υλικά θα παραλαµβάνονται από την Αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής 
Υλικών. Ο προµηθευτής θα έρθει σε επικοινωνία µε την ανωτέρω Επιτροπή για 
τον τρόπο παραλαβής. 
 
 

Β./ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

ΑΞΙΑ 
€ 
 

1 Υ∆ΡΟΜΕΤΡΟ  ΑΝΤΙΠΑΓΟΤΙΚΟ ΤΕΜ. 380,00 12,00 4.560,00 

2 Υ∆ΡΟΜΕΤΡΟ ¾΄΄΄΄ ΤΕΜ. 100,00 32,00 3.200,00 

3 Υ∆ΡΟΜΕΤΡΟ 1΄΄΄΄ ΤΕΜ. 50,00 46,00 2.300,00 

4 
BF (115) ΒΑΝΑ ΚΡΟΥΝΟΣ ΚΛΕΙ∆Ι 

Υ∆Ρ 1/2Θ X 3/4Α 
ΤΕΜ. 300,00 4,03 1.209,00 

5 

ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ 

Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 30X 30 Α 15 

ΣΕΤ 

ΤΕΜ. 80,00 10,00 800,00 

6 
ΚΑΛΥΜΜΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 30 

X 30 Α 15 ΣΕΤ 
ΤΕΜ. 80,00 3,79 303,20 

7 
ΤΜ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΩΛ. 

ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ 18x 2,0 x ¾΄΄΄΄ 
ΤΕΜ. 56,00 2,00 112,00 

8 
ΤΜ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΩΛ. 

ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ 22 x 3,0 x ¾΄΄΄΄ 
ΤΕΜ. 60,00 2,50 150,00 

9 
ΤΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΩΛ. 

ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ 22 x 22 x 3,0 
ΤΕΜ. 50,00 4,00 200,00 

10 
ΤΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΩΛ. 

ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ 18 x 18 x 2,0 
ΤΕΜ. 50,00 2,50 125,00 

    

 
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

12.959,20 

    
 

ΦΠΑ 24% 
 

3.110,21 

    

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
16.069,41 

 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 16.069,41 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και το τελικό κόστος της προµήθειας των 

συγκεκριµένων ειδών δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό αυτό. Η δαπάνη είναι 

εγγεγραµµένη στον ΚΑ 25-7135.01 του προϋπολογισµού για το οικ. έτος 2020. 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 καλυφθεί από επιχορήγηση, σύµφωνα µε την υπ ’αριθµ. πρωτ. 
4306/09-02-2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ), περί χρηµατοδότησης ποσού 140.000,00€ 
 
Τα υλικά θα είναι καταλλήλως συσκευασµένα για εύκολη φορτοεκφόρτωση, 

επιµέτρηση και έλεγχο. 

  Σε κάθε περίπτωση, η δαπάνη µεταφοράς και παράδοσης των υλικών θα 

γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή. Η µεταφορά στο χώρο παράδοσης δεν δικαιολογεί 

χρονικές καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις του ∆ήµου. Η ασφάλιση των υλικών µέχρι 

την παράδοση επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη προµηθευτή και σε καµία  περίπτωση το 

∆ήµο. Τα υλικά θα είναι πλήρη, ασφαλή και έτοιµα για την χρήση για την οποία 

προορίζονται και παραγγέλθηκαν. 

  Για όλα τα είδη της παρούσας,  εάν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, µπορεί να 

ζητηθούν δείγµατα. 

Παρουσία του αναδόχου ή τεχνικού εκπροσώπου αυτού και της αρµόδιας επιτροπής 

παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου, θα διαπιστωθεί το σύµφωνο προς τους 

συµβατικούς όρους της προµήθειας. 

Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή 

δύναται να προτείνει την τέλεια απόρριψη της προµήθειας ή την αποκατάσταση των 

λειτουργικών ανωµαλιών. 

 Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις ως άνω προτάσεις της επιτροπής, 

εντός προθεσµίας που θα ορίσει η επιτροπή στο πρωτόκολλο παραλαβής, ο ∆ήµος 

δικαιούται να προβεί εις την τακτοποίηση τούτων εις βάρος και δια λογαριασµό του 

αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες του ∆ήµου τρόπο. 

∆ια την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου, εν 

ανεπάρκεια δε αυτής το επιπλέον ποσό εισπράττεται αναγκαστικά από τις διατάξεις 

του νόµου περί εισπράξεων ∆ηµοσίων εσόδων. Μετά το πέρας του συµβατικού 

χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων η οριστική παραλαβή 

από την αρµόδια επιτροπή.           

 

Τα προς προµήθεια υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη του ∆ήµου Ζαγοράς- 

Μουρεσίου συνοδευόµενα από το αντίστοιχο τιµολόγιο και δελτίο αποστολής 

παρουσία των αρµοδίων για την παραλαβή των υλικών και αφού αυτά ελεγχθούν ως 

προς την πληρότητά τους σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προµηθευόµενα είδη παρουσιάσει πρόβληµα το 

οποίο το καθιστά µη λειτουργικό, αυτοµάτως ο προµηθευτής υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει(χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ένα έτος από την παραλαβή του 

προϊόντος). 

Η εξόφληση των ειδών θα γίνει µετά την προσκόµιση αντίστοιχων τιµολογίων και 

την έκδοση εντάλµατος πληρωµής και εφόσον έχει βεβαιωθεί η παράδοση των 

ανωτέρω ειδών στην αποθήκη του ∆ήµου, και ο ποιοτικός έλεγχος αυτών 
 

 

Γ./ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στην προµήθεια, 

φόρτωση & µεταφορά υδροµέτρων. 

 



Άρθρο 2ο: Ισχύουσα νοµοθεσία 
Η ανωτέρω αναφερόµενη προµήθεια θα  εκτελεσθεί  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 3ο : Χρόνος παράδοσης υλικών  

Η προµήθεια των υλικών θα γίνει εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την από την 

ειδοποίηση του προµηθευτή. Η συµβατική διάρκεια της προµήθειας ορίζεται για ένα 

µήνα  από την υπογραφή της  

 
Άρθρο 4ο: Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 202 του Ν.4412/2016) 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή 

σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της 

συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο, β) 

Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν, γ) Έγινε 

η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις 

και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 

τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 

Άρθρο 5ο: Παραλαβή των υλικών (άρθρο 208 του Ν.4412/2016) 
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την 

υπ’ αριθ. 24/2020 απόφαση ∆Σ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, µε την έκδοση του ειδικού δελτίου καταγραφής του 

βάρους των ζυγισµένων προϊόντων 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

3. Πριν την έκδοση του τιµολογίου, ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να 

συνεννοηθεί µε την αρµόδια επιτροπή παραλαβής προµηθειών του ∆ήµου για τον 

τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών προς έλεγχο. 

 

 
 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 
 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


