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Α./Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η & Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 

Με τα υπ’ αρίθµ. 963/08.02.018, 832/08.02.2018, 1074/12.02.2018, 1562/27.02.2018 

έγγραφά της η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   (Ε.Σ.Κ.Ε) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

πολιτικής Προστασίας, προειδοποίησε τον ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου για την 

επιδείνωση του καιρού και την πρόκληση επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων τα 

οποία απέβησαν καταστροφικά για την περιοχή. 

Από τον µήνα ∆εκέµβριο έως και τον µήνα Μάρτιο τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα 

προκάλεσαν ανυπολόγιστη καταστροφή τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στο δίκτυο 

ηλεκτροδότησης. 

ΠΡΟΣ 
 

Την εταιρεία 
 

Π ΚΑΙ Ι ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ – 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
 
Στη Γλυφάδα 
 

Ζαγορά, 21.05.2018 

Αριθ. Πρωτ.: 6006 
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Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 46/15.01.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

κηρύχθηκε ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

Στη συνέχεια και λόγω τον συνεχόµενων έντονων καταστροφικών καιρικών 

φαινοµένων, ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου  µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1488/20.02.2018 

έγγραφό του, αιτήθηκε την παράταση της έκτακτης ανάγκης και µε το υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 1699/23.02.2018 έγγραφό του, αιτήθηκε την κήρυξη του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων – Περιφέρειας 

Θεσσαλίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων 

βροχοπτώσεων. 

Με το υπ’ αρίθµ. 259/15.03.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου στο 

σύνολό του, έως την 28.05.2018. 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προµήθεια υλικών για την άµεση 

αποκατάσταση ζηµιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις θεοµηνίες», για 

τις ανάγκες του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για να 

αντιµετωπιστούν οι ζηµιές που προκλήθηκαν από θεοµηνίες σε διάφορα σηµεία του 

∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου και συγκεκριµένα για την αγορά ηλεκτρικών λαµπτήρων 

τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από τους ηλεκτρολόγους του ∆ήµου σε διάφορα 

σηµεία του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, µετά από τις ζηµιές που προκλήθηκαν από 

πτώση κεραυνών, οι οποίοι προκάλεσαν ζηµιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και 

απαιτείται η άµεση αποκατάστασή τους. 

Η ανάθεση θα γίνει µε την διαδικασία του κατεπείγοντος σύµφωνα µε το άρθρο 32, 

του Ν.4412/2016 και η ψήφιση πίστωσης θα πραγµατοποιηθεί στην αµέσως επόµενη 

Οικονοµική Επιτροπή.  

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

ζητηθούν δείγµατα. 

       Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός µίας (1) εργάσιµης 

ηµέρας από τη στιγµή που θα του ζητηθούν. 

         Τόπος παράδοσης ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου 

Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές η Αναθέτουσα Αρχή 

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 

Αναθέτουσας Αρχής, 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. 
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 ∆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.             

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

έκδοση εντάλµατος πληρωµής. 

 

Η προµήθεια 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 

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 
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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/. την υπ΄ αριθ. πρωτ. 46/15.01.18 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε την 

οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο ∆ήµος µας από την 12.01.2018 

και για δύο (2) µήνες µέχρι 12.03.2018 για όλες τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες 

του ∆ήµου µας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις, 

πληµµύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) που έπληξαν το ∆ήµο µας. 

7/.    το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1488/20.02.2018 έγγραφό του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

αιτήθηκε την παράταση της έκτακτης ανάγκης και µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 

1699/23.02.2018 έγγραφό του, αιτήθηκε την κήρυξη του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου 

της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων – Περιφέρειας Θεσσαλίας σε 

Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων βροχοπτώσεων. 

8/. το υπ’ αρίθµ. 259/15.03.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου στο 

σύνολό του, έως την 28.05.2018. 

9/. 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» 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

 

1 

 

ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ LED 

 

ΤΕΜ. 

 

300,00 

 

6,00€ 
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15W E27 

 

2 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 250W NA 
ΤΕΜ. 20,00 6,80€ 

 

3 

 

ΝΤΟΥΙ Ε27 ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ 
ΤΕΜ. 30,00 0,90€ 

 

4 

 

ΝΤΟΥΙ Ε40 ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ 
ΤΕΜ. 20,00 2,50€ 

 

5 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 125W 
ΤΕΜ. 20,00 3,00€ 

 

6 

 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 70W NA 
ΤΕΜ. 20,00 7,00€ 

 

 

 

Β./ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

 

1 
ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ LED 15W E27 ΤΕΜ. 300,00 6,00 1.800,00 

 

2 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 250W NA ΤΕΜ. 20,00 6,80 136,00 

 

3 
ΝΤΟΥΙ Ε27 ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΤΕΜ. 30,00 0,90 27,00 

 

4 
ΝΤΟΥΙ Ε40 ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ ΤΕΜ. 20,00 2,50 50,00 

 

5 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 125W ΤΕΜ. 20,00 3,00 60,00 

 

6 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 70W NA ΤΕΜ. 20,00 7,00 140,00 

 

  
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.213,00€ 

  
  

 

ΦΠΑ 24% 

 

531,12€ 

  

  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

∆ΑΠΑΝΗ 

2.744,12€ 
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Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 2.744,12 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και το τελικό κόστος της προµήθειας των 

συγκεκριµένων ειδών δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό αυτό.  

Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στο ΚΑ. 30-6662.05 του προϋπολογισµού για το οικ. 

έτος 2018 και θα πληρωθεί από επιχορήγηση σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 

6860/09.03.2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και 

καταστροφών από θεοµηνίες. 

Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 118/2018 Απόφαση του ∆.Σ. περί 3ης Αναµόρφωσης 

του προϋπολογισµού έτους 2018 και θα ψηφισθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Ο.Ε.  

 

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

Μουρεσίου και συγκεκριµένα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ζαγοράς  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. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός µίας (1) εργάσιµης 

ηµέρας από τη στιγµή που θα του ζητηθούν. 

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

έκδοση εντάλµατος πληρωµής. 

 

Η προµήθεια των ειδών µπορεί να γίνει από περισσότερους του ενός προµηθευτή αν 

αυτό κριθεί συµφέρον για το ∆ήµο. 

Η προµήθεια των υλικών θα γίνει εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την Ανάρτηση της 

Απόφασης του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω ειδών στη 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός µίας (1) εργάσιµης 

ηµέρας από τη στιγµή που θα του ζητηθούν. 

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. 

                                                       

Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι και  στις 21/05/2018 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 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

                                                           ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 


