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ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ζαγορά, 11.08.2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 7937

Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας
Πληροφορίες: Κοπατσάρης Δ.
Tηλ. 24263-50105/115
ΤΚ 37001
Email: texzagmour@gmail.com

ΠΡΟΣ
Τον Οικονομικό Φορέα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ – ΧΡΩΜΑΤΑ – ΒΕΡΝΙΚΙΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
– ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΣΙΔΗΡΙΚΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΔΡΑ:
ΖΑΓΟΡΑ (ΘΕΣΗ: ΙΜΠΡΑΗΜ ΒΡΥΣΗ), τκ 37001, ΤΗΛ:
24260-23388, ΑΦΜ: 997044228, ΔΟΥ: Β΄ ΒΟΛΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια της δαπάνης όπως
περιγράφεται παρακάτω:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης:
Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της δαπάνης με
τίτλο:

«Προμήθεια δομικών υλικών

Δήμου

Ζαγοράς-Μουρεσίου»,

αρχικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.601,57€ συµπ. ΦΠΑ, καλεί τον οικονομικό φορέα να
καταθέσει την οικονοµική προσφορά του (οικονομική και δικαιολογητικά
συμμετοχής), στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email
του Δήμου (dzag.mour@gmail.com), έως την Παρασκευή 19.08.2022 και ώρα
12:00'μ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 7832/09.08.2022 Τεχνική Περιγραφή
παρεχόμενης δαπάνης.
Το ποσόν της δαπάνης ανέρχεται σε:

22PROC011090058 2022-08-11

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

7.743,20 € συν 1.858,37 € (24% Φ.Π.Α) = 9.601,57€.
Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο Κ.Α.

30-6662.01 του προϋπολογισμού του

τρέχοντος οικ. έτους. Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 90/2022 Απόφαση του Δ.Σ. περί
4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και η οποία εγκρίθηκε με την
118838/25.07.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς
Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από την ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών.
Για την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4412/2016
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021.
Η τεχνική περιγραφή της παρεχόμενης δαπάνης και η παρούσα πρόσκληση θα
αναρτηθούν

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.

Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης Δήμος, τηλ. 24263 50105/115.
Δικαίωμα 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, 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 μητρώου1 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
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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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)

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PANAGIOTIS
KOUTSAFTIS
7/. Υπεύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι:
Ημερομηνία: 2022.08.11 10:20:42
EEST
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.
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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.
Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά, βάση του
σχεδίου που είναι αναρτημένο στο site του Δήμου (www.dimos-zagorasmouresiou.gr) μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο
Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ή στο email του Δήμου
(dzag.mour@gmail.com), μέχρι και στις 19/08/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Συνημμένα:
- Υπ' αρίθμ. πρωτ. 7832/09.08.2022 Τεχνική περιγραφή παρεχόμενης δαπάνης
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Ζαγορά, 09.08.2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 7832

Πληροφορίες: Κοπατσάρης Δ.
Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά Πηλίου
Τηλέφωνο: 24263 50105/115
Τ.Κ.: 37001
E-MAIL: texzagmour@gmail.com

ΘΕΜΑ:
Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Α./Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η & Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια δομικών υλικών, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι ζημιές που προέκυψαν μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις σε διάφορα σημεία
του αγροτικού δικτύου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.
Στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, υφίσταται ένα εκτεταμένο δίκτυο
αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας, το οποίο εξυπηρετεί τις μεταφορικές ανάγκες των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής, συνδέοντας τους γύρω οικισμούς με τις αγροτικές περιοχές του Δήμου.
Λόγω της μεγάλης έκτασης του οδικού δικτύου, καθίσταται συχνά ιδιαίτερα δύσκολη η τακτική
συντήρηση του σε όλο του το εύρος, με αποτέλεσμα πολλά τμήματα του δικτύου να βρίσκονται σε
κακή κατάσταση. Η δυσχερής αυτή κατάσταση πολλών τμημάτων του αγροτικού δικτύου
επιδεινώθηκε αισθητά μετά και την πρόσφατη εκτεταμένη περίοδο βροχοπτώσεων, γεγονός που
επιβάλλει την άμεση αποκατάσταση της λειτουργικότητας των οδικών αυτών τμημάτων.
Με την τεχνική έκθεση αυτή προϋπολογισμού 9.601,57 ευρώ προβλέπεται να γίνει η προμήθεια,
φόρτωση & μεταφορά δομικών υλικών για την διάστρωση οδοποιίας, για τις ανάγκες κυρίως της
αγροτικής οδοποιίας.
Τα υλικά θα είναι καταλλήλως συσκευασμένα για εύκολη φορτοεκφόρτωση, επιμέτρηση και έλεγχο.
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Υλικά σε κατάσταση χύδην δε θα παραλαμβάνονται υπ’ ευθύνη του προμηθευτή εκτός εάν αυτό δεν
είναι δυνατό.
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 Δήμου. Η ασφάλιση των υλικών μέχρι την παράδοση επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη
προμηθευτή και σε καμία περίπτωση το Δήμο. 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.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη
στιγμή που θα του ζητηθούν.
Ο τόπος παράδοσης θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού πρώτα παραλειφθούν τα
προμηθευόμενα είδη από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου.
Παρουσία του αναδόχου ή τεχνικού εκπροσώπου αυτού και της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής
προμηθειών του Δήμου, 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 Δήμος δικαιούται να προβεί εις την
τακτοποίηση τούτων εις βάρος και δια λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις
ανάγκες του Δήμου τρόπο.
Η εξόφληση των ειδών θα γίνει μετά την προσκόμιση αντίστοιχων τιμολογίων και την έκδοση
εντάλματος πληρωμής.
Προκειμένου να καλυφτούν άμεσα καταπτώσεις και καθιζήσεις του εδάφους που προκλήθηκαν από
τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την προμήθεια δομικών υλικών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

1

ΤΣΙΜΕΝΤΟ BASIS

ΤΕΜ.

50,00

13,00

2

ΠΛΕΓΜΑ ΔΟΜΙΚΟ

ΤΕΜ.

14,00

41,30

3

ΑΜΜΟΣ ΜΠΕΤΟΥ

ΚΥΒ.

31,00

55,00
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4

ΚΡΟΚΑΛΑ

ΚΥΒ.

40,00

70,00

5

ΜΠΑΖΟΠΕΤΡΑ

ΚΥΒ.

30,00

67,00

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./ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΑΞΙΑ
€

1

ΤΣΙΜΕΝΤΟ BASIS

ΤΕΜ.

50,00

13,00

650,00

2

ΠΛΕΓΜΑ ΔΟΜΙΚΟ

ΤΕΜ.

14,00

41,30

578,20

3

ΑΜΜΟΣ ΜΠΕΤΟΥ

ΚΥΒ.

31,00

55,00

1.705,00

4

ΚΡΟΚΑΛΑ

ΚΥΒ.

40,00

70,00

2.800,00

5

ΜΠΑΖΟΠΕΤΡΑ

ΚΥΒ.

30,00

67,00

2.010,00

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

7.743,20

ΦΠΑ 24%

1.858,37

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

9.601,57

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 9.601,57 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
και το τελικό κόστος της προμήθειας των συγκεκριμένων ειδών δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό
αυτό.
Η δαπάνη θα εγγραφεί στο Κ.Α. 30-6662.01 του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. έτους. Έχει
εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 90/2022 Απόφαση του Δ.Σ. περί 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2022 και η οποία εγκρίθηκε με την 118838/25.07.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από την ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών.
Η προμήθεια των ειδών μπορεί να γίνει από περισσότερους του ενός προμηθευτή αν αυτό κριθεί
συμφέρον για το Δήμο.
Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν σε θέση του αγροτικού δικτύου, όπου έχουν παρατηρηθεί
καθιζήσεις, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα, 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.
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 Δήμου, και ο ποιοτικός έλεγχος αυτών.
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Γ./ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η

παρούσα

συγγραφή

υποχρεώσεων

αναφέρεται στην

προμήθεια,

φόρτωση

&

μεταφορά δομικών υλικών.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσα νομοθεσία
Η ανωτέρω αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 118 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σήμερα.
Άρθρο 3ο : Χρόνος περαίωσης της σύμβασης – χρόνος παράδοσης υλικών (άρθρο 206 του
Ν.4412/2016)
H συνολική προθεσμία περαίωσης ορίζεται ως εξής: από την υπογραφή της σύμβασης και για
ένα (1) μήνα και στην περίπτωση που τα υλικά της προμήθειας εξαντληθούν πριν από τη λήξη του
χρόνου περαίωσης (δηλαδή πριν από τον 1 μήνα), τότε η σύμβαση θα λήξει κατά το χρόνο
εξάντλησης των υλικών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας
αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το
οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 206 του Ν.4412/2016
Άρθρο 4ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου
105 του Ν.4412/2016, β) σε περίπτωση που δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά
υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
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Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι
κυρώσεις της παρ.4 το ά.203 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 5ο: 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 6ο: Παραλαβή των υλικών (άρθρο 208 του Ν.4412/2016)
1.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 4/2022

απόφαση Ο.Ε., 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 Δήμου για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης των
υλικών προς έλεγχο.

Για το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Ο Προϊστάμενος
ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας
Tηλ. 24263-50105/115
Πληροφορίες: Κοπατσάρης Δ.
ΤΚ 37001
Email: texzagmour@gmail.com

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου»

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΙΣΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
€

1

ΤΣΙΜΕΝΤΟ BASIS

ΤΕΜ.

50,00

13,00

2

ΠΛΕΓΜΑ ΔΟΜΙΚΟ

ΤΕΜ.

14,00

41,30

3

ΑΜΜΟΣ ΜΠΕΤΟΥ

ΚΥΒ.

31,00

55,00

4

ΚΡΟΚΑΛΑ

ΚΥΒ.

40,00

70,00

5

ΜΠΑΖΟΠΕΤΡΑ

ΚΥΒ.

30,00

67,00

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ
€

ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

