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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια της δαπάνης, κρίνοντας ότι 

υπάρχει άµεσος και προφανής κίνδυνος για την δηµόσια υγεία και ασφάλεια, καθώς 

και πρόκληση ζηµίας των ∆ηµοτικών συµφερόντων όπως περιγράφονται παρακάτω:  

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προµήθειας: 

«Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Άρδευσης για την άµεση αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν 

από Θεοµηνίες» 

σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

 

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

τίτλο: «Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Άρδευσης για την άµεση αποκατάσταση ζηµιών που 

προκλήθηκαν από Θεοµηνίες», προϋπολογισµού 37.026,40€ (συµπ. ΦΠΑ), καλεί τον 

οικονοµικό φορέα να καταθέσει την οικονοµική προσφορά του, στο τµήµα 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου 

(dzag.mour@gmail.com), έως την Τρίτη 15.06.2021 και ώρα 12:00'µ.µ. σύµφωνα µε 

την υπ. αριθµ. πρωτ. 6231/14.06.2021 Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενης δαπάνης. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

29.860,00€  συν 7.166,40€ (24% Φ.Π.Α)  = 37.026,40€.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 37.026,40 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ 25-

6694.07 του προϋπολογισµού για το οικ. έτος 2021 και έχει ψηφισθεί µε την 

υπ΄αριθµ. 153/2021 Απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης 3
ης

 Αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2021. 

 Η δέσµευση της πίστωσης θα γίνει αµέσως µετά την έγκριση της 3
ης

 

Αναµόρφωσης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

ΠΡΟΣ 

 

Τον Οικονοµικό Φορέα 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ – ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 Ε∆ΡΑ: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ – ΒΟΛΟΣ 

 

 

Ζαγορά, 14.06.2021 

Αριθ. Πρωτ.: 6240 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PANAGIOTIS KOUTSAFTIS
Ημερομηνία: 2021.06.14 13:59:23
EEST
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Η δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση (Χρηµατοδότηση ποσού 350.000,00€, 

σύµφωνα µε το υπ ’αριθµ. πρωτ. 33247/28-04-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ), και 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 153/2021 Απόφαση της  Ο.Ε. περί αποδοχής και 

κατανοµής ποσού. 

 

Η τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 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, 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 ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) ή Υπεύθυνη 

∆ήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού µητρώου
1
 µε την οποία να δηλώνετε ότι δεν 

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/. Πιστοποιητικού οικείου επιµελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου 

να αναγράφεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

5/. 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 

                                                           
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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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) 

6/. 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 

7/. 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. 6231/14.06.2021 Τεχνικής Έκθεσης. 

 

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά, βάση του 

σχεδίου που είναι αναρτηµένο στο site του ∆ήµου (www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr) µαζί µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο 

Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου 

(dzag.mour@gmail.com),  µέχρι και στις 15/06/2021 και ώρα 12:00 µ.µ. 

 

 

Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 6231/14.06.2021 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 

- Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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Τεχνική Έκθεση για την ανάθεση της δαπάνης µε τίτλο: 
«Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Άρδευσης για την άµεση αποκατάσταση ζηµιών 

που προκλήθηκαν από Θεοµηνίες» 

σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης 

  

 

 
Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προµήθεια υλικών άρδευσης, προκειµένου 

να χρησιµοποιηθούν για την συντήρηση – αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου 

στις θέσεις «Παναγία Ράσοβα», «συνοικία Μεταµορφώσεως» και «Παπαλάκες» της 

∆.Κ.Ζαγοράς και θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 32 του 

Ν.4412/2016 και το άρθρο 32
Α
 σύµφωνα µε το οποίο: «…Εξαιρούνται της 

υποχρεωτικής εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρµόζονται 

στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του 

ΕΣΗ∆ΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 

79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του 

άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση:… β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύµφωνα µε την περ. γ' 

της παρ. 2..» 

 

Η προσφυγή στο άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016, πραγµατοποιείται για τους εξής λόγους: 

α) οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, όπως είναι οι θεοµηνίες που συνεχώς 

πλήττουν την περιοχή 

β) αφενός της έλλειψης µηχ/των έργου, καθώς µόνο 2 µηχ/τα του ∆ήµου εργάζονται 

προκειµένου να αποκαταστήσουν το αγροτικό δίκτυο και στις εννέα (9) Τοπικές 

Κοινότητες, εξαιτίας των οποίων ο ∆ήµος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και 

αφετέρου της έναρξης ποτιστικής περιόδου δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση 

διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού 

Ζαγορά,  14.06.2021 

 

Αριθµ. Πρωτ.: 6231 



γ) οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν 

απορρέουν από ευθύνη του ∆ήµου, διότι η ένταση των ζηµιών που 

πραγµατοποιήθηκαν από το 2019 και το χειµώνα του 2021, ήταν πρωτοφανής σε 

ένταση και διάρκεια 

 

 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος 

προέκυψε µετά την υπόδειξη των υδραυλικών, σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 

44306226/14.06.2021 έγγραφό τους :  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

1 ΡΕ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ90/16 ΜΕΤΡ. 5.000,00 5,30 

2 ΡΕ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ110/16 ΜΕΤΡ. 300,00 7,40 

3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90/16 ΤΕΜ. 30,00 12,00 

4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110/16 ΤΕΜ. 5,00 16,00 

5 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ90x90/16 ΤΕΜ. 20,00 17,00 

6 ΦΙΛΤΡΟ Υ∆ΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ 3΄΄ ΤΕΜ. 1,00 360,00 

 
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./ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

ΑΞΙΑ 
€ 

1 ΡΕ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ90/16 ΜΕΤΡ. 5.000,00 5,30 26.500,00 

2 ΡΕ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ110/16 ΜΕΤΡ. 300,00 7,40 2.220,00 

3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90/16 ΤΕΜ. 30,00 12,00 360,00 

4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110/16 ΤΕΜ. 5,00 16,00 80,00 

5 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ90x90/16 ΤΕΜ. 20,00 17,00 340,00 

6 ΦΙΛΤΡΟ Υ∆ΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ 3΄΄ ΤΕΜ. 1,00 360,00 360,00 

   
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 29.860,00 

   ΦΠΑ 24%  7.166,40 

   
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 37.026,40 

 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 37.026,40 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ 25-

6694.07 του προϋπολογισµού για το οικ. έτος 2021 και έχει ψηφισθεί µε την 



υπ΄αριθµ. 153/2021 Απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης 3
ης

 Αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2021  

 Η δέσµευση της πίστωσης θα γίνει αµέσως µετά την έγκριση της 3ης 
Αναµόρφωσης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση (Χρηµατοδότηση ποσού 350.000,00€, 

σύµφωνα µε το υπ ’αριθµ. πρωτ. 33247/28-04-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ), και 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 153/2021 Απόφαση της  Ο.Ε. περί αποδοχής και 

κατανοµής ποσού. 

  
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. 

        

Τα προµηθευόµενα είδη θα παραληφθούν από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του 

∆ήµου. 

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.           

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

την έκδοση εντάλµατος πληρωµής. 

 

Εξαιτίας της µεγάλης έκτασης των καταστροφών που έχει σηµειωθεί σε όλα τα χωριά 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, ζητήθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 13310/21.12.2020 

ζητήθηκε παράταση από το ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου στην έκτακτη ανάγκη και η 

οποία χορηγήθηκε έως την 30.06.2021 µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 379114/28.12.2020 

έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα «Συνέχιση Παράτασης κήρυξης 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  

 

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 

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/. 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» 

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 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. 

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

3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 



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

2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

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

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - 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 ΦΟ∆ΣΑ - 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. 

 

 

Γ./ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στην προµήθεια, 

φόρτωση & µεταφορά υλικών άρδευσης. 

 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσα νοµοθεσία 

Η ανωτέρω αναφερόµενη προµήθεια θα  εκτελεσθεί  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις του 

άρθρου 32 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 3ο : Χρόνος περαίωσης της σύµβασης – χρόνος παράδοσης υλικών (άρθρο 

206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σήµερα) 
 H συνολική προθεσµία περαίωσης ορίζεται ως εξής: από την υπογραφή της 

σύµβασης και  εντός δύο εργάσιµων ηµερών και στην περίπτωση που τα υλικά της 

προµήθειας εξαντληθούν πριν από τη λήξη του χρόνου περαίωσης, τότε η σύµβαση 

θα λήξει κατά το χρόνο εξάντλησης των υλικών. 

 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών δεν µπορεί να παραταθεί. 

 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. 

 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. 39/2021 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 ∆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 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                                    
Tηλ.  24263-50108 
Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 
FAX 24260 - 23128 
ΤΚ 37001 
Email: texzagmour@gmail.com                                                
 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Για την ανάθεση της δαπάνης µε τίτλο: «Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Άρδευσης για την άµεση 

αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από Θεοµηνίες», σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 32 
του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

1 
ΡΕ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

Φ90/16 
ΜΕΤΡ. 5.000,00 5,30   

2 
ΡΕ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

Φ110/16 
ΜΕΤΡ. 300,00 7,40   

3 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ 

Φ90/16 
ΤΕΜ. 30,00 12,00   

4 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ 

Φ110/16 
ΤΕΜ. 5,00 16,00   

5 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 

Φ90x90/16 
ΤΕΜ. 20,00 17,00   

6 
ΦΙΛΤΡΟ 

Υ∆ΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ 

3΄΄ 

ΤΕΜ. 1,00 360,00   

 
Μερικό Σύνολο 

   
  

 
ΦΠΑ 24% 

   
  

 
Γενικό σύνολο 

   
  

 

 

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 


