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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. πρωτ. 12186/21.11.2019 Πρόσκλησης που αφορά την προµήθεια
αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζηµιών-καταστροφών από θεοµηνίες στο ∆ήµο ΖαγοράςΜουρεσίου, 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 περιγράφονται παρακάτω:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προµήθειας:
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

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

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προµήθεια αδρανών υλικών, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν
για να αντιµετωπιστούν οι ζηµιές που προέκυψαν από την καταστροφική πληµµύρα της περιόδου
31.10.2019 έως και 02.11.2019, στη θέση «Πλάκα» της Τ.Κ.Ανηλίου, για την αποκατάσταση
ζηµιών.

Στην περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου 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 ∆ήµου.
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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 οδικού δικτύου επιδεινώθηκε
αισθητά µετά και την πρόσφατη εκτεταµένη περίοδο χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων, γεγονός που
επιβάλλει την άµεση αποκατάσταση της λειτουργικότητας των οδικών αυτών τµηµάτων.
Με την τεχνική έκθεση αυτή προϋπολογισµού 4.897,05 ευρώ προβλέπεται να γίνει η προµήθεια,
φόρτωση & µεταφορά αδρανών υλικών και συγκεκριµένα σκύρα οδοποιίας, 3Α(∆ιαλογής) και
µπαζόπετρας, για την διάστρωση οδοποιίας, για τις ανάγκες κυρίως της αγροτικής οδοποιίας.
Με το υπ’ αριθµ. 4766/02.10.2019 έγγραφο της Γενικής Προστασίας Πολιτικής Προστασίας
αναφορικά µε τα καιρικά φαινόµενα που προβλέπεται να σηµειωθούν στο ∆ήµο ΖαγοράςΜουρεσίου, την Πέµπτη 03-10-2019 µέχρι και το Σάββατο 05-10-2019.
Κατόπιν,
µε το υπ’ αριθµ. 5202/30.10.2019 η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Σ.Κ.Ε) ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πολιτικής Προστασίας, κήρυξε τους φορείς που εµπλέκονται σε έργα και δράσεις
για την αντιµετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα, να τεθούν σε κατάσταση
ετοιµότητας βάσει του σχεδιασµού τους, προκειµένου να αντιµετωπιστούν πιθανά προβλήµατα που
θα δηµιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινοµένων, που θα σηµειωθούν από την Τετάρτη 30-102019 µέχρι και την Παρασκευή 01-11-2019.
Τέλος, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 5277/02.11.2019 η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Σ.Κ.Ε) ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πολιτικής Προστασίας, κήρυξε τους φορείς που εµπλέκονται σε έργα και δράσεις
για την αντιµετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα, να τεθούν σε κατάσταση
ετοιµότητας βάσει του σχεδιασµού τους, προκειµένου να αντιµετωπιστούν πιθανά προβλήµατα που
θα δηµιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινοµένων, που θα σηµειωθούν από την Κυριακή 3-112019 έως και την Τρίτη 5-11-2019.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 613/26.08.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας χορηγήθηκε παράταση κήρυξης του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, της Π.Ε.Μαγνησίας &
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες,
κατολισθήσεις) από την 26.02.2018», έως και την 30.10.2019.
Επιπλέον στις 04.10.2019 νέα πληµµυρικά φαινόµενα επηρέασαν καταστροφικά το ∆ήµο ΖαγοράςΜουρεσίου. Ζηµιές προκλήθηκαν και στο παραλιακό µέτωπο από τα φερτά υλικά που
µεταφέρθηκαν από τα ρέµατα και τις εκβολές τους.
Επιπρόσθετα, τα φαινόµενα αυτά σε συνδυασµό µε όλες τις προηγούµενες ζηµιές, προκάλεσαν την
διόγκωση των υπαρχουσών πληγών και αποτελείωσαν τα αγροτικά και τα δασικά δίκτυα και κυρίως
τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης που ως γνωστόν οι πήγες βρίσκονται µέσα σε µεγάλα ρέµατα.
Ως εκ τούτου λοιπόν, ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 11272/25.10.2019
έγγραφό του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, αιτήθηκε την παράταση της έκτακτης ανάγκης λόγω
έντονων βροχοπτώσεων, µέχρι και 31.01.2020.
Παρατηρήθηκαν έντονα πληµµυρικά φαινόµενα, που είχαν σαν αποτέλεσµα την υπερχείλιση
ρεµάτων, να πληµµυρίσουν εκτάσεις, έργα υποδοµής όπως δρόµοι γέφυρες, αγροτικοί δρόµοι κλπ
µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν ανυπολόγιστες καταστροφές.
Επίσης παρατηρήθηκαν:
1/. Καταπτώσεις µε αποτέλεσµα την καταστροφή του οδικού δικτύου, τον οδικό αποκλεισµό
περιοχών ,οικισµών, προσβάσεων προς το παραλιακό µέτωπο.
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2/. Καταστροφή από καταπτώσεις, του δικτύου ύδρευσης, δεξαµενών, υδροµαστεύσεων, µε
αποτέλεσµα την διακοπή υδροδότησης περιοχών εντός οικισµών.
3/. Αδυναµία πρόσβασης, λόγω κατολισθήσεων, στα δίκτυα υποδοµών που επλήγησαν από την
θεοµηνία.
4/. Καταστροφή σε διάφορα σηµεία του αγροτικού οδικού δικτύου και αδυναµία πρόσβασης στο
80% περίπου του δικτύου.

Τα υλικά θα είναι καταλλήλως συσκευασµένα για εύκολη φορτοεκφόρτωση, επιµέτρηση και
έλεγχο.
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 ∆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.
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 ∆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.

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.
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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.
∆εδοµένου του γεγονότος ότι είµαστε εν όψει των βροχοπτώσεων που αναµένονται στην περιοχή
τους φθινοπωρινούς µήνες και υπάρχει άµεσος κίνδυνος πλήρους καταστροφής των σηµείων που
υποδείχθηκαν,
παρακαλούµε όπως προβείτε σε απαραίτητες άµεσες ενέργειες για την προµήθεια αδρανών υλικών,
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Σκύρα Οδοποιίας

Κ.µ.

51,00

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
€
28,23

2

3Α(∆ιαλογής)

Κ.µ.

50,00

24,19

3

Μπαζόπετρα

Κ.µ.

52,00

25,00

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

51,00

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
€
28,23

1.439,73€

Κ.µ.

50,00

24,19

1.209,50€

Κ.µ.

52,00

25,00
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1.300,00€

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Σκύρα Οδοποιίας

Κ.µ.

2

3Α(∆ιαλογής)

3

Μπαζόπετρα

ΑΞΙΑ
€

3.949,23€
947,82€
4.897,05€

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 4.897,05 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
και το τελικό κόστος της προµήθειας των συγκεκριµένων ειδών δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό
αυτό.
Η προµήθεια των ειδών µπορεί να γίνει από περισσότερους του ενός προµηθευτή αν αυτό κριθεί
συµφέρον για το ∆ήµο.
Τα προς προµήθεια υλικά θα παραδοθούν σε θέση του αγροτικού και εσωτερικού οδικού 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.
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.
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Γ./ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η
παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στην προµήθεια,
φόρτωση
µεταφορά αδρανών υλικών και συγκεκριµένα σκύρα οδοποιίας, 3Α(∆ιαλογής) και µπαζόπετρας

&

Άρθρο 2ο: Ισχύουσα νοµοθεσία
Η ανωτέρω αναφερόµενη προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
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.
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)
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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)
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 615/2018
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.
1.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι έχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ή αντίστοιχη βεβαίωση
εγγραφής στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων για εργασίες οικοδοµικές.

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:
α. 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.
β. Φορολογική ενηµερότητα
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και Βεβαίωση ΕΦΚΑ ή βεβαίωση
ότι δεν δύναται να τους χορηγηθεί το εν λόγω Πιστοποιητικό.
δ. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του νοµικού
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) .
ε. Βεβαίωση µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης
ζ. Βεβαίωση ΓΕΜΗ

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 04/12/2019 και ώρα 15:00 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.
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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.

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας
Ο Προϊστάµενος
ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

