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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΛΟΓΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

Αποκατάσταση Ζηµιών που προκλήθηκαν από θεοµηνία στη ∆.Ε. Ζαγοράς δρόµων προς 

παραλίες Αγ. Σαράντα και Ανάληψης, ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

  

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Το αντικείµενο της µελέτης µε τίτλο «Αποκατάσταση Ζηµιών που προκλήθηκαν από θεοµηνία στη 

∆.Ε. Ζαγοράς δρόµων προς παραλίες Αγ. Σαράντα και Ανάληψης, ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου» 

περιλαµβάνει έργα αντιστηρίξεων,  διευθέτησης όµβριων υδάτων και αποκατάστασης 

οδοστρωµάτων στις παρακάτω θέσεις: 

1.  ∆ρόµος Μακρυράχη – Αγ. Σαράντα – θέση εικονοστάσιο 

2α.       ∆ρόµος Μακρυράχη – Αγ. Σαράντα – θέση (α) 

2β.       ∆ρόµος Μακρυράχη – Αγ. Σαράντα – θέση (β) 

3. ∆ρόµος Μακρυράχη – Αγ. Σαράντα – θέση άνωθεν Ι. Ν. Αγ. Σαράντα 

4. ∆ρόµος Μακρυράχη – Αγ. Σαράντα – θέση ιδιοκτ. Νικ. Μαλαχιά 

5. ∆ρόµος Μακρυράχη – Αγ. Σαράντα – θέση ιδιοκτ. Στεφ. Σάββα 

6. ∆ρόµος Μακρυράχη – Αγ. Σαράντα – θέση συγκρότηµα Λάζου 

7. ∆ρόµος Μακρυράχη – Αγ. Σαράντα – θέση παραλία Αγ. Σαράντα 

8. ∆ρόµος Μακρυράχη – Αγ. Σαράντα – θέση ιδιοκτ. ∆ουλά 

9. ∆ρόµος Μακρυράχη – Αγ. Σαράντα – θέση ιδιοκτ. Βλιώρα 

10. ∆ρόµος Χορευτό – Ανάληψη – θέση Ξενοδοχείο Μπαλκόνι 

11. ∆ρόµος Χορευτό – Ανάληψη – θέση Αγ. Αχίλλειος 

12. ∆ρόµος Χορευτό – Ανάληψη – θέση ιδιοκτ. Νίκη Σπανού 

13. ∆ρόµος Χορευτό – Ανάληψη – θέση γέφυρα Ανάληψης 

 

Η δαπάνη διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

 

Π Ρ Ο Σ 

 

Απόστολο Ν. Καγιάννη, 

 διπλ. Πολιτικό Μηχανικό 

Ιωλκού 389, Βόλος τκ 38500 

Ζαγορά, 09.08.2019 

Αριθ. Πρωτ.: 8424 
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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/. 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. 

6/. 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. 

7/. 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. 

8/. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6241/25.05.2018 έγγραφό του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, αιτήθηκε την 

παράταση της έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων. 

9/. το υπ’ αρίθµ. 432/31.05.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας παρατείνει την 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου στο σύνολό του, έως την 30.07.2018. 

10/. το υπ’ αρίθµ. 592/07.08.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας παρατείνει την 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου στο σύνολό του, έως την 30.10.2018. 

11/. το υπ’ αρίθµ. 847/09.11.2018 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας παρατείνει την 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου στο σύνολό του, έως την 30.01.2019. 

12/. Το υπ’ αριθµ. 158/05.01.2019 έγγραφο της Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης του ∆ήµου σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 04.02.2019 

13/. το υπ’ αρίθµ. 119/04.02.2019 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας παρατείνει την 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου στο σύνολό του, έως την 30.04.2019. 

14/. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 318/25.04.2019 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 
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λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις) από 

την 26.02.2018», έως και την 30.07.2019. 

15/. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 578/06.08.2019 Αίτηµα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί χορήγησης 

παράτασης κήρυξης του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, της Π.Ε.Μαγνησίας & Σποράδων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

λόγω πληµµυρικών και κατολισθητικών φαινοµένων έως και την 31.10.2019. 

16/. 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» 

17/. 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. 

18/. 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. 

19/. 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.Η κήρυξη του ∆ήµου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  Οι βλάβες 

στους κεντρικούς οδικούς άξονες,  συνδέονται αιτιωδώς µε τα έντονα καιρικά φαινόµενα που 

έπληξαν το ∆ήµο και είχαν ως αποτέλεσµα την κήρυξή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και ως 

εκ τούτου στοιχειοθετείται η συνδροµή απρόβλεπτων περιστάσεων, µη οφειλόµενων σε ευθύνη της 

αναθέτουσας Aρχής, ( ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕ∆ στο VII Τµήµα ,Πράξη 89/18 ) 

20/.  Την ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕ∆ στο VII Τµήµα ,Πράξη 89/18 )Η κήρυξη του ∆ήµου σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης.  Οι βλάβες στους κεντρικούς οδικούς άξονες,  συνδέονται αιτιωδώς µε τα έντονα 

καιρικά φαινόµενα που έπληξαν το ∆ήµο και είχαν ως αποτέλεσµα την κήρυξή του σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, και ως εκ τούτου στοιχειοθετείται η συνδροµή απρόβλεπτων περιστάσεων, µη 

οφειλόµενων σε ευθύνη της αναθέτουσας Aρχής,  

 

 

Β./ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

 

Στα πλαίσια της ανωτέρω µελέτης θα συνταχθούν όλες οι απαραίτητες στατικές µελέτες των έργων 

αντιστήριξης µε υπολογισµούς σε στατικές & δυναµικές φορτίσεις και σχέδια και θα συνταχθούν οι 

προµετρήσεις, ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός και τα τεύχη δηµοπράτησης. 

Συγκεκριµένα θα υποβληθούν: 

α) Πλήρης Μελέτη (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Προϋπολογισµός, Τιµολόγιο 

Μελέτης, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ.- Σ.Α.Υ.) θεωρηµένα από την επιβλέπουσα Αρχή 

β) Σχέδια Στατικής Μελέτης, Τεύχος Υπολογισµών των τοιχίων αντιστήριξης 
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Τα ανωτέρω τεύχη α), β) θα υποβληθούν και σε ψηφιακή µορφή .doc ή .pdf στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

Γ./ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/05 

(ΦΕΚ – 1162 Β /22-8-2005) 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη 

διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005.» 

 

Ο προϋπολογισµός του έργου συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 της υπ’ αρίθµ. 

∆ΜΕΟ/α/ο/1257/05 Υπουργικής Απόφασης µε θέµα: Έγκριση Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/05». 

Ο συντελεστής (τκ) του Άρθρου ΓΕΝ.3 της υπ’ αρίθµ. ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-05 (ΦΕΚ Β’1162) 

Υπουργικής Απόφασης σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 4 αριθµ. πρωτ. ∆ΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6 από 

16/03/2018 του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών (Α∆Α: 7ΤΡΦ465ΧΘΞ-Π16), ορίζεται για 

το 2018 σε: 

                                            τκ=1,211 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω καταρτίζεται ο πίνακας προεκτιµώµενης αµοιβής Μηχανικών και άλλων 

επιστηµόνων ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης που ακολουθεί:  

 

 Μελέτη: Αποκατάσταση Ζηµιών, που προκλήθηκαν από θεοµηνία, στη ∆.Ε. Μουρεσίου, 

∆.Ζαγοράς - Μουρεσίου 

 

Α) Στατική Μελέτη 

Μελετητής 

Αµοιβή/ 

ανθρωποηµέρα σε 

€ 

Αριθµός 

ανθρωποηµερών 

Αµοιβή 

Μελετητή 

Μελετητής εµπειρίας από 

10 µέχρι 20 έτη 
450 *τκ=544,95 20,18534 11.000,00 € 

Συνολική αµοιβή Μελέτης : 11.000,00 € (µη συµπερ. ΦΠΑ 24%) 

 

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 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

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 

η. Μελετητικό πτυχίο 

 

 

Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι και την Τετάρτη 14.08.2019 στις 

11:00µ.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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