
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

               

Δ)νση: Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας 

Πληροφορίες: Κοπατσάρης Δ. 

Tηλ.  24263-50105/115 

ΤΚ 37001    

Email: texzagmour@gmail.com                                                

  

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ.  πρωτ. 3499/11.04.2022 Απόφαση Δημάρχου,  περί 

απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια 

ειδών ύδρευσης στα πλαίσια αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν στο δίκτυο 

ύδρευσης από θεομηνίες στο δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου» (Δ.Κ.Ζαγοράς – θέσεις 

“Παναγία”, “Σφαγεία”, “Βίγλα”, “Μοναστήρι”, “Κάνελ”, “Κοντού”,  “Κοτρωνάκι”, 

“Αλαταριά”, “Καράβωμα”, “Μεταμόρφωση”, “Δελενίκ” & “Αγ.Δημήτριος – 

Ψυγεία”)»,επ’ ονόματι σας και σας καλούμε, μέχρι και αύριο Τρίτη 12.04.2022 και 

ώρα 09:00 π.μ., να στείλετε μέσω e-mail,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, την 

υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.β του Ν.4412/2016, 

προσκομίζοντας μαζί και 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 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 

                                                 
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. 

Π Ρ Ο Σ 

 

Τον Οικονομικό Φορέα 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ – ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΔΡΑ: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ – 

ΒΟΛΟΣ, ΤΗΛ: 24210-88974, ΑΦΜ: 046864981, ΔΟΥ: Β΄ 

ΒΟΛΟΥ 

Ζαγορά,  11.04.2022 

 

Αρ. Πρωτ. : 3510 

 



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) 

7/. 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 

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. 

 

 

 

 

 



 

Συνημμένα: 

 

- Υπ' αρίθμ. πρωτ. 3499/11.04.2022 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών 

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζαγορά, 11.04.2022 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» (Δ.Κ.ΖΑΓΟΡΑΣ – ΘΕΣΕΙΣ “ΠΑΝΑΓΙΑ”, 

“ΣΦΑΓΕΙΑ”, “ΒΙΓΛΑ”, “ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ”, “ΚΑΝΕΛ”, “ΚΟΝΤΟΥ”,  

“ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ”, “ΑΛΑΤΑΡΙΑ”, “ΚΑΡΑΒΩΜΑ”, “ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ”, 

“ΔΕΛΕΝΙΚ” & “ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΨΥΓΕΙΑ”) 

 Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

(Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ν0224 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 

Α) 

1/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

2/. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

3/. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4/.  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα. 

5/.  Όσον αφορά το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

Α) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (κεντρικό ηλεκτρονικό 

μητρώο δημοσίων συμβάσεων), 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, 

Γ) τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

6/. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 

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 1427Β΄) κατά το οποίο η σύναψη 

σύμβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξίας της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω των 

2.500,00 ευρώ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη 

Ζαγορά,  11.04.2022 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 3499 
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405/2009 Τμ.7, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

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

3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

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

2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

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

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 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 ΦΟΔΣΑ - 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 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

10/. 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». 

11/. 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». 

12/. 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». 

13/. 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. 

14/. 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. 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
ΑΔΑ: ΨΤΚΦΩΡΚ-0ΟΒ



15/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010 (Δ.Κ.Κ.) με τίτλο 

«Αρμοδιότητες του Δημάρχου» 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 Δήμαρχος 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» 

 

Β) 

1/. Τα έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων 

2/. Την Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί κήρυξης του Δήμου Ζαγοράς-

Μουρεσίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

3/. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 79676/27-10-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ περί χρηματοδότησης 

ποσού 200.000,00€. 

4/. Την υπ’ αριθμ. 289/2021 Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής και κατανομής 

χρηματοδότησης ποσού 200.000,00€, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 

καταστροφών από θεομηνίες 

5/. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της ανωτέρω προμήθειας 

6/. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2622/17.03.2022 έγγραφό των υδραυλικών του Δήμου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου  

7/. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 3465/11.14.2022 τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του 

Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α/. Την έγκριση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 3465/11.14.2022 τεχνικών προδιαγραφών της 

ανωτέρω προμήθειας. 

Β/.  Την έγκριση της διενέργειας απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16 

Γ/. Τον ορισμό επιτροπής εξέτασης προσφορών τους κάτωθι:  

 

α) Οικονόμου Γεώργιος, κλάδου ΔΕ Διοικητικού 

β) Γερμάνη Πηνελόπη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού 

 

Δ/. Την Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 

ΕΔΡΑ: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ – ΒΟΛΟΣ, ΤΗΛ: 24210-88974, ΑΦΜ: 046864981, 

ΔΟΥ: Β΄ ΒΟΛΟΥ» 

 

Συνημμένα: 

- Υπ' αρίθμ. Πρωτ. 3465/11.14.2022 Τεχνική περιγραφή της ανωτέρω δαπάνης 

 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου  

Πληροφορίες: Κοπατσάρης Δ. 

 Τηλέφωνο: 24263 50105/115 

Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ 

E-MAIL: dimitrioskalesopoulos@hotmail.com 

 

 

 

 

Τεχνική Έκθεση για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ - ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» (Δ.Κ.ΖΑΓΟΡΑΣ – ΘΕΣΕΙΣ “ΠΑΝΑΓΙΑ”, 

“ΣΦΑΓΕΙΑ”, “ΒΙΓΛΑ”, “ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ”, “ΚΑΝΕΛ”, “ΚΟΝΤΟΥ”,  

“ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ”, “ΑΛΑΤΑΡΙΑ”, “ΚΑΡΑΒΩΜΑ”, “ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ”, 

“ΔΕΛΕΝΙΚ” & “ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΨΥΓΕΙΑ”)» 

Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

(Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16) 

 

 

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Το γεωγραφικό εύρος του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου είναι 150,54τ.χλμ.,  ξεκινά 

από την Τ.Κ. Πουρίου και φθάνει έως την Τ.Κ. Ξουριχτίου και συμπεριλαμβάνει 

εννέα (9) χωριά και έξι  (6) πολυσύχναστους  παραλιακούς οικισμούς.  

Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου είναι χαρακτηρισμένος ως 

ορεινός μειονεκτικός δήμος (Ν.4071/2012, άρθρο 4 – ΦΕΚ 85/ΤΕΎΧΟΣ Α/11-04-

2012). 

Με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 1758/01.03.2022, 693/04.03.2022 και 694/04.03.2022 

έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Ζαγοράς-

Μουρεσίου ενημερώθηκε για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επρόκειτο να 

πλήξουν την περιοχή. 

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2022, έντονες βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν στη 

Ζαγορά Πηλίου. Επιπρόσθετα, τα φαινόμενα αυτά σε συνδυασμό με όλες τις 

προηγούμενες ζημιές, προκάλεσαν την διόγκωση των υπαρχουσών πληγών και 

επιβάρυναν ακόμα περισσότερο τα δίκτυα υποδομών της περιοχής (δίκτυο ύδρευσης, 

άρδευσης, οδοποιία). Ακόμη, παρατηρήθηκαν καταπτώσεις και καθιζήσεις µε 

αποτέλεσµα την καταστροφή αρκετών σημείων του δικτύου ύδρευσης. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου βρίσκεται ήδη σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης έως την 30.06.2022 σύμφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 

512080/24.12.2021 έγγραφο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα «ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Ζαγορά,  11.04.2022 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 3465 

mailto:dimitrioskalesopoulos@hotmail.com
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ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝ». 

 

Η ζημιά στο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης έλαβε χώρα στις θέσεις “ΠΑΝΑΓΙΑ”, 

“ΣΦΑΓΕΙΑ”, “ΒΙΓΛΑ”,  “ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ”, “ΚΑΝΕΛ”, “ΚΟΝΤΟΥ”,  

“ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ”, “ΑΛΑΤΑΡΙΑ”, “ΚΑΡΑΒΩΜΑ”, “ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ”, 

“ΔΕΛΕΝΙΚ” & “ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΨΥΓΕΙΑ”. 

 Είναι ένα  γεγονός ξαφνικό και  εντελώς εξαιρετικής φύσης, το οποίο δεν 

αναμενόταν, ούτε ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί.  

Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διότι υπάρχει 

κίνδυνος διακοπής υδροδότησης των οικιών και πρόβλημα στην άρδευση των 

καλλιεργειών. Είναι προφανές ότι οι ανωτέρω καταστάσεις δεν απορρέουν από 

ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια υλικών ύδρευσης, προκειμένου 

να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο δίκτυο 

ύδρευσης  από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου, στις θέσεις “ΠΑΝΑΓΙΑ”, 

“ΣΦΑΓΕΙΑ”, “ΒΙΓΛΑ”,  “ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ”, “ΚΑΝΕΛ”, “ΚΟΝΤΟΥ”,  

“ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ”, “ΑΛΑΤΑΡΙΑ”, “ΚΑΡΑΒΩΜΑ”, “ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ”, 

“ΔΕΛΕΝΙΚ” & “ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΨΥΓΕΙΑ”. 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ 

Σημαντικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες εντοπίζονται στο δίκτυο 

ύδρευσης της Δ.Κ. Ζαγοράς, στις θέσεις “ΠΑΝΑΓΙΑ”, “ΣΦΑΓΕΙΑ”, “ΒΙΓΛΑ”, 

“ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ”, “ΚΑΝΕΛ”, “ΚΟΝΤΟΥ”,  “ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ”, “ΑΛΑΤΑΡΙΑ”, 

“ΚΑΡΑΒΩΜΑ”, “ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ”, “ΔΕΛΕΝΙΚ” & “ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 

ΨΥΓΕΙΑ”. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. προκλήθηκαν καταστροφές σωληνώσεων από καταπτώσεις βράχων και 

καθιζήσεις εδάφους. 

2. προκλήθηκαν καταστροφές σε μειωτές πίεσης του δικτύου ύδρευσης από 

καταπτώσεις βράχων και καθιζήσεις εδάφους. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Για την αποκατάσταση των προαναφερόμενων ζημιών, συνεκτιμήθηκαν τα δεδομένα 

από υπάρχουσες μελέτες, καθώς και από επιτόπιους ελέγχους της Υπηρεσίας και των 

αρμόδιων αντιδημάρχων και θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες: 

1. Αντικατάσταση κατεστραμμένων μειωτών πίεσης 3” (ΠΑΝΑΓΙΑ, ΣΦΑΓΕΙΑ, 

ΒΙΓΛΑ) 

2. Αντικατάσταση κατεστραμμένων σωλήνων πίεσης Φ160/16 δικτύου ύδρευσης 

(ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) 

3. Αντικατάσταση κατεστραμμένων σωλήνων πίεσης Φ90/16 δικτύου ύδρευσης 

(ΚΑΝΕΛ, ΚΟΝΤΟΥ, ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ) 
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4. Αντικατάσταση κατεστραμμένων σωλήνων πολ/νιου Φ90/16 δικτύου 

ύδρευσης (ΑΛΑΤΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΒΩΜΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΔΕΛΕΝΙΚ, 

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΨΥΓΕΙΑ) 

5. Αντικατάσταση κατεστραμμένων σωλήνων πολ/νιου Φ63/16 δικτύου 

ύδρευσης (ΑΛΑΤΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΒΩΜΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΔΕΛΕΝΙΚ, 

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΨΥΓΕΙΑ) 

6. Αντικατάσταση κατεστραμμένων σωλήνων πολ/νιου Φ90/10 δικτύου 

ύδρευσης (ΑΛΑΤΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΒΩΜΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΔΕΛΕΝΙΚ, 

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΨΥΓΕΙΑ) 

7. Αντικατάσταση κατεστραμμένων σωλήνων πολ/νιου Φ32/16 δικτύου 

ύδρευσης (ΑΛΑΤΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΒΩΜΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΔΕΛΕΝΙΚ, 

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΨΥΓΕΙΑ) 

8. Αντικατάσταση κατεστραμμένων συνδέσμων Φ90Χ90 & Φ63Χ63 δικτύου 

ύδρευσης (ΚΑΝΕΛ, ΚΟΝΤΟΥ, ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ, ΑΛΑΤΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΒΩΜΑ, 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΔΕΛΕΝΙΚ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΨΥΓΕΙΑ) 

 

 

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

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

2622/17.03.2022 έγγραφό τους :  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

1 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3” ΤΕΜ. 3,00 1.500,00 

2 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ160/16 ΜΕΤΡ. 78,00 25,00 

3 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ90/16 ΜΕΤΡ. 160,00 7,00 

4 ΠΟΛ/ΝΙΟ Φ90/16 ΜΕΤΡ. 300,00 5,50 

5 ΠΟΛ/ΝΙΟ Φ63/16 ΜΕΤΡ. 900,00 4,00 

6 ΠΟΛ/ΝΙΟ Φ90/10 ΜΕΤΡ. 600,00 4,00 

7 ΠΟΛ/ΝΙΟ Φ32/16 ΜΕΤΡ. 200,00 2,00 

8 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ90Χ90 ΤΕΜ. 12,00 20,00 

9 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ63Χ63 ΤΕΜ. 14,00 7,00 

 

 

Τα ανωτέρω υλικά θα παραληφθούν από την Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

Υλικών. Ο προμηθευτής θα έρθει σε επικοινωνία με την ανωτέρω Επιτροπή για 

τον τρόπο παραλαβής. 

 

 

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.787,92€ συµπ. του ΦΠΑ 24%, 

θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25-6694.08( Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης - Άρδευσης για την 

άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από Θεομηνίες) του τρέχοντος οικ. 

Έτους. Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 36/2022 Απόφαση του Δ.Σ. περί 1ης 

Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και η οποία εγκρίθηκε με την 
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63922/07.04.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 

Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας. 

  Η χρηματοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση (Χρηματοδότηση ποσού 200.000,00€, 

σύμφωνα με το υπ ’αριθμ. πρωτ. 79676/27-10-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ). 

  

  

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 

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. 

Δια 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 Δημοσίων 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 δαπάνη 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 
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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 (Δ.Κ.Κ.) με τίτλο 

«Αρμοδιότητες του Δημάρχου» 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 Δήμαρχος 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 Δήμων και Κοινοτήτων ΦΕΚ 114/4, 

3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

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

2016) Δημόσιες 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 Δημοκρατίας - 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 ΦΟΔΣΑ - 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. 

 

 

Β./ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
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ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

€ 

1 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3” ΤΕΜ. 3,00 1.500,00 4.500,00 

2 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ160/16 ΜΕΤΡ. 78,00 25,00 1.950,00 

3 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ90/16 ΜΕΤΡ. 160,00 7,00 1.120,00 

4 ΠΟΛ/ΝΙΟ Φ90/16 ΜΕΤΡ. 300,00 5,50 1.650,00 

5 ΠΟΛ/ΝΙΟ Φ63/16 ΜΕΤΡ. 900,00 4,00 3.600,00 

6 ΠΟΛ/ΝΙΟ Φ90/10 ΜΕΤΡ. 600,00 4,00 2.400,00 

7 ΠΟΛ/ΝΙΟ Φ32/16 ΜΕΤΡ. 200,00 2,00 400,00 

8 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ90Χ90 ΤΕΜ. 12,00 20,00 240,00 

9 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ63Χ63 ΤΕΜ. 14,00 7,00 98,00 

   
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 15.958,00 

   ΦΠΑ 24%  3.829,92 

   
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 19.787,92 

 

 

 

Γ./ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στην προμήθεια, 

φόρτωση & μεταφορά υλικών ύδρευσης. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσα νομοθεσία 

Η ανωτέρω αναφερόμενη προμήθεια θα  εκτελεσθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του 

άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

Άρθρο 3
ο
 : 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 θα ολοκληρωθεί άμεσα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. Ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στην παράδοση των υλικών, μετά 

από έγγραφη ή προφορική εντολή του αρμόδιου Αντιδημάρχου.  
 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. 
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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. 04/2022 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 ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

   

Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                                    

Tηλ.  24263-50105/115 

Πληροφορίες: Καλεσόπουλος Δ. 

ΤΚ 37001 

Email: texzagmour@gmail.com                                                

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ύδρευσης στα πλαίσια αποκατάστασης 

ζημιών που προκλήθηκαν στο δίκτυο ύδρευσης από θεομηνίες στο δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου» 

(Δ.Κ.Ζαγοράς – θέσεις “Παναγία”, “Σφαγεία”, “Βίγλα”, “Μοναστήρι”, “Κάνελ”, “Κοντού”,  

“Κοτρωνάκι”, “Αλαταριά”, “Καράβωμα”, “Μεταμόρφωση”, “Δελενίκ” & “Αγ.Δημήτριος – 

Ψυγεία”)» 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3” ΤΕΜ. 3,00 1.500,00 
 

 

2 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ160/16 ΜΕΤΡ. 78,00 25,00 
 

 

3 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ90/16 ΜΕΤΡ. 160,00 7,00 
 

 

4 ΠΟΛ/ΝΙΟ Φ90/16 ΜΕΤΡ. 300,00 5,50 
 

 

5 ΠΟΛ/ΝΙΟ Φ63/16 ΜΕΤΡ. 900,00 4,00 
 

 



6 ΠΟΛ/ΝΙΟ Φ90/10 ΜΕΤΡ. 600,00 4,00 
 

 

7 ΠΟΛ/ΝΙΟ Φ32/16 ΜΕΤΡ. 200,00 2,00 
 

 

8 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ90Χ90 ΤΕΜ. 12,00 20,00 
 

 

9 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ63Χ63 ΤΕΜ. 14,00 7,00 
 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ       

ΦΠΑ 24%       

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
      

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 


