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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια της δαπάνης όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προµήθειας: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 

 

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

τίτλο: «Προµήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου», 

προϋπολογισµού 2.500,46€ (συµπ. ΦΠΑ), καλεί τους οικονοµικούς φορείς να 

καταθέσουν την οικονοµική προσφορά τους, στο τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου (dzag.mour@gmail.com), έως και την 

Παρασκευή 07.05.2021 και ώρα 10:00'π.µ. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 

4524/27.04.2021 Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενης δαπάνης. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

2.016,50€  συν 483,96€ (24% Φ.Π.Α)  = 2.500,46€.  

Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ 25-6694.05 του προϋπολογισµού για το οικ. 

έτος 2021. Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 48/2021 Απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης 

του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 και η οποία εγκρίθηκε µε την 49923/12.03.2021 

απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα 

∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας  και θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του 

∆ήµου. 

. 

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 

 

ΠΡΟΣ 

 

 ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ζαγορά, 05.05.2021 

Αριθ. Πρωτ.: 4666 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

παροχή της ανωτέρω δαπάνης. 

 

 

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. 4524/27.04.2021 Τεχνικής Έκθεσης. 

 

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 07.05.2021 και ώρα 10:00 π.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. 

 

 

Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 4524/27.04.2021 Τεχνική περιγραφή της ανωτέρω δαπάνης 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Τεχνική Έκθεση για την ανάθεση της δαπάνης µε τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
 
 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου λόγω της γεωγραφικής του θέσης, κατά τους 

χειµερινούς µήνες (Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο), αντιµετωπίζει δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες λόγω του ψύχους και των σφοδρών χιονοπτώσεων. 

 

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

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, ζητήθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 598/27.01.2020 

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

χορηγήθηκε έως την 30.06.2020 µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 76/14.02.2020 έγγραφο του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα «Παράταση κήρυξης ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ 

∆ΗΜΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

& ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΕΤΑΡΤΗ) ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ λόγω έντονων καιρικών 

φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις) από την 

26.02.2018» . 

Επιπρόσθετα, ζητήθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6188/24.06.2020 παράταση από το 

∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου στην έκτακτη ανάγκη και η οποία χορηγήθηκε έως την 

30.12.2020 µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 153499/09.07.2020 έγγραφο του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας µε θέµα «Παράταση κήρυξης ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΗΣ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ λόγω 
έντονων καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις, πληµµύρες, κατολισθήσεις). 

Τέλος, 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-

Ζαγορά,  27.04.2021 

 

Αριθµ. Πρωτ.: 4524 



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 κατάσταση επιδεινώθηκε µετά τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα των τελευταίων 

ηµερών για τα οποία µας ενηµέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύµφωνα µε: 

α)  το υπ' αρίθµ. πρωτ. 1060/21.03.2021 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του 

Καιρού, που πρόκειται να σηµειωθεί την ∆ευτέρα 22-03-2021  
β) το υπ' αρίθµ. πρωτ. 1073/22.03.2021 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του 

Καιρού, που πρόκειται να σηµειωθεί  την Τρίτη 23-03-2021. 
γ)  το υπ' αρίθµ. πρωτ. 3347/22.03.2021 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του 

Καιρού από το Σάββατο  20-03-2021 µέχρι και την ∆ευτέρα 22-03-2021.  
δ) το υπ' αρίθµ. πρωτ. 1520/22.04.2021 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού, 

που πρόκειται να σηµειωθεί την Παρασκευή 23.04.2021 
ε)  το υπ' αρίθµ. πρωτ. 4461/26.04.2021 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού, 

που πρόκειται να σηµειωθεί το Σάββατο 24.04.2021 και την Κυριακή 25.04.2021 
 
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, καθώς επίσης και  αδυναµία πρόσβασης, λόγω κατολισθήσεων, στα 

δίκτυα υποδοµών που επλήγησαν από την θεοµηνία. 

 
 

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι καταστροφές  που προκλήθηκαν από τα έντονα 

πληµµυρικά φαινόµενα στο δίκτυο ύδρευσης, παρακαλούµε όπως προβείτε σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την προµήθεια υλικών ύδρευσης, τα οποία θα 

χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από τις θεοµηνίες 

στο δίκτυο Αγ.∆ηµήτριο προς Αγ.Ιωάννη, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα ο 

οποίος προέκυψε µετά από έρευνα αγοράς, καθώς και µε την υπόδειξη των 

υδραυλικών, σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.πρωτ. 4430/26.04.2021 έγγραφό τους :  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

1 ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ185/160 ΤΕΜ. 2,00 40,00 

2 ΡΑΚΟΡ Φ110X3 TEM. 10,00 19,00 

3 ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3΄΄ ΤΕΜ. 2,00 40,00 

4 ΜΟΥΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3΄΄ ΤΕΜ. 2,00 7,00 

5 ΡΑΚΟΡ Φ90 ΤΕΜ. 7,00 12,00 

6 ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3΄΄ ΤΕΜ. 8,00 35,00 

7 ΣΕΛΛΑ Φ160 ΤΕΜ. 1,00 45,00 

8 ΡΑΚΟΡ Φ22 ΤΕΜ. 1,00 3,00 

9 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ22X22 ΤΕΜ. 1,00 6,00 



10 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ Φ32/6 

ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΜΕΤΡ. 200,00 0,40 

11 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ32X32 ΤΕΜ. 3,00 1,50 

12 ΤΑΦ PVC 2΄΄ ΤΕΜ. 1,00 9,00 

13 ΜΑΣΤΟΙ PVC 2΄΄ ΤΕΜ. 2,00 6,00 

14 ΒΑΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2΄΄ ΤΕΜ. 2,00 14,00 

15 ΡΑΚΟΡ Φ50 ΤΕΜ. 2,00 2,50 

16 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ¾΄΄ ΤΕΜ. 40,00 0,60 

17 ΤΑΦ 3΄΄ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΤΕΜ. 2,00 17,00 

18 ΜΑΣΤΟΙ 3΄΄ ΤΕΜ. 4,00 8,00 

19 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ110X110 ΤΕΜ. 2,00 28,00 

20 ΛΑΣΤΙΧΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ18X2.5 ΜΕΤΡ. 200,00 0,50 

21 ΛΑΣΤΙΧΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ22X3 ΜΕΤΡ. 200,00 0,65 

22 ΛΑΣΤΙΧΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ32X16 ΜΕΤΡ. 250,00 1,20 

23 ΛΑΣΤΙΧΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ40X16 ΜΕΤΡ. 200,00 1,70 

24 ΠΟΛΥ/ΝΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ63/16 ΜΕΤΡ. 20,00 4,00 

 
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 ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ185/160 ΤΕΜ. 2,00 40,00 80,00 

2 ΡΑΚΟΡ Φ110X3 TEM. 10,00 19,00 190,00 

3 ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3΄΄ ΤΕΜ. 2,00 40,00 80,00 

4 ΜΟΥΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3΄΄ ΤΕΜ. 2,00 7,00 14,00 

5 ΡΑΚΟΡ Φ90 ΤΕΜ. 7,00 12,00 84,00 

6 ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3΄΄ ΤΕΜ. 8,00 35,00 280,00 

7 ΣΕΛΛΑ Φ160 ΤΕΜ. 1,00 45,00 45,00 

8 ΡΑΚΟΡ Φ22 ΤΕΜ. 1,00 3,00 3,00 

9 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ22X22 ΤΕΜ. 1,00 6,00 6,00 

10 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ Φ32/6 

ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΜΕΤΡ. 200,00 0,40 80,00 

11 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ32X32 ΤΕΜ. 3,00 1,50 4,50 

12 ΤΑΦ PVC 2΄΄ ΤΕΜ. 1,00 9,00 9,00 

13 ΜΑΣΤΟΙ PVC 2΄΄ ΤΕΜ. 2,00 6,00 12,00 

14 ΒΑΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2΄΄ ΤΕΜ. 2,00 14,00 28,00 

15 ΡΑΚΟΡ Φ50 ΤΕΜ. 2,00 2,50 5,00 

16 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ¾΄΄ ΤΕΜ. 40,00 0,60 24,00 

17 ΤΑΦ 3΄΄ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΤΕΜ. 2,00 17,00 34,00 



18 ΜΑΣΤΟΙ 3΄΄ ΤΕΜ. 4,00 8,00 32,00 

19 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ110X110 ΤΕΜ. 2,00 28,00 56,00 

20 ΛΑΣΤΙΧΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ18X2.5 ΜΕΤΡ. 200,00 0,50 100,00 

21 ΛΑΣΤΙΧΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ22X3 ΜΕΤΡ. 200,00 0,65 130,00 

22 ΛΑΣΤΙΧΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ32X16 ΜΕΤΡ. 250,00 1,20 300,00 

23 ΛΑΣΤΙΧΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ40X16 ΜΕΤΡ. 200,00 1,70 340,00 

24 ΠΟΛΥ/ΝΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ63/16 ΜΕΤΡ. 20,00 4,00 80,00 

    
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2.016,50 

    ΦΠΑ 24% 483,96 

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2.500,46 

 

 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 2.500,46 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και το τελικό κόστος της προµήθειας των 

συγκεκριµένων ειδών δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό αυτό. Η δαπάνη είναι 

εγγεγραµµένη στον ΚΑ 25-6694.05 του προϋπολογισµού για το οικ. έτος 2021. Έχει 

εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 48/2021 Απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης του 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 και η οποία εγκρίθηκε µε την 49923/12.03.2021 

απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα 

∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας  και θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του 

∆ήµου. 

 

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  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. 

 

 

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 

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) 
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 


