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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  

 

Τεχνική Έκθεση για την ανάθεση της προµήθειας: 

«ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ(KA: 25-7131.07 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
∆.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ)» 

 
 

 
Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προµήθεια υλικών ύδρευσης που θα 

τοποθετηθούν στο δίκτυο ύδρευσης της Παρίσαινας, που απαιτούνται για την κάλυψη 

των επειγουσών αναγκών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου που προέκυψαν από τις 

καταστροφικές πληµµύρες των τελευταίων ηµερών και συγκεκριµένα από 18.02.2018 

έως και σήµερα.  

Με τα υπ’ αριθµ. πρωτ. 1104/14.02.2018, 1213/19.02.2018 και 97/25157/19.02.2018 

έκτακτα δελτία, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας ενηµέρωσε το ∆ήµο Ζαγοράς-

Μουρεσίου για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα που θα πλήξουν την περιοχή κατά 

την περίοδο Φεβρουαρίου. 

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις του µήνα Φεβρουαρίου και τα έντονα 

πληµµυρικά φαινόµενα, είχαν σαν αποτέλεσµα την καθαίρεση χωµάτινων όγκων και 

ΠΡΟΣ 
 
Υ∆ΡΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. 
 
 
Στο Βόλο 
 

Ζαγορά, 20.06.2018 

Αριθ. Πρωτ.: 7304 
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την πρόκληση ζηµιών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό δίκτυο. Κατόπιν 

των ανωτέρω, κηρύχθηκε ο ∆ήµος µας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε 

την υπ’ αριθµ. πρωτ. 46/15-01-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 

Η θεοµηνία προξένησε ανυπολόγιστη ζηµιά τόσο στο εκτός οικισµού όσο και στο 

εντός οικισµού οδικό δίκτυο καθιστώντας αδύνατη την µετακίνηση θέτοντας σε 

κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αφού είναι αδύνατο να παρασχεθεί ακόµα και ιατρική 

βοήθεια σε άτοµα που έχουν ανάγκη. Σε όλο αυτό το διάστηµα γινόταν και 

συνεχίζεται ακόµη η  χρήση των µηχανηµάτων του ∆ήµου για την αντιµετώπιση των 

καταστροφών. 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της κήρυξης του ∆ήµου σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης,  σηµειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις, ασυνήθιστα υψηλού υετού µε 

κλιµακούµενη διαρκώς αυξανόµενη ένταση και παρατεταµένη διάρκεια, µε µεγάλο 

όγκο απορροής επιφανειακών υδάτων και κατάκλυσης σε ρέµατα που σε συνδυασµό 

µε τον µεγάλο όγκο φερτού υλικού (κορµοί δένδρων, βράχοι, πλαστικές ύλες, 

φυλλώµατα και κλαδιά) συσσωρεύτηκαν σε µεγέθη άνω της φέρουσας ικανότητας 

των ρεµάτων. Αποτέλεσµα αυτών ήταν η εκθεµελίωση των αντιπληµµυρικών 

υποδοµών, των τοιχίων αντιστήριξης και η διάβρωση των φυσικών ορίων των 

ρεµάτων, η καθίζηση του οδικού δικτύου, η κατάπτωση πρανών πλησίον του οδικού 

δικτύου και των µονοπατιών κλπ. και καταστροφή του δικτύου ύδρευσης σε πολλά 

σηµεία, µε αποτέλεσµα τµήµατα των οικισµών να µείνουν χωρίς πόσιµο νερό. 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

1 
ΣΩΛΗΝΑΣ  Φ90 16ATM ΜΕΤΡ. 400,00 

 

 
Β./ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 
Α/Α 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

 
∆ΑΠΑΝΗ 

 
1 

ΣΩΛΗΝΑΣ  Φ90 16ATM ΜΕΤΡ. 400,00 4,95 1.980,00 

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.980,00€ 
    ΦΠΑ 24% 475,20€ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

2.455,20€ 

 

 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 2.455,20 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 25-7131.07 του προϋπολογισµού για το οικ. έτος 2018. Τα 

προς προµήθεια υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη του ∆ήµου Ζαγοράς- 

Μουρεσίου και συγκεκριµένα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ζαγοράς  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. 

 

 

Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά, µέχρι και στις  21/06/2018 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. 
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 Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

   Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

              Ο Προϊστάµενος 

 

          ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

         ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


