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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 
 
 
Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου, πρόκειται να προβεί στην προµήθεια ενηµερωτικής 

πινακίδας, που θα χρησιµοποιηθεί στη θέση Παπά-Νερό της Τ.Κ. Μουρεσίου, µετά 

από τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τις θεοµηνίες. 

Η τοποθέτηση θα γίνει από τον ίδιο τον κατασκευαστή. 

 Ο προµηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει την ενηµερωτική πινακίδα, εντός επτά 

(7) εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή που θα του ζητηθούν. 

 Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές η Αναθέτουσα Αρχή 

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 

Αναθέτουσας Αρχής, 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. 

        

Η εξόφληση των ειδών θα γίνει µετά την προσκόµιση αντίστοιχων τιµολογίων και την 

έκδοση εντάλµατος πληρωµής. 

 

 

 
ΠΡΟΣ 

 
Την επιχείρηση 

 
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 
 
Στη Θεσσαλονίκη 

Ζαγορά, 06/07/2018 

Αριθ. Πρωτ.: 8084 
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Β./ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΑΞΙΑ 

 

1 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΤΕΜ. 1,00 280,00 280,00 

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ 280,00€ 

    ΦΠΑ 24% 67,20€ 

    
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 
347,20€ 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 347,20 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και το τελικό κόστος της προµήθειας των 

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

εγγεγραµµένη στο ΚΑ. 25-6662.01 για το οικ. έτος 2018 και θα πληρωθεί από τα 

τακτικά έσοδα του ∆ήµου και χει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. 95/2018 Ο.Ε. περί 

ψήφισης πίστωσης. 

Η προµήθεια των ειδών µπορεί να γίνει από περισσότερους του ενός προµηθευτή αν 

αυτό κριθεί συµφέρον για το ∆ήµο. 

Η προµήθεια των υλικών θα γίνει εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την Ανάρτηση της 

Απόφασης του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω ειδών στη 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

Τα υλικά θα παραδοθούν προς καταγραφή στην αποθήκη του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου, στο δηµοτικό κατάστηµα Ζαγοράς συνοδευόµενα από το τιµολόγιο και το 

δελτίο αποστολής και από εκεί θα παραληφθούν προς τοποθέτηση στις 

προβλεπόµενες θέσεις. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός δύο (2) εργάσιµων 

ηµερών 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. 

                                                            

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι και την ∆ευτέρα 

09.07.2018 και ώρα 12:00 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

  


