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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

«Μεταφορά αγαθών υλικών ύδρευσης στο ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου» 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την µεταφορά αγαθών της  Υπηρεσίας Ύδρευσης 

του ∆ήµου µας και συγκεκριµένα θα µεταφερθούν τα εξής υλικά ύδρευσης : 

 

 Είδος προς µεταφορά: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ 

ΤΙΜΗ   

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

1 ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 
Φ315/90 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8,00 40,00 

2 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

Φ315/45 
ΤΕΜΑΧΙΟ 4,00 38,00 

3 ΛΑΣΤΙΧΟ Φ315 ΤΕΜΑΧΙΟ 26,00 5,00 

4 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ160/16 ΜΕΤΡΟ 96,00 20,00 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ζαγορά, 17.12.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 13198 
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5 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ90/16 ΜΕΤΡΟ 60,00 6,50 

6 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 
Φ200/41 

ΜΕΤΡΟ 24,00 16,00 

7 ΠΟΛ/ΝΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ32/16 ΜΕΤΡΟ 400,00 1,20 

8 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ90/16 ΜΕΤΡΟ 60,00 6,50 

9 ΠΟΛ/ΝΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ63/16 ΜΕΤΡΟ 300,00 4,00 

10 ΠΟΛ/ΝΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Φ90/16 ΜΕΤΡΟ 100,00 6,50 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 1.000,00 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει σχετική πίστωση µε κωδικό 

ΚΑ 25-6412.01 για έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά στον 

προϋπολογισµό του έτους 2020 και µε cpv 60100000-9 ( για Υπηρεσίες Οδικών 

Μεταφορών ). 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα: 

 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ‘∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

EΡΓΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’ όπως δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147
 

Α/8.8.2016. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 του ∆ΚΚ 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α/7.6.10 “ Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης”. 

• Το Ν. 2362/95 Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του κράτους και 

την Ερµηνευτική Εγκύκλιο 21437/5.5.2011 σχετικά µε την αναπροσαρµογή των 

χρηµατικών ποσών του άρθ 83 του Ν. 2362/95 ΥΠΕΣ∆∆Α “ Περί καθορισµού 

χρηµατικών ορίων”. 

• Την απόφαση του Υπ. Προεδρίας 3373/390/1975 ΦΕΚ 349 Τ. Β΄, όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ. οικ. 4993/745/(ΦΕΚ 489/15-5-1975 Τ. Β) Απόφαση 

Προεδρίας της Κυβέρνησης  

 

O τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας: 

1. Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/2016. 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1, εδ. 31 του Ν. 4412/2016, ως απευθείας 

ανάθεση νοείται η διαδικασία ανάθεση χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο 

πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες σε συγκεκριµένους 

οικονοµικούς φορείς της επιλογής τους.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  

Και το τελικό κόστος της µεταφοράς των συγκεκριµένων ειδών δεν µπορεί να 

ξεπεράσει το ποσό αυτό. 

Ο ∆ήµος οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα, 

στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 

και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 

αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

εντολής. 

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων 

και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την 

µεταφορά αγαθών. 

 

                                                                  

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 21/12/2020 και ώρα 13:00 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 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 

 


