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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                                                                                                                    
                                                       

 
Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και άρδευσης για την αποκατάσταση ζημιών και 
νέων παροχών ύδρευσης στην Δ.Ε. Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά μέχρι και την Παρασκευή 27 
Μαϊου 2022   και ώρα 12.30 π.μ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Φορολογική Δήλωση και 
Ασφαλιστική Ενημερότητα και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση.  

Η εργασία θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 . 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  

 

 

 

 Επισυνάπτεται η σχετική τεχνική έκθεση. 

Ζαγορά,   20.05.2022 

Αριθμ. Πρωτ.  4764 
 
 

ΠΡΟΣ 
Την κ. ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΔΟΜΗΣΗ 
Δ/νση: Ξουρίχτι – Πηλίου  
Τηλ. : 2426049114 
Email: Nikoskampouris78@gmail.com 
 
 
 





 

 
 

Τεχνική Έκθεση για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: 
«Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης για την άμεση αποκατάσταση ζημιών  και συνδέσεις 

νέων παροχών στην Δ. Ε. Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου » 
 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ενέργειες για την προμήθεια 
υλικών ύδρευσης, όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, που θα 
χρησιμοποιηθούν σε νέα παροχής ύδρευσης και υφιστάμενες βλάβες στην δημοτική  

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. 
Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή 
δύναται να προτείνει την τέλεια απόρριψη της προμήθειας ή την αποκατάσταση των 
λειτουργικών ανωμαλιών. 
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 Δήμου, και ο ποιοτικός έλεγχος αυτών. 
Τα είδη αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ήτοι: 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 Σωλήνας ύδρευσης  Φ18Χ2 16 ΑΤΜ Μέτρα 500 
2 Σωλήνας ύδρευσης Φ22Χ3 16 ΑΤΜ Μέτρα 500 
3 Σωλήνας ύδρευσης Φ28Χ3 16 ΑΤΜ Μέτρα 300 
4 Σύνδεσμος Ρακόρ Φ18Χ2 Τεμάχιο 100 
5 Σύνδεσμος Ρακορ Φ22Χ3 Τεμάχιο 50 
6 Σύνδεσμος Ρακόρ Φ28Χ3 Τεμάχιο 40 

 
Β./ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Σωλήνας ύδρευσης  Φ18Χ2 16 ΑΤΜ Μέτρα 500 0,93 465,00 
2 Σωλήνας ύδρευσης Φ22Χ3 16 ΑΤΜ Μέτρα 500 1,13 565,00 

3 Σωλήνας ύδρευσης Φ28Χ3 16 ΑΤΜ Μέτρα 300 1,46 438,00 

4 Σύνδεσμος Ρακόρ Φ18Χ2 Τεμάχιο 100 4,44 444,00 

5 Σύνδεσμος Ρακορ Φ22Χ3 Τεμάχιο 50 6,05 302,50 

6 Σύνδεσμος Ρακόρ Φ28Χ3 Τεμάχιο 40 6,86 274,40 

Σύνολο 2.488,90 

ΦΠΑ 24% 597,34 

Γενικό Σύνολο 3.086,24 

 
Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 3.086,24 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και το τελικός κόστος της προμήθειας των 
συγκεκριμένων ειδών δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό αυτό.  
Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 70-6279.01 για  λοιπές δαπάνες ύδρευσης 
του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτους 2022 και με cpv 44164310-3.  

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. 
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 Δήμου, και ο ποιοτικός έλεγχος αυτών. 
 
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 
 1.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 , 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. 
2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
3.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 
405/2009 Τμ.7. 
4.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
5. Το άρθρο 107 «τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147)» του Ν. 4497/2017. 

 
Γ./ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η προμήθεια των υλικών θα γίνει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 
Ανάρτηση της Απόφασης του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση  των ανωτέρω 
ειδών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Τα υλικά θα παραδοθούν προς καταγραφή στην αποθήκη του Δήμου Ζαγοράς 
Μουρεσίου, στην Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα, συνοδευόμενα 
από το τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής και από εκεί θα παραληφθούν προς 
τοποθέτηση στις προβλεπόμενες θέσεις. 
 
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 Δήμου και ο ποιοτικός έλεγχος αυτών. 
 
Ο Δήμος 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 
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. 

 
 

Για το Τμήμα Προμηθειών 
Η αρμόδια υπάλληλος 

 
 

Τσικρικώνη Διαλέττα   




