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

περιγράφονται παρακάτω: 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ(∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ-ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΥΛΑΚΩΝ)» 
 
 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Η ανεπαρκής ποιότητα σωλήνων σε συνδυασµό µε την προβληµατική τοποθέτηση ή 

την καθίζηση πρανών και γενικά κατάπτωση χωµάτινων όγκων από έντονα καιρικά 

φαινόµενα, δηµιουργούν την ανάγκη εγκιβωτισµού των σωλήνων µε άµµο λατοµείου 

και επανασύνδεση αυτών όπου απαιτείται. Αυτοί είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους 

οποίους το δίκτυο παρουσιάζει συχνές βλάβες  

Ως αποτέλεσµα των προηγούµενων είναι να χάνονται µεγάλες ποσότητες νερού , οι 

αγρότες να µην µπορούν να ποτίσουν και να κινδυνεύουν οι καλλιέργειές τους.  

Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν στις θέσεις «Κατούνι» της ∆.Κ.Ζαγοράς και 

«Καβούρια» της Τ.Κ.Μακρυράχης .Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν επιφανειακά και 

εντός του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου όπου αυτό είναι εφικτό. 

 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ζαγορά, 25.10.2019 

Αριθ. Πρωτ.: 11249 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προϋπολογισµός των εργασιών, είναι   1.736,00€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η 

δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτος 2019, στον κωδικό Κ.Α. 25-6262.04 µε 

εγκεκριµένη δαπάνη 5.000,00€, σύµφωνα µε την µε την υπ’ αρίθµ. 39/2019 Απόφαση 

του ∆.Σ. περί 1
ης

 Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους 2019 και η οποία 

εγκρίθηκε µε την 304/26969/26.02.2019 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας . 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

 

Β./ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 
Άρθρο 1ο ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
ΣΩΛΗΝΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ Φ90 8 atm  
 

Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 

αναλώσιµα. 

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και 

των ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 

welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 

σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

(Τιµή κατ’ αποκ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα Λεπτά 
 Αριθµητικώς: 0,70 
 

 

 

Γ./ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

           

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

€ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

 
 

1 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ-
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ 

ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ Φ90 8 
atm 

 

Κατ’ αποκοπή Κατ’ αποκοπή Μ. 2.000,00 
 

0,70 
 

 
1.400,00 

 

 

 

 
ΑΘΡΟΙΣΜ

Α 
1.400,00 

 
ΦΠΑ 24% 

336,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.736,00 

              

 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα εκτέλεσης δηµοσίων έργων στις κατηγορίες 

Υδραυλικά Α1 τάξης  και άνω ή εγγεγραµµένους στα Μητρώα των Περιφερειακών 

Ενοτήτων για την αντίστοιχη κατηγορία έργου (Υδραυλικά) εφόσον προβλέπεται από 

το ύψος του προϋπολογισµού  ή οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για 

εργασίες υδραυλικές. 
  

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 01/11/2019 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 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 


