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Ο Δήμος liτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:

«Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ Ζωοδόχου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να

καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

1, Τις διατάξεις του άρθρου 209, παράγραφος 3, 4, και 9, του Ν, 3463/2006,

2, Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,

3, Τις διατάξεις του Ν, 3316/2005,

4, Το έγγραφο της Δινσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος με αρ, πρωτ,

6944/14,05,2015 σχετικά με την Προεκτίμηση Αμοιβής της εν θέματι μελέτης,

5, Τον προϋπολογισμό του Δήμου, Οικονομικού Έτους 2015,

Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών με τα αντίστοιχα ποσά προεκτιμώμενων αμοιβών:

AJA Κατηγορία Μελέτης ΠροεΚΤιμώμενη Αμοιβή

1 (16) Τοπογραφικές μελέτες 2,285,34

2 (13) Υδραυλικές μελέτες 14,268,12

3 Σύνολο ΠροεΚΤιμώμενης Αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α. 16.553,46

4 φ.n.Α. 3,807,30

5 Σύνολο ΠροεΚΤιμώμενης αμοιβής με Φ.Π.Α. 20.360,76

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά,

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου μετά από έρευνα αγοράς

και κατάθεση εγγράφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους μελετητές και η ανάθεση των μελετών γίνεται

με βάση το άρθρο 209, παράγραφος 3 του Ν, 3463/2006, που ορίζεται ότι με απόφαση της οικονομικής

επιτροπής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης

μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε mυχιούχο μελετητή ή

μελετητικό γραφείο Α ή Β' τάξης muxiou, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν

υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής muxiou Α' τάξης που κάθε



φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε περίmωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει

μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή

της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη

προεκτίμηση.

Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται:

α) από τα αντίστοιχα mυχία μελετητών τάξης Α' ή Β'

β) από βεβαίωση εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο

Ενσφράγιστες προσφορές μπορούν να κατατίθενται στα γραφεία του Δήμου, Λεωφ. Ελευθερίας & Ευκλείδη,

Τ.Κ. 45445, Ελεούσα, lωάννινα, στο γραφείο του πρωτοκόλλου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες μέχρι την

02/06/2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

απευθύνονται στην ΔJνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας,

Λασκαρίνας 3Α, Ελεούσα, 45445, τηλ.: 26513 60223 κ. Σταύρο Στάθη.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (WWW.Ζίtsa.gον.qr) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα

ανακοινώσεων στο Δημαρχείο Ζίτσας.
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