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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ       

 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                             

Πληρ.: Κοπατσάρης ∆.  

Tηλ.  24263-50105 

FAX: 24260 - 23128 

ΤΚ 37001    

email: texzagmour@gmail.com                                                

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της προµήθειας µε 

τίτλο: «Εφαρµογή πιλοτικής διάταξης φωτιστικών νέας τεχνολογίας (LED) σε τµήµα του υφιστάµενου 

δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου µε αντίστοιχη αποτύπωση της υφιστάµενης 

και της µετά την αντικατάσταση κατανάλωσης», προϋπολογισµού 24.800,00€ συµπ. ΦΠΑ, καλεί την 

ανωτέρω επιχείρηση να καταθέσει την οικονοµική προσφορά της, σφραγισµένη στο γραφείο 

προµηθειών της επιχείρησης, έως την ∆ευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 13.00' µ.µ. σύµφωνα µε 

την υπ. αριθµ. 3779/05.04.2019 µελέτη. 

 

 Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούµε, µαζί µε την 

προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς συµπληρωµένο 

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου 

3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 

στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Επίσης προσκοµίζει βεβαίωση περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

εφόσον απαιτείται. 

4. Φορολογική ενηµερότητα 

5. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

6. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του νοµικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) . 

7. Βεβαίωση µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης 

8. Εµπειρία και Επαγγελµατική Ικανότητα του Αναδόχου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 1.3 της υπ' 

αρίθµ. 3779/05.04.2019 µελέτης.  

 

 Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι την 15/04/2019 και ώρα 13:00' 

µ.µ. 

 

Π Ρ Ο Σ 

 

Τον  κ. Ιωάννη Α. Μιχόπουλο,   

Νόµιµο εκπρόσωπο της Ο.Ε. µε δ.τ. 

τίτλο "Evolutions Projects Plus" 

∆ιευθ: Βοσπόρου 32, 16777, Ελληνικό, 

Τηλ:210-9922160, ΑΦΜ: 998929145,  

∆.Ο.Υ. Ηλιούπολης-Αργυρούπολης» 

Ζαγορά, 11.04.2019 

Αριθ. Πρωτ.: 4158 
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 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. 

 

 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει τιµής, εφόσον πληρούνται όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών. Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 30-6662.05 και προέρχεται από επιχορήγηση. 

  

 Πληροφορίες για αντίγραφα του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών παρέχονται από το ∆ήµο 

Ζαγοράς Μουρεσίου, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ζαγοράς καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.dimos-zagoras-mouresou.gr.  Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ. 24263 50105. 

 

 

Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. 3779/05.04.2019 Μελέτη 

- Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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