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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                                                                                                    

                                                       

Για την προµήθεια   στεφάνια καταθέσεων για τις ανάγκες του ∆ήµου Ζαγοράς 
Μουρεσίου  προϋπολογισµού  620,00 ευρώ µε φπα. 

 
Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την προµήθεια στεφανιών καταθέσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών. 
Προσκαλεί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων,να υποβάλλουν 
προσφορά  έως την 26/10/2016 και µέχρι 10:30 π.µ.  
Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και µε κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  

 

 

 

 

 

• Επισυνάπτεται η σχετική τεχνική έκθεση  

Τσαγκαράδα, 25/10/2016 

 
 Αρ. Πρωτ.:    9211 
 

ΠΡΟΣ 
Οικονοµικούς Φορείς 
 

 
 



                                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφόρα την προµήθεια στεφάνια καταθέσεων για την 
διοργάνωση των  εκδηλώσεων για τον εορτασµό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 
1940 που θα πραγµατοποιηθούν στις τοπικές κοινότητες του ∆ήµου Ζαγοράς 
Μουρεσίου. 
 
Τα υλικά προς προµήθεια είναι: 
20 τµχ Στεφάνι Καταθέσεων. 
 
Όλα τα είδη που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές µε CPV. 03441000-3 
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. 
Σε περίπτωση βλάβης την ευθύνη την έχει ο προµηθευτής και πρέπει να κάνει 
άµεσα της αλλαγές µε υπόδειξη της υπηρεσίας.   
Η παραγγελία θα καθοριστεί από την αρµόδια υπηρεσία και θα παραδοθούν στο 
χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. 
Οι δαπάνες για την προµήθεια θα βαρύνουν τους ιδίους πόρους του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου  και τον Κ.Α. 00-6443.01 για 
δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών, οικονοµικού έτους 2016.  
Η πληρωµή της δαπάνης θα γίνει µε ένταλµα πληρωµής στο όνοµα του δικαιούχου 
και αφού υποβάλλει τα νόµιµα δικαιολογητικά . 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α  

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Στεφάνι Καταθέσεων Τεµάχιο 20 25,00 500,00 

    Σύνολο 500,00 
    ΦΠΑ 24% 120,00 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 620,00 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο προµήθειας 
Το αντικείµενο της προµήθειας στεφάνια καταθέσεων για την διοργάνωση των  
εκδηλώσεων για τον εορτασµό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 που θα 
πραγµατοποιηθούν στις τοπικές κοινότητες του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. 
 
 
 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε 
από την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-
2016 τεύχος Α΄:”∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,Προµηθειών και 
Υπηρεσιών(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25 ΕΕ)”.  
2) Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 118 του  Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 3ο : Προσφορά 
Ο κάθε ενδιαφερόµενος προµηθευτής µπορεί να δώσει προσφορά των υπό 
προµήθεια υλικών.  
 

Άρθρο 4ο : Εκτέλεση Προµήθειας 
Μετά από την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και την απόφαση της απ' 
ευθείας ανάθεση της ∆ηµάρχου, η προµήθεια αυτή θα εκτελεστεί αµέσως µε τη 
ανάρτηση της απόφαση στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
 

Άρθρο 5ο : Παραλαβή των υλικών 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός µιας (1) εργάσιµης 
ηµέρας από τη στιγµή που θα του ζητηθούν. 



 
Άρθρο 6ο : Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που  ισχύουν. 
 

Άρθρο 7ο : Πληµµελής Κατασκευή 
Εάν το προσφερόµενο υλικό, δεν εκπληρώνει τους όρους ή εµφανίζει ελαττώµατα ή 
κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 
 
 

 
 

Για το τµήµα προµηθειών 
Η αρµόδια Υπάλληλος 

 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΟΒΑΝΗ   
 

         

 

   


