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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆.  

Tηλ.  24263-50105/115 

FAX 24260 - 23128 

ΤΚ 37001    

Email: texzagmour@gmail.com                                                 

  

 

 

 

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια της δαπάνης όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: 

«ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»  

 

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

τίτλο: «Αγορά ηλεκτρικών λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ∆. Ζαγοράς - 

Μουρεσίου», προϋπολογισµού 564,51€ (συµπ. ΦΠΑ), καλεί τους οικονοµικούς 

φορείς να καταθέσουν την οικονοµική προσφορά τους, στο τµήµα Πρωτοκόλλου του 

∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου (dzag.mour@gmail.com), έως 

την Τετάρτη 30.12.2020 και ώρα 10:00'π.µ. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 

13618/28.12.2020 Τεχνική Περιγραφή. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

455,25 €  συν 109,26€ (24% Φ.Π.Α)  = 564,51€.  

Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ. 20-6663.01 και στον  ΚΑ. 20-6663.02.  Έχει 

εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 3/2020 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισµού 

οικ. έτους 2020 και η οποία εγκρίθηκε µε την 165/15426/03.02.2020 απόφαση της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας και θα πληρωθεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

Η τεχνική περιγραφή της παρεχόµενης δαπάνης και η παρούσα πρόσκληση θα 

αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.  

Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ. 24263 50105/115. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ζαγορά, 29.12.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 13667 
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παροχή της ανωτέρω δαπάνης. 

 

 

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

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 

της υπ' αρίθµ. πρωτ. 13618/28.12.2020 Τεχνικής Έκθεσης. 

 

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 30.12.2020 και ώρα 10:00 π.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. 

 

 

Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 13618/28.12.2020 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

   ∆ΗΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,    
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου 

Τηλέφωνο: 24263 50105/115 

Fax: 24260 23128 

Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ 

     Email: texzagmour@gmail.com 

 

 

                 

 

 

 
ΘΕΜΑ: 

«ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 
 

Α./Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η & Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 

Ο αριθµός  cpv της προµήθειας είναι 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισµός και 
ηλεκτρικοί λαµπτήρες. 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσµου και 

ηλεκτρολογικού υλικού για τον στολισµό σε διάφορα σηµεία  του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου, από τους ηλεκτρολόγους του ∆ήµου. 

Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 564,51€ µε το ΦΠΑ και θα 

βαρύνει τον  Κ.Α. 20-6663.01 και τον Κ.Α. 20-6663.02 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου έτους 2020 στον οποίο υπάρχει επαρκής και εξειδικευµένη πίστωση. 

Συγκεκριµένα από τα 564,51 €, τα 400,00€ θα δαπανηθούν από  τον Κ.Α. 20-6663.01 

– Αγορά ηλεκτρικών λαµπτήρων και τα 164,51€ θα δαπανηθούν από τον Κ.Α. 20-

6663.02 – Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 

 

Για όλα τα είδη της παρούσας,  εάν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, µπορεί να ζητηθούν 

δείγµατα. 

 Τόπος παράδοσης ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου 

Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να προτείνει την τέλεια απόρριψη της προµήθειας ή την αποκατάσταση των 

λειτουργικών ανωµαλιών. 

 Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις ως άνω προτάσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί εις την τακτοποίηση τούτων εις βάρος και δια 

λογαριασµό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες του ∆ήµου τρόπο. 

         

Η εξόφληση των ειδών θα γίνει µετά την προσκόµιση αντίστοιχων τιµολογίων και 

την έκδοση εντάλµατος πληρωµής. 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 

Ζαγορά,  28.12.2020 

 
Αριθµ. Πρωτ.: 13618 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

1 
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ∆ΙΚΑΝΑΛΟΣ LED Φ13mm 

50m ∆ΙΑΦ./ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ SGR 
ΤΕΜ 150,00 1,43 

2 ΡΟΚΑ ΛΕΥΚΟ Φ12/25 2 ΤΕΜ 1.000,00 0,03 

3 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ NYMHY H05VV-F 

PVC 3X1mm
2  

ΛΕΥΚΟ 
ΤΕΜ. 300,00 0,35 

4 
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1P 10A 6KA 380V 

ΤΥΠΟΥ C 
ΤΕΜ. 15,00 2,45 

5 ΡΕΛΕ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 2x40a 30Ma ABB  ΤΕΜ. 3,00 23,00 

 
 

Β./ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

ΑΞΙΑ 
€ 

1 
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ∆ΙΚΑΝΑΛΟΣ LED Φ13mm 

50m ∆ΙΑΦ./ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ SGR 
ΤΕΜ 150,00 1,43 214,50 

2 ΡΟΚΑ ΛΕΥΚΟ Φ12/25 2 ΤΕΜ 1.000,00 0,03 30,00 

3 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ NYMHY H05VV-F 

PVC 3X1mm
2  

ΛΕΥΚΟ 
ΤΕΜ. 300,00 0,35 105,00 

4 
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1P 10A 6KA 380V 

ΤΥΠΟΥ C 
ΤΕΜ. 15,00 2,45 36,75 

5 ΡΕΛΕ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 2x40a 30Ma ABB ΤΕΜ. 3,00 23,00 69,00 

    
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

455,25 

    
ΦΠΑ 24% 109,26 
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ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

564,51 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 564,51 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 24% και το τελικό κόστος της προµήθειας των συγκεκριµένων ειδών δεν 

µπορεί να ξεπεράσει το ποσό αυτό. Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον ΚΑ. 20-

6663.01 και στον  ΚΑ. 20-6663.02.  Έχει εγκριθεί µε την υπ’ αρίθµ. 3/2020 απόφαση 

του ∆.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 και η οποία εγκρίθηκε µε 

την 165/15426/03.02.2020 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας και θα πληρωθεί 

από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας 

από τη στιγµή που θα του ζητηθούν. 

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 ∆ήµου, και ο ποιοτικός έλεγχος αυτών. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 
Ο Προϊστάµενος 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


