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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 4.569,40€ (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 04.11.2020 και ώρα 12:00'µ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 

10924/26.10.2020 Τεχνική Περιγραφή. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

3.685,00 €  συν 884,40 € (24% Φ.Π.Α)  = 4.569,40€.  

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, 02.11.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 11235 
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παροχή της ανωτέρω δαπάνης. 

 

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/. 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) ή 

υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού µητρώου σύµφωνα µε το άρθρο 43 

παρ.7αβ του Ν. 4605/09  που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16. 

2/. Φορολογική ενηµερότητα 

3/. 3.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους 

οφείλετε να καταβάλετε εισφορές. 

3.2) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστικές ενηµερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική 

ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισµούς. 

4/. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας. 

5/. Πιστοποιητικού οικείου επιµελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου 

να αναγράφεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

6/. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και 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. (άρθρο 

80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 

Ν.4506/2019) . 

∆ιευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά 

την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 

 

7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι: 

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης  

β) τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη 

γ) η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

δ) η τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη 

µελέτη 
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8/. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 

ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 

εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 

δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόµιµου εκπροσώπου. 

 

 

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. 10924/26.10.2020 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 04.11.2020 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. 

 

 

Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 10924/26.10.2020 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 

 

 

                 

 

 

 
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 λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού 

υλικού για την συντήρηση του δηµοτικού φωτισµού του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου. 

Τα υλικά που θα προµηθευτούν θα αποθηκευτούν στην  αποθήκη  του  ∆ήµου και θα 

τοποθετούνται από το µόνιµο εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου ανάλογα µε τις 

ανάγκες των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του δηµοτικού φωτισµού. 

Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 4.569,40€ 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 4.569,40€, τα 1.971,12€ θα δαπανηθούν από  τον Κ.Α. 20-

6663.01 – Αγορά ηλεκτρικών λαµπτήρων και τα 2.598,28€ θα δαπανηθούν από τον 

Κ.Α. 20-6663.02 – Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 

 

Οι λάµπες θα τοποθετηθούν από τους ηλεκτρολόγους του ∆ήµου σε διάφορα σηµεία 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου και συγκεκριµένα για τις ανάγκες του δηµοτικού 

φωτισµού. 

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. 

 

 

Ζαγορά,  26.10.2020 

 
Αριθµ. Πρωτ.: 10924 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

1 
ΛΑΜΠΕΣ LED 30W E27 IP65 6500K 3200LM 

µέγιστο µήκος 178mm                        
      (Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 

ΤΕΜ 70,00 16,00 

2 

ΛΑΜΠΕΣ LED 16W E27 
Οι λαµπτήρες θα αποτελούνται από βάση Ε27 και 

κάλυµµα διαµέτρου περίπου 80mm. Ο λαµπτήρας 

θα είναι λευκού χρώµατος 6500Κ µε τάση 

λειτουργίας 165-265Volt, φωτεινής απόδοσης 

1580Lm 180
0 
IP 65 µέγιστο µήκος 145mm 40.000 

ώρες λειτουργίας. Θα φέρει σήµανση CE. 

(Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 

ΤΕΜ 480,00 5,00 

3 ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ E27 σε E40 ΤΕΜ. 70,00 1,50 

4 ΝΤΟΥΙ E27  ΤΕΜ. 50,00 1,20 

 
 

Β./ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
€ 

ΑΞΙΑ 
€ 

1 
ΛΑΜΠΕΣ LED 30W E27 IP65 6500K 3200LM 

µέγιστο µήκος 178mm                        
      (Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 

ΤΕΜ 70,00 16,00 1.120,00 

2 

ΛΑΜΠΕΣ LED 16W E27 
Οι λαµπτήρες θα αποτελούνται από βάση Ε27 και 

κάλυµµα διαµέτρου περίπου 80mm. Ο λαµπτήρας 

θα είναι λευκού χρώµατος 6500Κ µε τάση 

λειτουργίας 165-265Volt, φωτεινής απόδοσης 

1580Lm 180
0 
IP 65 µέγιστο µήκος 145mm 40.000 

ώρες λειτουργίας. Θα φέρει σήµανση CE. 

(Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 

ΤΕΜ 480,00 5,00 2.400,00 

3 ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ E27 σε E40 ΤΕΜ. 70,00 1,50 105,00 

4 ΝΤΟΥΙ E27  ΤΕΜ. 50,00 1,20 60,00 

    
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

3.685,00 
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ΦΠΑ 24% 884,40 

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4.569,40 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 4.569,40 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. 

 

Τα προς προµήθεια υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη του ∆ήµου Ζαγοράς- 

Μουρεσίου και συγκεκριµένα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ζαγοράς  συνοδευόµενα από 

το αντίστοιχο τιµολόγιο και δελτίο αποστολής παρουσία των αρµοδίων για την 

παραλαβή των υλικών και αφού αυτά ελεγχθούν ως προς την πληρότητά τους 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και από εκεί θα παραληφθούν προς 

τοποθέτηση στις προβλεπόµενες θέσεις. 

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 


