
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                             

Πληροφορίες: Ψαροπούλου Ζ.  

Tηλ.  24263-50115/105 

ΤΚ 37001    
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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια της δαπάνης όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: 

Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων 

 

 

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της δαπάνης με 

τίτλο: «Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων», αρχικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

3.999,74€ συµπ. ΦΠΑ, καλεί τον οικονομικό φορέα να καταθέσει την οικονοµική 

προσφορά του (οικονομική και δικαιολογητικά συμμετοχής), στο τμήμα 

Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του Δήμου 

(dzag.mour@gmail.com), έως την Τρίτη 25.10.2022 και ώρα 14:00'μ.µ. σύµφωνα µε 

την υπ. αριθµ. πρωτ. 9733/12.10.2022 Τεχνική Περιγραφή παρεχόμενης δαπάνης. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

3.225,60 €  συν 774,14 € (24% Φ.Π.Α)  = 3.999,74€.  

 

ΠΡΟΣ 

 

Τον Οικονομικό Φορέα 

 
LED’S DO IT Π ΚΑΙ Ι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ – 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΡΑ: 

ΜΥΣΤΡΑ 46  ΓΛΥΦΑΔΑ 16561 

Ζαγορά,  18.10.2022 

Αριθ. Πρωτ.: 9979 
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Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 20-6663.01 του προϋπολογισμού για το οικ. 

έτος 2022. Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 68/2022 Απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης 

2
ης

 Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και η οποία εγκρίθηκε με την 

107356/08.06.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 

Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας  και θα πληρωθεί από τα 

τακτικά έσοδα του Δήμου. 

 

Για την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021. 

 

Η τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα 

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

Αρµόδιος υπάλληλος Ψαροπούλου Ζήνα, τηλ. 24263 50115/105. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την 

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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του, (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 Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) ή Υπεύθυνη 

Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου
1
 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν 

                                                           
1 Αντί ποινικού μητρώου: οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 80 Ν. 4412/16, σε 
δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ 
και έως τα όρια των άρθρων 118 και 328, δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την 
υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α. 

http://www.dimosneapolis-sykeon.gr.τηλ.επικοινωνίασ/
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έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 

περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016 

2/. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση) που να είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

3/. Πιστοποιητικά οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 

που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή της προσφοράς, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

και ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της. 

4/. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας. 

5/. Πιστοποιητικού οικείου επιμελητηρίου (Γενικό Πιστοποιητικό και Πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης) 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 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 

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

Ν.4506/2019) . 

Διευκρινίζεται 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) 

7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι: 

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης  

β) τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη 
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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 

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 Δ.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. 

 

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά, βάση του 

σχεδίου που είναι αναρτημένο στο site του Δήμου (www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr) μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο 

Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ή στο email του Δήμου 

(dzag.mour@gmail.com),  μέχρι και στις 25/10/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

Συνημμένα: 

- Υπ' αρίθμ. πρωτ. 9733/12.10.2022 Τεχνική περιγραφή παρεχόμενης δαπάνης 

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PANAGIOTIS KOUTSAFTIS
Ημερομηνία: 2022.10.18 11:17:09
EEST
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

  ΔΗΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Πληροφορίες: Ψαροπούλου Ζ. 

Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά Πηλίου 

Τηλέφωνο: 24263 50105/115 

Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ 

Email: texzagmour@gmail.com 
 

                 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων 

 

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

 

Η παρούσα ανάθεση αναφέρεται στην προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, 

προκειμένου να αντικατασταθούν οι φθαρμένοι, καθώς επίσης και για την συντήρηση  

του δημοτικού φωτισμού, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες από τους 

ηλεκτρολόγους του Δήμου σε διάφορα σημεία του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

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

δείγματα. 

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

ημέρας από τη στιγμή που θα του ζητηθούν. 

         Τόπος παράδοσης ο Δήμος 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 Δήμος δικαιούται να προβεί εις την τακτοποίηση τούτων εις βάρος και δια 

λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες του Δήμου τρόπο. 

         

 

 

 

 

 

Ζαγορά,  12.10.2022 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 9733 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

  

Μετά το υπ΄αριθμ. πρωτ. 9731/12.10.2022 έγγραφο των ηλεκτρολόγων του Δήμου, 

απαιτούνται τα παρακάτω είδη- λαμπτήρες για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών 

του δήμου: 

 

1. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 16W  

Οι λαμπτήρες θα αποτελούνται από  βάση Ε27 και κάλυμμα  διαμέτρου περίπου 

80mm. Ο λαμπτήρας θα είναι λευκού χρώματος 6500Κ με τάση λειτουργίας 100-277 

Volt, φωτεινής απόδοσης 1760Lm 180° IP 65 μέγιστο μήκος 145mm 40.000 ώρες 

λειτουργίας .Θα φέρει σήμανση CE. 

 

2. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 30- 35W  

Οι λαμπτήρες θα αποτελούνται από  βάση Ε27  IP65 IK8 θα είναι σχήματος αχλάδι 

διαμέτρου  76mm. Ο λαμπτήρας θα είναι λευκού χρώματος 4000Κ με τάση 

λειτουργίας 240 Volt, φωτεινής απόδοσης 4000Lm 360° RA>80 μέγιστο μήκος 

178mm 50.000 ώρες λειτουργίας θα φέρει σήμανση CE.  

 

3. ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W E40 

Λαμπτήρες νατρίου 250 W με κάλυκα Ε40, άμεσης επανέναυσης, 

φωτεινή ροή τουλάχιστον 30000 Lm και χρόνο ζωής 55000 ώρες. 

Απόδοση τουλάχιστον 116  Lm/W. Διατήρηση της φωτεινής ροής στο 

90% μετά τις πρώτες 16000 ώρες, ενεργειακής κλάσης Α+ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

1 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 16W ΤΕΜ 400,00 5,00 

2 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 30-35W ΤΕΜ 40,00 23,04 

3 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΤΕΜ 38,00 8,00 
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Β./ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΞΙΑ 

1 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 16W ΤΕΜ 400,00 5,00 2.000,00 

2 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 30-35W ΤΕΜ 40,00 23,04 921,60 

3 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΤΕΜ 38,00 8,00 304,00 

    
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.225,60 

    
ΦΠΑ 24% 774,14 

    
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
3.999,74 

 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 3.999,74 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 του προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2022. Έχει 

εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 68/2022 Απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης 2
ης

 

Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και η οποία εγκρίθηκε με την 

107356/08.06.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 

Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας  και θα πληρωθεί από τα 

τακτικά έσοδα του Δήμου. 

 

Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη του Δήμου Ζαγοράς- 

Μουρεσίου και συγκεκριμένα στο Δημοτικό 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. 

 

Η προμήθεια των ειδών μπορεί να γίνει από περισσότερους του ενός προμηθευτή αν 

αυτό κριθεί συμφέρον για το Δήμο. 
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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 Δήμου, και ο ποιοτικός έλεγχος αυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 

Ο Προϊστάμενος 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
 

Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                                    

Tηλ.  24263-50115/105 

Πληροφορίες: Ψαροπούλου Ζ. 

ΤΚ 37001 

Email: texzagmour@gmail.com                                                

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Αγορά ηλεκτρικών λαμπτήρων» 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 16W ΤΕΜ. 400,00 5,00 
 

 

2 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 30-

35W 
ΤΕΜ. 40,00 23,04 

 
 

3 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΤΕΜ. 38,00 8,00 
 

 

     
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

     
ΦΠΑ 24%  

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 




