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

περιγράφονται παρακάτω: 

 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της δαπάνης: 
«ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ∆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 

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

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

φωτισµού, ανάλογα µε τις τρέχουσες ανάγκες. 

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 ∆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 

 

ΠΡΟΣ 
 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ζαγορά, 15.05.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 4422 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

1 

ΛΑΜΠΑ LED SMD ΜΑΝΟΛΙΑ 30W E27 6500K 

80-260V EUROLAMP 

(Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 

ΤΕΜ 30,00 15,90 

2 

ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SOD-ED 250W/E40 2050K 

220-240V EUROLAMP 

(Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 

ΤΕΜ 20,00 7,60 

3 

ΛΑΜΠΑ LED SMD T80 16W E27 6500K 165-

265V EUROLAMP 

(Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 

ΤΕΜ 550,00 4,80 

4 
ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΑΠΟ E27 ΣΕ E40 

(Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 
ΤΕΜ. 30,00 1,90 

5 
ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΑΠΟ E40 ΣΕ E27 

(Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 
ΤΕΜ. 30,00 1,25 

 
 

Β./ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΑΞΙΑ 

1 

ΛΑΜΠΑ LED SMD ΜΑΝΟΛΙΑ 30W E27 6500K 

80-260V EUROLAMP 

(Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 

ΤΕΜ 30,00 15,90 477,00 

2 

ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ SOD-ED 250W/E40 2050K 

220-240V EUROLAMP 

(Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 

ΤΕΜ 20,00 7,60 152,00 

3 

ΛΑΜΠΑ LED SMD T80 16W E27 6500K 165-

265V EUROLAMP 

(Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 

ΤΕΜ 550,00 4,80 2.640,00 

4 
ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΑΠΟ E27 ΣΕ E40 

(Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 
ΤΕΜ. 30,00 1,90 57,00 

5 
ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΑΠΟ E40 ΣΕ E27 

(Να κατατεθεί δείγµα επί ποινή αποκλεισµού) 
ΤΕΜ. 30,00 1,25 37,50 

    
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.363,50€ 

    
ΦΠΑ 24% 807,24 

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4.170,74€ 

 
Τα ανωτέρω υλικά θα παραλαµβάνονται από την Αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής 
Υλικών. Ο προµηθευτής θα έρθει σε επικοινωνία µε την ανωτέρω Επιτροπή για 
τον τρόπο παραλαβής. 
 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 4.170,74 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και το τελικό κόστος της προµήθειας των 

συγκεκριµένων ειδών δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό αυτό. Η δαπάνη είναι 
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εγγεγραµµένη στο ΚΑ. 20-6663.01. 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. 

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. 
 

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

αυτό κριθεί συµφέρον για το ∆ήµο. 

Η προµήθεια των υλικών θα γίνει εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την Ανάρτηση της 

Απόφασης του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω ειδών στη 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

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

Μουρεσίου, στο δηµοτικό κατάστηµα Ζαγοράς συνοδευόµενα από το τιµολόγιο και 

το δελτίο αποστολής 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. 
 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την 

προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 
 
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: 

 

α. 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. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ.Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και Βεβαίωση 

ΕΦΚΑ ή βεβαίωση ότι δεν δύναται να τους χορηγηθεί το εν λόγω Πιστοποιητικό. 
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δ. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του 

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

 

  

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 19/05/2020 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 
 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


