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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: 

Προμήθεια υλικού δαπέδου παιδικών χαρών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου 

 

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

τίτλο: «Προμήθεια υλικού δαπέδου παιδικών χαρών του Δήμου Ζαγοράς-

Μουρεσίου»  αρχικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.921,47€ 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 Πέμπτη 

22.12.2022 και ώρα 14:00'μ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 12288/13.12.2022 

Τεχνική Περιγραφή παρεχόμενης δαπάνης. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

12.033,45 €  συν 2.888,02 € (24% Φ.Π.Α)  = 14.921,47€.  

Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 70-7322.08 του προϋπολογισμού για το οικ. 

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

 

ΠΡΟΣ 

 

Τον Οικονομικό Φορέα 
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΑΦΜ: 099139348, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΑΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, Δ/ΝΣΗ : ΒΟΛΟΥ 5 -  ΦΑΡΣΑΛΑ,  ΔΟΥ : 

ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΚ : 40300, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24910-

28018, 24910-26617, 6937 281 284,  E-

Mail: info@projectcity.gr, Site: http://www.projectcity.gr/ 
 
 

Ζαγορά,  15.12.2022 

Αριθ. Πρωτ.: 12395 

 

mailto:info@projectcity.gr,
http://www.projectcity.gr/
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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.  

 Η χρηματοδότηση θα γίνει 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.  

Επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Καλεσόπουλος Δημήτριος, τηλ. 24263 50125. 

 

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 

έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 

περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016 

                                                           
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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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 

γ) η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 
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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 22/12/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

 

Συνημμένα: 

- Υπ' αρίθμ. πρωτ. 12288/13.12.2022 Τεχνική περιγραφή παρεχόμενης δαπάνης 

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PANAGIOTIS KOUTSAFTIS
Ημερομηνία: 2022.12.15





  
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                   

 

Δ/νση: Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας 

Πληροφορίες: Καλεσόπουλος Δημήτριος 

Tηλ. : 24263-50125 

FAX : 24260 - 23128 

τ.κ.: 37001    

email: dimitrioskalesopoulos@hotmail.com  

 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Στα πλαίσια εξασφάλισης ασφαλών συνθηκών παιχνιδιού στις παιδικές χαρές, ο Δήμος Ζαγοράς – 

Μουρεσίου πρόκειται να προμηθευτεί κι εγκαταστήσει δάπεδα ασφαλείας στους χώρους των παιδι-

κών χαρών. Έτσι, σε συνεργασία με τα συνεργεία του Δήμου, καταγράφηκαν οι ανάγκες για προ-

μήθεια των εν λόγω δαπέδων, τα σημεία όπου πρέπει να γίνει άμεσα η τοποθέτησή του καθώς και 

οι τεχνικές προδιαγραφές τους. 

 

Η προμήθεια και τοποθέτηση των δαπέδων ασφαλείας αφορά στις παιδικές χαρές Αγίας Κυριακής, 

Πουρίου και Αγίου Ιωάννη. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 500Χ500Χ40ΜΜ 

Γενικές διαστάσεις 

Μήκος: 500 mm 

Πλάτος: 500 mm 

Πάχος: 40 mm 

 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και 

πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και θα 

έχει βάρος 25 kg/m2 περίπου. 

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική 

επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο ανακυκλωμένο EPDM, ώστε να προσφέρεται η 

Ζαγορά, 13.12.2022 

 

Αρ. Πρωτ. : 12288 

 





μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και οι 

δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα εί-

ναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟ-

ΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕ-

ΙΑΣ EPDM 

500Χ500Χ40ΜΜ 

Τ.Μ. 187,00 64,35 12.033,45 

ΣΥΝΟΛΟ 12.033,45 

ΦΠΑ 24% 2.888,02 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.921,47 

 

 

Το συνολικό ενδεικτικό κόστος προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑ 70-7322.08 -Προμήθεια υλικού δα-

πέδου παιδικών χαρών- με κωδικό cpv 44112200-0 (Επενδύσεις δαπέδων). 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

 

Δ/νση: Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας 

Πληροφορίες: Καλεσόπουλος Δημήτριος 

Tηλ. : 24263-50125 

FAX : 24260 - 23128 

τ.κ.: 37001    

email: dimitrioskalesopoulos@hotmail.com  

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια υλικού δαπέδου παιδικών χαρών του Δήμου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου» 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 
ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EPDM 

500Χ500Χ40ΜΜ 
Τ.Μ. 187,00 64,35 

 
 

     
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

     
ΦΠΑ 24%  

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 




