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                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    
       
       Ο ∆ήµος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στις «Εργασίες τοποθέτησης , 
σύνδεσης και καλής λειτουργίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο χώρο τέλεσης της 
Εµποροπανήγυρης της ∆ηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας»  , µε την διαδικασία  της απευθείας 
ανάθεσης από τον ∆ήµαρχο  , σύµφωνα µε την 168/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τις 
τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  .Ο 
προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στα 13.629,29 ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου το Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους , 
στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους  έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση η οποία θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 70.6117.0022 και έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης µε 
αριθµ. 385/26-1-2018 από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.  
      Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο 
της προµήθειας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
      Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε την 1844/22-1-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου  , την 26/2018 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου , και τον Ν.4412/2016.  
        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 στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές ,στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.) 

2.  Φορολογική ενηµερότητα 
3.  Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι λάβατε γνώση των 

τεχνικών προδιαγραφών και ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
προδιαγραφές που έχουν εκδοθεί από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

5. Οικονοµική προσφορά 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους µέχρι και την Τρίτη  04-09 -

2018  και ώρα 11.00π.µ.  στο γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15 
Πτολεµαΐδα. 

Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή της προµήθειας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ν’ 
απευθύνονται στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας, (αρµόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου 
Παρασκευή και κ. ∆επάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113 email:grprom@ptolemaida.gr) 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες .  
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