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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προµήθεια  «Καλλωπιστικών δένδρων, 
υλικών στήριξης δένδρων και εδαφοβελτιωτικών » προϋπολογισθείσας δαπάνης 
7.523,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. , σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή  που συντάχθηκε 
για την προµήθεια µε αριθµ. 6973/3-4-19 από τη ∆/νση Περιβάλλοντος , 
Καθαριότητας και Ποιότητας Ζώης και µε κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής (άρθρα 86 & 118 
του ν.4412/2016). 
   
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 
482/19-4-19 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του 
Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη 
δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 1. 
 
 Βάσει των ανωτέρω και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 
4412/2016, σας καλούµε να καταθέσετε τις οικονοµικές σας προσφορές, οι οποίες 
θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύµφωνα µε τον πίνακα του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της ως άνω αναφερόµενης µελέτης, να µην ξεπερνούν ανά είδος 
τα όρια του ενδεικτικού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολική 
προσφερόµενη τιµή είναι µε ή χωρίς ΦΠΑ. 
 
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. Ως απόδειξη για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 1 
του άρθρου 73  του Ν.4412/2016, 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. 
β. Φορολογική ενηµερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους µέχρι και την 
∆ευτέρα  20-5-2019 και  ώρα  12:00 π.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. ∆επάστα Ευαγγελία και κ. Κεσίδου Παρασκευή, τηλέφωνο-
φαξ 2463350113 email:grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες . 

Ο ∆ήµαρχος 
      α/α 

                                                           Ο Αντιδήµαρχος 
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