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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     
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Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προµήθειας πλαστικών κάδων 
απορριµµάτων 1.100 λίτρων  . 

 
      Ο ∆ήµος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προµήθειας     

«Πλαστικών κάδων απορριµµάτων 1.100 λίτρων» , µε την διαδικασία  της απευθείας 

ανάθεσης από τον ∆ήµαρχο  , σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 9305/9-5-2019 

µελέτης της που συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση  Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Ποιότητας 

Ζωής  Υπηρεσιών και µε κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει της τιµής (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016). Ο προϋπολογισµός της 

δαπάνης ανέρχεται στα 15.960,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 541/10-5-2019 

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 προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να είναι σύµφωνες  µε την Τεχνική 

Περιγραφή , για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 

Αναλυτικά οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν  τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν   : 

α) ότι έλαβαν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας και τα προσφερόµενα 

είδη είναι σύµφωνα µε αυτές 

β)   το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόµενων ειδών 

γ)   το χρόνο παράδοσης της προµήθειας 

2. Τεχνική προσφορά σύµφωνα µε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

3. Οικονοµική προσφορά 

4. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του νόµιµου 

εκπροσώπου (άρθρο 93 του 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, να περιλαµβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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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. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα 

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους µέχρι και την ∆ευτέρα 27-5-

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 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                                  α/α 
                                                                                     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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