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      Ο ∆ήµος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προµήθειας 
«Αντικυµατικών διαδροµών κολύµβησης και ρολών περιέλιξης διαδροµών για τις ανάγκες του 
Κλειστού Κολυµβητηρίου Πτολεµαΐδας»    του ∆ήµου Εορδαίας   µε την διαδικασία  της απευθείας 
ανάθεσης από τον ∆ήµαρχο  , σύµφωνα µε την 12471/25-6-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου και την 
Τεχνική Περιγραφή η οποία συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου .Ο 
προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στα 24.056,00 ευρώ . 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο 
της δαπάνης. 

 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 87/16-1-

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. Η 
χρηµατοδότηση της προµήθειας θα γίνει από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041( κωδικός 2013 ΕΠ041.00003) 

 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά    : 
α. 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 

7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
 β. Φορολογική ενηµερότητα 
  γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
  δ. Σχετική οικονοµοτεχνική προσφορά 
  ε. 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 
      ζ. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9000 από τον          
         κατασκευαστή του συστήµατος  

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους µέχρι και την Πέµπτη    4-7-

2019 και  ώρα  11:00 π.µ.  στο γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15 
Πτολεµαΐδα. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν άµεσα από την υπηρεσία για το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας και ο τελικός µειοδότης θα κληθεί να υπογράψει  της σχετική  σύµβαση . 

ΑΔΑ: Ω5Υ2ΩΡ6-Ζ0Γ



Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε την 320/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τον 
Ν.4412/2016. 

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