
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

                                                                                                           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πτολεµαΐδα: 12-3-2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ        Αριθ.Πρωτ:   6396 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ   
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     
Ταχ.∆/νση:        25ης Μαρτίου 15    
Ταχ.Κώδικας :   50200                                 
Πληροφορίες :  Κεσίδου Π., ∆επάστα Ε.                    
Τηλέφωνο:  2463350113                                                     

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

      Ο ∆ήµος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προµήθειας «Βενζινοκίνητου 
Ψεκαστικού Συγκροτήµατος»    µε την διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης από τον ∆ήµαρχο  , σύµφωνα µε  την 
Τεχνική Περιγραφή η οποία συντάχθηκε από την ∆/νση Περιβάλλοντος –Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
και εγκρίθηκε µε την 6384/12-3-2020  Απόφαση ∆ηµάρχου . Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στα 502,20 ευρώ 
µε το Φ.Π.Α. . 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή  σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές . 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 382/4-3-2020 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 ιδίους πόρους .  
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά    : 
  1.Σχετική οικονοµοτεχνική προσφορά 
  2.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 
            δ)  εγγύηση για  το σέρβις και τα ανταλλακτικά του 

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους µέχρι και την                                                            

Πέµπτη  19-3-2020  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. 

        Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016 και τον Ν.4555/2018. 

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:grprom@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες .  
 

Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας 
 
 
 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς    
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