
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πτολεµαΐδα:   12-3-2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ        Αριθ.Πρωτ:     6395 
∆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 απευθείας ανάθεση 

«Προµήθειας υλικών για την συντήρηση των µηχανών κοπής ξύλου για τις ανάγκες του συνεργείου των 

Μαραγκών , του ∆ήµου    », συνολικού προϋπολογισµού 163,68 ευρώ µε το  ΦΠΑ ,σύµφωνα µε αρ. 

πρωτ.2365/31-1-2020  της  τεχνικής περιγραφής που συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τµήµα Συντήρησης ∆ηµοτικών Εγκαταστάσεων  , του ∆ήµου.   

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

  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 381/4-3-

2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 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.2 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας  (25ης 
Μαρτίου 15, 1ος όροφος κτηρίου ∆ιοικήσεως) το αργότερο µέχρι 19-3-2020 , ηµέρα  Πέµπτη  και ώρα 
11:00 π.µ. Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 163,68€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% (132,00€ άνευ Φ.Π.Α. + 31,68€ Φ.Π.Α. 24% = 163,68€ µε το 
Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 30.6265.0000 του τακτικού προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 
έτους 2020  

Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί στο σύνολο της προµήθειας . Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο 
υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
χαµηλότερης  τιµής, και µε την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί όλους τους απαιτούµενους 
όρους.  

 Παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά καθώς και µία Υπεύθυνη 

∆ήλωση ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές  . 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τµήµα 
Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας  (25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεµαΐδα ) κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2463350113, fax: 2463350113,κα Π. Κεσίδου & Ε. ∆επάστα  email: 
grprom@ptolemaida.gr & grprom1@ptolemaida.gr ).  
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