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Ο ∆ήµος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προµήθειας «Ειδών 
προστασίας για την αποφυγή και αντιµετώπιση της διάδοσης του κορωνοΐου COVID-19, 
για τις ανάγκες των υπαλλήλων του ∆ήµου Εορδαίας»    µε την διαδικασία  της απευθείας 
ανάθεσης από τον ∆ήµαρχο  , σύµφωνα µε  αρ. πρωτ. 14642/22-7-2020 Τεχνική Περιγραφή η 
οποία συντάχθηκε από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών , Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου και 
εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. πρωτ. 14673/22-7-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου Έγκρισης Τεχνικών 
Προδιαγραφών  . Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στα 11.914,40 ευρώ . 
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 
33157100-6 – Μάσκες 
18424300-0 – Γάντια µιας χρήσης 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τµήµατα, για το σύνολο των προς προµήθεια 
ειδών που περιλαµβάνει κάθε τµήµα. 
Η διάρκεια της σύµβασης προβλέπεται 4 µήνες από την υπογραφή της   ή έως εξάντλησης των 
ειδών. 
Ο χρόνος παράδοσης προϊόντων ορίζεται τµηµατικά κατόπιν εντολής  παραγγελίας και ανάλογα 
τις ανάγκες των υπηρεσιών.   
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς βάσει της τιµής. Η ανάθεση θα γίνει στην οικονοµικότερη ανά τµήµα προσφορά. 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 525/30-4-
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.   

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά    : 
1. 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) 

2. Φορολογική ενηµερότητα 
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται η 

πλήρης αποδοχή και συµµόρφωση του προσφέροντα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους τις υπό ανάθεση σύµβασης καθώς και ότι τα ιδιωτικά έγγραφα που 
υποβάλλουν είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων. 

5. Τεχνικά φυλλάδια από τα οποία προκύπτουν τα ζητούµενα χαρακτηριστικά ανά είδος 
προϊόντος. 

6. Οικονοµική προσφορά  
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Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους µέχρι και την                                                            
Τρίτη 28/7/2020 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 
και ο τελικός µειοδότης θα κληθεί να υπογράψει  της σχετική  σύµβαση . 

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:grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες .  

 
 
                                                                     Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας 
               
 
 

                           Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς    
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