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Ο Δήμος 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 Δήμου 
Εορδαίας»    με την διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο  , σύμφωνα με  αρ. πρωτ. 2619/11-2-2021 
Τεχνική Περιγραφή η οποία συντάχθηκε από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών , Γραφείο Προμηθειών του 
Δήμου(ΑΔΑΜ:21REQ008128879 2021-02-11)και εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 3219/19-2-2021 Απόφαση Δημάρχου 
Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών  . Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 18.868,00 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 12 μήνες από την υπογραφή της . 
Ο χρόνος παράδοσης προϊόντων ορίζεται τμηματικά κατόπιν εντολής  παραγγελίας και ανάλογα τις ανάγκες των 
υπηρεσιών.  Ο Δήμος Εορδαίας δεν είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. 
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. 377/12-2-2021 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 ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1. 
(ΑΔΑΜ:21REQ008146767 2021-02-16)   

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 Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 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 Δήλωση 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. Δείγματα των προς προμήθεια ειδών. 
7. Οικονομική προσφορά  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την                                                            
Παρασκευή 26/02/2021 και  ώρα  11.:00 π.μ.  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας,       25ης Μαρτίου 15 
Πτολεμαΐδα. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
ΑΔΑ: 67ΒΙΩΡ6-4ΔΟ





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 Δήμου Εορδαίας, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Δεπάστα Ευαγγελία και κ. Κεσίδου Παρασκευή, 
τηλέφωνο-φαξ 2463350113 email:grprom1@ptolemaida.gr ή grprom@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες .  

 
 
                                                                     Ο Δήμαρχος Εορδαίας 
               
 
 
 

           Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς    
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