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Ο Δήμος μας ανακοινώνει ότι  πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας 
«Αντιολισθητικών Αλυσίδων για τα οχήματα του Δήμου που συμμετέχουν στον αποχιονισμό», 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 458,80 ευρώ με  το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 26639/14-12-2020 
Τεχνική Έκθεση  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , Τμήμα  Έργου και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (άρθρα 86 & 118 του 
ν.4412/2016). 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί απο τον Κ.Α.35.7135.0000 α) η 
υπ’ αριθ. 336/5-2-2021 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 με α/α 1. 

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε 
να καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνη με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης 
τεχνικής έκθεσης, να μην ξεπερνά ανά είδος τα όρια του ενδεικτικού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν 
η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την   Τρίτη 02/03/2021  
και  ώρα  11:00 π.μ.  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, 25ηςΜαρτίου15Πτολεμαΐδα. 
Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή της παραπάνω  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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