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Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των «Εργασιών τακτικής συντήρησης , 
επιτήρησης λειτουργίας και αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στις 
διασταυρώσεις των οδών (α) 25ης Μαρτίου και (β) Ελευθερίας /Οικοτροφείου του Δήμου Εορδαίας  »    με την 
διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο  , σύμφωνα με  αρ. πρωτ. 21236/9-10-2020 Τεχνική Περιγραφή η 
οποία συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων του Δήμου και εγκρίθηκε με την με αριθμ. 
Πρωτ.5186/10-3-2021 Απόφαση Δημάρχου Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών  . Ο προϋπολογισμός της δαπάνης 
ανέρχεται στα 14.880,00 ευρώ . 
Για την κάλυψη της ανωτέρω υπηρεσίας  έχει εκδοθεί η με αριθμ. 98/19-1-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  για 
την διάθεση της πίστωσης από τον Κ.Α. 30.6262.0042  στον  προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 με αριθμό καταχώρισης 1 
στο Μητρώο Δεσμεύσεων  του Δήμου. 
    Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε να καταθέσετε τις 
οικονομικές σας προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, να μην ξεπερνούν στο σύνολο τα όρια του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού  , καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς ΦΠΑ.  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο     : 
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. Βεβαίωση εγγραφής του επιμελητηρίου με αντικείμενο συναφές με το ζητούμενο της πρόσκλησης . 
5. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι είναι σύμφωνος με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές   .(Βλέπε Τεχνικές Προδιαγραφές).  
6. Σχετική οικονομοτεχνική προσφορά όπως ακριβώς αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την                                                            
Τρίτη   20/04/2021  και  ώρα  11.:00 π.μ.  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου 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 Δήμου Εορδαίας, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Δεπάστα Ευαγγελία και κ. Κεσίδου Παρασκευή, στα  
email:grprom@ptolemaida.gr ή grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .  
                                                                        Ο Δήμαρχος Εορδαίας 
               
 
 

             Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς    

ΑΔΑ: Ψ3ΧΒΩΡ6-Ε14
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