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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

             Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση 
«Συντήρησης πυροσβεστήρων οχημάτων και Τμήματος Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων 
του Δήμου Εορδαίας », συνολικού προϋπολογισμού 1.304,48 ευρώ με το  ΦΠΑ ,σύμφωνα με την από 
4309/3-3-2021  με αριθ.μελ.16/2021 που συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος ,Καθαριότητας και 
Ποιότητας Ζωής ,  του Δήμου (ΑΔΑΜ:21REQ008226527 2021-03-03).   
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με  τον Ν.4412/2016 και Ν.4555/2018.   
  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί από τον Κ.Α.30.6265.0000 
α) η υπ’ αριθ. 441/16-3-2021 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 ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α1. 
(ΑΔΑΜ:21REQ008298692 2021-03-18).   

 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομοτεχνική προσφορά σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται Επί Ποινή Αποκλεισμού σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές  . 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την                                                   
Δευτέρα 12/04/2021  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  τη  σχετική  σύμβαση .Η ανάθεση θα 
γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τον Ν.4555/2018. 

Για πληροφορίες για την τεχνική περιγραφή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ 
απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου 
Παρασκευή και κ. Δεπάστα Ευαγγελία , email: grprom@ptolemaida.gr ή  
grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .  
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