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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

             Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών    με 
τίτλο «Οδική Βοήθεια Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας » , με την διαδικασία  της απευθείας 
ανάθεσης από τον Δήμαρχο  , σύμφωνα με αριθμ.πρωτ.  7711/13-04-2021 διαβιβαστικό  της με 
Αριθ.Μελ 28/2021 που συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, 
Τμήμα Συντήρησης και διαχείρισης Οχημάτων . (ΑΔΑΜ:21REQ008456073 2021-04-13)  

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 1.500,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. . 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας  έχουν εκδοθεί 503/19-4-2021 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης  για την διάθεση της πίστωσης από τον α)Κ.Α. 10.6253.0000 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 με αριθμό καταχώρισης 2 στο Μητρώο Δεσμεύσεων  του Δήμου  , 
β)Κ.Α. 20.6253.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 με αριθμό καταχώρισης 2 στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων  του Δήμου  , γ)Κ.Α. 30.6253.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 με αριθμό 
καταχώρισης 2 στο Μητρώο Δεσμεύσεων  του Δήμου  και δ)Κ.Α. 35.6253.0000 του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2021 με αριθμό καταχώρισης 2 στο Μητρώο Δεσμεύσεων  του Δήμου  
(ΑΔΑΜ:21REQ008501790 2021-04-21) 

         Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την 
υποχρεωτική ασφάλιση(Οδική Βοήθεια) των οχημάτων του Δήμου σύμφωνα με την τεχνική 
προδιαγραφή. 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι θα πρέπει να διαθέτει όλες τις 
απαιτούμενες άδειες και νομιμοποιητικά έγραφα για την παροχή της οδικής βοήθειας και να 
διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες οδικής 
βοήθειας – μεταφοράς των οχημάτων του Δήμου (σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή ). 

3.  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης. 
4. Οικονομική προσφορά .   
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τετάρτη 

19/05/2021  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. 
 
Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ 

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

                                                        Ο Δήμαρχος  Εορδαίας 
 
 

                                                              Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΑΔΑ: Ω26ΕΩΡ6-5Τ4


		2021-05-10T09:49:15+0300
	PTOLEMAIDA


		2021-05-10T13:07:26+0300
	Athens




