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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15

Ταχ. Κώδικας: 50200 

Πληροφορίες: Κεσίδου Π., Δεπάστα Ε.

Τηλέφωνο: 2463350113                                 

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

την προμήθεια ειδών των τμημάτων

«Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικο

  

Ο Δήμος Εορδαίας προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απ

τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 

4782/2021 και την Α.Ο.Ε. 166/2021

της πράξης «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας», 

συνολικού προϋπολογισμού 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα βάσει τιμής

τμήμα.   

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση 

συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1

προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 20

και τη διάθεση της πίστωσης).

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ 

αριθμ. 25/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υ

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 

Φ.Π.Α.24%  2.260,56€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 

Τμήμα 3: «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔ
Τμήμα 5: «ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 734,00

Τμήμα 6: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.000,00

Τμήμα 7: « ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ», εκτιμώμενης αξίας 685,00

Η διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 25/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας ορίζεται σε 180 ήμερες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 

μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της

Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  
            

CLLD/LEADER 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΕΡΓΑΣΙΑ - 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πτολεμαΐδα : 30

                                                                      Αριθμ. Πρωτ.:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ       

Μαρτίου 15 

Πληροφορίες: Κεσίδου Π., Δεπάστα Ε. 

                                  
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Απευθείας Ανάθεση 

την προμήθεια ειδών των τμημάτων 3, 5, 6 και 7 της πράξης  με τίτλο: 

ολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας».

ος Εορδαίας προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης

τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 

και την Α.Ο.Ε. 166/2021, για την προμήθεια ειδών των τμημάτων

της πράξης «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας», 

συνολικού προϋπολογισμού € 11.679,56 πλέον Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα βάσει τιμής

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της 
2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 

συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, και βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ 61.7135.0076 του 

ύ του Δήμου οικ. έτους 2021 (υπ’ αριθ. 115/2021 ανάληψη της υποχρέωσης 

και τη διάθεση της πίστωσης). 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ 

αριθμ. 25/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. 

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 9.419,00

ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 11.679,56 € ως κάτωθι :

: «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 6.000,00€ πλέον 
«ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 734,00€ πλέον Φ.Π.Α.

: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 2.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

: « ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ», εκτιμώμενης αξίας 685,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

Η διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 25/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας ορίζεται σε 180 ήμερες από την ημερομηνία υπογραφής 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 

μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73

ε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

ΡΔΑΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Η Ευρώπη επενδύει στις 

αγροτικές περιοχές 

Πτολεμαΐδα : 30-11-2021 

Αριθμ. Πρωτ.:   27253 

Απευθείας Ανάθεση για 

3, 5, 6 και 7 της πράξης  με τίτλο: 

έντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας». 

ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 

α την προμήθεια ειδών των τμημάτων 3, 5, 6 και 7 

της πράξης «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας», 

πλέον Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα βάσει τιμής ανά 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της 
» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 

και βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ 61.7135.0076 του 

ανάληψη της υποχρέωσης 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ 

πηρεσιών του Δήμου που αποτελεί 

9.419,00€ πλέον 

ως κάτωθι : 

 Φ.Π.Α. 
πλέον Φ.Π.Α. 

πλέον Φ.Π.Α. 

Η διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 25/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας ορίζεται σε 180 ήμερες από την ημερομηνία υπογραφής 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 

μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 

παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 

ε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 





 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  

(Π.Α.Α. 2014-2020) 

 

περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μ

Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016

άρθρου 43 του Ν.4506/2019

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί

παρούσας πρόσκλησης. (άρθ

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον

υποβολήςτους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρε

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την
 δ. Έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

ε. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & 

στ. Ότι επιπλέον απαιτείται στην υπ. αριθμ. 25/2018 μελέτη /συγγραφή υποχρεώσεων της 

Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις 

10-12-2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς 

περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε ένα προσφέροντα υπό την 

προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών και 

ποσοτήτων ανά τμήμα. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης.   

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το 

Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κε

κ. Δεπάστα Ευαγγελία, email

εργάσιμες μέρες και ώρες.  

Πληροφορίες επί των τεχνικών θεμάτων της

ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος   
Καραγιαννάκη Μαρία  τηλ.2463350105)  

 

                                                      

 

 

                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  
            

CLLD/LEADER 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΕΡΓΑΣΙΑ - 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
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 

άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την

άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Φορολογική ενημερότητα 

Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του 

, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019
Έντυπο οικονομικής προσφοράς.  

Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.

. Ότι επιπλέον απαιτείται στην υπ. αριθμ. 25/2018 μελέτη /συγγραφή υποχρεώσεων της 

Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την 

13:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, 25

Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς 

περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε ένα προσφέροντα υπό την 

προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών και 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το 

Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου Παρασκευή και 

email: grprom@ptolemaida.gr & grprom1@ptolemaida

 

Πληροφορίες επί των τεχνικών θεμάτων της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος   
Καραγιαννάκη Μαρία  τηλ.2463350105)   

 

 

                  Ο Δήμαρχος Εορδαίας 

                Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

ΡΔΑΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Η Ευρώπη επενδύει στις 

αγροτικές περιοχές 

στις περιπτώσεις εταιρειών 

, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

έλη του Διοικητικού 

, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του 

την κοινοποίηση της 

, όπως προστέθηκε με 

εν ισχύ κατά το χρόνο 

ται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν 

άρθρο 80 παρ.12 του 

παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

. Ότι επιπλέον απαιτείται στην υπ. αριθμ. 25/2018 μελέτη /συγγραφή υποχρεώσεων της 

και την Παρασκευή  

στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, 25ης 

Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς 

περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε ένα προσφέροντα υπό την 

προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών και 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 

αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το 

σίδου Παρασκευή και 

ptolemaida.gr) κατά τις 

μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος   
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