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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια  Εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των παιδικών - 

βρεφικών σταθμών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης 2.028,95 €  εκτός του ΦΠΑ. 

Η προμήθεια θα γίνει με  απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

στο σύνολο των ειδών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016. 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους                            

σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Δήμου, μέχρι και την                                   

Τρίτη  27  Ιουνίου 2017  και ώρα 15:00 μ.μ. οπότε και θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών,                   

στο Δήμο Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών, (Ασκληπιού 18) 2ος όροφος, υπεύθυνη   κα  Μαρίκα Εξάρχου,     

τηλ. 24313-51213, e-mail: mexarchou@trikalacity.gr.   

Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν :  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην  οποία θα δηλώνουν ότι: 

1. Δεν υπάρχει εις βάρος μου  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της           
παρ. 1,  του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 

2. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το 

αντικείμενο των δραστηριοτήτων, που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά 

πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι 

εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο. 

3.   Ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς είναι 
αναρτημένα στο διαδίκτυο: http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/ 

Παρακαλούμε οι προσφορές να συμπληρώνονται στο  αναρτημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                                                  
1. Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 
(προκειμένου να ενημερωθούν  τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας  
Διαγωνισμών Προμηθειών & Αξιολόγησης προσφορών) 

  

                      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ  
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