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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας:  ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΈΤΟΥΣ 2019, ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης 4.000,00 €  εκτός  του ΦΠΑ και με 
προεκτιμώμενη αμοιβή ανά ώρα 25,00 εκτός του ΦΠΑ. 

Η  διαδικασία σύναψης σύμβασης  θα γίνει με  απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους                            
σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τη Μελέτη του Δήμου, μέχρι και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018                              
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: 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους  οι λόγοι αποκλεισμού των  άρθρων 73 και 74  του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

Ο συμμετέχων που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο, μετά από 
πρόσκληση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως αποδεικτικά στοιχεία, όσων δηλώνει στην υπεύθυνη 
δήλωση, ήτοι: 

1) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου    
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις: 
α) εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) & προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές, 
β) ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο  και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2)  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τους ασφαλιστικούς φορείς,  
που είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφορές .  

3) Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα. 

 H Μελέτη 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   

  
 
 

                                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ  
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