
        

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«Προμήθεια Πασσάλων Καστανιάς» 

Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια πασσάλων καστανιάς για την κάλυψη των αναγκών του 

Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης  4.999,68€  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Παρακαλούμε  η προσφορά σας να συμπληρωθεί στο συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή της αρμόδιας υπηρεσίας, και να υποβληθεί μέχρι και την 

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 11,30 π.μ., οπότε και θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών, στο 

Δήμο Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών, (Ασκληπιού 18) 2ος όροφος ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο 

Δήμο Τρικκαίων/Πρωτόκολλο – Για το Τμήμα Προμηθειών, μέχρι την παραπάνω καθορισμένη ώρα της 

αποσφράγισης,  υπεύθυνη  κ. Παναγιώτα Ευθυμίου, τηλ. 2431 3 51203,  e-mail: panef@trikalacity.gr 

 

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν :  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 
 
 
 - Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση  

    Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ΄ ελάχιστον: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές, 

 β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16), 

γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 
Ταχ. Κωδ.: 421 31 
Πληρ: Παναγιώτα Ευθυμίου 
Τηλ.: 24313 51203 
FAX: 2431 3 51219 
Email: panef@trikalacity.gr  
 

  
 
 
Τρίκαλα ,  4-03-2019  
 Αριθ. Πρωτ. : 6546 

 
 

Προς 
Κάθε ενδιαφερόμενο 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 
 
 
 

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  (Φορολογική & 
Ασφαλιστική Ενημερότητα) 

 

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τους ασφαλιστικούς φορείς, που  

είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφορές. 

 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους της απασχολούμενους στην υποψήφια επιχείρηση, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, και όχι μόνο τους 
εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Αφορά  και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 
επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (Γνωμ. ΝΣΚ 222/1998). Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα 
(ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες κ.λ.π.), το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά την ίδια την 
εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν (τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ, το διαχειριστή της ΕΠΕ κ.λ.π.), εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 
επιχείρηση (ΣτΕ 1607/2004 ΝοΒ 2005 σελ. 2042, ΣτΕ 4029/2006, ΣτΕ 794/2003, ΣτΕ ΕπΑν 71/2011, 6/2004, 326/2003 

 

 

  

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων 

 
 

Δημήτρης Παπαστεργίου 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:          
                                                                                           

1. Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

    
           


