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Κάθε Ενδιαφερόμενο Προμηθευτή 
 
 

   
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ) 

 
Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην προμήθεια υλικών οδοποιίας(λατομείου)  για τις ανάγκες της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης 5.952,00  €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
Παρακαλούμε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας μέχρι  15.04.2021 και ώρα 14:00  - σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας -  στο Δήμο Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών & 

Αποθηκών, Ασκληπιού 18, 2ος όροφος, 42 100 Τρίκαλα, υπεύθυνη κ. Σοφία Τσιτσικά, τηλ. 24313-51205, 

e-mail: tsitsika@trikalacity.gr. 

 

 Μαζί με την προσφορά πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω :  

α/α Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ο 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ 
 ΜΗΤΡΩΟΥ 

 

ή 

από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν υπάρχει 
εις βάρος του οικονομικού 
φορέα τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα  
αδικήματα της παρ. 1, 
άρθρο 73 του ν. 4412/16, 

Να έχει 
εκδοθεί έως 
και 3 μήνες 
πριν  από 
την ημέρα 
υποβολής       
του 

Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ΄ 
ελάχιστον: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών   (Ο.Ε., 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. 

Υπεύθυνη  
Δήλωση του 
ν. 1599/86 
 

(υπόδ. 1) 

στην οποία θα δηλώνεται 
ότι: «δεν υπάρχει  εις  
βάρος μου τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1, 

Θα  
συνταχθεί 
μετά την 
ημερομηνία             
της 
παρούσας 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται  
σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
από τον ίδιο  και σε περίπτωση 
νομικού προσώπου, από το  νόμιμο 
εκπρόσωπο. 
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άρθρο 73 του ν. 4412/16». πρόσκλησης 

2. 
Φορολογική 
Ενημερότητα 

για  κάθε νόμιμη χρήση 
εκτός είσπραξης  
χρημάτων  

να είναι σε 
ισχύ κατά  
το  χρόνο 
υποβολής. 

 

3. Υπεύθυνη  
Δήλωση  του 
ν. 1599/86,  

 

(υπόδ. 3) 

στην οποία θα δηλώνετε 
τους ασφαλιστικούς φορείς, 
που      είστε υπόχρεος  να 
καταβάλλετε  εισφορές τόσο 
για τους εργαζόμενους όσο 
και για τους ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, 
εφόσον αυτοί έχουν 
εργασιακή σχέση με την 
επιχείρηση. (Να δηλωθεί 
εάν έχουν εργασιακή σχέση 
ή όχι). 

Θα  
συνταχθεί 
μετά την 
ημερομηνία             
της 
παρούσας 
πρόσκλησης 

 

4. 
Ασφαλιστική  
Ενημερότητα 

για   Συμμετοχή σε 
Διαγωνισμό του Δημοσίου 

να είναι σε 
ισχύ κατά  
το  χρόνο 
υποβολής 

από όλους του δηλωθέντες, στην 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, φορείς. 

5. Οικονομική  
Προσφορά 

  Να συμπληρωθεί στο συνημμένο 
έντυπο 

 

                           

 
                                                                             Ο Δήμαρχος Τρικκαίων 

 
                   Δημήτρης Παπαστεργίου 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
2. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 
3. Υποδ. Υπεύθυνων Δηλώσεων 

 

                            


