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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Η e-Trikala Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: 

Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5085302 
και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θα προβεί στην προμήθεια οικοσκευής για τις ανάγκες του έργου.  Η συνολική 
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.500,96€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η διαδικασία θα γίνει με  απευθείας ανάθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου της e-

Trikala A.E., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66, 116, 118, 

120 & 379 του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) όπως ισχύουν σήμερα. 

Παρακαλούμε, όπως υποβάλετε την Οικονομική και Τεχνική σας  προσφορά 

σύμφωνα με τα υποδείγματα, έως την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00, 

στην e-Trikala A.E., Καλαμπάκας 28 & Αμπάτη, Ισόγειο, τηλ. 2431022899, e-mail: 

xtsavlos@e-trikala.gr       

 H Τεχνική Έκθεση καθώς και τα έντυπα Οικονομικής και Τεχνικής Προσφοράς 
βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο: www.e-trikala.gr  
 
Μαζί με την προσφορά πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου, 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,  το οποίο θα έχει εκδοθεί έως και 3 μήνες πριν  από την 
ημέρα  υποβολής του «άρθρο 43, παρ. 7αδ του Ν. 4605/2019  (ΦΕΚ 52/Α΄/1-4-219)». 
 
           ή 

Υπεύθυνη Δήλωση του  ν. 1599/86, που θα  συνταχθεί μετά την παρούσα πρόσκληση,  στην 
οποία θα δηλώνεται ότι:  δεν υπάρχει  εις  βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 73 του ν. 4412/16.   
 
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. 

mailto:xtsavlos@e-trikala.gr
mailto:xtsavlos@e-trikala.gr
http://www.e-trikala.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126531


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου. 

2.   Φορολογική  Ενημερότητα, (για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ) που θα είναι σε ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής της 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα, (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής της (αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 
να καταβάλει εισφορές) 

4. Συμπληρωμένα τα συνημμένα έντυπα προσφοράς 

 
 
 
 

Για την e-Trikala A.E. 
 
 
 
 

Οδυσσέας Ράπτης 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 
 
 

 


