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ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 

 

Ο Δήμος Τρικκαίων θα προβεί στην εργασία κοπής ή ανανέωσης κόμης 67 μεγάλων δένδρων στη Δ.Ε. Εσστιαιώτιδας,  
ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης  ποσού 12.176,80€  συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ. 

Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη  βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

Παρακαλούμε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας μέχρι τη Δευτέρα 29-11-2021  και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας, στο Δήμο Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών, Ασκληπιού 18, 2

ος
 όροφος, 42 100 

Τρίκαλα, υπεύθυνη κα Παναγιώτα Ευθυμίου, τηλ. 24313-51203, e-mail: panef@trikalacity.gr 
 

Μαζί με την προσφορά σας, να υποβληθούν τα κάτωθι 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. 

 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) από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους 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, από τους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους – μέλους (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 

4. Πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π. του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για εργασίες πρασίνου ή πτυχίο Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) 
ή πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου που ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, με το οποίο θα 
βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελμα τους είναι συναφές με το αντικείμενο της εργασίας που δημοπρατείται.  

5. Οι συμμετέχοντες θα βεβαιώνουν την εμπειρία τους στην εκτέλεση εργασιών κλάδευσης δένδρων με την προσκόμιση 
σχετικών συμβάσεων που έχουν  εκτελέσει στο δημόσιο και σε δήμους  ή τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των 
εργασιών αυτών. 

 

6. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης του προσωπικού σε ασφαλή εργασία σε ύψος 

7. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι έλαβε γνώση των όρων της από 10/11/2021 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου & 
Περιβάλλοντος και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και υποχρεωτικά. 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
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Τρίκαλα ,  22-11-2021 
 Αριθ. Πρωτ.     51536    

 
 

Προς 

ΚΗΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

      Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 
(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 

 
 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  
 

  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Συνημμένα: 
1) Τεχνική Μελέτη 
2) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς           
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