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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
   Ο Δήμος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί σκυρόδεμα για την Δ.Ε. Φιλιατρών.    
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι 30/11/2021 και 
ώρα 13:00. 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε: 
 

1./ Ποινικό μητρώο  (να έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή του)  

Ατομική 

επιχείρηση 

Του επιτηδευματία ασκούντα ατομική επιχείρηση  

ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ  Του/ων διαχειριστή/ών της εταιρείας   

ΑΕ Του διευθύνοντα συμβούλου καθώς και των μελών του ΔΣ  

Συνεταιρισμοί  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας  

 

Ατομική 

επιχείρηση 

Του επιτηδευματία ασκούντα ατομική επιχείρηση  

ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ  Της εταιρείας   

ΑΕ Της εταιρείας   





 Η φορολογική ενημερότητα πρέπει να έχει ως αιτιολογία «για κάθε νόμιμη 

χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων». 

 

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα το πιστοποιητικό της 

ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά την ίδια την εταιρία που έχει 

υποβάλει την προσφορά (άρθ. 2 του ν. 4412/2016)  

 Η ασφαλιστική ενημερότητα πρέπει να έχει ως αιτιολογία «για συμμετοχή 

σε διαγωνισμό». 

Ατομική 

επιχείρηση 

Του επιτηδευματία ασκούντα ατομική επιχείρηση. Πρέπει να 

προσκομίζεται ασφαλιστική ενημερότητα  για τις 

εισφορές τόσο της ατομικής του ασφάλισης  όσο και ως 

εργοδότη (εφόσον απασχολεί προσωπικό).   

ΟΕ, ΕΕ,  ΙΚΕ  Της εταιρείας   

ΑΕ, ΕΠΕ Της εταιρείας: Το ΝΠ υποβάλλει αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας 

 

4. Δικαιολογητικά σύστασης και εκπροσώπησης  

Ατομική 

επιχείρηση 

1./ βεβαίωση από το μητρώο του TAXIS (προσωποποιημένη 

πληροφόρηση)  για την δραστηριότητα της επιχείρησης με το 

οποίο  βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος εξασκεί επάγγελμα 

σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης. [να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του].  

 2./ Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας για 

φυσικά πρόσωπα από το Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα που να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την 

ημερομηνία υποβολής του.  

ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ  -βεβαίωση από το μητρώο του TAXIS (προσωποποιημένη 

πληροφόρηση)  για την δραστηριότητα της επιχείρησης με το 





οποίο  βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος εξασκεί επάγγελμα 

σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης. [να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του].  

Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ [να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του] από το οποίο να 

προκύπτουν οι μεταβολές/τροποποιήσεις του νομικού 

προσώπου.  

Αναλυτικό πιστοποιητικό Εκπροσώπησης [να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του] από το 

οποίο να προκύπτει ο εκπρόσωπος [ή διαχειριστής] του 

νομικού προσώπου.  

Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις ή 

του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού.   

Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας για νομικά 

πρόσωπα που να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την 

ημερομηνία υποβολής του. 

 

ΑΕ, ΕΠΕ, - βεβαίωση από το μητρώο του TAXIS (προσωποποιημένη 

πληροφόρηση)  για την δραστηριότητα της επιχείρησης με το 

οποίο  βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος εξασκεί επάγγελμα 

σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης. [να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του].  

-Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ [να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του] από το οποίο να 

προκύπτουν οι μεταβολές/τροποποιήσεις του νομικού 

προσώπου.  

-Αναλυτικό πιστοποιητικό Εκπροσώπησης [να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του] από το 

οποίο να προκύπτει ο εκπρόσωπος ή διαχειριστής] του 

νομικού προσώπου.  

-ΦΕΚ ίδρυσης ή ανακοίνωση σύστασης από το ΓΕΜΗ  





- καταστατικό   [να έχει ημερομηνία μετά την τελευταία 

τροποποίηση του η οποία  έχει καταχωρηθεί στο Γενικό 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ]  

- Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας για νομικά 

πρόσωπα που να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την 

ημερομηνία υποβολής του. 

 

 

5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό περιλαμβάνεται στη μελέτη 

υπ.αριθ.9/2021. 

 
                                                                                                                                           

                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
                                                          
 

 

 

 

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ 




