
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
 
         Νίκαια 09-04-2019 

Αριθ. Πρωτ: 6138 
 
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση 
 

Για την Ομάδα Β «Είδη αρτοποιείου» του Φορέα Παιδικός Σταθμός Νίκαιας 
 

                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την υπ΄ αριθμ. 83/2019(Α.Δ.Α: 6Π82ΩΕΝ-Λ8Ψ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
για την έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την Ομάδα 
Β΄ «Είδη Αρτοποιείου» για τον Παιδικό Σταθμό Νίκαιας, λόγω εν μέρει άγονου 
αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Κιλελέρ και 
των Παιδικών σταθμών του,   
2.  Την υπ’ αριθ. 2271/14-2-2019 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού  
3. Το υπ’ αριθ. 3140/27-2-2019 πρακτικό διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού  
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 

  ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

 Να συμμετέχετε στην διαπραγμάτευση-υποβολή προσφοράς  η οποία θα διενεργηθεί 
την 19-04-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ στο Δημαρχείο του Δήμου στη 
Νίκαια, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για την Ομάδα Β΄ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
για τον Παιδικό Σταθμό Νίκαιας. Τα υπό προμήθεια είδη και ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός έχουν ως  εξής: 
 
4.ΦΟΡΕΑΣ  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

1 ΑΡΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ   ΤΕΜΑΧΙΟ 350 0,80 280,00 36,40   

2 ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 350 0,80 
           

280,00 
36,40  

3 ΓΛΥΚΑ κεράσματος ΚΙΛΟ 20 7,70 154,00   36,96 

4 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 10 8,00 80,00 10,40  

5 ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,40 40,00 5,20  
    ΣΥΝΟΛΟ 834,00 88,40 36,96 

    ΦΠΑ 

13% 
88,40 

  

    ΦΠΑ 

24% 
36,96 

  

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
959,36 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Οι συμμετέχοντες μαζί με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να προσκομίσουν 
τα κάτωθι:  
Α. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ του άρθρου 79 παρ 4  του 
Ν.4412/16  ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που  
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
πληροί τις προϋποθέσεις και που υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση από : Το 
διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού 
προσώπου ή τον Κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
 
Β) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 
 
* Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη 
ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της 
συγκεκριμένης εταιρείας. 
* Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της 
Ε.Π.Ε. 
* Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει 
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 
* Εάν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας αρχής για την 
νόμιμη λειτουργία του. 
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 
νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 
την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου νομικού προσώπου.  
Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
 
Επισυνάπτονται : 
1) το Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  
του Ν.4412/16 προκειμένου να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους 
2) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
   Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει την ίδια ημέρα 19-
04-2019 και ώρα 12:00 π.μ, στο Δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, 
που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


