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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νεστόριο  12/10/2021
ΝΟΜΟΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Δ/νση: Νεστόριο
Τ.Κ. : 52051
Πληροφορίες: Δήμαρχος
Τηλέφωνο: 2467352300/52316
 F.a.x : 24670 31242 Προς:1. Παπαρίζο Βασίλειο  (Σ/Μ)

2. Νταούτης Αλέξανδρος- Ιωάννου           
Μαρία Γεωργία Ο.Ε  (Σ/Μ)
3. Καρούτας Δημήτριος (Πρατ.Άρτου)
4. Πάσχος Κοσμάς Ζαχαροπλαστείο 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών προμήθειας τροφίμων 
του Δήμου Νεστορίου και των Νομικών Προσώπων

Σας προσκαλούμε για την υποβολή προσφορών και μέχρι Δευτέρα  18/10/2021  και 
ώρα  11:00 για την προμήθεια τροφίμων στο Δήμο Νεστορίου και των ΝΠΔΔ όπως 
αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή 61 /23.09.2021 για τις κάτωθι κατηγορίες . 

1. Δήμος Νεστορίου υποομάδα Α1.1 γάλα μακράς διάρκειας 1λιτ.
2. Δήμος Νεστορίου υποομάδα Α1.2 είδη αρτοποιείου εκδηλώσεων Αποκριών 2021, 

Εθνικής Αντίστασης .
3. Δήμος Νεστορίου Υποομάδα Α1.3  είδη κρεοπωλείου εκδηλώσεων Αποκριών .
4. Δήμος Νεστορίου  Υποομάδα Α1.4 ΝΠΔΔ είδη παντοπωλείου εκδηλώσεων Αποκριών 

πορεία στα καμένα .
5. Δήμος Νεστορίου υποομάδα Α1.5 είδη ζαχαροπλαστείου εκδηλώσεων Εθνικής 

Αντίστασης .
6. Δήμος Νεστορίου  Παιδικός Σταθμός Νεστορίου υποομάδα Α2.1 είδη αρτοποιείου. 
7. Δήμος Νεστορίου  Παιδικός Σταθμός Νεστορίου υποομάδα Α2.2 είδη κρεοπωλείου.
8. Δήμος Νεστορίου  Παιδικός Σταθμός Νεστορίου υποομάδα Α2.3 είδη παντοπωλείου.
9. Δήμος Νεστορίου  Παιδικός Σταθμός Νεστορίου υποομάδα Α2.4 είδη κατεψυγμένων.
10. Δήμος Νεστορίου  Παιδικός Σταθμός Νεστορίου υποομάδα Α2.5 είδη οπωροπωλείου.

Α) O κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των τροφίμων ή 
για μια ή περισσότερες ομάδες ή υποομάδες όπως οι συνημμένοι πίνακες και σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προσφορά μεμονωμένων προϊόντων κάποιας υποομάδας 
δεν θα γίνονται δεκτές . Σε περίπτωση που κάποια είδη προϊόντων υποομάδας δεν 
υπάρχουν στο κατάστημα οι προσφορές θα απορρίπτονται.  

Β) Εφόσον η προσφορά υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00 ευρώ πλέον φπα απαιτείται 
προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 παρακαλούμε 
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου. 
2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (καταστατικό που 

ορίζει τους διαχειριστές)  (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
5. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπου θα 
δηλώνονται τα εξής:
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➢ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή
➢ Δωροδοκία ή
➢ Απάτη ή
➢ Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες ή
➢ Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
➢ Τρομοκρατίας ή
➢ Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Η υποχρέωση αφορά :
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ και προσωπικών εταιρειών 

(ΟΕ και ΕΕ)  τους διαχειριστές, 
Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (ΑΕ)τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την τεχνική περιγραφή-τεχνικές 

προδιαγραφές από το κατάστημα του Δήμου ή την αποστολή με e-mail εφόσον 
διαθέτουν ή από την ιστοσελίδα του Δήμου  nestoro.gr. 

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Γκοσλιόπουλος Χρήστος
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