
               

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    Π.Δ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

      ΓΗΜΟ   ΒΟΛΒΗ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

   ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  

   ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 1/2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΣΡΔΙ (3) ΜΗΝΔ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 7.045,32€ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α (13%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Β) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Γ) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ   

Γ) ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    Π.Δ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

      ΓΗΜΟ   ΒΟΛΒΗ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

   ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  

   ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 1/2022 

 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΣΡΔΙ (3) ΜΗΝΔ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 7.045,32€ 

Α) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα γάιαηνο γηα ην 

εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ Βόιβεο γηα ηξεηο (3) κήλεο», ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 7.045,32 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α (13%).  

Σν θξέζθν γάια πξννξίδεηαη γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο γηα ηξεηο 

(3) κήλεο ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 43726/2019 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ-Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – 

Οηθνλνκηθψλ 2019 «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ OTA α’ θαη 

β’ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο», πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην Φ.Δ.Κ. 2208/ Β’/ 08-06-19 θαη ηελ ππ. αξ. 87669/2019 Κ.Τ.Α.  «Μεξηθή 

ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 43726/7-6-2019 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο» (ΦΔΚ 

4584/ΣΒ/13-12-19. 

Δπίζεο ην θξέζθν γάια πξννξίδεηαη γηα ηηο ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο/θαζαξηζηέο κε 
ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 ηνπ Ν. 4483/2017, κε 
ππνρξέσζε αλάιεςεο ηεο δαπάλεο απφ ηνπο Γήκνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ ΦΔΚ 3352/26-07-2021 θαη ηεο κε αξ. πξση. 56982/30-7-2021 Δγθπθιίνπ. 

πγθεθξηκέλα ν Γήκνο Βφιβεο πξνβαίλεη ζηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα ζχκθσλα κε  ην 

Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-16): «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη εηδηθφηεξα ην 

άξζξν 32 (παξάγξαθνο 2, πεξίπησζε γ’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

Ζ ππφςε πξνκήζεηα είλαη εμαηξεηηθά επείγνπζα θαη αλαγθαία εθφζνλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 

πνζφηεηεο γάιαηνο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα εμήο:  

 Σν γεγνλφο φηη ε Τπεξεζία καο έρεη εθθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο Αλνηθηνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Κάησ ησλ Οξίσλ αλάδεημεο πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα 

κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΗΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΟΤ 

Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΗ ΓΑΛΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΒΟΛΒΖ ΚΑΗ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΗΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΖ», ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο: 

133.950,40 € (κε Φ.Π.Α. 13%).  

 Σν γεγνλφο φηη νη αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ε έθδνζε ηνπ λένπ λφκνπ 

4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α'/2021), ν νπνίνο επέθεξε εθηελείο θαη νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο 

ζηνλ Ν. 4412/2016, νδήγεζε ζε κηα αλαπφθεπθηε θαζπζηέξεζε πξνζαξκνγήο απφ ηελ 

Τπεξεζία ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο ζηα επηθαηξνπνηεκέλα ηεχρε δηαθεξχμεσλ πνπ 

εθδφζεθαλ απφ ηελ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

 Σν γεγνλφο φηη, ιφγσ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, κηα ζεηξά απφ 

https://www.taxheaven.gr/circulars/32005/87669-2019
https://www.taxheaven.gr/circulars/32005/87669-2019
https://www.taxheaven.gr/circulars/32005/87669-2019
https://www.taxheaven.gr/circulars/32005/87669-2019
https://www.taxheaven.gr/circulars/32005/87669-2019
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8T7KNQkTydCTtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijH4C0Y8E2zr1gi_C2D75Cj28q9FTpc95ioX-OlWAzoTI




πεξηνξηζηηθά κέηξα αλαθνηλψζεθαλ θαη εθαξκφζζεθαλ εηδηθφηεξα ζηελ Π.Δ. 

Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη ππάιιεινη ησλ Τπεξεζηψλ καο απνπζίαζαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, είηε γηαηί έθαλαλ ρξήζε ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ, είηε γηαηί λφζεζαλ θαη 

ηέζεθαλ ζε θαξαληίλα, γεγνλφο πνπ εκπφδηζε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο. 

 Σν γεγνλφο φηη ε πξνκήζεηα γάιαηνο ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ απνηειεί ππνρξεσηηθή δαπάλε ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ 

Ν.3463/2006: «Ώζπνπ λα αξρίζεη λα ηζρχεη ν λένο πξνυπνινγηζκφο, θαη πάλησο φρη 

αξγφηεξα απφ ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηζρχεη ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο πνπ έρεη ιήμεη, θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο 

δηάηαμεο, γηα ηελ είζπξαμε θάζε είδνπο εζφδνπ θαη γηα ηε δηελέξγεηα θαη ηελ πιεξσκή 

κφλνλ ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 158), φπνπ ζηελ παξνχζα ηερληθή 

έθζεζε αλαθεξφκαζηε ζηελ πεξίπησζε γ), δειαδή: Οη παξνρέο ζε είδνο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηωλ εξγαδνκέλωλ. 

Η δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ζρεηηθέο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ 

Βφιβεο γηα ην έηνο 2022, αλά ππεξεζία, απφ ηνπο θάησζη θσδηθνχο εμφδσλ, σο εμήο: 

ΤΠΗΡΔΙΔ Κ.Α. 

ΓΑΛΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ (ηεκ.) 

CPV 15511000-3 

ΠΟΟ (€) 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
& ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

02.15.6061.0001 1.486 1.830,30 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & 
ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 

02.20.6061.0001 3.484 4.291,24 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 02.30.6061.0001 435 535,79 

ΠΡΑΗΝΟΤ 02.35.6061.0001 315 387,99 

ΑΘΡΟΙΜΑ: 5.720 7.045,32 

Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβάιιεη θάζε θπζηθφ, λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 25 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ Ν.4412/2016, πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

απφδεημεο ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε. 

Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα φιε ηελ 

πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) 

εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/16) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.  

Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, γηα ζχκβαζε θάησ ησλ 





νξίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ Ν. 4412/2016, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηελ ηηκή ηνπ είδνπο ζηε λφκηκα 

δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, 

φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 

(παξάγξαθνο 2, πεξίπησζε γ’) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

- ηο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16): «Δημόζιες Σσμβάζεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεζιών (προζαρμογή ζηις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 

ειδικόηερα ηο άρθρο 32 (παράγραθος 2, περίπηωζη γ’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη ζήκεξα, θαη εηδηθφηεξα:  

 ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 26 «Δπηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ (άξζξν 26 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ)»: «ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη πεξηζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην 

άξζξν 32, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξεί λα πξνζθεύγνπλ ζε δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ή δηαγσληζκό.»  

 ηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 32 «Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ)»: «2. Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ 

ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο: …. γ) ζην κέηξν πνπ είλαη απνιύησο 

απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε γεγνλόηα απξόβιεπηα 

γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε 

δηαπξαγκάηεπζε. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινύληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ 

αηηηνιόγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

απνξξένπλ από δηθή ηνπο επζύλε.» 

 ην άξζξν 32Α «Ρχζκηζε δεηεκάησλ πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε 

ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4412/2016»: «1. Εμαηξνύληαη ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22, πεξί θαλόλσλ πνπ 

εθαξκόδνληαη ζηηο επηθνηλσλίεο, ηνπ άξζξνπ 36, πεξί ππνρξέσζεο ρξήζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΕΗΔΗ, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72, πεξί εγγπήζεσλ, θαη ησλ παξ. 

1 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 79, πεξί Επξσπατθνύ Εληαίνπ Εγγξάθνπ ύκβαζεο, νη 

αθόινπζεο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 32, πεξί πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε: … β) όπνπ ε αλάζεζε έρεη 

επείγνληα ραξαθηήξα ζύκθσλα κε ηελ πεξ. γ’ ηεο παξ. 2, … 2. ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ 

άξζξνπ 32, πεξί πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο 

πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο δηεμάγεηαη 

ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο, όπνπ ππάξρεη, θαη ε 

αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα γίλεηαη ζε εληαίν ζηάδην κε ηελ αλάζεζε ηεο 

ζύκβαζεο. Η δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη από γλσκνδνηηθό όξγαλν, ην 

νπνίν ζπγθξνηείηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 

221, πεξί νξγάλσλ δηελέξγεηαο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκόζησλ ζπκβάζεσλ, θαη 

εηζεγείηαη πξνο ην απνθαηλόκελν όξγαλν γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηελ 

αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. Εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη πεξηζηάζεηο ηεο 

πεξ. β’ ηεο παξ. 1 σο γλσκνδνηηθό όξγαλν κπνξεί λα νξίδεηαη θαη ε αξκόδηα 

ππεξεζία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.»,  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-32%CE%B1-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-32%CE%B1-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-32%CE%B1-2/




- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α΄/09-03-2021) 

-   Σελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν.3463/2006: «Ώζπνπ λα αξρίζεη λα ηζρχεη ν λένο 

πξνυπνινγηζκφο, θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηζρχεη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο πνπ έρεη ιήμεη, θαηά 

παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, γηα ηελ είζπξαμε θάζε είδνπο 

εζφδνπ θαη γηα ηε δηελέξγεηα θαη ηελ πιεξσκή κφλνλ ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ (παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 158), φπνπ ζηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αλαθεξφκαζηε ζηελ πεξίπησζε 

γ), δειαδή: Οη παξνρέο ζε είδνο γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ εξγαδνκέλωλ. 

- ηεο αξ. 43726/2019 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ-

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – Οηθνλνκηθψλ 2019 

«Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ OTA α’ θαη β’ βαζκνύ θαη 

ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ απηώλ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο», πνπ δεκνζηεχηεθε 

ζην Φ.Δ.Κ. 2208/ Β’/ 08-06-19, θαη ηελ ππ. αξ. 87669/2019 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 4584/ΣΒ/13-12-

19 

- ηηο δηαηάμεηο ηεο Αξ. Τ1α/Γ.Π.ΟΗ.Κ. 76785 Τπνπξγηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο «Ιαηξηθόο έιεγρνο πξνζσπηθνύ, δηαηξνθή θαη θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ ζηνπο δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο βξεθηθνύο, βξεθνλεπηαθνύο θαη 

παηδηθνύο ζηαζκνύο» (ΦΔΚ 3758/Β’/25-10-2017), 

- ηελ ππ' αξηζκ. 76928/09-07-21 (Β’ 3075) Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη    

Δπελδχζεσλ – Δπηθξαηείαο  κε ζέκα: «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΔΗ)», 

- ηνπ ΠΓ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Δηαηάθηεο», 

- ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία»,  

- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Δηαηάμεσλ ηνπ 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4111/2013(ΦΔΚΑ΄18) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

ζήκεξα, 

- ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 

- ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α'),  

- ησλ άξζξσλ 75 – 80 ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΑ’: Φεθηαθή Γηαθάλεηα-Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ ηνπ 

Ν. 4727/20 (ΦΔΚ 184/Α'/23-09-20): «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - 

Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

- ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο 





δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

- ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ Α/199/28-9-99) «Εληαίνο Φνξέαο Ειέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο 

ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ  Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ φπσο ηζρχνπλ, ηνπ Ν.4235/2014 (ΦΔΚ 32/Α/11-02-2014), ηνπ 

Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, 

- ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  

- ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή αλάινγα κε ηηο αιεζηλέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Ο 

Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα αλαιψζεη φιεο ηηο πνζφηεηεο θαη ηελ αμία ηεο ζχκβαζεο αιιά 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζα πξνβαίλεη ζε έγγξαθεο παξαγγειίεο. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί. Σα πξνο 

πξνκήζεηα πξντφληα ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο.  

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπ ζπκθωλεηηθνύ. Ζ ζχκβαζε ιχεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο αθφκε θαη αλ δελ έρεη παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ’ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάιεο 

πνζφηεηαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ.  

Με ηελ παξαιαβή ηεο εληνιήο κέζσ ηειενκνηνηππίαο ν πξνκεζεπηήο νθείιεη εληφο δχν 

εξγάζηκσλ εκεξψλ λα παξαδψζεη ηα πξντφληα. 

Σφπνο παξάδνζεο γηα ην γάια νξίδνληαη ηα Ακαμνζηάζηα ηαπξνχ θαη Αζπξνβάιηαο. Ο 

αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ςπθηηθνχο ζαιάκνπο 

ζπληήξεζεο ησλ θηαιψλ γάιαθηνο πνπ ζα παξαδνζνχλ ζηα ζεκεία παξάδνζεο. Σελ 

επζχλε ζπληήξεζεο ησλ παξαπάλσ ζαιάκσλ έρεη ν αλάδνρνο θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε 

αληηθαηάζηαζήο ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ 

θνξέα, φπσο νξίδεηε ζηελ κε αξ. 507/2021 απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Ζ 

παξαιαβή ησλ εηδψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δχν ην αξγφηεξν κέξεο απφ ηελ 

παξαγγειία (πξνθνξηθή ή έγγξαθε). 

 Ζ πιεξσκή  100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ ζα γίλεηαη κε ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ 
πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
πιεξσκή. 

Διέγρζεθε 

 H  Πξνϊζηακέλε 
     Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ  Τπεξεζηώλ 
 

Υξηζηίλα θνπιίδνπ 
ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ 

ηαπξόο 20/01/2022 

H ζπληάμαζα 
 
 

Αξγπξώ Καηξαληδή  
ΠΔ Γεωπόλωλ 





   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    Π.Δ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

      ΓΗΜΟ   ΒΟΛΒΗ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

   ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  

   ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 1/2022 

 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΣΡΔΙ (3) ΜΗΝΔ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 7.045,32€ 

Β) ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΔΙΓΟ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΟΟ 
ΓΑΠΑΝΗ (€) 

 Φηάιεο γάια 1 lt γηα πξνζσπηθφ:  

(Α)  κφληκν θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη 

(Β)  νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ έρεη πξνζιεθζεί 

ηεκ. 1,09 5.720 6.234,80 

ΤΝΟΛΟ  6.234,80 

 Φ.Π.Α. (13%) 810,52 

                                                                       ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ                                       7.045,32 

(Α) Γηα ην κόληκν θαη ανξίζηνπ ρξόλνπ πξνζωπηθό γηα 3 κήλεο: 

58 άηνκα x 66 εξγάζηκεο εκέξεο = 3.828 θηάιεο γάιαηνο 1 lt 

(Β) Γηα ην νξηζκέλνπ ρξόλνπ πξνζωπηθό πνπ έρεη πξνζιεθζεί: 

27 άηνκα x 66 εξγάζηκεο εκέξεο = 1.782 θηάιεο γάιαηνο 1 lt  

5 άηνκα x 22 εξγάζηκεο εκέξεο = 110 θηάιεο γάιαηνο 1 lt  

Οη  ηηκέο ειήθζεζαλ απφ ην δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο Τπεξεζίαο Δκπνξίνπ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο (ζηηο 31/12/2021 γηα super market).  

 
    

Διέγρζεθε 

H  Πξνϊζηακέλε 
Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ  Τπεξεζηώλ 

 
 

Υξηζηίλα θνπιίδνπ 
ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ 

ηαπξόο 20/01/2022 

H ζπληάμαζα 
 
 
 
 

Αξγπξώ Καηξαληδή  
ΠΔ Γεωπόλωλ 

 

 





   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    Π.Δ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

      ΓΗΜΟ   ΒΟΛΒΗ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

   ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  

   ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 1/2022 

 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΣΡΔΙ (3) ΜΗΝΔ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 7.045,32€ 

 Γ) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Σα πξντφληα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο 

Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο, ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ηνλ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ην παξφλ ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη λα 

πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα θαη επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο θαη ε δηαηξνθηθή επηζήκαλζε. 

Σν γάια ζα είλαη ειιεληθφ θξέζθν πιήξεο αγειαδηλφ κε 3,5 % ιηπαξά ή εκηαπνβνπηπξσκέλν 

κε 1,5 % ιηπαξά (αλάινγα κε ηε δήισζε ηνπ εξγαδφκελνπ) θαη πξσηεΐλεο 3,2 έσο 3,9 gr / 

100 ml, νκνγελνπνηεκέλν θαη παζηεξησκέλν αιιά φρη πςειήο παζηεξίσζεο, ζπζθεπαζίαο κε 

εκεξνκελία φρη κεγαιχηεξεο ηεο πξνεγνχκελεο ηεο παξάδνζεο. Ακέζσο κεηά ηε 

παζηεξίσζε λα ςχρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 

6º ζηελ νπνία θαη ζπληεξείηαη, απνζεθεχεηαη θαη δηαλέκεηαη, ε δε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζήο 

ηνπ θαζνξίδεηαη κε επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηή θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 7 εκέξεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εκεξνκελίαο παζηεξίσζεο. Σν παζηεξησκέλν γάια ζα 

πξνκεζεχεηαη ζε ζπζθεπαζία ελφο ιίηξνπ ζπζθεπαζκέλν ζε αδηάβξνρα ράξηηλα 

πιαζηηθνπνηεκέλα εζσηεξηθά (laminated) θνπηηά (tetrapack) ηνπ ελφο ιίηξνπ. Μπνξεί λα 

είλαη νπνηαζδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο κάξθαο δηαηίζεηαη ζην ιηαληθφ εκπφξην ζχκθσλα κε 

ην αξ.80 ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ (ΦΔΚ 788/Β’/87, ζει.89/140). 

Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζε πνην εξγνζηάζην παξάγεηαη θαη απφ πνηα 

εηαηξεία, βηνκεραλία.  

Ζ βηνκεραλία παξαγσγήο πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ν Πξνζθέξσλ εθ κέξνπο ηεο λα 

πξνζθνκίζεη: 

α) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο ISO 9001 ή άιιν ηζνδχλακν ,πνπ λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο 

ηνπ H.A.C.C.P. (Hazard Analysis & Critical Control Points - Αλάιπζε Κηλδχλσλ θαη 

Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ) θαη λα είλαη ζχκθσλν κε ηνπο Δπξσπατθνχο 

θαλνληζκνχο (CE) θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ISO 22000 ή άιιν ηζνδχλακν. 
.     

Διέγρζεθε 

H  Πξνϊζηακέλε 
Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ  Τπεξεζηώλ 

 
 

Υξηζηίλα θνπιίδνπ 
ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ 

 
ηαπξόο 20/01/2022 

H ζπληάμαζα 
 
 
 

Αξγπξώ Καηξαληδή  

ΠΔ Γεωπόλωλ 





   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    Π.Δ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

      ΓΗΜΟ   ΒΟΛΒΗ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

   ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  

   ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 1/2022 

 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΣΡΔΙ (3) ΜΗΝΔ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 7.045,32€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΔΝΣΤΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   





 

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    Π.Δ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

      ΓΗΜΟ   ΒΟΛΒΗ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

   ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ  

   ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 1/2022 

 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΣΡΔΙ (3) ΜΗΝΔ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 7.045,32€ 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ηνηρεία Οηθνλνκηθνύ Φνξέα 

Δπωλπκία: …………………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ/Γ.Ο.Τ.: ……………………………………………….……………………………………….. 

Σαρ. Γ/λζε (νδόο, αξηζκόο, ΣΚ, πόιε): ..……………………………………………………… 

ηνηρεία επηθνηλωλίαο (ηει., e-mail): ….………………………………………………………. 

Αθνχ έιαβα γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππ’ αξ. 1/2022 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, ππνβάιισ ηελ 
παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ 
αξ. 1/2022 κειέηεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηηο αθφινπζεο ηηκέο κνλάδαο: 

 

ΔΙΓΟ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ (%) 

 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

Φηάιεο γάια 1 lt γηα πξνζσπηθφ:  

(Α)  κφληκν θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη 

(Β)  νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ έρεη πξνζιεθζεί 

ηεκ. 5.720 

  

Σν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) αλαθέξεηαη ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε 

ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε 

εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο 

Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

 
 

 
 

Ο πξνζθέξωλ, 

………………………………………………….. 

 

 

(Ολνκαηεπψλπκν, ζθξαγίδα, ππνγξαθή, εκεξνκελία) 
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