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ΠΡΟΜΘΘΕΙΑΣΡΟΦΙΜΩΝΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΑΘΜΩΝΣΟΤΟ.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΟΤΔΘΜΟΤΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ:133.950,40€ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α (13%) 
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ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ 
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ΠΡΟΜΘΘΕΙΑΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ 
ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:133.950,40€ 

Α) ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια με τίτλο: «Προμικεια τροφίμων  για τθν ςίτιςθ των 
παιδικϊν ςτακμϊν του Ο.Κ.Π.Α.Π. και γάλατοσ για το εργατοτεχνικό προςωπικό του Διμου 
Βόλβθσ και του Ο.Κ.Π.Α.Π. για δφο (2) ζτθ», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 133.950,40€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α (13%), για δφο (2) ζτθ (2022-2023). 
Τα τρόφιμα προορίηονται για τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ ςίτιςθσ των παιδικϊν ςτακμϊν του 
Οργανιςμοφ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Αλλθλεγγφθσ και Ραιδείασ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.) Διμου Βόλβθσ 
ςφμφωναμε τισ διατάξεισ τθσ υπ. αρ. Υ1α/Γ.Ρ.ΟΙΚ.76785/12-10-17(ΦΕΚ 3758/Β'/2017)Υγειονομικισ 
Διάταξθσ του Υπουργοφ Υγείασ: «Ιατρικόσ ζλεγχοσ προςωπικοφ, διατροφι και κανόνεσ υγιεινισ και 
αςφάλειασ των τροφίμων ςτουσ δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ βρεφικοφσ, βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ 
ςτακμοφσ», όπωσ τροποποιικθκε (τροποποίθςθ των άρκρων 3 και 4) με τθν υπ. αρ. Δ1α/Γ.Ρ.οικ. 
43289/05-06-18 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ(ΦΕΚ 2179/ Β'/2018)και τθσ με αρ. πρωτ. Δ1β/ΓΡ οικ. 
59015/27-09-21 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείασ: «Διατροφι παιδιϊν ςτουσ βρεφικοφσ, 
βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ». 
Το φρζςκο γάλαπροορίηεται για το εργατοτεχνικό προςωπικό του Διμου Βόλβθσ και του 
Οργανιςμοφ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Αλλθλεγγφθσ και Ραιδείασ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.) Διμου Βόλβθσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ΙΙΙ *Ραροχι γάλακτοσ+ τθσ υπ. αρ. 43726/07-06-19(ΦΕΚ 
2208/B’/2019) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Κ.Υ.Α.) των Υπουργϊν Εςωτερικϊν - Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – Οικονομικϊν: «Παροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των OTA αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και μζτρα 
προλθπτικισ ιατρικισ» όπωσ τροποποιικθκε μερικϊσ με τθν υπ. αρ.87669/09-12-19 (ΦΕΚ 
4584/Β’/2019)Κ.Υ.Α.Επίςθσ φρζςκο γάλα προορίηεται και για το εργατοτεχνικό προςωπικό του 
Διμου Βόλβθσ και του Οργανιςμοφ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Αλλθλεγγφθσ και Ραιδείασ (Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.) 
Διμου Βόλβθσ με ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου κακϊσ και μίςκωςθσ ζργου κατ’ 
εφαρμογι τθσ περίπτωςθσ 3 του άρκρου 97 *Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ και μζτρα για τθν υγεία 
και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτουσ Ο.Τ.Α.+ του  Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/ Α'/2017).Τζλοσ φρζςκο 
γάλα προορίηεται και για τισ ςχολικζσ κακαρίςτριεσ/κακαριςτζσ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υποπερ. ββ. τθσ περ. γ. τθσ παρ. 1 του άρκρου 18 του  N. 3870/10 (ΦΕΚ 
138/Α’/2010)  όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.1 του άρκρου 34 του  Ν. 4713/20 (ΦΕΚ 
147/Α'/2020)  και από τθν παρ.1 του άρκρου 39 του  Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/Α'/2020) και όπωσ αυτι 
τελικϊσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 29 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/Α'/2020), κακϊσ και ςφμφωνα 
με τθν υπ. αρ. 55472/23-07-21 (ΦΕΚ 3352/Β'/2021)Απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν: 
«Διαδικαςία και κριτιρια για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ κακαριότθτασ ςχολικϊν μονάδων 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Δθμόςιων Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ 
Κατάρτιςθσ (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των χολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (.Δ.Ε.) τθσ Χϊρασ από τουσ Διμουσ με 
ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου» και τθσ με αρ. πρωτ. 56982/30-07-21 
ςχετικισ Εγκυκλίουτου Υπουργείου Εςωτερικϊν: «Ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςχζςθ 
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτουσ Διμουσ τθσ Χϊρασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν 
κακαριότθτασ ςχολικϊν μονάδων». 

https://dimosnet.gr/blog/laws/493506/
https://dimosnet.gr/blog/laws/493506/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-34-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-34-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-39-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/


Ρρόκειται ςυγκεκριμζνα: 

 για το Σμιμα Α για τον Ο.Κ.Π.Α.Π. Διμου Βόλβθσ με τα εξισ Υποτμιματα: 

Α1) ΕίδθΚρεοπωλείου 

Α2) Γάλα 

Α3) Λοιπά Γαλακτοκομικά Είδθ, 

Α4) Είδθ Αρτοποιείου 

Α5) Είδθ Οπωρολαχανοπωλείου 

Α6) Είδθ Παντοπωλείου και 

Α7) Είδθ Ιχκυοπωλείου 

 για τοΣμιμα Β για τον Διμο Βόλβθ: Γάλα 

 για το ΣμιμαΓ για τον Ο.Κ.Π.Α.Π. Διμου Βόλβθσ: Γάλα. 

Για τα Σμιματα Α και Γ θδαπάνθ για το ζτοσ 2022κα καλυφκεί από ανάλογεσπιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ του Ν.Ρ.Δ.Δ:Οργανιςμόσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Αλλθλεγγφθσ και Ραιδείασ 
(Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.) Διμου Βόλβθσαπό τουσ κάτωκι κωδικοφσ εξόδων: 

 Κ.Α. 02.60.6481.02: «Προμικεια τροφίμων για ςίτιςθ παιδικϊν ςτακμϊν» 

ποςοφ36.901,84€, 

 Κ.Α. 02.60.6061.01:«Προμικεια γάλακτοσ για το προςωπικό οριςμζνου χρόνου του 
Ο.Κ.Π.Α.Π. Διμου Βόλβθσ» ποςοφ1.647,64€, 

 Κ.Α. 02.15.6061.02:«Προμικεια γάλακτοσ για το προςωπικό του ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ» 
ποςοφ 1.480,74€και 

 Κ.Α. 02.15.6061.01:«Προμικεια γάλακτοσ για το μόνιμο προςωπικό,το προςωπικό 

αορίςτου χρόνουκαι οριςμζνου χρόνου του Ο.Κ.Π.Α.Π. Διμου Βόλβθσ» ποςοφ2.482,02€ 

Θα προβλεφκοφν ανάλογα ποςά για το ζτοσ 2023, ανάλογθ πρόβλεψθ για το ζτοσ 2024 τυχόν 
υπόλοιπου ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ και πικανι ενίςχυςθ κωδικϊν με ποςά (ενεργοποίθςθ του 
δικαιϊματοσ τθσ προαίρεςθσ) 

Για το Σμιμα Β θ δαπάνθ για τα ζτθ 2022 και 2023κα καλυφκεί από ανάλογεσ πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ τουΔιμου Βόλβθσ, ανά υπθρεςία,από τουσ κάτωκι κωδικοφσ εξόδων, ωσ εξισ: 

ΤΠΘΡΕΙΕ Κ.Α. 

ΓΑΛΑ 

ΠΟΟΣΘΣΑ (lt) 
ΠΟΟ (€) 

ΕΣΟ 
2022 

ΕΣΟ 
2023 

ΕΣΟ 2022 ΕΣΟ 2023 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

02.15.6061.0001 5.412 5.412 6.360,18 6.360,18 

ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ& 
ΘΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

02.20.6061.0001 12.672 12.672 14.892,13 14.892,13 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ 02.30.6061.0001 1.588 1.588 1.866,22 1.866,22 

ΡΑΣΙΝΟΥ 02.35.6061.0001 1.144 1.144 1.344,43 1.344,43 

ΑΘΡΟΙΜΑ: 20.816 20.816 24.462,96 24.462,96 



                                                                                         ΤΝΟΛΟ: 48.925,92 € 

με πικανι ενίςχυςθ κωδικϊνμε ποςά (ενεργοποίθςθτου δικαιϊματοσ τθσ προαίρεςθσ)και 
ανάλογθ πρόβλεψθ για το ζτοσ 2024τυχόν υπόλοιπου ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κάκεενδιαφερόμενοσ Οικονομικόσ Φορζασ μπορεί να δϊςει προςφορά για ζνα ι περιςςότερα εκ 
των Τμθμάτων/Υποτμθμάτων τθσ προμικειασ. Θ προςφορά κα αφορά το ςφνολο των ποςοτιτων 
του κάκε Τμιματοσ/Υποτμιματοσ. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν προςφορά για 
όλθ τθν ποςότθτα των ειδϊν που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό ανά κάκε 
Τμιμα/Υποτμιμα τθσ προμικειασ.  
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΘΜΑΤΩΝ/ΥΡΟΤΜΘΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν 
προςφζροντα ορίηεται ςε εννζα (9). 

Θ προμικεια κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία τουΑνοικτοφΘλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφΚάτω των 

Ορίωνμε κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 
βάςει τιμισ και ςυγκεκριμζνα το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθν τιμι του 
είδουσ ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα 
παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του 
Τμιματοσ Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 
Θεςςαλονίκθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα www.pkm.gr 

(ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3438/2006-ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ). Σε περίπτωςθ που 
κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ Εμπορίου τθσ 
Ρεριφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του είδουσ όπωσ αυτι 
εμφανίηεται ςτον Ρίνακα του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 67/2021 μελζτθ τθσ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ. 
Σο προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ για τα Σμιματα/Τποτμιματα  Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Β και Γ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα είναι ενιαίο ανά Σμιμα/Τποτμιμα.  

Αναλυτικά: 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ 

ΣΜΘΜΑ / ΤΠΟΣΜΘΜΑ ΔΑΠΑΝΘ (€) 
ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΔΑΠΑΝΘ(€) 
CPV 

ΕΙΔΟ ΕΣΟ 2022 ΕΣΟ 2023 

ΣΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

02.60.6481.02 

Α1 Είδθ Κρεοπωλείου 7.387,38 7.387,38 14.774,76 15100000-9 

Α2 Γάλα 1.175,20 1.175,20 2.350,40 15511000-3 

Α3 Λοιπά Γαλακτομικά Είδθ 5.874,31 5.874,31 11.748,62 15500000-3 

Α4 Είδθ Αρτοποιείου 3.356,10 3.356,10 6.712,20 15811000-6 

Α5 ΕίδθΟπωρολαχανοπωλείου 5.990,64 5.990,64 11.981,28 15300000-1 

Α6 Είδθ Παντοπωλείου 11.387,73 11.387,73 22.775,46 15800000-6 

Α7 Είδθ Ιχκυοπωλείου 1.730,48 1.730,48 3.460,96 03311000-2 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Α:   36.901,84 36.901,84 73.803,68   

http://www.pkm.gr/


ΣΜΘΜΑ Β: ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ 

02.15.6061.0001 

 

Γάλα 24.462,96 24.462,96 48.925,92 15511000-3 
02.20.6061.0001 

02.30.6061.0001 

02.35.6061.0001 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Β:   24.462,96 24.462,96 48.925,92 

 ΣΜΘΜΑ Γ: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

02.60.6061.01 

 

Γάλα 5.610,40 5.610,40 11.220,80 15511000-3 02.15.6061.02 

02.15.6061.01 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Γ:   5.610,40 5.610,40 11.220,80   

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ΣΜΘΜΑΣΑ Α, Β, Γ): 66.975,20 66.975,20 133.950,40   

 
Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ διζπεται  κυρίωσ από: 

 Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 

  Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Τισ  διατάξεισ του άρκρου 48 του Ν.4111/2013(ΦΕΚ Αϋ18) και τθσ με Α.Ρ. 11543/26-3-2013 
Εγκυκλίου 3 του Υπουργείου Εςωτερικϊν ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ ανάδειξθ προμθκευτϊν-
χορθγθτϊν για τθν προμικεια τροφίμων για τισ ανάγκεσ των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων 
των νομικϊν προςϊπων πραγματοποιοφνται  από τουσ οικείουσ Διμουσ.  

 Το άρκρο 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ):Σφςταςθ Συμβουλίου Εκνικισ 
Ενεργειακισ Στρατθγικισ-φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

Θ προμικεια των ειδϊν κα είναι τμθματικι ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ των Φορζων 
και κατόπιν ειδοποίθςθσ  που κα δοκεί τθλεφωνικά είτε με θλεκτρονικι αλλθλογραφία. Οι 
Φορείσ δεν υποχρεοφνται να απορροφιςουν το ςφνολο των ποςοτιτων των ειδϊν που 
αναγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) ζτθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του 
ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ για το κάκε Σμιμα/Τποτμιμα αυτισ. 

Το ςυμφωνθτικό για το κάκε Τμιμα/Υποτμιμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα υπογραφεί μετά τθ 
λιξθ του προθγοφμενου ςυμφωνθτικοφ (είτε χρονικι λιξθ, είτε οριςτικι παραλαβι όλων των 
ποςοτιτων των ειδϊν). 

https://4412.gr/blog/law_category/n-_3438__2006_fek_33__14-02-2006_teyxos_a%ce%84systash_symboylioy_e8nikhs_energeiakhs_strathgikhs-ry8mish_8ematwn_ypoyrgeioy_anapty3hs/
https://4412.gr/blog/law_category/n-_3438__2006_fek_33__14-02-2006_teyxos_a%ce%84systash_symboylioy_e8nikhs_energeiakhs_strathgikhs-ry8mish_8ematwn_ypoyrgeioy_anapty3hs/


Θ ςφμβαςθ λφεται αυτόματα χρονικά με τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ι με τθν εξάντλθςθ των 
ποςοτιτων των ειδϊν, αν αυτό γίνει χρονικά πρϊτο. 

Το δικαίωμα προαίρεςθσ αςκείται από το Διμο Βόλβθσ (Τμιμα Βϋ) και τον Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. (Τμιμα Γϋ) 
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του εποχικοφ προςωπικοφ που τυχόν κα προςλθφκεί από τον Διμο 
Βόλβθσ και τον Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. αντίςτοιχα. 
Σο προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ είναι ςτακερό και αμετάβλθτο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηεται. 
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Ελζγχκθκε 

H  Προϊςταμζνθ 
Δ/νςθσ Οικονομικϊν  Τπθρεςιϊν 

 
 

Χριςτίνα κουλίδου 
ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ 

ταυρόσ30/11/2021 

H ςυντάξαςα 
 
 
 
 

Αργυρϊ Κατραντηι  
ΠΕ Γεωπόνων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 

ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ :67/2021 

 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ 
ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 133.950,40€ 

Β) ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΤΝΟΠΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΘΜΑ / 
ΤΠΟΣΜΘΜΑ 

ΕΙΔΟ 

ΕΣΟ 2022 ΕΣΟ 2023 
ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΠΑΝΘ    

(€) 
ΔΑΠΑΝΘ  

(€) 
Φ.Π.Α. 13% 

(€) 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 
Φ.Π.Α. 13% 

(€) 

ΣΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

Α1 Είδθ Κρεοπωλείου 6.537,50 849,88 6.537,50 849,88 14.774,76 

Α2 Γάλα 1.040,00 135,20 1.040,00 135,20 2.350,40 

Α3 Λοιπά Γαλακτομικά Είδθ 5.198,50  675,81  5.198,50  675,81  11.748,62  

Α4 Είδθ Αρτοποιείου 2.970,00 386,10 2.970,00 386,10 6.712,20 

Α5 Είδθ Οπωρολαχανοπωλείου 5.301,45 689,19 5.301,45 689,19 11.981,28 

Α6 Είδθ Παντοπωλείου 10.077,64 1.310,09 10.077,64 1.310,09 22.775,46  

Α7 Είδθ Ιχκυοπωλείου 1.531,40 199,08 1.531,40 199,08 3.460,96 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Α:   32.656,49 4.245,35 32.656,49 4.245,35 73.803,68 

ΣΜΘΜΑ Β: ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ 

 
Γάλα 21.648,64 2.814,32 21.648,64 2.814,32 48.925,92 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Β:   21.648,64 2.814,32 21.648,64 2.814,32 48.925,92 

ΣΜΘΜΑ Γ: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

 
Γάλα 4.964,96 645,44 4.964,96 645,44 11.220,80 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Γ:   4.964,96 645,44 4.964,96 645,44 11.220,80 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ                    
(ΣΜΘΜΑΣΑ Α, Β, Γ): 

59.270,09 7.705,11 59.270,09 7.705,11 133.950,40 



ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΑΝΑΣΜΘΜΑ 

ΣΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(€) 

ΕΣΟ 2022 ΕΣΟ 2023 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α1: ΕΙΔΘ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 

1 Κοτόπουλο ολόκλθρο kg 2,95 250 737,50 250 737,50 1.475,00 

2 Κοτόπουλο φιλζτο kg 5,90 200 1.180,00 200 1.180,00 2.360,00 

3 Κιμάσ μοςχάρι φζτα kg 8,80 200 1.760,00 200 1.760,00 3.520,00 

4 Κρζασ μοςχαρίςιο - ποντίκι kg 8,80 200 1.760,00 200 1.760,00 3.520,00 

5 Χοιρινό χωρίσ κόκκαλο kg 5,50 200 1.100,00 200 1.100,00 2.200,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α1: 6.537,50  

 

6.537,50 13.075,00 

 Φ.Π.Α. (13%): 849,88 

 

849,88 1.699,76 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α1: 7.387,38 

 

7.387,38  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α1: 14.774,76  

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α2: ΓΑΛΑ 

1 
Γάλα, φρζςκο 3,5 % λιπαρά, 
ςυςκευαςία 1 lt 

τεμ. 1,04 1.000 1.040,00 1.000 1.040,00 2.080,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α2: 1.040,00 

 

1.040,00 2.080,00 

 Φ.Π.Α. (13%): 135,20 

 

135,20 270,40 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α2: 1.175,20 

 

1.175,20  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α2: 2.350,40 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α3:  ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΣΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ 

1 Κεφαλοτφρι kg 9,80 100 980,00 100 980,00 1.960,00 

2 Γραβιζρα  kg 12,05 100 1.205,00 100 1.205,00 2.410,00 

3 Τυρί φζτα  kg 8,29 150 1.243,50 150 1.243,50 2.487,00 

4 Καςζρι kg 13,44 100 1.344,00 100 1.344,00 2.688,00 



ΕΙΔΟ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(€) 

ΕΣΟ 2022 ΕΣΟ 2023 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

5 
Γιαοφρτι 10% ςτραγγιςτό, 
ςυςκευαςία 1 kg 

kg 2,84 150 426,00 150 426,00 852,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α3: 5.198,50 

 

5.198,50 10.397,00 

 Φ.Π.Α. (13%): 675,81 

 

675,81 1.351,62 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α3: 5.874,31 

 

5.874,31  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α3: 11.748,62 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α4: ΕΙΔΘ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ 

1 Άρτοσ ολικισ άλεςθσ 500gr τεμ. 1,10 1.500 1.650,00 1.500 1.650,00 3.300,00 

2 
Κουλοφρι με ςουςάμι 
μπαςτοφνι 

τεμ. 0,90 1.000 900,00 1.000 900,00 1.800,00 

3 
Ψωμί του τοςτ ολικισ 
άλεςθσ 680 gr 

τεμ. 1,40 300 420,00 300 420,00 840,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α4: 2.970,00 

 

2.970,00 5.940,00 

 Φ.Π.Α. (13%): 386,10 

 

386,10 772,20 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α4: 3.356,10 

 

3.356,10  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α4: 6.712,20 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α5: ΕΙΔΘ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ 

1 Ρατάτεσ kg 0,95 400 380,00 400 380,00 760,00 

2 Κρεμμφδια kg 0,90 150 135,00 150 135,00 270,00 

3 Καρότα kg 1,20 100 120,00 100 120,00 240,00 

4 Τομάτα Αϋ kg 2,10 150 315,00 150 315,00 630,00 

5 Σζλινο kg 2,90 50 145,00 50 145,00 290,00 

6 Αγγουράκια τεμ. 0,65 100 65,00 100 65,00 130,00 

7 Μελιτηάνα kg 1,60 60 96,00 60 96,00 192,00 

8 Kολοκυκάκια kg 1,50 60 90,00 60 90,00 180,00 



ΕΙΔΟ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(€) 

ΕΣΟ 2022 ΕΣΟ 2023 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

9 Ραντηάρια  kg 1,50 100 150,00 100 150,00 300,00 

10 Ριπεριζσ πράςινεσ (γεμιςτά) kg 1,80 60 108,00 60 108,00 216,00 

11 Λάχανο kg 0,75 60 45,00 60 45,00 90,00 

12 Μαϊντανόσ τεμ. 0,55 30 16,50 30 16,50 33,00 

13 Άνθκοσ τεμ. 0,55 30 16,50 30 16,50 33,00 

14 Νεκταρίνια  kg 1,90 80 152,00 80 152,00 304,00 

15 Μιλα Στάρκιν kg 2,30 250 575,00 250 575,00 1.150,00 

16 Αχλάδια kg 2,95 250 737,50 250 737,50 1.475,00 

17 Μπανάνεσ kg 2,00 250 500,00 250 500,00 1.000,00 

18 οδάκινα  kg 1,86 100 186,00 100 186,00 372,00 

19 Φράουλεσ kg 5,00 30 150,00 30 150,00 300,00 

20 Βερίκοκο kg 2,56 30 76,80 30 76,80 153,60 

21 Καρποφηι kg 0,38 50 19,00 50 19,00 38,00 

22 Ρεπόνι kg 1,06 50 53,00 50 53,00 106,00 

23 Κεράςια  kg 4,95 40 198,00 40 198,00 396,00 

24 Σκόρδα τεμ. 0,60 30 18,00 30 18,00 36,00 

25 Λεμόνια kg 1,55 70 108,50 70 108,50 217,00 

26 Σπανάκι kg 2,05 70 143,50 70 143,50 287,00 

27 Κρεμμφδια χλωρά τεμ. 0,65 41 26,65 41 26,65 53,30 

28 Μανταρίνια kg 1,85 100 185,00 100 185,00 370,00 

29 Ρορτοκάλια Χυμοφ kg 1,10 200 220,00 200 220,00 440,00 

30 Ρορτοκάλια για βρϊςθ kg 1,55 100 155,00 100 155,00 310,00 

31 Φαςολάκια (πλατιά) kg 3,85 30 115,50 30 115,50 231,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α5: 5.301,45 

 

5.301,45 10.602,90 

 Φ.Π.Α. (13%): 689,19 

 

689,19    1.378,38 



ΕΙΔΟ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(€) 

ΕΣΟ 2022 ΕΣΟ 2023 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α5: 5.990,64 

 

5.990,64  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α5: 11.981,28 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α6: ΕΙΔΘ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ 

1 
Αλεφρι φαρίνα ολικισ 
άλεςθσ 500 gr 

τεμ. 0,67 100 67,00 100 67,00 134,00 

2 
Αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ 
1 kg 

τεμ. 1,08 50 54,00 50 54,00 108,00 

3 Ταχίνι 300 gr τεμ. 3,09  60 185,40 60 185,40 370,80 

4 Χυλοπίτεσ500 gr τεμ. 1,60 80 128,00 80 128,00 256,00 

5 Αςτράκι 500 gr τεμ. 1,00 100 100,00 100 100,00 200,00 

6 Κοφτό μακαρονάκι 500 gr τεμ. 0,70 200 140,00 200 140,00 280,00 

7 Κρικαράκι μζτριο 500 gr τεμ. 1,00 150 150,00 150 150,00 300,00 

8 Κουςκουςάκι 500 gr τεμ. 1,60 100 160,00 100 160,00 320,00 

9 Αυγά 6 τεμάχια 55 - 60 gr πακζτο 2,13 70 149,10 70 149,10 298,20 

10 Λάδι extra παρκζνο 5 lt τεμ. 29,96 100 2.996,00 100 2.996,00 5.992,00 

11 Μζλι 1 kg τεμ. 10,10 80 808,00 80 808,00 1.616,00 

12 φηι Καρολίνα 500 gr τεμ. 1,38 150 207,00 150 207,00 414,00 

13 φηι τφπου κίτρινο 500 gr τεμ. 1,58 150 237,00 150 237,00 474,00 

14 Τςάι  βουνοφ 50 gr τεμ. 1,30 50 65,00 50 65,00 130,00 

15 Φακζσ χονδρζσ 500 gr τεμ. 1,46 100 146,00 100 146,00 292,00 

16 εβίκια 500 gr τεμ. 1,99 50 99,50 50 99,50 199,00 

17 Φαςόλια μζτρια 500 gr τεμ. 1,57 100 157,00 100 157,00 314,00 

18 Βοφτυρο Αγελαδινό 1 kg τεμ. 9,50 50 475,00 50 475,00 950,00 

19 
Φρυγανιά τριμμζνθ ςίτου  
180 gr 

τεμ. 0,50 30 15,00 30 15,00 30,00 

20 ΚάςτερΡάουντερ 120 gr τεμ. 1,00 30 30,00 30 30,00 60,00 



ΕΙΔΟ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(€) 

ΕΣΟ 2022 ΕΣΟ 2023 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

21 Μαφρο πιπζρι 50 gr τεμ. 0,90 50 45,00 50 45,00 90,00 

22 Κανζλα 50 gr τεμ. 0,60 50 30,00 50 30,00 60,00 

23 Μοςχοκάρυδο 50 gr τεμ. 1,80 50 90,00 50 90,00 180,00 

24 ίγανθ 50 gr τεμ. 0,90 24 21,60 24 21,60 43,20 

25 Αλάτι ςακουλάκι 500 gr τεμ. 0,60 80 48,00 80 48,00 96,00 

26 Ηάχαρθ 1 kg kg 0,73 10 7,30 10 7,30 14,60 

27 Βανίλιεσ ςυςκευισ 1,5 gr τεμ. 0,40 80 32,00 80 32,00 64,00 

28 Κακάο ςκόνθ  τεμ. 2,10 40 84,00 40 84,00 168,00 

29 Μαγιά ξθρι (3 τεμάχια)  τεμ. 1,10 50 55,00 50 55,00 110,00 

30 Κομπόςτα ροδάκινου 480 gr τεμ. 1,80 70 126,00 70 126,00 252,00 

31 
Δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ 
375 gr 

τεμ. 3,00 100 300,00 100 300,00 600,00 

32 Χυμόσ ντομάτασ 500 gr τεμ. 0,60 150 90,00 150 90,00 180,00 

33 Ξφδι (υποκατάςτατο) 400 gr τεμ. 0,62 82 50,84 82 50,84 101,68 

34 Μαρμελάδα 500 gr τεμ. 4,06 100 406,00 100 406,00 812,00 

35 Σοκολατζνια αυγά  kg 8,30 30 249,00 30 249,00 498,00 

36 Βαςιλόπιτα  kg 5,00 15 75,00 15 75,00 150,00 

37 Λουκοφμια  kg 3,50 30 105,00 30 105,00 210,00 

38 Χαλβάσ kg 9,00 10 90,00 10 90,00 180,00 

39 Αρακάσ (κατεψ.) kg 2,89 50 144,50 50 144,50 289,00 

40 Φαςολάκια πλατιά (κατεψ.)  kg 2,86 60 171,60 60 171,60 343,20 

41 Χταπόδια (κατεψ.) kg 14,01 30 420,30 30 420,30 840,60 

42 Καλαμάρια ροδζλα (κατεψ.) kg 13,04 30 391,20 30 391,20 782,40 

43 Σουπιζσ (κατεψ.) kg 12,85 30 385,50 30 385,50 771,00 

44 Ρζρκα (κατεψ.) kg 14,54 20 290,80 20 290,80 581,60 



ΕΙΔΟ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(€) 

ΕΣΟ 2022 ΕΣΟ 2023 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α6: 10.077,64 

 

10.077,64 20.155,28 

 Φ.Π.Α. (13%): 1.310,09 

 

1.310,09 2.620,18 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α6: 11.387,73 

 

11.387,73  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α6: 22.775,46 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(€) 

ΕΣΟ 2022 ΕΣΟ 2023 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α7: ΕΙΔΘ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ (ΝΩΠΑ) 

1 Μπακαλιάροσ  kg 13,00 50 650,00 50 650,00 1.300,00 

2 Ρεςκανδρίτςα kg 13,40 20 268,00 20 268,00 536,00 

3 Γαφροσ kg 7,00 30 210,00 30 210,00 420,00 

4 Κολιόσ kg 5,00 30 150,00 30 150,00 300,00 

5 Σαρδζλα kg 5,50 30 165,00 30 165,00 330,00 

6 Σαφρίδι kg 4,42 20 88,40 20 88,40 176,80 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α7: 1.531,40 

 

1.531,40 3.062,80 

 Φ.Π.Α. (13%): 199,08 

 

199,08 398,16 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α7: 1.730,48 

 

1.730,48  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ Α7: 3.460,96 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Α:  32.656,49 
 

32.656,49  

 Φ.Π.Α. (13%):  4.245,35 
 

4.245,35  

ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Α: 36.901,84 
 

36.901,84  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Α: 73.803,68 



ΣΜΘΜΑ  Β: ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(€) 

ΕΣΟ 2022 ΕΣΟ 2023 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

1 Φιάλεσ γάλα 1 lt για 
προςωπικό:  

(Α)μόνιμο και αορίςτου 
χρόνου και 

(Β)οριςμζνου χρόνου που 
ζχει προςλθφκεί 

τεμ. 1,04 19.056 19.818,24 19.056 19.818,24 39.636,48 

2 Φιάλεσ γάλα 1 lt για 
προςωπικό:  

(Γ) εποχικό που κα 
προςλθφκεί  

Δικαίωμα Προαίρεςθσ 

τεμ. 1,04 1.760 1.830,40 1.760 1.830,40 3.660,80 

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Β:  21.648,64 

 
21.648,64 43.297,28 

 Φ.Π.Α. (13%):  2.814,32 
 

2.814,32 5.628,64 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Β: 24.462,96 
 

24.462,96  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Β: 48.925,92 

(Α) Γιατομόνιμοκαιαορίςτου χρόνουπροςωπικό για 12 μινεσ: 

58άτομα x 264εργάςιμεσ θμζρεσ =15.312 φιάλεσ γάλατοσ 1 lt 

(Β) Για το οριςμζνου χρόνου προςωπικόπου ζχει προςλθφκεί: 

 27 άτομα με λιξθ ςφμβαςθσ 30/06/2022 

 5 άτομα με λιξθ ςφμβαςθσ 20/02/2022 

3.744φιάλεσ γάλατοσ 1 lt (υπολογιςμζνα με 22 εργάςιμεσ θμζρεσ ανά μινα) 

(Γ)  Για τοεποχικόπροςωπικό οριςμζνου χρόνου που κα προςλθφκεί: 

Σο Δικαίωμα Προαίρεςθσπροχπολογίηεται ενδεικτικά για ςυνολικά 20άτομαγια τζςςερισ 
μινεσ: 

20 άτομα x 88 εργάςιμεσ θμζρεσ =1.760,00φιάλεσ γάλατοσ 1 lt 

Σο παραπάνω προςωπικό προβλζπεται και για το ζτοσ 2023. 

 

 



ΣΜΘΜΑ Γ: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(€) 

ΕΣΟ 2022 ΕΣΟ 2023 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΠΟΟ 
ΔΑΠΑΝΘ 

(€) 

1 Φιάλεσ γάλα 1 lt για 
προςωπικό:  

(Α)  μόνιμο και αορίςτου 
χρόνου και 

(Β)  οριςμζνου χρόνου που 
ζχει προςλθφκεί 

τεμ. 1,04 4.422 4.598,88 4.422 4.598,88 9.197,76 

2 Φιάλεσ γάλα 1 lt για 
προςωπικό:  

(Γ) εποχικό που κα 
προςλθφκεί  

Δικαίωμα Προαίρεςθσ 

τεμ. 1,04 352 366,08 352 366,08 732,16 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Γ:  4.964,96 
 

4.964,96 9.929,92 

 Φ.Π.Α. (13%):  645,44 
 

645,44 1.290,88 

ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Γ: 5.610,40 
 

5.610,40  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΘΜΑΣΟ Γ: 11.220,80 

(Α) Για το μόνιμο και αορίςτου χρόνου προςωπικό για 12 μινεσ: 

8 άτομα x 264 εργάςιμεσ θμζρεσ =2.112 φιάλεσ γάλατοσ 1 lt 

(Β) Για το οριςμζνου χρόνου προςωπικόπου ζχει προςλθφκεί: 

 7 άτομα με λιξθ ςφμβαςθσ 31/08/2022 με δυνατότθτα παράταςθσ τθσ ςφμβαςισ τουσ 

 4 άτομα «ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΡΙΤΙ» με λιξθ ςφμβαςθσ ζωσ τθν ανάρτθςθ των αποτελεςμάτων τθσ 
Ρροκιρυξθσ 4Κ 

11 άτομα x 210 εργάςιμεσ θμζρεσ = 2.310 φιάλεσ γάλατοσ 1 lt 

(Γ) Για το εποχικό προςωπικό οριςμζνου χρόνου που κα προςλθφκεί: 

Σο Δικαίωμα Προαίρεςθσπροχπολογίηεται ενδεικτικά για ςυνολικά 4 άτομα για δφο μινεσ και 
1 άτομο για οκτϊ μινεσ: 

4 άτομα x44εργάςιμεσ θμζρεσ+1 άτομοx176 εργάςιμεσ θμζρεσ=352,00 φιάλεσ γάλατοσ 1 lt 

Σο παραπάνω προςωπικό προβλζπεται και για το ζτοσ 2023. 

Οι  τιμζσ ελιφκθςαν από το δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ Υπθρεςίασ Εμπορίου τθσ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ (ςτισ 15/11/2021 για κθπευτικά, φροφτα, κρεατικά, 
κατεψυγμζνα λαχανικά και κατεψυγμζνα και νωπάείδθ ιχκυοπωλείουκαι ςτισ 29/10/2021για 
βαςικά είδθ παντοπωλείου).Για τον  άρτο και  οριςμζνα είδθ παντοπωλείουπου δεν 



ςυμπεριλαμβανόταν ςτο δελτίο ζγινε ζρευνα ςτθν αγορά. 

 
 

    

Ελζγχκθκε 

H  Προϊςταμζνθ 
Δ/νςθσ Οικονομικϊν  Τπθρεςιϊν 

 
 

Χριςτίνα κουλίδου 
ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ 

ταυρόσ30/11/2021 

H ςυντάξαςα 
 
 
 
 

Αργυρϊ Κατραντηι  
ΠΕ Γεωπόνων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 

ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ :67/2021 

 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ 
ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 133.950,40€ 

Γ)ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1) Τα προϊόντα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ. 

2) Τα προσ προμικεια είδθ κα πρζπει να καλφπτουν όλουσ τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ, 
τθν ελλθνικι νομοκεςία, τισ ςχετικζσ διατάξεισ, τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και το 
παρόν τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν κακϊσ και να προζρχονται από νομίμωσ 
λειτουργοφντα εργοςτάςια και επιχειριςεισ. 

Ειδικότερα:  
Τα είδθ κρεοπωλείου, το γάλα, τα λοιπά γαλακτοκομικά είδθ, τα κατεψυγμζνα προϊόντα και τα 
είδθ ιχκυοπωλείου, κα μεταφζρονται και κα παραδίδονται  υποχρεωτικά με ειδικό όχθμα–
ψυγείο. Θ μεταφορά όλων των προϊόντων κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά 
μζςα με ευκφνθ του προμθκευτι, ςε χϊρουσ που κα υποδείξει θ υπθρεςία και ςε ϊρεσ που κα 
κακορίηονται κάκε φορά από τον υπεφκυνο του τμιματοσ. 
 Σε όλεσ τισ ςυςκευαςίεσ τροφίμων κα πρζπει να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ θ οποία, 
εκτόσ κι αν αναφζρεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ μετά τθν παράδοςθ των προϊόντων. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται, 
εφόςον τα προϊόντα δεν καλφπτουν τουσ όρουσ υγιεινισ διατροφισ να τα αντικαταςτιςει 
αμζςωσ μετά τθν υπόδειξθ τθσ υπθρεςίασ. Ειδικά για τα τυποποιθμζνα - ςυςκευαςμζνα τρόφιμα 
οι ενδείξεισ που πρζπει να φζρουν υποχρεωτικά είναι: 
 1. Θ ονομαςία πϊλθςθσ  
2. Ο κατάλογοσ των ςυςτατικϊν   
3. Θ κακαρι ποςότθτα για τα προςυςκευαςμζνα τρόφιμα 
 4. Θ χρονολογία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ 
 5. Οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ και χριςθσ 
 6. Το όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του ςυςκευαςτι ι παραςκευαςτι 

ΣΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

ΤΠΟΣΜΘΜΑΑ1: ΕΙΔΘ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 

1. – 2. ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ ΝΩΠΑ 

Τα κοτόπουλα κα πρζπει να ζχουν ςφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρϊςτιασ ςε εγκεκριμζνα και 
νόμιμα λειτουργοφντα πτθνοςφαγεία, να ζχουν ανεπτυγμζνο μυϊκό ςφςτθμα με δζρμα λείο και 

μαλακό, ξιφοειδι απόφυςθ του ςτζρνου,  μαλακι και άκαμπτθ και να ζχουν διατραφεί με ποιοτικι - 
ιςορροπθμζνθ τροφι (να απζχει από το ςιτθρζςιο γενετικά τροποποιθμζνοσοργανιςμόσ). Δεν κα 
πρζπει να αναδίδουν κακοςμία, απαλλαγμζνα αλλοιϊςεων, κακϊςεων, εκδορϊν και γενικότερα να 
φζρουν τθν ςφραγίδα του πτθνοςφαγείου και τθν θμερομθνία ςφαγισ και ανάλωςθσ και να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ του Κτθνιάτρου του πτθνοςφαγείου. Τα 



προςκομιηόμενα κοτόπουλα να είναι ςφαγμζνα, αποπτερωμζνα, χωρίσ κεφάλι και πόδια που 
κόβονται ςτουσ ταρςοφσ ι ζνα εκατοςτό κάτω από αυτοφσ και χωρίσ ςυκϊτι, καρδιά,ςτομάχι και 

ζντερα. Το εκάςτοτε βάροσ των πρζπει να είναι 1.200gr ζωσ 1.400 gr. Γενικά πρζπει να πλθροφν τισ 
εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ και να ακολουκοφν τουσ οδθγοφσ υγιεινισ του ΕΦΕΤ. 

3. – 5. ΚΡΕΑ ΝΩΠΟ 

Το κρζασ να προζρχεται από ηϊο ςφαγμζνο ςε ςφαγεία που λειτουργοφν νόμιμα, πριν 48 ϊρεσ 
και μζχρι 4 θμζρεσ, να ζχει υποςτεί κρεoςκοπικό ζλεγχο και να φζρει τισ προβλεπόμενεσ 
ςφραγίδεσ του Κτθνιατρικοφ- Υγειονομικοφ ελζγχου. 

Το κρζασ κατά τον χρόνο παράδοςθσ του ςτον Φορζα δεν πρζπει να παρουςιάηει κερμοκραςία 
ανϊτερθ των 4ºC -6ºC και αλλοίωςθ του χρϊματοσ τθσ οςμισ και τθσ ςφςταςθσ. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προμθκεφει κρζασ ςε ποςότθτα  και ποιότθτα ςφμφωνα με τθν 

παραγγελία του Φορζα. Να δθλϊνει τισ ποςότθτεσ κρζατοσ κατά κατθγορία και ποιότθτα τόςο ςτο 
δελτίο αποςτολισ όςο και ςτο αντίςτοιχο τιμολόγιο. 

Θ μεταφορά του κρζατοσ προσ τον Φορζα κα γίνεται υπό υγιεινζσ ςυνκικεσ και με μεταφορικά 
μζςα εφοδιαςμζνα με τθ ςχετικι άδεια τθσ Κτθνιατρικισ υπθρεςίασ και κα ακολουκοφνται οι 
οδθγοί υγιεινισ του ΕΦΕΤ. 

Ο κιμάσ κα κόπτεται από κρζασ τθσ αρεςκείασ του Φορζα ςτο εργαςτιριο του Ρρομθκευτι, που 
πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με άδεια τθσ Κτθνιατρικισ Υπθρεςίασ, παρουςία των αντιπροςϊπων 
του Φορζα. Θα παραςκευάηεται από νωπό κρζασ προςφάτου ςφαγισ από 48 ωρϊν ζωσ 4 
θμερϊν, να ζχει υποςτεί κρεoςκοπικό ζλεγχο και να φζρει τισ προβλεπόμενεσ ςφραγίδεσ του 

Κτθνιατρικοφ - Υγειονομικοφ ελζγχου. 

Απαγορεφεται θ παραςκευι κιμά από κρζασ πουλερικϊν, επίςθσ αποκλείονται οι μφεσ τθσ 
κεφαλισ, πλθγζσ αφαιμάξεωσ, ηϊνεσ ενζςεων, διάφραγμα, λάπα και υπολείμματα κρζατοσ 
αποξεςμζνα από οςτά.                                                                                                         

ΤΠΟΣΜΘΜΑΑ2 : ΓΑΛΑ 

1. ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ 

1) Το γάλα κα είναι ελλθνικό φρζςκο πλιρεσαγελαδινόμε 3,5 % λιπαρά  και πρωτεΐνεσ  3,2 
ζωσ3,9 gr/100 ml,ομογενοποιθμζνο και παςτεριωμζνο αλλά όχι υψθλισ παςτερίωςθσ, 

ςυςκευαςίασ με θμερομθνία όχιμεγαλφτερθσ τθσ προθγοφμενθσ τθσ παράδοςθσ. Αμζςωσ 
μετά τθ παςτερίωςθ να ψφχεται το ςυντομότερο δυνατό ςε κερμοκραςία που δεν 
υπερβαίνει τουσ 6ºC ςτθν οποία και ςυντθρείται, αποκθκεφεται και διανζμεται, θ δε 
διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ του κακορίηεται με ευκφνθ του παραςκευαςτι και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τισ 7θμζρεσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ θμερομθνίασ παςτερίωςθσ.Το 
παςτεριωμζνο γάλα κα προμθκεφεται ςε ςυςκευαςία ενόσ λίτρου ςυςκευαςμζνο ςε 
αδιάβροχα χάρτινα πλαςτικοποιθμζνα εςωτερικά (laminated) κουτιά (tetrapack) του ενόσ 
λίτρου. 

Μπορεί να είναι οποιαςδιποτε αναγνωριςμζνθσ μάρκασ διατίκεται ςτο λιανικό εμπόριο 
ςφμφωνα με το αρ. 80 του κϊδικα τροφίμων (ΦΕΚ788/Β’/87,ςελ.89/140). 

2) Ο προςφζρων ςτα Τμιματα/Υποτμιματα όπου περιλαμβάνεται το είδοσ «Γάλα», κα 
πρζπεινα αναφζρει ςε ποιο εργοςτάςιο παράγεται και από ποια εταιρεία/βιομθχανία.  

3) Θ εταιρείαπαραγωγισ πρζπει να διακζτει και ο Ρροςφζρων εκ μζρουσ τθσ να προςκομίςει: 

 α) Ριςτοποιθτικό Ροιότθτασ ISO 9001 ι άλλο ιςοδφναμο ,που να εφαρμόηει τισ αρχζσ του 



H.A.C.C.P. (HazardAnalysis&CriticalControlPoints-Ανάλυςθ Κινδφνων και Κρίςιμων 
Σθμείων Ελζγχου) και να είναι ςφμφωνο με τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ (CE) και τα 

Διεκνι Ρρότυπα. 

β) Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Τροφίμων ISO 22000 ι άλλο ιςοδφναμο. 

ΤΠΟΣΜΘΜΑΑ3 : ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΣΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ 

1. – 4. ΣΤΡΙ 

Τα είδθ γαλακτοκομίασ (κεφαλοτφρι, τυρί φζτα, καςζρι)κα πρζπει να ζχουν υποςτεί πλιρθ και 
επιτυχι ωρίμανςθ, να είναι απαλλαγμζνα από αντικανονικζσ οςμζσ και να μθν παρουςιάηουν 
αλλοιϊςεισ υφισ και χρϊματοσ. Να πλθροφν  τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ 
γενικζσ και ειδικζσ και να παραςκευάηονται ςε τυροκομεία  και  εργαςτιρια γιαουρτιοφ 

εγκεκριμζνα ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 56/95. Τα ςκλθρά και θμίςκλθρα τυριά να είναι Αϋποιότθτασ ι 
επϊνυμα για τα ζχοντα διεκνείσ ι εκνικζσ προδιαγραφζσ. 

5. ΓΙΑΟΤΡΣΙ  

Από πλιρεσ αγελαδινό γάλα ςε ςυςκευαςία κιλοφ ςτραγγιςτό. Το προμθκευόμενο γιαοφρτι να 
πλθροί τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ και να παραςκευάηεται ςε εργαςτιρια 
γιαουρτιοφ εγκεκριμζνα ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 56/95. Να φζρει θμερομθνία λιξθσ θ οποία δεν 
πρζπει να είναι παραποιθμζνθ. 

ΤΠΟΣΜΘΜΑΑ4 : ΕΙΔΘ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ 

1.  ΑΡΣΟ 

Το “ψωμί” κα είναι πρόςφατα παραςκευαςμζνο, κα ζχει κόρα με ςχετικι ςτερεότθτα. Θ ψίχα κα 
είναι μαλακι, ελαςτικι και καλά διογκωμζνθ και να μθν παρατθρείται το φαινόμενο του 
αποχωριςμοφ τθσ κόρασ από τθν ψίχα.Ο τφποσ αλεφρου που κα χρθςιμοποιείται  να είναι   70%. 
Απ' αυτό τον τφπο αλεφρου να παραςκευάηεται το ςυνθκιςμζνο άςπρο ψωμί,που προκφπτει μετά 
από ψιςιμο ηφμθσ αποτελοφμενθσ από αλεφρι, νερό, μαγιά και αλάτι.Ο προμθκευόμενοσ άρτοσ 
και τα αρτοςκευάςματα κα πλθροφν τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ και κα 
ακολουκοφν τουσ οδθγοφσ υγιεινισ του ΕΦΕΤ.Να διατίκεται ςε φρατηόλα του μιςοφ κιλοφ. 

2.ΚΟΤΛΟΤΡΙ 

Κουλοφρι  μπαςτοφνι με ςουςάμι. 

3. ΨΩΜΙ ΣΟΤ ΣΟΣ(ςυςκευαςία) 

Φτιαγμζνο από ψωμί ολικισ άλεςθσ κομμζνο ςε φζτεσ για τοςτ παραςκευισ το πολφ δφο 
προθγοφμενων θμερϊν. Θ υγραςία τθσ ςυςκευαςίασ να μθν υπερβαίνει το όριο και «ποτίηει» τισ 
φζτεσ. 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α5 : ΕΙΔΘ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ 

1. – 31. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ  

Να είναι Α’ ποιότθτασ και να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε. 

Απαγορεφεται θ παραλαβι φροφτων ελαττωματικϊν. Τα φροφτα που προςφζρονται ςε 
ςυςκευαςία με περιςςότερεσ από μια ςειρά,κα πρζπει να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ ςε όλεσ τισ 
ςειρζσ. Οι ςυςκευαςίεσ των οπωρολαχανικϊν να είναι κακαρζσ και απαλλαγμζνεσ από ξζνεσ φλεσ 
με ευκφνθ του προμθκευτι.  



Εφιςτάται προςοχι ςτο δελτίο αποςτολισ και ςτο αντίςτοιχο τιμολόγια ϊςτε να αναγράφονται 
λεπτομερϊσ οι χαρακτθριςμοί του προςκομιηόμενου είδουσ, θ κατθγορία προζλευςθσ ωσ και 

κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα π.χ. ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ: Μζρλιν , Κριτθσ κλπ.  

Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμζνα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά 
κατάλοιπα και να μθν είναι μεταλλαγμζνα. 

ΤΠΟΣΜΘΜΑΑ6 : ΕΙΔΘ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ 

Γενικότερα τα προμθκευόμενα είδθ παντοπωλείουκα πλθροφν τισ εκάςτοτε περί τροφίμων 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

1. –  2. ΑΛΕΤΡΙ 

Αλεφρι τφπου φαρίνα ολικισ άλεςθσ ςε ςυςκευαςία 500gr και αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ 1 kg. 

3. ΣΑΧΙΝΙ   

Ταχίνι ςε ςυςκευαςία 300 gr. 

4. – 8.  ΗΤΜΑΡΙΚΑ 

Τα προμθκευόμενα ηυμαρικά να πλθροφν τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ. Τα 
ηυμαρικά πρζπει να είναι κακαρά χωρίσ παράςιτα (μαφρα ςτίγματα), να ζχουν υαλϊδθ τομι και είναι 
χωρίσ λευκζσ κθλίδεσ. Τα προμθκευόμενα ηυμαρικά να είναι όςο γίνεται κοντά ςτθν θμερομθνία 
παραγωγισ τουσ για να ζχουν τθ μζγιςτθ κρεπτικι τουσ αξία. 

Κατά το βραςμό των ηυμαρικϊν τα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά τουσ (οςμι, γεφςθ, υφι, και 
εμφάνιςθ) πρζπει να είναι κανονικά και να μθν δίνουν ενδείξεισ ότι χρθςιμοποιικθκαν πρϊτεσ φλεσ με 
ελαττϊματα. Να διπλαςιάηεται τουλάχιςτον ο όγκοσ τουσ. Να μθν εμφανίηουν πολτϊδθ μορφι. Να μθν 
υπάρχει διάςπαςθ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 5%. Το νερό του βραςμοφ πρζπει να είναι διαυγζσ, όχι 
κολό και χωρίσ δυςάρεςτθ οςμι και γεφςθ γεγονόσ που δθλϊνει ότι το προϊόν είναι κατϊτερθσ 
ποιότθτασ ι πολφ παλιό. Τα μακαρόνια που γίνονται από καλισ ποιότθτασ ςιμιγδάλι διατθροφν το 
φωτεινό υποκίτρινο χρϊμα, ενϊ τα κακισ ποιότθτασ μακαρόνια γίνονται γκρι ι ςκοφρα. 

4. ΧΤΛΟΠΙΣΕ  

Χυλοπίτεσ ςε ςυςκευαςία 500 gr. 

5. ΑΣΡΑΚΙ   

Αςτράκι ςε ςυςκευαςία 500gr. 

6. ΚΟΦΣΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ  

Κοφτό μακαρονάκι ςε ςυςκευαςία 500gr. 

7. ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ    

Κρικαράκι ςε ςυςκευαςία 500gr. 

8. ΚΟΤΚΟΤΑΚΙ  

Κουςκουςάκι ςε ςυςκευαςία 500gr. 

9. ΑΤΓΑ 

Τα προμθκευόμενα  αυγά να είναι Αϋ Κατθγορίασ και να πλθροφν τισ εκάςτοτε διατάξεισ τθσ 



Ελλθνικισ Νομοκεςίασ και τισ διατάξεισ τθσ Ε.Ε. 

Κατθγορία Α’: Είναι τα φρζςκα αυγά με φψοσ αεροκαλάμου μικρότερο των 6 χιλιοςτϊν, με 

κζλυφοσ φυςιολογικό, κακαρό και άκικτο, με αςπράδι κακαρό διαυγζσ χωρίσ ξζνα 
ςϊματα, με κρόκο χωρίσ κθλίδεσ αίματοσ κ.ά. 

Τα αυγά αυτά δεν πρζπει να ζχουν κακαριςτεί οφτε με υγρά, οφτε με ξθρά 
μζκοδο. Τα αυγά τθσ κατθγορίασ Α’ δεν πρζπει να ζχουν διατθρθκεί ςε χϊρουσ με 
κερμοκραςία κάτω των 8°C. 

Κατθγορία βάρουσ αυγϊν Βάροσ αυγϊν ςε γραμμάρια 

Κατθγορία 4 55 ωσ κάτω των 60gr 

10. ΛΑΔΙ  

Εξαιρετικό παρκζνο ελαιόλαδο ςε ςυςκευαςία  5 lt. 

Ελαιόλαδο ανωτζρασ κατθγορίασ που παράγεται απευκείασ από ελιζσ και μόνο με μθχανικζσ 
μεκόδουσ. Οξφτθτα Max 0.8. Σθμειϊνεται ότι οι μζγιςτεσ οξφτθτεσ κατά ποιοτικι κατθγορία 
ελαιολάδου κακορίηονται από τθν 1θΝοεμβρίου 2003 ςφμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 1513/01, 
τροποποιθτικό του Καν 136/66/ΕΟΚ. 

11. ΜΕΛΙ  

Ραρκζνο μζλι το οποίο μπορεί να είναι: πευκόμελο, ελατόμελο, δαςόμελοκ.λ.π. ςε ςυςκευαςία 1 

kg. 

12. – 13.  ΡΤΗΙ 

Το ρφηι πρζπει να είναι Α’Ροιότθτασ, ςε ςυςκευαςία 500gr, πλιρωσ επεξεργαςμζνο (λευκαςμζνο) 
με κατάλλθλθ ςτίλβωςθ ανάλογα με το εμπορικό τφπο κάκε φορά: 

α) «Καρολίνα» για τισ μακρόκαρπεσ ι μεςόκαρπεσ ποικιλίεσ, 

β) «τφπου κίτρινο».  

Θ ςυντιρθςθ των δθμθτριακϊν καρπϊν κατά τθν αποκικευςθ εξαρτάται κυρίωσ από τθν 
περιεκτικότθτα ςε νερό. Ρρζπει να είναι μικρότερθ από 14%. Οι χϊροι αποκικευςθσ πρζπει να 
είναι ψυχροί και ξθροί.  

14. ΣΑΙ ΒΟΤΝΟΤ  

Τςάι βουνοφ ςε ςυςκευαςία 50 gr. 

15. – 17. ΟΠΡΙΑ 

Τα όςπρια πρζπει να είναι Α’ Ροιότθτασ, ςε κλειςτι ςυςκευαςία, τυποποιθμζνα και προςυςκευαςμζνα, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ 37227/25-9-87 των 
Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ Τροφίμων και Ανάπτυξθσ, ΦΕΚ 541/Β’/87όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
με απόφαςθ που ζχει δθμοςιευκεί ςτο ΦΕΚ 209/Β’/88.  

15. ΦΑΚΘ  

Φακι πλατφςπερμθ (φακι χονδρι). Σχιμα φακισ πεπλατυςμζνο κατά τον κφριο άξονα, βάροσ 
1.000 κόκκων: 60 gr και άνω. 

16. ΡΕΒΤΘΙΑ 



εβφκια ςε ςυςκευαςία 500 gr. 

17. ΦΑΟΛΙΑ  

Φαςόλια μεςόςπερμα (φαςόλια μζτρια). Σχιμα κυλινδρικό ι πλακζ, βάροσ 1.000 κόκκων: 351-500 
gr. 

18. ΒΟΤΣΤΡΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 

Βοφτυρο αγελαδινό ςε ςυςκευαςία 1kg. 

19. ΦΡΤΓΑΝΙΑ ΣΡΙΜΜΕΝΘ ΙΣΟΤ 

Φρυγανιά τριμμζνθ ςίτου ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία 180 gr. 

20. ΚΑΣΕΡ ΠΑΟΤΝΣΕΡ 

ΚάςτερΡάουντερ ςε ςυςκευαςία120gr. 

21. – 24. ΚΑΡΤΚΕΤΜΑΣΑ 

21. Μαφρο πιπζρι ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία 50 gr. 

22. Κανζλα ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία 50 gr. 

23. Μοςχοκάρυδο ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία 50 gr. 

24. ίγανθ ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία 50 gr. 

25. ΑΛΑΣΙ  

Αλάτι ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία 500 gr. 

26. ΗΑΧΑΡΘ 

Συνθκιςμζνθ κρυςταλλικι ηάχαρθ (επιτραπζηια κρυςταλλικι ηάχαρθ) προζλευςθσ ευρωπαϊκισ 
ζνωςθσ ςε ςυςκευαςία 1 kg. 

27. ΒΑΝΙΛΙΕ 

Βανίλιεσ ςυςκευισ ςε ςυςκευαςία 1,5 gr. 

28. ΚΑΚΑΟ ΚΟΝΘ  

29. ΞΘΡΘ ΜΑΓΙΑ Ε ΤΚΕΤΑΙΑ 3 ΦΑΚΕΛΩΝ  

Ξθρι μαγιά ςε ςυςκευαςία 3 τεμαχίων (φακζλων).  

30. ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟΤ 

Κομπόςτα ροδάκινου. Θ πρϊτθ φλθ κα είναι καλισ ποιότθτασ και εξαιρετικισ νωπότθτασ, με 
ποςοςτό ηάχαρθσ 14-16%. Το προϊόν να μθν περιζχει πακογόνα μικρόβια ι μφκθτεσ ι μικρόβια 
που να υποδθλϊνουν εντερικι μόλυνςθ που είναι δυνατόν να προκαλζςουν ηφμωςθ του 
περιεχομζνου. Γενικά θ προμθκευόμενθ κομπόςτα να πλθροίτισ εκάςτοτε περί τροφίμων 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. Μπορεί να προμθκευτεί ςε ςυςκευαςία 480 gr. 

31. ΔΘΜΘΣΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΘ ΑΛΕΘ  

Δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ ςε ςυςκευαςία 375 gr. 



32. ΧΤΜΟ ΝΣΟΜΑΣΑ 

Χυμόσ ντομάτασ, ο οποίοσ να περιζχειολικά ςτερεάςυςτατικά 7% κατ' ελάχιςτον, ςεςυςκευαςία 

500gr. 

33. ΞΤΔΙ  

Ξφδι (υποκατάςτατο) ςε ςυςκευαςία 400gr. 

34. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

Θ μαρμελάδα να είναι ζξτρα (μείγμα, με τθν κατάλλθλθ πθκτωματϊδθ υφι, ςακχάρων και μθ 
ςυμπυκνωμζνθσ ποφλπασ ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν φροφτων και νεροφ). Θ ποςότθτα ποφλπασ 
που χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι 1.000 gr τελικοφ προϊόντοσ, δεν πρζπει να είναι 
μικρότερθ από 450 gr γενικά και να μθν περιζχει ςυντθρθτικά. Κεράςι, φράουλα, ροδάκινο και 

βερίκοκοςε ςυςκευαςία 500 gr.  . 

35. ΟΚΟΛΑΣΕΝΙΑ ΑΤΓΑ  

36. ΒΑΙΛΟΠΙΣΑ  

37. ΛΟΤΚΟΤΜΙΑ   

38. ΧΑΛΒΑ  

39. – 44. ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ 

Πταν παραλαμβάνονται κατεψυγμζνα τρόφιμα κα γίνονται οι παρακάτω ζλεγχοι: 

1. Ζλεγχοσ ςυνκθκϊν μεταφοράσ: θ μεταφορά των κατεψυγμζνων τροφίμων πρζπει να γίνεται με 
αυτοκίνθτα ψυγεία και ςτισ προβλεπόμενεσ ςυνκικεσ. Θ μεταφορά εντόσ πόλθσ και για 
διάρκεια δφο ωρϊν μπορεί να γίνεται με εςϊκερμα αυτοκίνθτα. Θ εςωτερικι κερμοκραςία 
των τροφίμων κατά τθν παραλαβι δεν πρζπει να είναι μικρότερθ των -14°C. 

2. Θ ςυςκευαςία του προϊόντοσ δεν πρζπει να είναι φκαρμζνθ ι να δείχνει ςθμάδια 
κακομεταχείριςθστου προϊόντοσ, οφτε να περιζχει παγοκρυςτάλλουσ. Το τρόφιμο πρζπει να 
είναι περιτυλιγμζνο με ςελοφάν για να μθν ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τθν ψφξθ, διότι 
δθμιουργείται επιφανειακι αφυδάτωςθ του προϊόντοσ. 

3. Θμερομθνία κατάψυξθσ:Θ ποιότθτα των τροφίμων εξαρτάται από τθν φρεςκότθτα αυτϊν. Ζτςι 
και τα κατεψυγμζνα τρόφιμα πρζπει να είναι φρεςκοκατεψυγμζνα. Θ θμερομθνία κατάψυξθσ, 
ςε ςυνδυαςμό με τθν θμερομθνία λιξθσ, μασ πλθροφορεί για πόςο χρονικό διάςτθμα μπορεί 
να διατθρθκεί ακόμθ το τρόφιμο. 

39. – 40.ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Τα κατεψυγμζνα λαχανικά, πρζπει να ζχουν ωραίο πράςινο χρϊμα, να είναι ςτο ίδιο μζγεκοσ, να 
μθν είναι ςυγκολλθμζνα μεταξφ τουσ και να μθν τα περιβάλλει ςτρϊμα πάγου. Το μζγεκοσ πολλζσ 
φορζσ κακορίηει και τθν ποιότθτα του τροφίμου π.χ. ο αρακάσ ανάλογα το μζγεκοσ κατατάςςεται 
ςε τρεισ ποιότθτεσ (ψιλόσ, μζτριοσ, χονδρόσ). 

39. ΑΡΑΚΑ 

Αρακάσ ςε ςυςκευαςία 1 kg. 

40. ΦΑΟΛΑΚΙΑ 



Φαςολάκια ςε ςυςκευαςία 1 kg. 

41. – 44. ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

Τα προςφερόμενα είδθ πρζπει να ζχουνςυντθρθκεί κανονικά,να μθ παρουςιάηονται ςθμεία 
αφυδάτωςθσ αποχρωματιςμοφ ι οςμισ μθ κανονικισ. Επιπάγοσ κα πρζπει να ανζρχεται ςτα μεν 
ολόκλθρα ψάρια μζχρι 10% του βάρουσ των, ςτα φιλετοποιθμζνα ι τεμαχιςμζνα μζχρι 15% του 
βάρουσ των.Αν ανζρχεται πάνω από τα ανωτζρω όρια, τότε κα πρζπει να αναγράφεται ςτθ 
ςυςκευαςία του κατ/νου αλιεφματοσ το κακαρό βάροσ του. 

Θ προςφερόμενθ τιμι κα δίδεται ανά κιλό (κακαρό βάροσ ςυν επιπάγοσ).  

Τα κατεψυγμζνα ψάρια πρζπει και αυτά να μθν είναι ςυγκολλθμζνα μεταξφ τουσ να ζχουν 
επιδερμίδα ςτιλπνι και το χαρακτθριςτικό χρϊμα του ψαριοφ να είναι ζντονο και ηωθρό. Το 
δζρμα και θ ςάρκα τουσ να μθν είναι αφυδατωμζνα, οι οφκαλμοί τουσ να υπάρχουν ςτισ κόχεσ, τα 

βράγχια τουσ να είναι ερυκρά και χωρίσ οςμι. 

Χταπόδι, καλαμάρια ροδζλα, ςουπιζσ, Ρζρκα. 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α7 : ΕΙΔΘ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ 

Τα νωπά ψάρια κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και πολφ φρζςκα. Το δζρμα τουσ κα είναι λείο, 
ςτιλπνό, και ςφριγθλό. Τα μάτια κα είναι γυαλιςτερά. Τα εντόςκια κα ζχουν ηωθρό κόκκινο 
χρϊμα και δεν κα είναι λιωμζνα. Πλα τα ψάρια κα ζχουν τα παραπάνω χαρακτθριςτικά και ςε 
περίπτωςθ που υπάρχουν ζςτω και λίγα ψάρια που δεν τθροφν τισ προδιαγραφζσ, θ παραγγελία 
απορρίπτεται ςτο ςφνολό τθσ. 

ΣΜΘΜΑ Β: ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ&ΣΜΘΜΑ Γ: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

1. ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ 

1) Το γάλα κα είναι ελλθνικό φρζςκο πλιρεσαγελαδινό με 3,5% λιπαρά ι θμιαποβουτυρωμζνο με 
1,5% λιπαρά (ανάλογα με τθ διλωςθ του εργαηόμενου) και πρωτεΐνεσ 3,2 ζωσ 3,9 gr / 100 ml, 
ομογενοποιθμζνο και παςτεριωμζνο αλλά όχι υψθλισ παςτερίωςθσ, ςυςκευαςίασ με 
θμερομθνία όχιμεγαλφτερθσ τθσ προθγοφμενθσ τθσ παράδοςθσ. Αμζςωσ μετά τθ παςτερίωςθ 
να ψφχεται το ςυντομότερο δυνατό ςε κερμοκραςία που δεν υπερβαίνει τουσ 6º ςτθν οποία 
και ςυντθρείται, αποκθκεφεται και διανζμεται, θ δε διάρκεια τθσ ςυντιρθςισ του 
κακορίηεται με ευκφνθ του παραςκευαςτι και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 7θμζρεσ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ θμερομθνίασ παςτερίωςθσ. Το παςτεριωμζνο γάλα κα 
προμθκεφεται ςε ςυςκευαςία ενόσ λίτρου ςυςκευαςμζνο ςε αδιάβροχα χάρτινα 
πλαςτικοποιθμζνα εςωτερικά (laminated) κουτιά (tetrapack) του ενόσ λίτρου. Μπορεί να 
είναιοποιαςδιποτεαναγνωριςμζνθσμάρκασδιατίκεταιςτολιανικόεμπόριοςφμφωναμετοαρ.8
0 του κϊδικα τροφίμων (ΦΕΚ 788/Β’/87, ςελ.89/140). 

2) Ο προςφζρων ςτα Τμιματα/Υποτμιματα όπου περιλαμβάνεται το είδοσ «Γάλα», κα 
πρζπεινα  αναφζρει ςε ποιο εργοςτάςιο  παράγεται και από ποια εταιρεία/βιομθχανία.  

3) Θ εταιρείαπαραγωγισ πρζπει να διακζτει και ο Ρροςφζρων εκ μζρουσ τθσ να προςκομίςει: 

α) Ριςτοποιθτικό Ροιότθτασ ISO 9001 ι άλλο ιςοδφναμο ,που να εφαρμόηει τισ αρχζσ του 

H.A.C.C.P. (HazardAnalysis&CriticalControlPoints - Ανάλυςθ Κινδφνων και Κρίςιμων 
Σθμείων Ελζγχου) και να είναι ςφμφωνο με τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ (CE) και τα 
Διεκνι Ρρότυπα. 

 β) Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Τροφίμων ISO 22000 ι άλλο ιςοδφναμο. 



 

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΠΟΨΘ ΣΟΤ Ο ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

ΧΡΩΣΙΚΕ  

Θ χριςθ προςκζτων, ειδικά των κάπωσ πιο επικίνδυνων τοξικολογικά (ςυντθρθτικά, χρωςτικζσ, 
αντιοξειδωτικά και γλυκαντικζσ ουςίεσ), δεν επιτρζπεται ςε βαςικά είδθ διατροφισ όπωσ το γάλα 
και αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα, δθμθτριακά προϊόντα (ψωμιά, ηυμαρικά, προγεφματα 
δθμθτριακϊν), χυμοφσ φροφτων, νωπό ι κατεψυγμζνο κρζασ και ψαρικά.  

Θ ςχετικι νομοκεςία (Ρερί Χρωςτικϊν Ουςιϊν ςτα Τρόφιμα Κανονιςμοί) που είναι τϊρα πλιρωσ 
εναρμονιςμζνθ με τθν αντίςτοιχθ τθσ Ε.Ε., καταρχιν ορίηει ζνα μεγάλο κατάλογο βαςικϊν 
τροφίμων ςτα οποία απαγορεφεται πλιρωσ θ προςκικθ χρωςτικϊν ουςιϊν, όπωσ μθ 

επεξεργαςμζνα τρόφιμα, άλευρα, ψάρια, γάλα, βοφτυρο, χυμοί φροφτων, ηυμαρικά, πολλά 
εγκυτιωμζνα ι διατθρθμζνα φροφτα και λαχανικά κ.α.  

ΤΝΣΘΡΘΣΙΚΑ  

Τα ςυντθρθτικά είναι τοξικολογικά κάπωσ πιο επικίνδυνα πρόςκετα, γι’ αυτό θ χριςθ τουσ είναι 
αυςτθρά κακοριςμζνθ από τθ ςχετικι νομοκεςία (Ρερί Ροικίλων Ουςιϊν ςτα Τρόφιμα 
Κανονιςμοί). Μόνο ςτα τρόφιμα, ςτα οποία αναφζρονται ονομαςτικά οι κανονιςμοί, μποροφν να 
προςτίκενται ςυγκεκριμζνα ςυντθρθτικά και ςε κακοριςμζνεσ ποςότθτεσ. Τα επιτρεπόμενα 
φυςικά αντιοξειδωτικά, όπωσ θ βιταμίνθ Γ (αςκορβικό οξφ) και οι τοκοφερόλεσ, επιτρζπεται να 
χρθςιμοποιοφνται πιο ελεφκερα ςτα τρόφιμα. 

ΑΝΣΙΟΞΕΙΔΩΣΙΚΑ  

Θ χριςθ των αντιοξειδωτικϊν είναι αυςτθρά κακοριςμζνθ από τθ ςχετικι Νομοκεςία(Ρερί 
Ροικίλων Ουςιϊν ςτα Τρόφιμα Κανονιςμοί).Επειδι τα επιτρεπόμενα ςυνκετικά αντιοξειδωτικά, 
είναι και τα πιο ςθμαντικά από τοξικολογικισ άποψθσ ςε ςφγκριςθ με τα φυςικά, θ χριςθ τουσ 
περιορίηεται ςε κακοριςμζνα μόνο τρόφιμα (εδϊδιμα λίπθ και ζλαια, βοφτυρα, τςίχλεσ κλπ.) και 
ςε οριςμζνεσ ποςότθτεσ.  

ΓΛΤΚΑΝΣΙΚΑ  

ΟΓΚΩΔΘ ΓΛΤΚΑΝΣΙΚΑ (BULK SWEETENERS)  

Στα ογκϊδθ γλυκαντικά περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: Μαννιτόλθ, Σορβιτόλθ, Σιρόπι 
Σορβιτόλθσ, Ιςομάλτ, Ξυλιτόλθ, Λακτιτόλθ, Μαλτιτόλθ και Σιρόπι Μαλτιτόλθσ.  

ΕΝΣΟΝΑ ΓΛΤΚΑΝΣΙΚΑ (INTENSE SWEETENERS)  

Στα ζντονα γλυκαντικά περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: Άλασ τθσ ακεςουλφάμθσ με κάλιο, 
Αςπαρτάμθ, Κυκλαμικό οξφ και τα άλατά του με νάτριο και αςβζςτιο, Θοματίνθ, Σακχαρίνθ και τα 
άλατά τθσ με νάτριο, κάλιο και αςβζςτιο και θ Νεοεςπεριδίνθ DC.  

Σφμφωνα με τθ ςχετικι Νομοκεςία (Ρερί Γλυκαντικϊν Ουςιϊν ςτα Τρόφιμα Κανονιςμοί), περιορίηεται θ 
χριςθ των γλυκαντικϊν μόνο ςε κακοριςμζνα τρόφιμα και ςε κακοριςμζνεσ αναλογίεσ και 

απαγορεφεται θ χριςθ οποιουδιποτε γλυκαντικοφ ςε τροφζσ για βρζφθ ι νιπια.  

ΓΑΛΑΚΣΩΜΑΣΟΠΟΙΘΣΕ – ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΘΣΕ, ΠΘΚΣΩΜΑΣΟΓΟΝΑ  

Σφμφωνα με τθ ςχετικι Νομοκεςία (Ρερί Ροικίλων Ουςιϊν ςτα Τρόφιμα Κανονιςμοί) 
απαγορεφεται ςε μθ επεξεργαςμζνα τρόφιμα θ προςκικθ γαλακτωματοποιθτϊν, 



ςτακεροποιθτϊν και πθκτωματογόνων, ενϊ ςε κάποια άλλα τρόφιμα θ προςκικθ τουσ είναι 
περιοριςμζνθ. Τζλοσ, οριςμζνοι γαλακτωματοποιθτζσ και ςτακεροποιθτζσ, μποροφν να 

προςτίκενται μόνο ςε ςυγκεκριμζνα τρόφιμα.  

ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΘΕΣΑ  

Στθν κατθγορία αυτι των προςκζτων ανικει μεγάλθ ποικιλία ουςιϊν, όπωσ είναι:  

- οι διαλφτεσ – φορείσ, που χρθςιμοποιοφνται για τθν διάλυςθ και τθν αραίωςθ ενόσ π.χ. 
προςκζτου  

- τα οξζα και οι ρυκμιςτζσ οξφτθτασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταβολι ι τθ ρφκμιςθ τθσ 
οξφτθτασ ι τθσ αλκαλικότθτασ των τροφίμων  

- αντιαφριςτικζσ και αντιςβολωτικζσ / αντιςυςςωματοποιθτικζσ ουςίεσ  

- διογκωτικζσ ουςίεσ και διογκωτικά αρτοποιίασ  

- βελτιωτικά αλεφρων για βελτίωςθ τθσ αρτοποιθτικισ ικανότθτάσ τουσ  

- ενιςχυτικά γεφςθσ, ουςίεσ δθλαδι που ενιςχφουν τθν γεφςθ ι τθν οςμι του τροφίμου  

- υλικά για γλαςάριςμα / επικάλυψθ και προςταςία τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ τροφίμου  

- αζρια ςυςκευαςίασ (εκτόσ του αζρα) που ειςάγονται ςτθν ςυςκευαςία του τροφίμου και 
δθμιουργοφν αδρανι ατμόςφαιρα κ.α.  

Σφμφωνα με τθν ςχετικι νομοκεςία (Ρερί Ροικίλων Ουςιϊν ςτα Τρόφιμα Κανονιςμοί) 
απαγορεφεται ςε μθ επεξεργαςμζνα τρόφιμα θ προςκικθ πολλϊν τζτοιων ουςιϊν,ενϊ ςε κάποια 
άλλα τρόφιμα θ προςκικθ τουσ είναι περιοριςμζνθ. Τζλοσ οριςμζνεσ από τισ ουςίεσ αυτζσ 
μποροφν να προςτίκενται μόνο ςε ςυγκεκριμζνα τρόφιμα.  

 

 
    

Ελζγχκθκε 

H  Προϊςταμζνθ 
Δ/νςθσ Οικονομικϊν  Τπθρεςιϊν 

 
 

Χριςτίνα κουλίδου 
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Αργυρϊ Κατραντηι  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 

ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ :67/2021 

 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ 
ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 133.950,40€ 

 

Δ. ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια τροφίμων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςίτιςθσ των 
παιδικϊν ςτακμϊν του Οργανιςμοφ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Αλλθλεγγφθσ και Ραιδείασ 
(Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.) Διμου Βόλβθσ και θ προμικεια γάλατοσ για το εργατοτεχνικό προςωπικό του Διμου 
Βόλβθσ και του Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. για δφο (2) ζτθ(2022-2023). 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΙΧΤΟΤΝ 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ 
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του 
άρκρου 37  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…» 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε 
τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και 
λοιπζσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 
Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 76928/09.07.2021 (Β’ 3075) Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων – Επικρατείασ  με κζμα: “Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) ” 

 τθσ υπ’ αρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσμε κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν 
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 



με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

 τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο 
πλαίςιο των Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων» 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ» που τροποποιικθκε με τα άρκρα 75-80 του 
Κεφαλαίου ΙΑ’ του ν. 4720/20 (Α’ 184) 

 του ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (Α' 114), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει 

 του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», ωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 του άρκρου 97 *Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ και μζτρα για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων ςτουσ Ο.Τ.Α.+ του  Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/ Α'/2017) 

 τθσ αρ. 43726/2019 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Κ.Υ.Α.) των Υπουργϊν Εςωτερικϊν-Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ- Οικονομικϊν 2019 «Ραροχι μζςων ατομικισ 
προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των OTA αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και 
μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ», που δθμοςιεφτθκε ςτο Φ.Ε.Κ.2208/ Β’/ 08-06-2019, όπωσ 
τροποποιικθκε μερικϊσ με τθν υπ. αρ.87669/09-12-19 (ΦΕΚ 4584/Β’/2019) Κ.Υ.Α. 

 του άρκρου 29 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/Α'/2020)           

 τθσ υπ. αρ. 55472/23-07-21 (ΦΕΚ 3352/Β'/2021) Απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν: 
«Διαδικαςία και κριτιρια για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ κακαριότθτασ ςχολικϊν μονάδων 
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Δθμόςιων Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ 
Κατάρτιςθσ (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (Σ.Δ.Ε.) τθσ Χϊρασ από τουσ Διμουσ με 
ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου»            

 τθσ με αρ. πρωτ. 56982/30-07-21 ςχετικισ Εγκυκλίου του Υπουργείου Εςωτερικϊν: «Ζγκριςθ 
πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτουσ Διμουσ 
τθσ Χϊρασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν κακαριότθτασ ςχολικϊν μονάδων» 

 τισ διατάξεισ τθσ Αρ. Υ1α/Γ.Ρ.ΟΙ.Κ. 76785 Υπουργικισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ «Ιατρικόσ 
ζλεγχοσ προςωπικοφ, διατροφι και κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ των τροφίμων ςτουσ 
δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ βρεφικοφσ, βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ» (ΦΕΚ 
3758/Β’/25-10-2017), 

 τισ διατάξεισ τθσ με αρ. πρωτ. Δ1β/ΓΡ οικ. 59015/27-09-21 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείασ: 
«Διατροφι παιδιϊν ςτουσ βρεφικοφσ, βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ». 

 του  Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α/199/28-9-99) «Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων, άλλεσ ρυκμίςεισ 
κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου  Ανάπτυξθσ & λοιπζσ διατάξεισ» και οι τροποποιιςεισ του 
όπωσ ιςχφουν, του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-02-2014), του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ 
ιςχφουςεσ υγειονομικζσ διατάξεισ, 

 Τισ  διατάξεισ του άρκρου 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Αϋ18) και τθσ με Α.Ρ. 11543/26-3-2013 
Εγκυκλίου 3 του Υπουργείου Εςωτερικϊν ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ ανάδειξθ προμθκευτϊν-
χορθγθτϊν για τθν προμικεια τροφίμων για τισ ανάγκεσ των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικϊν προςϊπων πραγματοποιοφνται  από τουσ οικείουσ Διμουσ.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/493506/


 Το άρκρο 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ):Σφςταςθ Συμβουλίου Εκνικισ 
Ενεργειακισ Στρατθγικισ-φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 
1. Θ Ρροκιρυξθ (Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) τθσ Σφμβαςθσ  όπωσ αυτι ζχειδθμοςιευτεί ςτισ 

εφθμερίδεσ. 

2. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. Θ Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, όπωσ αυτι 
ζχει αναρτθκεί ςτθ Διαφγεια, ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ., ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα 
του Διμου Βόλβθσ (www.dimosvolvis.gr) 

4. Θ υπ’ αρ. 67/2021 μελζτθ για τθν «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΣΙΤΙΣΘ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 
ΒΟΛΒΘΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΘ» τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν  του 
Διμου Βόλβθσ  

5. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Οικονομικι 
Επιτροπι (παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/2010 «Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ») ςφμφωνα και με τισ 
διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΜΒΑΘ 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί 
να υπερβαίνει τισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ,ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 105 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/16), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο. 
Για ανακζςεισ κάτω των 2.500 € χωρίσ ΦΡΑ δεν απαιτείται θ υπογραφι ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  
Στθ αρχικι ςφμβαςθ με το Διμο Βόλβθσ, κα αναφζρεται και το δικαίωμα προαίρεςθσ, το οποίο ο 
Διμοσ μπορεί μονομερϊσ με διλωςι του και τθν κοινοποίθςθ τθσ ςτον ανάδοχο, να 
ενεργοποιιςει ςτθν περίπτωςθ που γίνουν οι προςλιψεισ που ζχουν προγραμματιςτεί. 

https://4412.gr/blog/law_category/n-_3438__2006_fek_33__14-02-2006_teyxos_a%ce%84systash_symboylioy_e8nikhs_energeiakhs_strathgikhs-ry8mish_8ematwn_ypoyrgeioy_anapty3hs/
https://4412.gr/blog/law_category/n-_3438__2006_fek_33__14-02-2006_teyxos_a%ce%84systash_symboylioy_e8nikhs_energeiakhs_strathgikhs-ry8mish_8ematwn_ypoyrgeioy_anapty3hs/


(ΕΑΑΔΘΣΥ Οδθγία 22/2017-Α. IV). 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΓΓΤΘΕΙ 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε 
ποςοςτό 1% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α. και μθ ςυνυπολογιηομζνων των 
δικαιωμάτων προαίρεςθσ, που ανζρχεται ςτο ποςό των χιλίων εκατόν ςαράνταενόσ ευρϊ και 
ςαράντα επτά λεπτϊν (1.141,47 €). 

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα Τμιματα/Υποτμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το 
φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερομζνου/ων 
Τμιματοσ/ων - Υποτμιματοσ/ων(β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016). 

ΤΜΘΜΑ / ΥΡΟΤΜΘΜΑ/ ΦΟΕΑΣ ΕΙΔΟΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ      ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α., 

ΜΘ ΣΥΝΥΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΡΟΑΙΕΣΘΣ(€) 

ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (€) 
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Σ Α1 Είδθ Κρεοπωλείου 13.075,00 130,75 

Α2 Γάλα 2.080,00 20,80 

Α3 Λοιπά Γαλακτομικά Είδθ 10.397,00 103,97 

Α4 Είδθ Αρτοποιείου 5.940,00 59,40 

Α5 Είδθ  Οπωρολαχανοπωλείου 10.602,90 106,03 

Α6 Είδθ Ραντοπωλείου 20.155,28 201,55 

Α7 Είδθ Ιχκυοπωλείου 3.062,80 30,63 

ΤΜΘΜΑ Β: ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ Β Γάλα 39.636,48 396,36 

ΤΜΘΜΑ Γ: Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. 
ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ 

Γ Γάλα 

 

9.197,76 

 

91,98 

Θ/Οι εγγυθτικι/ζσ επιςτολι/ζσ ςυμμετοχισ εκδίδεται/ονται υπζρ του Διμου Βόλβθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 
ζνωςθ. 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται 
τα δικαιϊματα προαίρεςθσ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  
Θ ςφμβαςθ υπογράφεται με κάκε φορζα ξεχωριςτά και γι’ αυτό θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ  
απευκφνεται  προσ τον φορζα αυτό. 
Στθν περίπτωςθ που θ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ των 30.000,00 ευρϊ, δεν 
απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.  



ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ 

Ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να προςκομίςει Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να κατακζςει αποδεικτικά ςτοιχεία πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ από τα οποία να προκφπτει ο αρικμόσ ΕΜΡΑ του διαγωνιηόμενου (ςτθν περίπτωςθ 
που ο διαγωνιηόμενοσ είναι και παραγωγόσ ςυςκευαςιϊν δθλαδι: α) ςυςκευάηει προϊόντα ι 
ανακζτει ςε τρίτο τθ ςυςκευαςία προϊόντων, β) ειςάγει ςυςκευαςμζνα προϊόντα) ι των 
προμθκευτϊν του (ςτθν περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ είναι διακινθτισ προϊόντων) ςτο 
Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ελλθνικοφ 
Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ (Ε.Ο.ΑΝ.), ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκ.130 του 
ν.4412/16 και του άρκρου 2 τθσ με αρικμ. Κ.Υ.Α. 181504/16 (ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16). 

Ο προςφζρων ςτα Τμιματα/Υποτμιματα όπου περιλαμβάνεται το είδοσ «Γάλα», κα πρζπεινα  

αναφζρει ςε ποιο εργοςτάςιο  παράγεται και από ποια εταιρεία/βιομθχανία. Θβιομθχανία  
παραγωγισ πρζπει να διακζτει και ο προςφζρων εκ μζρουσ τθσ να προςκομίςει: 

α) Ριςτοποιθτικό Ροιότθτασ ISO 9001 ι άλλο ιςοδφναμο, που να εφαρμόηει τισ αρχζσ του 
H.A.C.C.P. (Hazard Analysis & Critical Control Points-Ανάλυςθ Κινδφνων και Κρίςιμων Σθμείων 
Ελζγχου) και να είναι ςφμφωνο με τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ (CE) και τα Διεκνι Ρρότυπα. 

β) Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Τροφίμων ISO 22000 ι άλλο ιςοδφναμο. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΚΘΡΤΞΘ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ ΕΚΠΣΩΣΟΤ 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ 
ι/και δεν ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με 
τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν 
επιςκευάςει ι δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που 
του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
6 τθσ παροφςασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΤΛΙΚΩΝ-ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΤΛΙΚΩΝ 

Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
του φορζα λόγω του ότι δεν υπάρχει δυνατότθτα αποκικευςθσ μεγάλθσ ποςότθτασ των ανωτζρω 
υλικϊν.  
Με τθν παραλαβι τθσ εντολισ που κα δοκεί τθλεφωνικά είτε με θλεκτρονικι αλλθλογραφία,ο 
προμθκευτισ οφείλει εντόσ δφο εργάςιμων θμερϊν να παραδϊςει τα υλικά. Οι Φορείσ δεν 
υποχρεοφνται να απορροφιςουν το ςφνολο των ποςοτιτων των ειδϊν που αναγράφονται ςτον 
ενδεικτικό προχπολογιςμό. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανταποκρικεί ςτο ςφνολο τθσ ποςότθτασ που κα του ηθτθκεί. 
Τα προσ προμικεια προϊόντα κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ. 
Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο. 
 Οι ςυνκικεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν , κα πρζπει να πλθροφν τισ ιςχφουςεσ 
υγειονομικζσ διατάξεισ και κανονιςμοφσ. 
Οι ποςότθτεσ των ςχετικϊν πινάκων είναι ενδεικτικζσ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ο Διμοσ και το 
Νομικό Ρρόςωπο Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τισ ποςότθτεσ των υλικϊν που 



αναφζρονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ, κατά τρόπον ϊςτε να εξυπθρετιςει καλφτερα 
τισ ανάγκεσ του, με τθν προχπόκεςθ το ςυνολικό κόςτοσ των ειδϊν που τελικά κα παραγγελκοφν να μθν 
υπερβεί το ποςό τθσ κατακφρωςθσ.  
Ο Διμοσ Βόλβθσ και το Νομικό Ρρόςωπο Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.  δφνανται να μθν εξαντλιςουν όλα τα είδθ ι τισ 
ποςότθτεσ τθσ εν λόγω μελζτθσ για τα Τμιματα/Υποτμιματα που τουσ αφοροφν. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΤΛΙΚΩΝ  

Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται: 

 για το Διμο Βόλβθσ και  για τον Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. Διμου Βόλβθσ,  τόποσ παράδοςθσ για το γάλα 
(Τμιμα Βϋ και Τμιμα Δϋ αντίςτοιχα) ορίηονται  τα Αμαξοςτάςια Σταυροφ και Αςπροβάλτασ,   

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζςει ψυκτικοφσ καλάμουσ ςυντιρθςθσ 
των φιαλϊν γάλακτοσ που κα παραδοκοφν ςτα παραπάνω ςθμεία παράδοςθσ. Τθν ευκφνθ 
ςυντιρθςθσ των παραπάνω καλάμων ζχει ο ανάδοχοσ κακϊσ και τθν υποχρζωςθ αντικατάςταςισ 
τουσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι μθ ςωςτισ λειτουργίασ. 

 για τον Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. Διμου Βόλβθσ, τόποσ παράδοςθσ για τα τρόφιμα τθσ ςίτιςθσ (Τμιμα Αϋ) 
ορίηονται  οι Ραιδικοί Στακμοί  Σταυροφ και Αςπροβάλτασ 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΕΙΔΩΝ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά, κατά είδοσ και ποςότθτα ςφμφωνα 
με τισ παραγγελίεσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου ι του  Νομικοφ Ρροςϊπου Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. 
αντίςτοιχα και ςτα ςθμεία που κάκε φορά κα υποδεικνφονται, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 
παραλαβισ του Διμου ι του  Νομικοφ Ρροςϊπου Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. Ο ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να 
προβάλλει αδυναμία ζγκαιρθσ παράδοςθσ οποιουδιποτε είδουσ, επικαλοφμενοσ τυχόν 
δυςχζρεια εξεφρεςισ του ςτθν αγορά, γιατί θ προςφορά του υποδθλϊνει πωσ είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθν προμικεια μζςα ςτα χρονικά όρια τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι ςυνκικεσ μεταφοράσ και παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν , κα πρζπει να πλθροφν τισ 
ιςχφουςεσ υγειονομικζσ διατάξεισ και κανονιςμοφσ. 

Οι ποςότθτεσ των ςχετικϊν πινάκων είναι ενδεικτικζσ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ο 
Διμοσ και το Νομικό Ρρόςωπο Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τισ 
ποςότθτεσ των υλικϊν που αναφζρονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ, κατά 
τρόπον ϊςτε να εξυπθρετιςει καλφτερα τισ ανάγκεσ του, με τθν προχπόκεςθ το ςυνολικό κόςτοσ 
των ειδϊν που τελικά κα παραγγελκοφν να μθν υπερβεί το ποςό τθσ κατακφρωςθσ.  
Ο Διμοσ Βόλβθσ και το Νομικό Ρρόςωπο Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ.  δφνανται να μθν εξαντλιςουν όλα τα είδθ ι 
τισ ποςότθτεσ τθσ εν λόγω μελζτθσ για τα Τμιματα/Υποτμιματα που τουσ αφοροφν.                           
 
Θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του εκάςτοτε Φορζα, 
Διμου Βόλβθσ ι  Νομικοφ Ρροςϊπου Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. Θ παραλαβι των ειδϊν πραγματοποιείται μζςα 
ςε δφο (2) το αργότερο εργάςιμεσ μζρεσ από τθν ειδοποίθςθ που κα δοκεί τθλεφωνικά είτε με 
θλεκτρονικι αλλθλογραφία. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι 
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον μία (1) θμζρα 
νωρίτερα. 
 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει με δικά του μζςα και ζξοδα τισ ανωτζρω προμικειεσ 
τμθματικά και ςε ποςότθτεσ που κα υποδεικνφει  θ υπθρεςία εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν 
από τθν ειδοποίθςθ που κα δοκεί τθλεφωνικά είτε με θλεκτρονικι αλλθλογραφία ςε χϊρο που 
κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παραλαβισ. 

 



Θ παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ του εκάςτοτε Φορζα, Διμου Βόλβθσ ι Νομικοφ 
Ρροςϊπου Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ., μζςα ςε χρονικό διάςτθμα μίασ (1) θμζρασ από τθν παράδοςι τουσ. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

Θ πλθρωμι  100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των τμθματικϊν παραδόςεων κα γίνεται με τθν 
προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 
του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν 
ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
 

    

Ελζγχκθκε 

H  Προϊςταμζνθ 
Δ/νςθσ Οικονομικϊν  Τπθρεςιϊν 

 
Χριςτίνα κουλίδου 

ΣΕ Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ 

ταυρόσ30/11/2021 

H ςυντάξαςα 
 
 
 

Αργυρϊ Κατραντηι  
ΠΕ Γεωπόνων 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 

ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ :67/2021 

 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ 
ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 133.950,40€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ε. ΕΝΣΤΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 
ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ :67/2021 

 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 133.950,40 € 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ - ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α1: ΕΙΔΘ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 

τοιχεία Οικονομικοφ Φορζα 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Τ.:……………………………………………….……………………………………….. 

Σαχ. Δ/νςθ (οδόσ, αρικμόσ, ΣΚ, πόλθ): ..……………………………………………………… 

τοιχεία επικοινωνίασ (τθλ., e-mail): ….………………………………………………………. 

Ζχοντασ λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ κακϊσ και των ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, δθλϊνω ότι τισ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν παροφςα 

προςφορά για το Σμιμα/Τποτμιμα τθσ προμικειασ: 

ΣΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ - ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α1: ΕΙΔΘ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 

A/A ΣΜΘΜΑ/ΤΠΟΣΜΘΜΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΘΜΑΣΟ/ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α1: 
 ΕΙΔΘ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 

 ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

13.075,00 € 

 

 

…………….% 

 

Σο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ανά Σμιμα/Τποτμιμα αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 
κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το 
εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ,  από τθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα www.pkm.gr (ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3438/2006-ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ). Σε 
περίπτωςθ που κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ 
Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ 
όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτον Ρίνακα του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 67/2021 μελζτθ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ. 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ  προςφοράσ οκτϊ (8) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 

προςφορϊν. 

 

Ο προσφέρων, 

………………………………………………….. 

 

(Ονομαηεπώνυμο, ζθραγίδα, υπογραθή, ημερομηνία) 

http://www.pkm.gr/


 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 
ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ : 67/2021 

 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 133.950,40 € 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ - ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α2: ΓΑΛΑ 

τοιχεία Οικονομικοφ Φορζα 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Τ.:……………………………………………….……………………………………….. 

Σαχ. Δ/νςθ (οδόσ, αρικμόσ, ΣΚ, πόλθ): ..……………………………………………………… 

τοιχεία επικοινωνίασ (τθλ., e-mail): ….………………………………………………………. 

Ζχοντασ λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ κακϊσ και των ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, δθλϊνω ότι τισ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν παροφςα 

προςφορά για το Σμιμα/Τποτμιμα τθσ προμικειασ: 

ΣΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ - ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α2: ΓΑΛΑ 

A/A ΣΜΘΜΑ/ΤΠΟΣΜΘΜΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΘΜΑΣΟ/ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α2:  
ΓΑΛΑ 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΘΘ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΑΘΜΩΝ  ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΟΤ 

ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

2.080,00 € 

 

 

 

…………….% 

 

Σο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ανά Σμιμα/Τποτμιμα αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 
κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το 
εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ,  από τθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα www.pkm.gr (ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3438/2006-ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ). Σε 
περίπτωςθ που κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ 
Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ 
όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτον Ρίνακα του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 67/2021 μελζτθ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ. 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ  προςφοράσ οκτϊ (8) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 

προςφορϊν. 

 

 

 

Ο προσφέρων, 

………………………………………………….. 

 

(Ονομαηεπώνυμο, ζθραγίδα, υπογραθή, ημερομηνία) 

http://www.pkm.gr/


 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 
ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ : 67/2021 

 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 133.950,40 € 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ - ΥΡΟΤΜΘΜΑ Α3:  ΛΟΙΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ 

τοιχεία Οικονομικοφ Φορζα 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Τ.:……………………………………………….……………………………………….. 

Σαχ. Δ/νςθ (οδόσ, αρικμόσ, ΣΚ, πόλθ): ..……………………………………………………… 

τοιχεία επικοινωνίασ (τθλ., e-mail): ….………………………………………………………. 

Ζχοντασ λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ κακϊσ και των ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, δθλϊνω ότι τισ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν παροφςα 

προςφορά για το Σμιμα/Τποτμιμα τθσ προμικειασ: 

ΤΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ - ΥΡΟΤΜΘΜΑ Α3:  ΛΟΙΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ 

A/A ΣΜΘΜΑ/ΤΠΟΣΜΘΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΘΜΑΣΟ/ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α3: 
  ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΣΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

10.397,00 € 

 

 

 

…………….% 

 

Σο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ανά Σμιμα/Τποτμιμα αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 
κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το 
εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ,  από τθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα www.pkm.gr (ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3438/2006-ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ). Σε 
περίπτωςθ που κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ 
Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ 
όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτον Ρίνακα του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 67/2021 μελζτθ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ. 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ  προςφοράσ οκτϊ (8) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Ο προςφζρων, 

………………………………………… 

(Ονοματεπϊνυμο, ςφραγίδα, υπογραφι, θμερομθνία) 

http://www.pkm.gr/


 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 
ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ : 67/2021 

 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 133.950,40 € 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ - ΥΡΟΤΜΘΜΑ Α4: ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ 

τοιχεία Οικονομικοφ Φορζα 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Τ.:……………………………………………….……………………………………….. 

Σαχ. Δ/νςθ (οδόσ, αρικμόσ, ΣΚ, πόλθ): ..……………………………………………………… 

τοιχεία επικοινωνίασ (τθλ., e-mail): ….………………………………………………………. 

Ζχοντασ λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ κακϊσ και των ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, δθλϊνω ότι τισ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν παροφςα 

προςφορά για το Σμιμα/Τποτμιμα τθσ προμικειασ: 

ΤΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ - ΥΡΟΤΜΘΜΑ Α4: ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ 

 

A/A ΣΜΘΜΑ/ΤΠΟΣΜΘΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΘΜΑΣΟ/ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α4:  
ΕΙΔΘ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ 

 ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

5.940,00 € 

 

 

 

…………….% 

 

Σο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ανά Σμιμα/Τποτμιμα αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 
κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το 
εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ,  από τθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα www.pkm.gr (ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3438/2006-ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ). Σε 
περίπτωςθ που κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ 
Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ 
όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτον Ρίνακα του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 67/2021 μελζτθ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ. 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ  προςφοράσ οκτϊ (8) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 

προςφορϊν. 

 

 

Ο προσφέρων, 

………………………………………………….. 

 

 

(Ονομαηεπώνυμο, ζθραγίδα, υπογραθή, ημερομηνία) 

http://www.pkm.gr/


 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 
ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ : 67/2021 

 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 133.950,40 € 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ - ΥΡΟΤΜΘΜΑ Α5: ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ 

τοιχεία Οικονομικοφ Φορζα 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Τ.:……………………………………………….……………………………………….. 

Σαχ. Δ/νςθ (οδόσ, αρικμόσ, ΣΚ, πόλθ): ..……………………………………………………… 

τοιχεία επικοινωνίασ (τθλ., e-mail): ….………………………………………………………. 

Ζχοντασ λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ κακϊσ και των ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, δθλϊνω ότι τισ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν παροφςα 

προςφορά για το Σμιμα/Τποτμιμα τθσ προμικειασ: 

ΤΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ - ΥΡΟΤΜΘΜΑ Α5: ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ 

A/A ΣΜΘΜΑ/ΤΠΟΣΜΘΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΘΜΑΣΟ/ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α5:  
ΕΙΔΘ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ 

ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

10.602,90 € 

 

 

 

…………….% 

 

Σο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ανά Σμιμα/Τποτμιμα αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 
κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το 
εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ,  από τθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα www.pkm.gr (ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3438/2006-ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ). Σε 
περίπτωςθ που κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ 
Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ 
όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτον Ρίνακα του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 67/2021 μελζτθ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ. 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ  προςφοράσ οκτϊ (8) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 

προςφορϊν. 

 

 

 

Ο προσφέρων, 

………………………………………………….. 

 

 

(Ονομαηεπώνυμο, ζθραγίδα, υπογραθή, ημερομηνία) 

http://www.pkm.gr/


 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 
ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ : 67/2021 

 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 133.950,40 € 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ - ΥΡΟΤΜΘΜΑ Α6: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

τοιχεία Οικονομικοφ Φορζα 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Τ.:……………………………………………….……………………………………….. 

Σαχ. Δ/νςθ (οδόσ, αρικμόσ, ΣΚ, πόλθ): ..……………………………………………………… 

τοιχεία επικοινωνίασ (τθλ., e-mail): ….………………………………………………………. 

Ζχοντασ λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ κακϊσ και των ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, δθλϊνω ότι τισ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν παροφςα 

προςφορά για το Σμιμα/Τποτμιμα τθσ προμικειασ: 

ΤΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ - ΥΡΟΤΜΘΜΑ Α6: ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ 

A/A ΣΜΘΜΑ/ΤΠΟΣΜΘΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΘΜΑΣΟ/ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α6: 
 ΕΙΔΘ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ 
 ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

20.155,28 € 

 

 

 

…………….% 

 

Σο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ανά Σμιμα/Τποτμιμα αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 
κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το 
εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ,  από τθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα www.pkm.gr (ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3438/2006-ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ). Σε 
περίπτωςθ που κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ 
Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ 
όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτον Ρίνακα του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 67/2021 μελζτθ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ. 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ  προςφοράσ οκτϊ (8) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 
προςφορϊν. 

 

 

 

Ο προσφέρων, 

………………………………………………….. 

 

(Ονομαηεπώνυμο, ζθραγίδα, υπογραθή, ημερομηνία) 

http://www.pkm.gr/


 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 
ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ : 67/2021 

 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 133.950,40 € 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ - ΥΡΟΤΜΘΜΑ Α7: ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΡΑ) 

τοιχεία Οικονομικοφ Φορζα 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Τ.:……………………………………………….……………………………………….. 

Σαχ. Δ/νςθ (οδόσ, αρικμόσ, ΣΚ, πόλθ): ..……………………………………………………… 

τοιχεία επικοινωνίασ (τθλ., e-mail): ….………………………………………………………. 

Ζχοντασ λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ κακϊσ και των ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, δθλϊνω ότι τισ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν παροφςα 

προςφορά για το Σμιμα/Τποτμιμα τθσ προμικειασ: 

ΤΜΘΜΑ Α: Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ - ΥΡΟΤΜΘΜΑ Α7: ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΡΑ) 

A/A ΣΜΘΜΑ/ΤΠΟΣΜΘΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΘΜΑΣΟ/ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΤΠΟΣΜΘΜΑ Α7: 
 ΕΙΔΘ ΙΧΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ (ΝΩΠΑ) ΓΙΑ 

ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

3.062,80 € 

 

 

 

…………….% 

 

Σο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ανά Σμιμα/Τποτμιμα αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 
κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το 
εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ,  από τθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα www.pkm.gr (ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3438/2006-ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ). Σε 
περίπτωςθ που κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ 
Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ 
όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτον Ρίνακα του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 67/2021 μελζτθ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ. 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ  προςφοράσ οκτϊ (8) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 

προςφορϊν. 

  

 

 

Ο προσφέρων, 

………………………………………………….. 

 

 

(Ονομαηεπώνυμο, ζθραγίδα, υπογραθή, ημερομηνία) 

http://www.pkm.gr/


 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 
ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ : 67/2021 

 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 133.950,40 € 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΜΘΜΑ  Β: ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ: ΓΑΛΑ 

τοιχεία Οικονομικοφ Φορζα 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Τ.:……………………………………………….……………………………………….. 

Σαχ. Δ/νςθ (οδόσ, αρικμόσ, ΣΚ, πόλθ): ..……………………………………………………… 

τοιχεία επικοινωνίασ (τθλ., e-mail): ….………………………………………………………. 

Ζχοντασ λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ κακϊσ και των ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, δθλϊνω ότι τισ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν παροφςα 

προςφορά για το Σμιμα/Τποτμιμα τθσ προμικειασ: 

ΤΜΘΜΑ  Β: ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ: ΓΑΛΑ 

A/A ΣΜΘΜΑ/ΤΠΟΣΜΘΜΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΘΜΑΣΟ/ ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΘΜΑ  Β: 
 ΓΑΛΑ 

 ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 
ΒΟΛΒΘ 

43.297,28 € 

 

 

 

…………….% 

 

Σο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ανά Σμιμα/Τποτμιμα αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 
κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το 
εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ,  από τθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα www.pkm.gr (ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3438/2006-ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ). Σε 
περίπτωςθ που κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ 
Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ 
όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτον Ρίνακα του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 67/2021 μελζτθ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ. 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ  προςφοράσ οκτϊ (8) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 

προςφορϊν. 

  

 

 

Ο προσφέρων, 

………………………………………………….. 

 

 

(Ονομαηεπώνυμο, ζθραγίδα, υπογραθή, ημερομηνία) 

http://www.pkm.gr/


 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 
ΔΘΜΟ   ΒΟΛΒΘ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ : 67/2021 

 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΙΣΙΘ ΣΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΣΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 133.950,40 € 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΜΘΜΑ Γ: Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ: ΓΑΛΑ 

τοιχεία Οικονομικοφ Φορζα 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ/Δ.Ο.Τ.:……………………………………………….……………………………………….. 

Σαχ. Δ/νςθ (οδόσ, αρικμόσ, ΣΚ, πόλθ): ..……………………………………………………… 

τοιχεία επικοινωνίασ (τθλ., e-mail): ….………………………………………………………. 

Ζχοντασ λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ κακϊσ και των ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, δθλϊνω ότι τισ αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν παροφςα 

προςφορά για το Σμιμα/Τποτμιμα τθσ προμικειασ: 

ΤΜΘΜΑ Γ: Ο.Κ.Ρ.Α.Ρ. ΔΘΜΟΥ ΒΟΛΒΘΣ: ΓΑΛΑ 

A/A ΣΜΘΜΑ/ΤΠΟΣΜΘΜΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΘΜΑΣΟ/ 
ΤΠΟΣΜΘΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

(13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΘ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΘΜΑ Γ: 
ΓΑΛΑ 

ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΒΟΛΒΘ 

9.929,92 € 

 

 

 

…………….% 

 

Σο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ανά Σμιμα/Τποτμιμα αναφζρεται ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ 
κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το 
εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ Εμπορίου και Τουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ,  από τθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα www.pkm.gr (ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 3438/2006-ΦΕΚ 33/14.02.2006 τεφχοσ Αϋ). Σε 
περίπτωςθ που κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Τμιματοσ 
Εμπορίου τθσ Ρεριφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ 
όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτον Ρίνακα του Ενδεικτικοφ Ρροχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 67/2021 μελζτθ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ. 

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ  προςφοράσ οκτϊ (8) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 

προςφορϊν. 

 

 

 

Ο προσφέρων, 

………………………………………………….. 

 

 

(Ονομαηεπώνυμο, ζθραγίδα, υπογραθή, ημερομηνία) 

http://www.pkm.gr/
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