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Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ πξνκήζεηα δηαθφξσλ εηδψλ δηαηξνθήο  

( CPV 15000000-8) γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Παηδηθήο Καηαζθήλσζεο – Δμνρήο ηαπξνχ γηα ην 

έηνο 2022. 

 

 Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο παξνχζαο κειέηεο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 86.834,63€ 

επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (13% θαη 24% 10.986,91€), θαζαξή αμία 75.847,72€. 

Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνκήζεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά ηνπο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο θαηαζθήλσζεο ζην ηαπξφ Θεζζαινλίθεο. Ζ παξάδνζε ησλ 

πξνκεζεηψλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαηαζθήλσζεο θαη φπνηε 

απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. Ζ Καηαζθήλσζε δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ επηρνξήγεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε νπνία δηαηίζεηαη ζην δήκν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε κφλν ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο Παηδηθήο 

Καηαζθήλσζεο – Δμνρήο ηαπξνχ.  

ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ έηνπο 2022 ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ 

Κ.Α. 02.15.6482.0009 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδψλ δηαηξνθήο» πνζνχ 86.836,55 €.  

Γηα ηηο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ηηκέο απφ ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ θαη ησλ δειηίσλ ηηκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  γηα 

ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 31/5/2022 γηα ηηο ηηκέο παληνπσιείνπ θαη 

15/6/2022 γηα ηηο ηηκέο θξεαηηθψλ, ηρζχσλ. Γηα ηα ππφινηπα είδε πνπ δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ 

ζηα δειηία, έγηλε έξεπλα ζηελ αγνξά.  

Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβάιιεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 25 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 19 

πεξίπησζε 2 παξ. 1 ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ παξνχζα πεξηιακβάλεη 11 ηκήκαηα θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ, 
κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο θάιπςεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζνηήησλ θάζε ηκήκαηνο. 
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα φιε ηελ πνζφηεηα ησλ εηδψλ πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 59 ηνπ Ν. 4412/2016).  

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζηελ γξακκαηεία ηεο θαηαζθήλσζεο ζε θιεηζηφ θάθειν 
νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ 
ηνπ ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξέο. Πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2397065875, αξ. θαμ 
2397061888. 

H αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

θαηαζθήλσζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα απνζηαινχλ ζην Γήκν. Κξηηήξην αλάζεζεο ζα είλαη ε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ην μεγαλύηεπο δηλ. 

ενιαίο ποζοζηό έκπηωζηρ επί ηοιρ εκαηό (%) ανά Σμήμα ζηελ λφκηκα δηακνξθνχκελε 

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

πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηνπ ηκήκαηνο εκπνξίνπ θαη 





ηνπξηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Ν.3438/2006, απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα www.pkm.gr. Γηα ηα ππφινηπα είδε πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην δειηίν, ην πνζνζηφ (%) ηεο έθπησζεο ζα εθαξκφδεηαη ζηελ ηηκή ηνπ 

ππφςε είδνπο φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Δλδεηθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππ’ 

αξ. 45/2022 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.  

          Ο Γήκνο Βφιβεο πξνζθεχγεη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο βάζεη  ηνπ άξζξνπ 32 
θαη  «ιφγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2»: 

«1. Σηις ειδικές περιπηώζεις και περιζηάζεις ποσ προβλέπονηαι ζηις παραγράθοσς 2 έως 6, οι 
αναθέηοσζες αρτές μπορούν να αναθέηοσν δημόζιες ζσμβάζεις προζθεύγονηας ζηη 
διαδικαζία με διαπραγμάηεσζη τωρίς προηγούμενη δημοζίεσζη. 

2. Η διαδικαζία με διαπραγμάηεσζη τωρίς προηγούμενη δημοζίεσζη μπορεί να 
τρηζιμοποιείηαι για δημόζιες ζσμβάζεις έργων, προμηθειών και σπηρεζιών ζε οποιαδήποηε 
από ηις καηωηέρω περιπηώζεις: …………………………………. 

γ) ζηο μέηρο ποσ είναι απολύηως απαραίηηηο, εάν λόγω καηεπείγοσζας ανάγκης 
οθειλόμενης ζε γεγονόηα απρόβλεπηα για ηην αναθέηοσζα αρτή, δεν είναι δσναηή η 
ηήρηζη ηων προθεζμιών ποσ προβλέπονηαι για ηις ανοικηές, κλειζηές ή ανηαγωνιζηικές 
διαδικαζίες με διαπραγμάηεσζη. 

Οι περιζηάζεις ποσ επικαλούνηαι οι αναθέηοσζες αρτές για ηην αιηιολόγηζη ηης 
καηεπείγοσζας ανάγκης δεν πρέπει ζε καμία περίπηωζη να απορρέοσν από δική ηοσς 
εσθύνη.» 

ςγκεκπιμένα: 

     α) Με ηελ ππ’ αξηζκ. 38499/21-04-2022 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2107/η.Β΄/28-04-2022) Τπνπξγηθή 
Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη 
Δζσηεξηθψλ, κε ζέκα: «Αλάζεζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζθελψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο ζε Γήκνπο», (ΑΓΑ: 9Β746ΜΣΛΚ-ΞΡΡ), πιεξνθνξεζήθακε  φηη  αλαηέζεθε ε 
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ – Καηαζθελψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ 
Πξνγξάκκαηνο ζε Γήκνπο, άξα θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Παηδηθήο Καηαζθήλσζεο – Δμνρήο 
ηαπξνχ γηα ην έηνο 2022, ζην Γήκν Βφιβεο. 

ηηο δαπάλεο ηεο θαηαζθήλσζεο ζα πεξηιακβάλνληαη κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ, αλάζεζε 
έξγσλ θαη εξγαζηψλ θαη δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πνπ ζα θαιπθζνχλ απφ ηηο 
εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 κε ηηο νπνίεο ελ ζπλερεία ζα 
επηρνξεγεζνχλ νη Γήκνη.   

    β)  Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην κε  Αξ. Πξση. 57166/17-06-2022 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ κε ζέκα : «Πξνγξακκαηηζκφο ρξεκαηνδφηεζεο Γήκσλ 
γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ θαηαζθελψζεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2022», 
ρξεκαηνδνηείηαη ν Γήκνο Βφιβεο κε πνζφ 150.000,00 €, γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ 
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Παηδηθήο Καηαζθήλσζεο – Δμνρήο ηαπξνχ γηα ην έηνο 2022. 

Άπα οι Γήμοι πος θα λειηοςπγήζοςν ηιρ καηαζκηνώζειρ δεν μποπούν ζε αςηή ηη 
δεδομένη ζηιγμή να εκκινήζοςν διαδικαζία διαγωνιζηική αθού δεν είναι διαθέζιμερ οι 
πιζηώζειρ ζηον πποϋπολογιζμό ηοςρ. Δλ ζπλερεία ζα δνζνχλ ηα ρξήκαηα θαη ζα δηαηεζνχλ 
ζε αλάινγνπο ΚΑΔ κέζσ αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. 

β) Ζ ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθήλσζεο εκπεξηέρεη αλάζεζε ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 
107 & 109 ηνπ λ.4412/16 «Αλάζεζε ζπκβάζεσλ γηα θνηλσληθέο θαη άιιεο εηδηθέο ππεξεζίεο 
(άξζξα 74 θαη 76 παξάγξαθνο 1 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)». Οη θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ πνπ 
πξφθεηηαη λα αλαηεζνχλ  είλαη : α. Τπεξεζίεο πγείαο, θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ζπλαθείο πξνο 
απηέο ππεξεζίεο, Γηνηθεηηθέο θνηλσληθέο, εθπαηδεπηηθέο, πγεηνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

http://www.pkm.gr/




ππεξεζίεο, Τπεξεζίεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, Λνηπέο θνηλνηηθέο, θνηλσληθέο θαη 
αηνκηθέο ππεξεζίεο,  Τπεξεζίεο μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ, Παξνρή ππεξεζηψλ ζην 
θνηλσληθφ ζχλνιν. πλεπψο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπο ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο 
απαξαίηεησλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθήλσζεο ππεξεζηψλ απζηεξά εμεηδηθεπκέλσλ θαη 
θαζνξηζκέλσλ απφ ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ιεηηνπξγίαο ηεο.  

γ) Γεν είναι δςναηή η ηήπηζη ηων πποθεζμιών για ηη διαγωνιζηική διαδικαζία διόηι 
απαιηεί σπονικό διάζηημα ηοςλάσιζηον δύο μηνών με ηην πποϋπόθεζη όηι δεν θα 
ςπάπξοςν ενζηάζειρ, ελψ θξίλεηαη απαξαίηεην λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην αξγφηεξν ηελ έσο 7 
Ηνπιίνπ, θαζψο η ζςγκεκπιμένη καηαζκήνωζη διαθέηει μόνο ζκηνέρ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 
φηη δελ κπνξεί λα παξαηαζεί ε ιεηηνπξγία ηεο απφ ηα κέζα επηεκβξίνπ θαη κεηά θαζψο εθηφο 
απφ κηθξά παηδηά θηινμελεί θαη εππαζείο νκάδεο φπσο είλαη ηα ΑΜΔΑ θαη ηα ΚΑΠΖ και δεν 
μποπεί να ανηαποκπιθεί ζε ένηονερ βποσοπηώζειρ και κπύο. 

δ) Σέινο είλαη επηηαθηηθήο αλάγθεο ε ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθήλσζεο θαζψο ν θνηλσληθφο ηεο 
ξφινο δηαθαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θάζε ρξφλν θηινμελεί κεγάιν αξηζκφ ηφζν παηδηψλ απφ 
νηθνλνκηθά αζζελείο νηθνγέλεηεο, φζν θαη απφ άηνκα εππαζψλ νκάδσλ. Κάθε έηορ θιλοξενεί 
ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ καπκινοπαθείρ, ΑΜΔΑ και ΚΑΠΖ. Ππάγμα πος ζημαίνει όηι δεν 
ππέπει να επιηπαπεί οποιαδήποηε καθςζηέπηζη ηηρ έναπξηρ ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ ή 
ακόμα σειπόηεπα ηην αναζηολή ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ για ηην θεηινή καηαζκηνωηική 
πεπίοδο πος θα αποππέει από σπονοβόπερ διαδικαζίερ. 

Ζ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 206-215 θαη 221 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο θαιείηαη λα παξίζηαηαη εθ’ φζνλ ην επηζπκεί ν 

πξνκεζεπηήο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζψλ ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

            H πξνκήζεηα, ε νπνία πξνθαιεί δαπάλε θάησ ηνπ νξίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ 

Βηβιίνπ 1 ηνπ Ν.4412/2016, ζα αλαηεζεί θαη ζα εθηειεζηεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο  :  

1)  ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,   

2)  ηνπ Ν. 3463/2006 "Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο" θαη ηνπ Ν.3852/2010, 

3) ηελ ππ’ αξηζκ. 57446/17-6-2022 εγθχθιην κε ζέκα «Οδεγίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία 
θαηαζθελψζεσλ θηινμελίαο: • παηδηψλ ειηθίαο 6 έσο 16 εηψλ • Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο • 
Ζιηθησκέλσλ Αηφκσλ θαη Μέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ 
COVID–19». 

4) ηελ ππ’ αξηζκ. 38499/21-04-2022 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2107/η.Β΄/28-04-2022) Τπνπξγηθή Απφθαζε 
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δζσηεξηθψλ, κε ζέκα: 
«Αλάζεζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζθελψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε 
Γήκνπο», (ΑΓΑ: 9Β746ΜΣΛΚ-ΞΡΡ), 

5) ην κε  Αξ. Πξση. 57166/17-06-2022 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 
Τπνζέζεσλ κε ζέκα : «Πξνγξακκαηηζκφο ρξεκαηνδφηεζεο Γήκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 
δαπαλψλ θαηαζθελψζεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2022» 

            Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, πξνζθαιείηαη λα πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο δέθα πέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα, κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 45 ηνπ Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/09.03.2021 

ηεχρνο Α’). Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέιε. 

Ζ ζχκβαζε ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη σο ην θιείζηκν ηεο Παηδηθήο 

Καηαζθήλσζεο ηαπξνχ. 





Σνλ αλάδνρν βαξχλεη ε λφκηκε θξάηεζε ηνπ 4% (θφξνο πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ). 

Δπίζεο παξαθξαηείηαη 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (άξζξν 4 ηνπ Ν.4013/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 44 ηνπ 

Ν.4605/2019), 0,06 % ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) (παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/2016, Κ.Τ.Α. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ 969/Β'/22-03-17), θαζψο θαη 

3,6% επί ηεο θξάηεζεο απηήο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 3335/11-12-2014. 

O Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν.  

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεη κε 100% εμφθιεζε ηεο αμίαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ 

ππνβνιή ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζε εμήληα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ 

θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο πξνκεζεηψλ ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 129 

ηνπ Ν. 4412/2016.    

 

 
     

 
 
            
 
                        

 
 
 
 
 

          Διέγρζεθε                                        ηαπξφο, 01/07/2022 
 

    Ζ Πξντζηακέλε   
Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 
 
 
 
           θνπιίδνπ Υξηζηίλα 

TE ∆ηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ 

 
                       H ζπληάμαζα 

 
 
 
 
 
                     Καηξαληδή Αξγπξψ 
                      ΠΔ Γεσπφλσλ 
      





     

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
∆ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
Απ. Μελέηηρ: 45/2022 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝ.ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣΖΣ

Α 
ΣΗΜΖ / 

ΜΟΝ.ΜΔΣ ΜΔΡΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ   

ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - 
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΦΑΡΗΑ - 
ΛΑΥΑΝΗΚΑ           

1 Φαζνιάθηα Πιαηηά  θηιφ  90 2,61 234,90 
  

2 Αξαθάο θηιφ  90 2,64 237,60 
  

3 

Καιακάξηα 

θαζαξηζκέλα ξνδέιεο θηιφ  90 8,83 794,70 
  

4 Βαθαιάνο θηιέην  θηιφ  90 6,18 556,20 
  

5 Γαιένο θέηα θηιφ  90 6,18 556,20 
  

    
ύνολο 
ΣΜΖΜΑΣΟ     

2.379,60 

   

    ΦΠΑ 13%     

309,35 

   

    
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ     

2.688,95 

   

  
 

        
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝ.ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣΖΣ

Α 
ΣΗΜΖ / 

ΜΟΝ.ΜΔΣ ΜΔΡΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ   
ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ -  
ΣΤΡΟΠΗΣΔ  
            

1 Σπξφπηηα (θνπξνχ) ηεκ 700,00 1,50 1.050,00 
  

2 Πίηζα  ηεκ 700,00 1,50 1.050,00 
  

3 Μπνπγάηζα (θξέκα) ηεκ 700,00 1,50 1.050,00 
  

4 Μπνπγάηζα (ηπξί) ηεκ 700,00 1,50 1.050,00 
  

    
ύνολο 
ΣΜΖΜΑΣΟ     

4.200,00 
  

    ΦΠΑ 24%     
1.008,00 

  

    
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ     

5.208,00 
  

      

 
 





Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝ.ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣΖΣ

Α 
ΣΗΜΖ / 

ΜΟΝ.ΜΔΣ ΜΔΡΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ   
ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΡΔΑ 
            

1 

Κξέαο Βφεην λεαξφ δψν 

άλεπ νζηψλ ειιεληθφ  θηιφ 500 8,76 4.380,00 
  

2 

Κξέαο ρνηξηλφ άλεπ 

νζηψλ ειιεληθφ  θηιφ 165 5,53 912,45 
  

3 Μπξηδφιεο ρνηξηλέο θηιφ  165 4,78 788,70 
  

4 Κνηφπνπια λσπά θηιφ  500 3,27 1.635,00 
  

5 νπβιάθηα ρνηξηλά θηιφ 300 6,80 2.040,00 
  

    
ύνολο 
ΣΜΖΜΑΣΟ     

9.756,15 
  

    ΦΠΑ 13%     
1.268,30 

  

    
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ     

11.024,45 
  

  
 

        
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝ.ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣΖΣ

Α 
ΣΗΜΖ / 

ΜΟΝ.ΜΔΣ ΜΔΡΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ   
ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - 
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ           

1 Πάζηεο δηάθνξεο  ηεκ 300 1,30 390,00 
  

2 Μηιθέηγ ηεκ 300 1,30 390,00 
  

3 Πξνθηηεξφι ηεκ 300 1,30 390,00 
  

4 Λνπθνπκάο Άρλε ηεκ 300 1,30 390,00 
  

5 Κέηθ ζνθνιάηαο ηεκ 300 1,30 390,00 
  

6 Κέηθ άρλεο ηεκ 300 1,30 390,00 
  

7 Κξνπαζάλ ζνθνιάηαο ηεκ 300 1,30 390,00 
  

    
ύνολο 
ΣΜΖΜΑΣΟ     

2.730,00 
  

    ΦΠΑ 24%     
655,20 

  

    
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ     

3.385,20 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           

 





Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝ.ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣΖΣ

Α  
ΣΗΜΖ / 

ΜΟΝ.ΜΔΣ ΜΔΡΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ   

ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΓΑΛΑ - 
ΓΗΑΟΤΡΣΗ           

1 

Γάια θξέζθν 

παζηεξησκέλν θαη 

νκνγελνπνηεκέλν  

ιίηξνπ. 3,5% ιηπαξά  ηεκ 3.500,00 1,02 3.563,00 
  

2 

Γηανχξηη αγειάδνο 

220γξ.  ηεκ 200,00 0,82 164,00 
  

3 

ηξαγγηζηφ γηανχξηη 

200γξ ηεκ 200,00 1,00 200,00 
  

    
ύνολο 
ΣΜΖΜΑΣΟ     

3.927,00 
  

    ΦΠΑ 13%     

510,51 
  

    
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ     

4.437,51 
  

  
 

        
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝ.ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣΖΣ

Α 
ΣΗΜΖ / 

ΜΟΝ.ΜΔΣ ΜΔΡΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ   

ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΥΤΜΟΗ           

1 

Νέθηαξ ρπκφο 

πνξηνθάιη  200ml ηεκ 1.500,00 0,50 750,00 
  

2 Υπκφο Βχζζηλν 200ml ηεκ 1.500,00 0,50 750,00 
  

3 Νεξφ χδσξ 500ml ηεκ 300,00 0,40 120,00 
  

4 

Αλαςπθηηθά δηάθνξα 

330ml ηεκ 300,00 0,50 150,00 

 

    
ύνολο 
ΣΜΖΜΑΣΟ     

1.770,00 

  

    Φ.Π.Α 13%      

230,10 

  

    
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ     

2.000,10 

  

  
 

        
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝ.ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣΖ

ΣΑ 
ΣΗΜΖ / 

ΜΟΝ.ΜΔΣ ΜΔΡΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 
 

  
ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: 
ΜΠΑΚΑΛΗΚΖ         

 

1 

Επκαξηθά (φιεο νη 

πνηθηιίεο) 500γξ 
ηεκ 

700,00 0,90 630,00 

 

2 
Ρχδη θίηξηλν 500γξ 

ηεκ 
300,00 1,47 441,00 

 

3 
Ρχδη γιαζζέ 500γξ 

ηεκ 
300,00 1,10 330,00 

 

4 

Διαηφιαδν δνρείν 5 

ιίηξσλ 
ηεκ 

120,00 28,22 3.386,40 

 

5 
Φαζφιηα κέηξηα 500γξ 

ηεκ 
100,00 1,46 146,00 

 





6 
Φαθέο ςηιέο 500γξ 

ηεκ 
100,00 1,39 139,00 

 

7 
Φαζφιηα γίγαληεο 1θηιφ 

ηεκ 
100,00 4,14 414,00 

 

8 
Αιεχξη 1θηι.  

ηεκ 
200,00 1,21 242,00 

 

9 
Απγά 50-60γξ 

ηεκ 
1.500,00 0,32 480,00 

 

10 
Σζάη καχξν θηινχ 

ηεκ 
2,00 7,00 14,00 

 

11 
Σζάη βνπλνχ  θηινχ 

ηεκ 
2,00 12,00 24,00 

 

12 
Εάραξε 1θηιφ 

ηεκ 
100,00 0,81 81,00 

 

13 
Αιάηη 500γξ 

ηεκ 
80,00 0,51 40,80 

 

14 
Μαξκειάδα θηινχ 

ηεκ 
100,00 8,22 822,00 

 

15 
Μέιη θηινχ 

ηεκ 
50,00 9,21 460,50 

 

16 
Μεξέληα θηινχ 

ηεκ 
80,00 5,50 440,00 

 

17 
Διηέο δνρείν 

ηεκ 
8,00 5,00 40,00 

 

18 
Σνκαηνπνιηφο 5θηιψλ 

ηεκ 
30,00 6,00 180,00 

 

19 
Υπκφο Λεκφλη 400γξ 

ηεκ 
101,00 0,30 30,30 

 

20 
Ξχδη 400γξ 

ηεκ 
102,00 0,39 39,78 

 

21 
Γάια εβαπνξέ 410γξ 

ηεκ 
150,00 0,80 120,00 

 

22 
Κνξλθιέηθο θηινχ 

ηεκ 
200,00 3,90 780,00 

 

23 
Κξνπαζάλ  

ηεκ 
2.000,00 0,50 1.000,00 

 

24 
Πνπξέο θηινχ 

ηεκ 
80,00 3,70 296,00 

 

25 
Καθέο ειιεληθφο 200γξ 

ηεκ 
30,00 2,98 89,40 

 

26 
Ρίγαλε θηινχ 

ηεκ 
2,00 6,80 13,60 

 

27 
Λνπθάληθα  θηινχ 

ηεκ 
80,00 6,00 480,00 

 

28 
Βηηάκ 500γξ 

ηεκ 
180,00 1,30 234,00 

 

29 
Μαξγαξίλε κεξ. 20γξ 

ηεκ 
2.000,00 0,70 1.400,00 

 

30 
Καθάν 500γξ 

ηεκ 
20,00 6,92 138,40 

 

31 
Αξαβνζηηέιαην 5ιηη. 

ηεκ 
90,00 15,71 1.413,90 

 

32 
Πηπέξη καχξν θηινχ 

ηεκ 
5,00 10,50 52,50 

 

33 
Κέηζαπ 4θηι. 

ηεκ 
7,00 6,50 45,50 

 

34 
Βαλίιηα ζθφλε 1,5γξ 

ηεκ 
50,00 0,37 18,50 

 

35 

Κξέκα θάζηεξ πάνπληεξ 

ζπζθεπαζία 
ηεκ 

10,00 4,48 44,80 

 





36 
Πάπξηθα ζπζθ. 1θηινχ 

ηεκ 
1,00 12,30 12,30 

 

37 
Καθέο ζηηγκηαίνο 200γξ 

ηεκ 
30,00 5,70 171,00 

 

38 
Μαγηνλέδα 500γξ. 

ηεκ 
7,00 2,17 15,19 

 

39 
Άρλε δάραξε 400γξ 

ηεκ 
6,00 0,80 4,80 

 

40 

Μπηζθφην καθξφζηελα 

ζπζθεπαζία 250γξ 
ηεκ 

20,00 1,20 24,00 

 

41 
Σξνχθα  100γξ 

ηεκ 
5,00 1,50 7,50 

 

42 
Ηλδνθάξπδνζπζθ.100γξ 

ηεκ 
4,00 1,00 4,00 

 

43 
Καλέια 200γξ 

ηεκ 
2,00 2,40 4,80 

 

44 
Φσκί ηνζη ζπζθεπαζία  

ηεκ 
200,00 1,80 360,00 

 

45 

Μπέηθνλ ζε θέηεο 

(ζπζθεπαζία θηινχ) 
ηεκ 

10,00 7,50 75,00 

 

46 

Γαινπνχια ζε θέηεο 

(ζπζθεπαζία θηινχ) 
ηεκ 

30,00 7,70 231,00 

 

47 

Μειηηδαλνζαιάηα 

(ζπζθεπαζία θηινχ) 
ηεκ 

5,00 4,20 21,00 

 

48 

Σπξνθαπηεξή 

(ζπζθεπαζία θηινχ) 
ηεκ 

5,00 5,10 25,50 

 

49 

Σαξακάο (ζπζθεπαζία 

θηινχ) 
ηεκ 

3,00 3,90 11,70 

 

50 

Κάζηεξ πάνπληεξ 

ζπζθεπαζία 120γξ 
ηεκ 

30,00 1,00 30,00 

 

51 
Μνπζηάξδα 4θηι. 

ηεκ 
10,00 6,90 69,00 

 

52 

Μπέηθηλ πάνπληεξ 

200γξ 
ηεκ 

8,00 1,40 11,20 

 

53 
φδα θαγεηνχ θηινχ 

ηεκ 
2,00 1,30 2,60 

 

    

  

  

15.587,97 

  ύνολο ΣΜΖΜΑΣΟ 

    Φ.Π.Α. 13% (Για ηα είδη από 1 έωρ 49) 

  
 2.011,77 

 

    Φ.Π.Α. 24% (Για ηα είδη από 50 έωρ 53) 

27,072 

 

    ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 
17.626,81 

 

            
 





Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝ.ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣΖΣ

Α 
ΣΗΜΖ / 

ΜΟΝ.ΜΔΣ ΜΔΡΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ   

ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΑΝΑΒΗΚΖ           

1 
Νηνκάηεο  

θηιφ  
4.500,00 1,80 8.100,00 

  

2 
Καξπνχδηα 

θηιφ  
2.500,00 0,90 2.250,00 

  

3 
Αγγνπξάθηα 

ηεκ 
1.500,00 0,70 1.050,00 

  

4 
Κξεκκχδηα μεξά 

θηιφ  
450,00 0,90 405,00 

  

5 
Ματληαλφο 

ηεκ 
60,00 0,55 33,00 

  

6 
Γεκηζηά πηπέξηα 

θηιφ  
400,00 1,30 520,00 

  

7 
Παηάηεο εγρψξηεο 

θηιφ  
3.500,00 0,80 2.800,00 

  

8 
Κνινθπζάθηα 

θηιφ  
500,00 1,10 550,00 

  

9 
Ρνδάθηλα 

θηιφ  
500,00 2,10 1.050,00 

  

10 
Μειηηδάλεο 

θηιφ  
200,00 1,60 320,00 

  

11 

Πηπεξηά γηα 

ηεγάλη 
θηιφ  

200,00 1,50 300,00 
  

12 
Άλεζνο 

ηεκ 
30,00 0,55 16,50 

  

13 

Πηπεξηά 

Φισξίλεο 
θηιφ  

100,00 2,10 210,00 
  

14 
Καξφηα 

θηιφ 
30,00 1,25 37,50 

  

15 
Πεπφληα 

θηιφ 
800,00 1,10 880,00 

  

16 
ηαθχιηα 

θηιφ 
150,00 4,70 705,00 

  

17 
Λεκφληα εγρψξηα 

θηιφ 
100,00 1,10 110,00 

  

18 
Νεθηαξίληα 

θηιφ 
300,00 2,10 630,00 

  

    
ύνολο 
ΣΜΖΜΑΣΟ     

19.967,00 
  

    ΦΠΑ 13%     

2.595,71 

  

    
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ     

22.562,71 

  

  
 

        
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝ.ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣΖΣ

Α 
ΣΗΜΖ / 

ΜΟΝ.ΜΔΣ     

ΣΜΖΜΑ: ΠΑΓΧΣΑ           

1 
Γηάθνξα παγσηά  ηεκ 2.000 1,60 3.200,00 

  

    
 ύνολο 
ΣΜΖΜΑΣΟ     

3.200,00 

  

     ΦΠΑ 24%     

768,00 

  

    
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ     

3.968,00 

  





  
 

    
     

 
        

 
Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝ.ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΖΣ
Α 

ΣΗΜΖ / 
ΜΟΝ.ΜΔΣ ΜΔΡΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ   

ΣΜΖΜΑ: 
ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ             

1 
Σπξί Φέηα θηιά  450 9,50 4.275,00 

  

2 
Καζέξη  θηιά  200 12,50 2.500,00 

  

3 
Ζκίζθιεξν ηπξί  θηιά  50 12,50 625,00 

  

    
 ύνολο 
ΣΜΖΜΑΣΟ     

7.400,00 
  

     ΦΠΑ 13%     
962,00 

  

    
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ     

8.362,00 

  

  
 

        
   

 
        

 
Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝ.ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΖΣ
Α 

ΣΗΜΖ / 
ΜΟΝ.ΜΔΣ ΜΔΡΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ   

ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΦΧΜΗ           

1 
Άξηνο θηινχ ηεκ 2800 1,6 4.480,00 

  

2 

Φσκάθηα 

ζάληνπηηο ηεκ 1500 0,3 450,00 
  

    
ύνολο 
ΣΜΖΜΑΣΟ     

4.930,00 

  

    ΦΠΑ 13%     

640,9 

  

    
ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ     

5.570,90 

  

  
 

        
  

 
 
 

  Διέγρζεθε                                        ηαπξφο, 01/07/2022 

      Ζ Πξντζηακέλε   Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

                                                                               H ζπληάμαζα 
 
 

 
                                                                               Καηξαληδή Αξγπξψ 
                                                                              ΠΔ Γεσπφλσλ 

 
  
 
          θνπιίδνπ Υξηζηίλα 
      TE ∆ηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ 
                        

 
 
 
 
 





 
 
 

      

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
∆ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
Απ. Μελέηηρ: 45/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.  ΔΝΣΤΠΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ   ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

      

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
∆ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
Απ. Μελέηηρ: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 

Τει. Δπηθνηλωλίαο : ……………………………..  

Α.Φ.Μ. …………………………………………….  Γ.Ο.Υ. ………………………………. 

Αθνύ έιαβα γλώζε ηωλ ζηνηρείωλ ηεο ππ’ αξ. 45/2022 κειέηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Βόιβεο θαζώο θαη ηωλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, ππνβάιιω ηελ παξνύζα 

πξνζθνξά θαη δειώλω όηη απνδέρνκαη πιήξωο θαη ρωξίο επηθύιαμε ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξ. 45/2022 

κειέηεο θαη ηωλ εγγξάθωλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπκθωλνύλ απόιπηα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη αλαιακβάλω ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηηο αθόινπζεο 

ηηκέο κνλάδαο: 

ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΦΑΡΗΑ - ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 

ΦΑΡΗΑ - ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

2.379,60 € 

 

 

 

…………….% 

 

Σο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά Σμήμα 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 Σμιματοσ Εμπορίου και Σουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Περιφζρειασ 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). ε περίπτωςθ που 

κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Σμιματοσ Εμπορίου τθσ 

Περιφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ όπωσ αυτι 

εμφανίηεται ςτον Πίνακα του Ενδεικτικοφ Προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 45/2022 μελζτθσ. 

                                                                                    Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (τοιχεία προμθκευτι, ςφραγίδα, υπογραφι , θμερομθνία) 

     

http://www.pkm.gr/




 

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
∆ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
Απ. Μελέηηρ: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 

Τει. Δπηθνηλωλίαο : ……………………………..  

Α.Φ.Μ. …………………………………………….  Γ.Ο.Υ. ………………………………. 

Αθνύ έιαβα γλώζε ηωλ ζηνηρείωλ ηεο ππ’ αξ. 45/2022 κειέηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Βόιβεο θαζώο θαη ηωλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, ππνβάιιω ηελ παξνύζα 

πξνζθνξά θαη δειώλω όηη απνδέρνκαη πιήξωο θαη ρωξίο επηθύιαμε ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξ. 45/2022 

κειέηεο θαη ηωλ εγγξάθωλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπκθωλνύλ απόιπηα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη αλαιακβάλω ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηηο αθόινπζεο 

ηηκέο κνλάδαο: 

ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ -  ΣΤΡΟΠΗΣΔ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (24%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΗΜΑ -  ΣΤΡΟΠΗΣΔ 
4.200,00 € 

 

 

 

…………….% 

 

Σο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά Σμήμα 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 Σμιματοσ Εμπορίου και Σουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Περιφζρειασ 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). ε περίπτωςθ που 

κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Σμιματοσ Εμπορίου τθσ 

Περιφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ όπωσ αυτι 

εμφανίηεται ςτον Πίνακα του Ενδεικτικοφ Προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 45/2022 μελζτθσ.  

                                                                                    Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (τοιχεία προμθκευτι, ςφραγίδα, υπογραφι , θμερομθνία) 

 

   

http://www.pkm.gr/




   

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
∆ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
Απ. Μελέηηρ: 45/2022 
 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 

Τει. Δπηθνηλωλίαο : ……………………………..  

Α.Φ.Μ. …………………………………………….  Γ.Ο.Υ. ………………………………. 

Αθνύ έιαβα γλώζε ηωλ ζηνηρείωλ ηεο ππ’ αξ. 45/2022 κειέηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Βόιβεο θαζώο θαη ηωλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, ππνβάιιω ηελ παξνύζα 

πξνζθνξά θαη δειώλω όηη απνδέρνκαη πιήξωο θαη ρωξίο επηθύιαμε ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξ. 45/2022 

κειέηεο θαη ηωλ εγγξάθωλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπκθωλνύλ απόιπηα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη αλαιακβάλω ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηηο αθόινπζεο 

ηηκέο κνλάδαο: 

ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΡΔΑ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΗΜΑ - ΚΡΔΑ 
9.756,15 € 

 

 

 

…………….% 

 

Σο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά Σμήμα 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 Σμιματοσ Εμπορίου και Σουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Περιφζρειασ 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). ε περίπτωςθ που 

κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Σμιματοσ Εμπορίου τθσ 

Περιφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ όπωσ αυτι 

εμφανίηεται ςτον Πίνακα του Ενδεικτικοφ Προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 45/2022 μελζτθσ.  

                                                                                    Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (τοιχεία προμθκευτι, ςφραγίδα, υπογραφι , θμερομθνία) 

 

http://www.pkm.gr/




         

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
∆ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
Απ. Μελέηηρ: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 

Τει. Δπηθνηλωλίαο : ……………………………..  

Α.Φ.Μ. …………………………………………….  Γ.Ο.Υ. ………………………………. 

Αθνύ έιαβα γλώζε ηωλ ζηνηρείωλ ηεο ππ’ αξ. 45/2022 κειέηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Βόιβεο θαζώο θαη ηωλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, ππνβάιιω ηελ παξνύζα 

πξνζθνξά θαη δειώλω όηη απνδέρνκαη πιήξωο θαη ρωξίο επηθύιαμε ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξ. 45/2022 

κειέηεο θαη ηωλ εγγξάθωλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπκθωλνύλ απόιπηα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη αλαιακβάλω ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηηο αθόινπζεο 

ηηκέο κνλάδαο: 

ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ - ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (24%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΗΜΑ - ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 
2.730,00 € 

 

 

 

…………….% 

 

 
Σο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά Σμήμα 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 Σμιματοσ Εμπορίου και Σουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Περιφζρειασ 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). ε περίπτωςθ που 

κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Σμιματοσ Εμπορίου τθσ 

Περιφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ όπωσ αυτι 

εμφανίηεται ςτον Πίνακα του Ενδεικτικοφ Προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 45/2022 μελζτθσ.  

                                                                                    Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (τοιχεία προμθκευτι, ςφραγίδα, υπογραφι , θμερομθνία) 

http://www.pkm.gr/




     

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
∆ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
Απ. Μελέηηρ: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 

Τει. Δπηθνηλωλίαο : ……………………………..  

Α.Φ.Μ. …………………………………………….  Γ.Ο.Υ. ………………………………. 

Αθνύ έιαβα γλώζε ηωλ ζηνηρείωλ ηεο ππ’ αξ. 45/2022 κειέηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Βόιβεο θαζώο θαη ηωλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, ππνβάιιω ηελ παξνύζα 

πξνζθνξά θαη δειώλω όηη απνδέρνκαη πιήξωο θαη ρωξίο επηθύιαμε ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξ. 45/2022 

κειέηεο θαη ηωλ εγγξάθωλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπκθωλνύλ απόιπηα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη αλαιακβάλω ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηηο αθόινπζεο 

ηηκέο κνλάδαο: 

ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΓΑΛΑ - ΓΗΑΟΤΡΣΗ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΗΜΑ: ΓΑΛΑ - ΓΗΑΟΤΡΣΗ 
3.927,00 € 

 

 

 

…………….% 

 

          Σο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά Σμήμα 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 Σμιματοσ Εμπορίου και Σουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Περιφζρειασ 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). ε περίπτωςθ που 

κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Σμιματοσ Εμπορίου τθσ 

Περιφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ όπωσ αυτι 

εμφανίηεται ςτον Πίνακα του Ενδεικτικοφ Προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 45/2022 μελζτθσ.  

                                                                                   Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (τοιχεία προμθκευτι, ςφραγίδα, υπογραφι , θμερομθνία) 

 

http://www.pkm.gr/




     

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
∆ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
Απ. Μελέηηρ: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 

Τει. Δπηθνηλωλίαο : ……………………………..  

Α.Φ.Μ. …………………………………………….  Γ.Ο.Υ. ………………………………. 

Αθνύ έιαβα γλώζε ηωλ ζηνηρείωλ ηεο ππ’ αξ. 45/2022 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαζώο θαη ηωλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, ππνβάιιω ηελ παξνύζα 

πξνζθνξά θαη δειώλω όηη απνδέρνκαη πιήξωο θαη ρωξίο επηθύιαμε ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξ. 45/2022 

κειέηεο θαη ηωλ εγγξάθωλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπκθωλνύλ απόιπηα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη αλαιακβάλω ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηηο αθόινπζεο 

ηηκέο κνλάδαο: 

ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΥΤΜΟΗ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΗΜΑ: ΥΤΜΟΗ 
1.770,00 € 

 

 

 

…………….% 

 

          Σο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά Σμήμα 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 Σμιματοσ Εμπορίου και Σουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Περιφζρειασ 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). ε περίπτωςθ που 

κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Σμιματοσ Εμπορίου τθσ 

Περιφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ όπωσ αυτι 

εμφανίηεται ςτον Πίνακα του Ενδεικτικοφ Προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 45/2022 μελζτθσ.  

                                                                                   Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (τοιχεία προμθκευτι, ςφραγίδα, υπογραφι , θμερομθνία) 

 

http://www.pkm.gr/




     

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
∆ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
Απ. Μελέηηρ: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 

Τει. Δπηθνηλωλίαο : ……………………………..  

Α.Φ.Μ. …………………………………………….  Γ.Ο.Υ. ………………………………. 

Αθνύ έιαβα γλώζε ηωλ ζηνηρείωλ ηεο ππ’ αξ. 45/2022 κειέηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Βόιβεο θαζώο θαη ηωλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, ππνβάιιω ηελ παξνύζα 

πξνζθνξά θαη δειώλω όηη απνδέρνκαη πιήξωο θαη ρωξίο επηθύιαμε ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξ. 45/2022 

κειέηεο θαη ηωλ εγγξάθωλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπκθωλνύλ απόιπηα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη αλαιακβάλω ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηηο αθόινπζεο 

ηηκέο κνλάδαο: 

ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΠΑΚΑΛΗΚΖ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ                     

(13% & 24%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΠΑΚΑΛΗΚΖ 
15.587,97 € 

 

 

 

…………….% 

 

          Σο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά Σμήμα 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 Σμιματοσ Εμπορίου και Σουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Περιφζρειασ 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). ε περίπτωςθ που 

κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Σμιματοσ Εμπορίου τθσ 

Περιφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ όπωσ αυτι 

εμφανίηεται ςτον Πίνακα του Ενδεικτικοφ Προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 45/2022 μελζτθσ.  

                                                                                   Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (τοιχεία προμθκευτι, ςφραγίδα, υπογραφι , θμερομθνία) 

 

http://www.pkm.gr/




     

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
∆ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
Απ. Μελέηηρ: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 

Τει. Δπηθνηλωλίαο : ……………………………..  

Α.Φ.Μ. …………………………………………….  Γ.Ο.Υ. ………………………………. 

Αθνύ έιαβα γλώζε ηωλ ζηνηρείωλ ηεο ππ’ αξ. 45/2022 κειέηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Βόιβεο θαζώο θαη ηωλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, ππνβάιιω ηελ παξνύζα 

πξνζθνξά θαη δειώλω όηη απνδέρνκαη πιήξωο θαη ρωξίο επηθύιαμε ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξ. 45/2022 

κειέηεο θαη ηωλ εγγξάθωλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπκθωλνύλ απόιπηα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη αλαιακβάλω ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηηο αθόινπζεο 

ηηκέο κνλάδαο: 

ΣΜΖΜΑ: ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΑΝΑΒΗΚΖ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ                     

(13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΗΜΑ: ΜΑΝΑΒΗΚΖ 
19.967,00 € 

 

 

 

…………….% 

 

          Σο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά Σμήμα 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 Σμιματοσ Εμπορίου και Σουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Περιφζρειασ 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). ε περίπτωςθ που 

κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Σμιματοσ Εμπορίου τθσ 

Περιφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ όπωσ αυτι 

εμφανίηεται ςτον Πίνακα του Ενδεικτικοφ Προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 45/2022 μελζτθσ.  

                                                                                   Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (τοιχεία προμθκευτι, ςφραγίδα, υπογραφι , θμερομθνία) 

 

http://www.pkm.gr/




     

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
∆ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
Απ. Μελέηηρ: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 

Τει. Δπηθνηλωλίαο : ……………………………..  

Α.Φ.Μ. …………………………………………….  Γ.Ο.Υ. ………………………………. 

Αθνύ έιαβα γλώζε ηωλ ζηνηρείωλ ηεο ππ’ αξ. 45/2022 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαζώο θαη ηωλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, ππνβάιιω ηελ παξνύζα 

πξνζθνξά θαη δειώλω όηη απνδέρνκαη πιήξωο θαη ρωξίο επηθύιαμε ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξ. 45/2022 

κειέηεο θαη ηωλ εγγξάθωλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπκθωλνύλ απόιπηα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη αλαιακβάλω ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηηο αθόινπζεο 

ηηκέο κνλάδαο: 

ΣΜΖΜΑ: ΠΑΓΧΣΑ 

 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ                     

(24%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΠΑΓΧΣΑ 
3.200,00 € 

 

 

 

…………….% 

 

          Σο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά Σμήμα 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 Σμιματοσ Εμπορίου και Σουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Περιφζρειασ 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). ε περίπτωςθ που 

κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Σμιματοσ Εμπορίου τθσ 

Περιφζρειασ το ποςοςτό (%) τθσ ζκπτωςθσ κα εφαρμόηεται ςτθν τιμι του υπόψθ είδουσ όπωσ αυτι 

εμφανίηεται ςτον Πίνακα του Ενδεικτικοφ Προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 45/2022 μελζτθσ. 

                                                                                   Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (τοιχεία προμθκευτι, ςφραγίδα, υπογραφι , θμερομθνία) 

http://www.pkm.gr/




     

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ∆ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
∆ΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
Απ. Μελέηηρ: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 

Τει. Δπηθνηλωλίαο : ……………………………..  

Α.Φ.Μ. …………………………………………….  Γ.Ο.Υ. ………………………………. 

Αθνύ έιαβα γλώζε ηωλ ζηνηρείωλ ηεο ππ’ αξ. 45/2022 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ Βόιβεο θαζώο θαη ηωλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, ππνβάιιω ηελ παξνύζα 

πξνζθνξά θαη δειώλω όηη απνδέρνκαη πιήξωο θαη ρωξίο επηθύιαμε ηνπο όξνπο ηεο ππ’ αξ. 45/2022 

κειέηεο θαη ηωλ εγγξάθωλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπκθωλνύλ απόιπηα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη αλαιακβάλω ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηηο αθόινπζεο 

ηηκέο κνλάδαο: 

ΣΜΖΜΑ: ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ                     

(13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ 
7.400,00 € 

 

 

 

…………….% 

 

          Σο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά Σμήμα 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 Σμιματοσ Εμπορίου και Σουριςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ τθσ Περιφζρειασ 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). ε περίπτωςθ που 
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εμφανίηεται ςτον Πίνακα του Ενδεικτικοφ Προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρ. 45/2022 μελζτθσ. 
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                                          (τοιχεία προμθκευτι, ςφραγίδα, υπογραφι , θμερομθνία) 

 

http://www.pkm.gr/
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ΠΟΟΣΟ 
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κάποιο είδοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν του Σμιματοσ Εμπορίου τθσ 
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                                                                                   Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

                                          (τοιχεία προμθκευτι, ςφραγίδα, υπογραφι , θμερομθνία) 

 

http://www.pkm.gr/




ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξώλεη ππό ηελ ηδηόηεηά ηεο ωο ππεύζπλεο επεμεξγαζίαο ην θπζηθό πξόζωπν πνπ ππνγξάθεη ηελ 

πξνζθνξά ωο Πξνζθέξωλ ή ωο Νόκηκνο Δθπξόζωπνο Πξνζθέξνληνο, όηη ην ίδην ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ, ζα επεμεξγάδνληαη ηα αθόινπζα δεδνκέλα ωο εμήο: 

Ι. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο 

θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο αλάζεζεο, από ην 

θπζηθό πξόζωπν ην νπνίν είλαη ην ίδην Πξνζθέξωλ ή Νόκηκνο Δθπξόζωπνο Πξνζθέξνληνο. 

ΙΙ. Σθνπόο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιόγεζε ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο, ε αλάζεζε ηεο Σύκβαζεο, ε πξνάζπηζε ηωλ 

δηθαηωκάηωλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε εθπιήξωζε ηωλ εθ ηνπ λόκνπ ππνρξεώζεωλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε ελ 

γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηωλ ζπλαιιαγώλ. Τα δεδνκέλα ηαπηνπξνζωπίαο θαη επηθνηλωλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ Πξνζθεξόληωλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ. 

ΙΙΙ. Απνδέθηεο ηωλ αλωηέξω (ππό Α) δεδνκέλωλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνύληαη είλαη: (α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλωλ ελεξγεηώλ γηα ινγαξηαζκό ηεο, δειαδή νη Σύκβνπινη, ηα 

ππεξεζηαθά ζηειέρε, κέιε Δπηηξνπώλ Αμηνιόγεζεο, θαη ινηπνί ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππό ηνλ όξν ηεο ηήξεζεο ζε 

θάζε πεξίπηωζε ηνπ απνξξήηνπ. 

(β) Τν Γεκόζην, άιινη δεκόζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή δηθαηνδνηηθά όξγαλα, ζην πιαίζην ηωλ 

αξκνδηνηήηωλ ηνπο. 

IV. Τα δεδνκέλα ζα ηεξνύληαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, 

θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε εηώλ, γηα κειινληηθνύο θνξνινγηθνύο-δεκνζηνλνκηθνύο ή ειέγρνπο 

ρξεκαηνδνηώλ ή άιινπο πξνβιεπόκελνπο ειέγρνπο από ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηόο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. Σε πεξίπηωζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκόζηα ζύκβαζε ηα δεδνκέλα ηεξνύληαη 

κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. Μεηά ηε ιήμε ηωλ αλωηέξω πεξηόδωλ, ηα πξνζωπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη. 

V. Τν θπζηθό πξόζωπν πνπ είλαη είηε Πξνζθέξωλ είηε Νόκηκνο Δθπξόζωπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο, κπνξεί λα αζθεί θάζε 

λόκηκν δηθαίωκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνύλ, απεπζπλόκελν ζηνλ ππεύζπλν 

πξνζηαζίαο πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

VI. H Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ππνρξέωζε λα ιακβάλεη θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απόξξεηνπ θαη ηεο 

αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο από ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απώιεηα, 

αιινίωζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξόζβαζε από νπνηνλδήπνηε θαη θάζε άιιεο κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έιαβα γλώζε 
 

Ο  πξνζθέξωλ 

 

…………………………………. 
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