
 

      

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Αρ. Μελέτης: 45/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.  ΕΝΣΤΠΑ  ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΧΝ   ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Αρ. Μελέτης: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωνςμία Δπισ/ζηρ : ………………………………… 

Τηλ. Δπικοινωνίαρ : ……………………………..  

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

Αθού έλαβα γνώζη ηων ζηοισείων ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 μελέηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών ηος 

Γήμος Βόλβηρ καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ αςηήρ, ςποβάλλω ηην παπούζα 

πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 

μελέηηρ και ηων εγγπάθων πος ηη ζςνοδεύοςν, ηα ππορ ππομήθεια είδη ζςμθωνούν απόλςηα με ηιρ 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηιρ ακόλοςθερ 

ηιμέρ μονάδαρ: 

ΣΜΗΜΑ: ΣΡΟΦΘΜΑ - ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ ΦΑΡΘΑ - ΛΑΥΑΝΘΚΑ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΘΜΑ - ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ 

ΦΑΡΘΑ - ΛΑΥΑΝΘΚΑ 

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/


 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Αρ. Μελέτης: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωνςμία Δπισ/ζηρ : ………………………………… 

Τηλ. Δπικοινωνίαρ : ……………………………..  

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

Αθού έλαβα γνώζη ηων ζηοισείων ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 μελέηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών ηος 

Γήμος Βόλβηρ καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ αςηήρ, ςποβάλλω ηην παπούζα 

πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 

μελέηηρ και ηων εγγπάθων πος ηη ζςνοδεύοςν, ηα ππορ ππομήθεια είδη ζςμθωνούν απόλςηα με ηιρ 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηιρ ακόλοςθερ 

ηιμέρ μονάδαρ: 

ΣΜΗΜΑ: ΣΡΟΦΘΜΑ -  ΣΤΡΟΠΘΣΕ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (24%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΘΜΑ -  ΣΤΡΟΠΘΣΕ 
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/


   

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Αρ. Μελέτης: 45/2022 
 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωνςμία Δπισ/ζηρ : ………………………………… 

Τηλ. Δπικοινωνίαρ : ……………………………..  

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

Αθού έλαβα γνώζη ηων ζηοισείων ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 μελέηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών ηος 

Γήμος Βόλβηρ καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ αςηήρ, ςποβάλλω ηην παπούζα 

πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 

μελέηηρ και ηων εγγπάθων πος ηη ζςνοδεύοςν, ηα ππορ ππομήθεια είδη ζςμθωνούν απόλςηα με ηιρ 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηιρ ακόλοςθερ 

ηιμέρ μονάδαρ: 

ΣΜΗΜΑ: ΣΡΟΦΘΜΑ - ΚΡΕΑ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΘΜΑ - ΚΡΕΑ 
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/


         

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Αρ. Μελέτης: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωνςμία Δπισ/ζηρ : ………………………………… 

Τηλ. Δπικοινωνίαρ : ……………………………..  

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

Αθού έλαβα γνώζη ηων ζηοισείων ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 μελέηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών ηος 

Γήμος Βόλβηρ καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ αςηήρ, ςποβάλλω ηην παπούζα 

πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 

μελέηηρ και ηων εγγπάθων πος ηη ζςνοδεύοςν, ηα ππορ ππομήθεια είδη ζςμθωνούν απόλςηα με ηιρ 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηιρ ακόλοςθερ 

ηιμέρ μονάδαρ: 

ΣΜΗΜΑ: ΣΡΟΦΘΜΑ - ΖΑΥΑΡΟΠΛΑΣΘΚΗ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (24%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΘΜΑ - ΖΑΥΑΡΟΠΛΑΣΘΚΗ 
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/


     

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Αρ. Μελέτης: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωνςμία Δπισ/ζηρ : ………………………………… 

Τηλ. Δπικοινωνίαρ : ……………………………..  

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

Αθού έλαβα γνώζη ηων ζηοισείων ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 μελέηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών ηος 

Γήμος Βόλβηρ καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ αςηήρ, ςποβάλλω ηην παπούζα 

πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 

μελέηηρ και ηων εγγπάθων πος ηη ζςνοδεύοςν, ηα ππορ ππομήθεια είδη ζςμθωνούν απόλςηα με ηιρ 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηιρ ακόλοςθερ 

ηιμέρ μονάδαρ: 

ΣΜΗΜΑ: ΣΡΟΦΘΜΑ: ΓΑΛΑ - ΓΘΑΟΤΡΣΘ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΘΜΑ: ΓΑΛΑ - ΓΘΑΟΤΡΣΘ 
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/


     

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Αρ. Μελέτης: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωνςμία Δπισ/ζηρ : ………………………………… 

Τηλ. Δπικοινωνίαρ : ……………………………..  

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

Αθού έλαβα γνώζη ηων ζηοισείων ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 μελέηηρ ηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών 

ηος Γήμος Βόλβηρ καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ αςηήρ, ςποβάλλω ηην παπούζα 

πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 

μελέηηρ και ηων εγγπάθων πος ηη ζςνοδεύοςν, ηα ππορ ππομήθεια είδη ζςμθωνούν απόλςηα με ηιρ 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηιρ ακόλοςθερ 

ηιμέρ μονάδαρ: 

ΣΜΗΜΑ: ΣΡΟΦΘΜΑ: ΥΤΜΟΘ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΘΜΑ: ΥΤΜΟΘ 
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/


     

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Αρ. Μελέτης: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωνςμία Δπισ/ζηρ : ………………………………… 

Τηλ. Δπικοινωνίαρ : ……………………………..  

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

Αθού έλαβα γνώζη ηων ζηοισείων ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 μελέηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών ηος 

Γήμος Βόλβηρ καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ αςηήρ, ςποβάλλω ηην παπούζα 

πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 

μελέηηρ και ηων εγγπάθων πος ηη ζςνοδεύοςν, ηα ππορ ππομήθεια είδη ζςμθωνούν απόλςηα με ηιρ 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηιρ ακόλοςθερ 

ηιμέρ μονάδαρ: 

ΣΜΗΜΑ: ΣΡΟΦΘΜΑ: ΜΠΑΚΑΛΘΚΗ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ                     

(13% & 24%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΘΜΑ: ΜΠΑΚΑΛΘΚΗ 
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/


     

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Αρ. Μελέτης: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωνςμία Δπισ/ζηρ : ………………………………… 

Τηλ. Δπικοινωνίαρ : ……………………………..  

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

Αθού έλαβα γνώζη ηων ζηοισείων ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 μελέηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών ηος 

Γήμος Βόλβηρ καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ αςηήρ, ςποβάλλω ηην παπούζα 

πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 

μελέηηρ και ηων εγγπάθων πος ηη ζςνοδεύοςν, ηα ππορ ππομήθεια είδη ζςμθωνούν απόλςηα με ηιρ 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηιρ ακόλοςθερ 

ηιμέρ μονάδαρ: 

ΣΜΗΜΑ: ΣΡΟΦΘΜΑ: ΜΑΝΑΒΘΚΗ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ                     

(13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΘΜΑ: ΜΑΝΑΒΘΚΗ 
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/


     

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Αρ. Μελέτης: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωνςμία Δπισ/ζηρ : ………………………………… 

Τηλ. Δπικοινωνίαρ : ……………………………..  

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

Αθού έλαβα γνώζη ηων ζηοισείων ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 μελέηηρ ηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών 

ηος Γήμος Βόλβηρ καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ αςηήρ, ςποβάλλω ηην παπούζα 

πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 

μελέηηρ και ηων εγγπάθων πος ηη ζςνοδεύοςν, ηα ππορ ππομήθεια είδη ζςμθωνούν απόλςηα με ηιρ 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηιρ ακόλοςθερ 

ηιμέρ μονάδαρ: 

ΣΜΗΜΑ: 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/


     

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Αρ. Μελέτης: 45/2022 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωνςμία Δπισ/ζηρ : ………………………………… 

Τηλ. Δπικοινωνίαρ : ……………………………..  

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

Αθού έλαβα γνώζη ηων ζηοισείων ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 μελέηηρ ηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών 

ηος Γήμος Βόλβηρ καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ αςηήρ, ςποβάλλω ηην παπούζα 

πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 

μελέηηρ και ηων εγγπάθων πος ηη ζςνοδεύοςν, ηα ππορ ππομήθεια είδη ζςμθωνούν απόλςηα με ηιρ 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηιρ ακόλοςθερ 

ηιμέρ μονάδαρ: 

ΣΜΗΜΑ: ΣΤΡΟΚΟΜΘΚΑ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ                     

(13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΤΡΟΚΟΜΘΚΑ 
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 

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/


     

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Αρ. Μελέτης: 45/2022 
 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωνςμία Δπισ/ζηρ : ………………………………… 

Τηλ. Δπικοινωνίαρ : ……………………………..  

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

Αθού έλαβα γνώζη ηων ζηοισείων ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 μελέηηρ ηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών 

ηος Γήμος Βόλβηρ καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ αςηήρ, ςποβάλλω ηην παπούζα 

πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απ. 45/2022 

μελέηηρ και ηων εγγπάθων πος ηη ζςνοδεύοςν, ηα ππορ ππομήθεια είδη ζςμθωνούν απόλςηα με ηιρ 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηιρ ακόλοςθερ 

ηιμέρ μονάδαρ: 

ΣΜΗΜΑ: ΣΡΟΦΘΜΑ - ΦΧΜΘ 

A/A ΣΜΗΜΑ/ΤΠΟΣΜΗΜΑ  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ                     

(13%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ (%) 

ΠΟΟΣΟ 

 ΕΚΠΣΩΗ  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 

 

ΣΜΗΜΑ : 

ΣΡΟΦΘΜΑ - ΦΧΜΘ 
4.930,00 € 

 

 

 

…………….% 

 

          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/

