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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-Τεχνική Έκθεση
-Τεχνικές Προδιαγραφές 
- Προϋπολογισμός
- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH

Με  την  από  12-12-2012  (ΦΕΚ  Α΄240),  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  που
κυρώθηκε  με  το  Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18),  με  το  άρθρο 4  προβλέπεται  μεταξύ  άλλων η
προμήθεια ειδών παντοπωλείου των Δήμων και των νομικών προσώπων αυτών να γίνεται με
ενιαίο διαγωνισμό που διενεργείται  από τους Δήμους. 

Της  παραπάνω  διαδικασίας  εξαιρέθηκαν   με  τον  ν.  4257/14  μεταξύ  άλλων  και  οι
ΔΕΥΑ  .Με  το  με  Α.Π3271/28-08-2017 έγγραφό  της  η  ΔΕΥΑ  Θέρμης  ζητεί  να  μην
συμμετέχει στην διαδικασία της ενιαίας προμήθειας.

Οι Σχολικές Επιτροπές και η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. με σχετικά έγγραφα δηλώνουν ότι δεν έχουν
ανάγκες προμήθειας τροφίμων.

Με  την  παρούσα  μελέτη  ο  Δήμος  Θέρμης  πρόκειται  να  προβεί  μετά  από  διενέργεια
ανοικτού  ηλεκτρονικού  διεθνή  διαγωνισμού  στην  προμήθεια  ειδών  αρτοζαχαροπλαστείου,
οπωροπωλείου,  κρεοπωλείου,  παντοπωλείου  και  γάλακτος  προσωπικού  για  το  χρονικό
διάστημα από 06/07/2018 έως 05/07/2019. 

Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  ίδιους  πόρους  τόσο  για  το  νομικό  πρόσωπο   του  Δήμου
(ΚΕΚΟΠΡΟ) όσο και του Δήμου.
Ειδικότερα  η  μελέτη  προβλέπει  την  προμήθεια  γάλακτος  για  το  εργατικό  προσωπικό  του
Δήμου, και των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και Φροντίδας (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ),την προμήθεια
ειδών  αρτοζαχαροπλαστείου,  οπωροπωλείου,  κρεοπωλείου  και  παντοπωλείου  για  το
ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.  και  την  προμήθεια  ειδών  διατροφής  για  το  κοινωνικό  πρατήριο  του  Δήμου
Θέρμης.

Η προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και παντοπωλείου
θα  καλύψει  τις  ανάγκες  σίτισης  βρεφών και  νηπίων,  που  φιλοξενούνται  στους  Παιδικούς
Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Θέρμης.  

Η προμήθεια γάλακτος θα καλύψει τις αναγκαίες ποσότητες που πρέπει να διανέμονται
κάθε εργάσιμη ημέρα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Θέρμης και του ΚΕΚΟΠΡΟ,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 53361/02-10-2006 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών
και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. Η ποσότητα γάλακτος που αντιστοιχεί σε κάθε
δικαιούχο, κάθε εργάσιμη ημέρα του έτους είναι ένα λίτρο.
Κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη κρεοπωλείου , οπωροπωλείου,κατεψυγμένα ψάρια και το
ελαιόλαδο ορίζεται  το  μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης επί  τοις  εκατό  (%)  το  οποίο  θα
εφαρμόζεται ,στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους
την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
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13 του  Ν 3438/2006 και  για  τα  υπόλοιπα είδη  παντοπωλείου,  αρτοζαχαροπλαστείου και
γάλακτος προσωπικού, κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής επί των τιμών του προϋπολογισμού. 

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη, 25/09/2017

Kυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ   ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

· Τεχνική περιγραφή ανά ομάδα και είδος   
Α. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Το γάλα θα είναι πλήρες με τουλάχιστον 3,5% λιπαρά, φρέσκο παστεριωμένο, σε χάρτινη
ή πλαστική συσκευασία  δύο λίτρων.

Το τυρί  φέτα  πρέπει  να  πληροί  τις  απαραίτητες  προδιαγραφές  και  χαρακτηριστικά
σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 83 ενότητα Δ 2α). Όμοια και στη
συσκευασία πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

· «Φέτα» (FETA)
· Τυρί
· Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου
· Βάρος περιεχομένου
· Ημερομηνία παραγωγής

«Στοιχεία ελέγχου»:
1. Αύξοντα αριθμός του μέσου συσκευασίας
3. Ημερομηνία παραγωγής
Να είναι συσκευασμένο σε δοχείο μεταλλικό  15 κιλών καθαρού στραγγισμένου βάρους με
ψηφιακή ένδειξη από την εταιρεία παραγωγής.

Το τυρί ημίσκληρο να έχει μέγιστη υγρασία 45% και το λίπος υπολογισμένο σε ξηρή ουσία
τουλάχιστον  40%  τα  οποία  να  αναγράφονται  επακριβώς  στη  συσκευασία.  Επίσης  να
αναγράφονται  στη  συσκευασία  όλες  οι  υποχρεωτικές  ενδείξεις  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.

Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο  παστεριωμένο του οποίου η
κατά  βάρος  περιεκτικότητα  σε  λιπαρά  να  είναι  τουλάχιστον  7,5%  και  κατά  προτίμηση
εγχώριας παρασκευής σε μεταλλική συσκευασία των 410γρ.

Το  γιαούρτι φρέσκο  αρίστης  ποιότητος,  ,  από  αγελαδινό  γάλα  πλήρες  σε  λιπαρά.
Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι, καθαρού βάρους  ενός (1) κιλού
με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και την ημερομηνία λήξης.

Β. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα αυγά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας Νο 2 και να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις της

Ελλ. Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. και να είναι μεσαίου βάρους από 53-63 γρ.
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Τα όσπρια θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα,
φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα
από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο,
με  ένδειξη  της  ημερομηνίας  παραγωγής  και  λήξης  κατανάλωσης  και  του  συστήματος
διασφάλισης  ποιότητας  και  διαχείρισης  τροφίμων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  από  τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής.

Τα δύο είδη ρυζιού,  θα  είναι  φυσικά  προϊόντα  υψηλής  ποιότητας  και  γεύσης,  φετινής
σοδιάς,  φυσιολογικού  χρώματος,  με  ομοιόμορφη εμφάνιση,  απαλλαγμένα  από ξένα  σώματα,
απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες  για  τον άνθρωπο, με ένδειξη της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
και  διαχείρισης  τροφίμων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  από  τους  αντίστοιχους  οργανισμούς
πιστοποίησης.  Στη  συσκευασία  ρυζιού  εκτός  από  τις  προβλεπόμενες  ενδείξεις  (σχετικές
διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού.

Ο τραχανάς θα είναι γλυκός από σιμιγδάλι, γάλα και αυγά σε συσκευασία 500 γρ
Τα  ζυμαρικά θα  πρέπει  να  παραδίδονται  συσκευασμένα  σε  αεροστεγείς  συσκευασίες

καθαρού βάρους 500 γρ,  από αγνές πρώτες ύλες,  από 100% σιμιγδάλι  σκληρού σίτου,  με
ένδειξη  στη  συσκευασία  της  ημερομηνίας  παραγωγής  και  λήξης  κατανάλωσης  και  του
συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από
τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.

Το  αλεύρι για  όλες  τις  χρήσεις  θα  πρέπει  να  είναι  προϊόν  αλέσεως  υγιούς  σίτου
βιομηχανικώς απαλλαγμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι
υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασμένα
σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη
στη  συσκευασία  της  ημερομηνίας  παραγωγής  και  λήξης  κατανάλωσης  και  του  συστήματος
διασφάλισης  ποιότητας  και  διαχείρισης  τροφίμων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  από  τους
αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής.

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων και να είναι κατά προτίμηση
ελληνικής παραγωγής. Θα πρέπει να είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και
γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 0,8%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη για
διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο
παρασκευαστής  ή  συσκευαστής,  ο  αριθμός  παρτίδας,  η  ημερομηνία  ελάχιστης
διατηρησιμότητας,  οι  συνθήκες  διατήρησης  και  το  σύστημα  διασφάλισης  ποιότητας  και
διαχείρισης  τροφίμων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  από  τους  αντίστοιχους  οργανισμούς
πιστοποίησης.

Η μαργαρίνη soft, θα πρέπει να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια, και να είναι
χαμηλή σε κορεσμένα και  trans λιπαρά οξέα , κατάλληλο για άλειμμα και για την παρασκευή
γλυκών και φαγητών. Θα παραδίδεται σε συσκευασία 2.000 γρ.,  εγκεκριμένη για διατήρηση
τροφίμων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.

Τα  δημητριακά σε  συσκευασία  έως  1  κιλού  ανά  τεμάχιο,  από  αγνές  πρώτες  ύλες,
συσκευασμένα σε εγκεκριμένη για τρόφιμα συσκευασία με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.

Το  μέλι  θα  πρέπει  να  είναι  αγνό,  ανεπεξέργαστο  προϊόν,  χωρίς  προσμίξεις  και
συντηρητικά, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, σε συσκευασία 1.000 γρ, εγκεκριμένη για
διατήρηση τροφίμων με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και  κατά προτίμηση
εγχώριας παραγωγής.
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Η  μαρμελάδα (βερίκοκο  ή  άλλου  φρούτου)  να  είναι  ελληνική,  να  έχει  ελάχιστη
περιεκτικότητα 40% σε φρούτο και  να είναι  σε γυάλινη  ή πλαστική συσκευασία 450-500
γραμ.. Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. 

Η ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική  θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες
ύλες, ελληνικής παραγωγής κατά προτίμηση, σε χάρτινη συσκευασία 1.000 γρ, με ημερομηνία
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης.

Το  αλάτι θα  πρέπει  να  είναι  ψιλό,  εγχώριο,  θαλασσινό,  ιωδιούχο,  καθαρό,  λευκό,
γυαλιστερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες
ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες.
Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής σακούλας εγκεκριμένης για τρόφιμα, καθ.
Βάρους 1.000 γρ, με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης.

Ξύδι-Χυμός λεμονιού. Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα
ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη), βάρους 400 γρ. Για το χυμό λεμονιού, στη συσκευασία να
αναγράφεται η φράση «Άρτυμα λεμονιού» και το βάρος να είναι 380γρ.

Καρυκεύματα: Η ρίγανη τριμμένη (καθαρή) συσκευασία έως 1 κιλού. Όλα τα καρυκεύματα
(ρίγανη, πιπέρι, δυόσμος) να είναι σε αεροστεγή συσκευασία, Α ποιότητας,  κατά προτίμηση
ελληνικής συσκευασίας.

Τα  ντοματάκια  κονκασέ θα  πρέπει  να  είναι  αποφλοιωμένα,  συσκευασμένα  σε  κουτί
εγκεκριμένο για τρόφιμα, καθ. Βάρους 400 γρ., με ένδειξη ημερομηνία συσκευασίας και λήξης
κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών.

Ο ντοματοχυμός θα πρέπει να είναι σάλτσα που να προέρχεται από ελαφρά συμπύκνωση
χυμού ντομάτας ώστε τα στέρεα συστατικά εκ του χυμού προερχόμενα, να είναι τουλάχιστον
6%, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής, σε χάρτινη συσκευασία εγκεκριμένη για τρόφιμα,
καθ.  Βάρους 500 γρ.,  με  ένδειξη  ημερομηνία  συσκευασίας  και  λήξης  κατανάλωσης,  χωρίς
προσθήκη συντηρητικών.

Οι φυσικοί χυμοί συσκευασίας 1 λίτρου ,επιλογής μας, θα πρέπει να είναι σε συσκευασία
κατάλληλη για τρόφιμα , χωρίς προσθήκης συντηρητικών, με ένδειξη φυσικού χυμού 100% και
ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης.

Η πραλίνα  φουντουκιού θα  πρέπει  να  είναι  εξαιρετικής  ποιότητας  πραλίνα  με  υψηλή
περιεκτικότητα σε φουντούκι,  γάλα και κακάο και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής σε
συσκευασία 400 γρ., χωρίς συντηρητικά.

Το ψωμί για τοστ θα πρέπει να είναι από σταρένιο ψωμί με προζύμι, χωρίς συντηρητικά,
διπλής συσκευασίας των 680 γρ.

Το σιμιγδάλι θα διατίθενται στη συσκευασία 500gr και θα πληροί τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Γ. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Τα κατεψυγμένα πρέπει να πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική

νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Τα  φασολάκια να  είναι  πλατιά,  χαρακτηριστικό  προϊόν,  χωρίς  κοτσάνια,  με  ανοιχτό

χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα, απαλλαγμένο από χώμα, κατεψυγμένο χωρίς ξένες οσμές,
απαλλαγμένο  από  ξένα  σώματα  ή  υπολείμματα  εντόμων,  με  απουσία  φυτοφαρμάκων,
κατηγορίας Α’. Το μέγεθος να είναι μεγαλύτερο των τεσσάρων εκατοστών.

Ο αρακάς να είναι μέτριος, χαρακτηριστικό προϊόν, με ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο
χρώμα,  απαλλαγμένο από χώμα, κατεψυγμένο χωρίς ξένες οσμές,  απαλλαγμένο από ξένα
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σώματα  ή  υπολείμματα  εντόμων,  με  σταθερή  διάμετρο,  με  ποσοστό  άμορφων  σπόρων
χαμηλότερο του 15%, κατηγορίας Α’.

Το σπανάκι να είναι ολόκληρα φύλλα, χαρακτηριστικό φύλλο από σπανάκι, χωρίς κοτσάνια,
με  σκούρο  πράσινο  χρώμα,  απαλλαγμένο  από  χώμα,  κατεψυγμένο  χωρίς  ξένες  οσμές,
απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή υπολείμματα εντόμων, κατηγορίας Α’.

Το καλαμπόκι φρεσκοκατεψυγμένο αρίστης ποιότητας, μεσαίου μεγέθους, καθαρισμένο και
απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και ξένα σώματα, κατηγορίας Α’.

Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας
παραγωγής  ή  προέλευσης  Ε.Ε.  Α   ποιότητας,  συσκευασμένα,  όπου  θα  αναγράφεται  η
ημερομηνία  καταψύξεως και  λήξεως,  θα  έχουν το  ζωηρό φυσιολογικό  τους χρώμα και  θα
πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων
λαχανικών αποκλειόμενης  απολύτως της  προμήθειας  κατεψυγμένων  λαχανικών κατώτερης
ποιότητας της πρώτης και η ημερομηνία παραγωγής με την παράδοση στο νομικό πρόσωπο να
μη υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες.

Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους
όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών,
τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς
ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεστεί για όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη
συσκευασία τους να φέρουν ένδειξη της ελληνικής προέλευσης, την ημερομηνία παραγωγής και
λήξης  κατανάλωσης και  του συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  και  διαχείρισης  τροφίμων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.

Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση πρέπει να τηρούν τα εθνικά και
διεθνή πρότυπα ποιότητας.  Πρέπει  να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί  κάθε
είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά τη χρήση τους, οδηγίες
χρήσεως και αποθήκευσης.  Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο
άδειες  για  την  παραγωγή,  κυκλοφορία  και  διακίνησή  τους  στην  Ελλάδα  (υποχρεωτικά θα
αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Αδείας Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ).

Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο.
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την
ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν
τεύχος  τεχνικών  προδιαγραφών  καθώς  και  να  προέρχονται  από  νομίμως  λειτουργούντα
εργοστάσια και επιχειρήσεις.
Το νομικό  πρόσωπο έχει  το  δικαίωμα να  ζητήσει  οποιοδήποτε έγγραφο,  πιστοποιητικό  ή
στοιχεία  προς  απόδειξη  τήρησης  των  σχετικών  ευρωπαϊκών  κανονισμών,  της  ελληνικής
νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών
προδιαγραφών  του  παρόντα  διαγωνισμού,  οποιαδήποτε  χρονική  στιγμή  κατά  τη  διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.

Δ. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

Τα  κατεψυγμένα  ψάρια πρέπει  να  είναι  Βακαλάος  Φιλέτο  Α  ποιότητας καλά
διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να
μην  έχουν  αλλοιώσεις  στην  όψη,  οσμή  και  το  χρώμα.  Κατά  την  απόψυξη  να  διατηρούν
τουλάχιστον το 70% τού αρχικού βάρους. Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε
εγκαταστάσεις  που  διαθέτουν  εγκεκριμένο  αριθμό  λειτουργίας.  Τα  παραπάνω  πρέπει  να
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αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται
η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Να είναι όσο
το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια απαλλαγμένα από κεφάλια, λέπια και πτερύγια. Η μεταφορά
των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται με καθαρά, απολυμασμένα μεταφορικά μέσα - ψυγεία τα
οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να
πληρούν  τους  όρους  του  Κώδικα  Τροφίμων  και  ποτών,  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και
Υγειονομικές  Διατάξεις  καθώς και  τις  εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους  και  αποφάσεις  του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

Ο άρτος θα είναι χωριάτικου τύπου που προέρχεται από ολόκληρο τον καρπό σιταριού με
υψηλή  περιεκτικότητα  σε  φυτικές  ίνες,  σε  φρατζόλες  350 γρ.,  με  τα  χαρακτηριστικά  του
κλασικού άρτου, παρασκευασμένος με υλικά αρίστης ποιότητας, χωρίς αλλοιώσεις, νοθείες,
προσβολές  από  μικροοργανισμούς,  έντομα  ή  ακάρεα,  γαιώδεις  προσμίξεις,  τοξικές  ουσίες,
ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Σε
καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτός άρτος που έχει παρεκτροπές από το βάρος, συσκευασίες
με  ρύπους,  παρασκευή  με  μειωμένα  άλευρα,  προσθήκη  χρωστικών  ή  διογκωτικών  υλών,
ανωμαλίες φλόγωσης-χρωματισμού και αυξημένη υγρασία και θα παραδίνεται στην Υπηρεσία
φρέσκο. Για τον άρτο, σε σχέση με την παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, καθώς
και  για  την  επισήμανση  αυτού,  απαιτείται  η  εναρμόνιση  στους  ισχύοντες  Ευρωπαϊκούς
κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών.

Τα κουλούρια θα είναι παρασκευασμένα με υλικά αρίστης ποιότητας και θα παραδίνονται
στην Υπηρεσία φρέσκα, δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές και το βάρος του θα είναι 70
γρ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα  οπωρολαχανικά όσον  αφορά  την  ποικιλία,  την  ομοιογένεια,  τη  συσκευασία,  την

παρουσίαση, τη σήμανση, τα χαρακτηριστικά, την κατάταξη, την ταξινόμηση, τα ανώτατα όρια
καταλοίπων φυτοφαρμάκων και τη διακίνηση αυτών θα είναι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς
κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών.

Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα Α΄ ποιότητας. Το περιεχόμενο
κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ελληνικής παραγωγής, ομοιογενές και ομοιόμορφο ως προς
την ποικιλία, μέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθμού ωρίμανσης, με έντονα τα
χρώματά τους και χωρίς χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους. Συγκεκριμένα:

· Να είναι κανονικού μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την
εποχή και τον τόπο παραγωγής.

· Η ωριμότητά τους να είναι τέτοιου βαθμού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των
προϊόντων σε άριστη κατάσταση, όσον αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το άρωμα,
σχετικά  με  την  ποικιλία,  έτσι  ώστε  να  αντέχουν  στις  συνθήκες  μεταφοράς  και
μεταχείρισης και να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση.

· Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως ενδείξεις απαρχής
αποσυνθέσεως, σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες κ.λ.π.
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· Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας όλων των ειδών φρούτων και λαχανικών σύμφωνα
με την εποχή για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των βρεφών και νηπίων των
παιδικών και βρεφικών σταθμών.

Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο.
Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν την προέλευση των προϊόντων,
να ορίζουν την επεξεργασία και τυποποίηση των ειδών που προσφέρουν. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
κρέας νωπό (µοσχάρι)
Να είναι από νωπό κρέας Α΄ ποιότητας (Ποντίκι), απαλλαγµένο από οστά, λίπος, τένοντες
κ.λπ., το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώµατος, χωρίς οσµή
και  αίµατα.Να  είναι  σφαγµένο  πριν  από  48  ώρες  έως  6  ηµέρες,  να  προέρχεται  από
εργαστήριο τεµαχισµού κρέατος που λειτουργεί νόµιµα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο
και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονοµικού ελέγχου. Να έχει ετικέτα επισήµανσης µε
στοιχεία ιχνηλασιµότητας. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στα Τµήµατα του Ν.Π.
δεν πρέπει να παρουσιάζει θερµοκρασία ανώτερη των 4-6 C οξύτητα (PH) µεγαλύτερη του
5,8 µικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώµατος, της οσµής, και της σύστασης.Η συντήρηση
και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του
ΕΦΕΤ περί  µεταφοράς τροφίµων. Η ηλικία του ζώου να µην υπερβαίνει τους δώδεκα (12)
µήνες. Παραδίδεται το άνωθεν και σε κιμά μόσχου (Σπάλα).

Τα κοτόπουλα να  είναι  νωπά,  εντόπια,  τύπου  65%,  σφαγμένα,  αποπτερωμένα,  χωρίς
κεφάλια και πόδια κομμένα στους ταρσούς και χωρίς εντόσθια. Το καθαρό βάρος τους (Το
οποίο καθορίζεται ως το βάρος που προκύπτει έπειτα από την προαναφερόμενη επεξεργασία
και  υπό  αυτή  την  έννοια  θα  αναφέρεται  ο  όρος  αυτός  από  εδώ  και  στο  εξής  για  το
συγκεκριμένο είδος) θα πρέπει να είναι από 1200gr έως 1500gr. Τα κοτόπουλα να είναι Α΄
ποιότητας, να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στη σύστασή τους, στο χρώμα τους, στην οσμή
τους είτε ανωμαλίες λόγω κακών χειρισμών κατά τη σφαγή τους. Να είναι εύσαρκα, τρυφερά
με  δέρμα  μαλακό  και  λείο.  Να έχουν  περιθώριο  τουλάχιστον  τριών (3)  ημερών από την
ημερομηνία λήξης.

Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει: α)να προέρχεται από ζώο το οποίο έχει υποβληθεί
σε υγειονομική επιθεώρηση πριν την σφαγή και κρίθηκε κατάλληλο για σφαγή και εμπορία
νωπού κρέατος, β)να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση μετά την σφαγή και να μην
έχει κριθεί ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, γ)να φέρει σήμανση και πιστοποιητικό
καταλληλότητας.

Η  συντήρηση,  η  συσκευασία  και  η  επισήμανση,  η  επεξεργασία  και  η  μεταφορά  να
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις
σχετικές διατάξεις και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Τα κοτόπουλα να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα και εγκεκριμένα εργοστάσια και
εργαστήρια επεξεργασίας τα οποία υπόκεινται σε αυτοέλεγχο και έλεγχο από τις αρμόδιες
αρχές.
Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  αφορούν  την  προμήθεια  φρέσκου  γάλακτος  αγελαδινού,
παστεριωμένου και ομογενοποιημένου, πλήρες (λιπαρά τουλάχιστον 3,5%) σε συσκευασία του
ενός λίτρο με βιδωτό καπάκι, Ελληνικής προελεύσεως.

Η συσκευασία του θα πρέπει είναι ειδικού χάρτινου υλικού ή από γυαλί ή από πλαστικό
κατάλληλο  για  τρόφιμα,  η  οποία  θα  πληροί  τους  όρους  της  προβλεπόμενης  Εθνικής
Νομοθεσίας.

Η  ημερομηνία  παστερίωσης  που  θα  αναγράφεται  στη  φιάλη  δεν  θα  πρέπει  να  απέχει
διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής του προϊόντος.

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά  (7) ημερών
από την ημερομηνία παστερίωσης.

Επί  της  συσκευασίας  θα  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  προϊόντος  (σύνθεση,  όγκος,
ημερομηνία  παστερίωσης  και  ανάλωσης,  θρεπτικά  συστατικά,  συνθήκες  διατήρησης  και
χρήσης, διατροφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π).

Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις
του  Π.Δ.  56/21-2-1995  «Συμμόρφωση  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  προς  τις  Οδηγίες
92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν
την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ.
Α’).

Ο  προσφέρων  θα  πρέπει  να  δηλώνει  στην  προσφορά  του  το  εργοστάσιο  το  οποίο
κατασκευάζει  το  προσφερόμενο  είδος  και  το  οποίο  θα  διαθέτει  ISO  22000  σε  ισχύ  ή
αντίστοιχο ή ανώτερο πιστοποιητικό  και θα κατατεθεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑΣ
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

1. Γενικά στοιχεία 
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται  η  προμήθεια ειδών παντοπωλείου για  την
κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θέρμης. 
Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  είναι  άριστης  ποιότητας  και  κατάλληλα  για  την  χρήση  που
προορίζονται. 
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την
ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν
τεύχος  τεχνικών  προδιαγραφών  καθώς  και  να  προέρχονται  από  νομίμως  λειτουργούντα
εργοστάσια και επιχειρήσεις. 
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς
απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των
σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του
παρόντα  διαγωνισμού,  οποιαδήποτε  χρονική  στιγμή  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της
σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 
2. Τεχνική περιγραφή ανά ομάδα και είδος

Α. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

Το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο παστεριωμένο του οποίου η κατά
βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και κατά προτίμηση εγχώριας
παραγωγής σε μεταλλική συσκευασία των 410γρ. 

Β. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 
Τα όσπρια θα παραδίδονται σε συσκευασία 500γραμ. ,θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής
ποιότητας,  και  γεύσης,  νέας  σοδειάς,  ώριμα,  φυσιολογικού  χρώματος,  στιλπνά,  μη
συρρικνωμένα  και  με  ομοιόμορφη  εμφάνιση,  απαλλαγμένα  από  ξένα  σώματα,
απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της
ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας
και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς
πιστοποίησης και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής. 

Το ρύζι, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, και γεύσης, νέας σοδειάς, φυσιολογικού
χρώματος,  με  ομοιόμορφη εμφάνιση,  απαλλαγμένα από  ξένα  σώματα,  απεντομωμένο  με
φυσικές  οικολογικές  ουσίες  ακίνδυνες  για  τον  άνθρωπο,  με  ένδειξη  της  ημερομηνίας
παραγωγής  και  λήξης  κατανάλωσης  και  του  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  και
διαχείρισης  τροφίμων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  από  τους  αντίστοιχους  οργανισμούς
πιστοποίησης.  Η συσκευασία θα είναι  500 γρ  και  εκτός από τις  προβλεπόμενες ενδείξεις
(σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. 

Τα  ζυμαρικά θα  πρέπει  να  παραδίδονται  συσκευασμένα  σε  αεροστεγείς  συσκευασίες
καθαρού βάρους 500 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με
ένδειξη  στη  συσκευασία  της  ημερομηνίας  παραγωγής  και  λήξης  κατανάλωσης  και  του
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συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 

Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς
καθαρισθέντος  από  κάθε  ανόργανη  ή  οργανική  ουσία.  Να  μην  είναι  υγροποιημένο  ή
σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς
συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000 γρ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία
της  ημερομηνίας  παραγωγής  και  λήξης  κατανάλωσης  και  του  συστήματος  διασφάλισης
ποιότητας  και  διαχείρισης  τροφίμων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  από  τους  αντίστοιχους
οργανισμούς πιστοποίησης και κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής.
 
Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία ενός (1) λίτρου και να είναι ελληνικής
παραγωγής. Θα πρέπει να είναι προϊόν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και
γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 0,8%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη
για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό
βάρος,  ο  παρασκευαστής  ή  συσκευαστής,  ο  αριθμός  παρτίδας,  η  ημερομηνία  ελάχιστης
διατήρησης, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης
τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.
 
Τα δημητριακά σε συσκευασία 375 γρ. ανά τεμάχιο, από αγνές πρώτες ύλες, συσκευασμένα
σε εγκεκριμένη για τρόφιμα συσκευασία με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 

Η  μαρμελάδα  (βερίκοκο  ή  άλλου  φρούτου)  να  είναι  ελληνική,  να  έχει  ελάχιστη
περιεκτικότητα 45% σε φρούτο και να είναι σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία 450-500γρ.
Επί της συσκευασίας να αναγράφεται η ένδειξη χωρίς συντηρητικά. 

Το  αλάτι  θα  πρέπει  να  είναι  ψιλό,  εγχώριο,  θαλασσινό,  ιωδιούχο,  καθαρό,  λευκό,
γυαλιστερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες
ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες.
Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής σακούλας εγκεκριμένης για τρόφιμα, καθ.
Βάρους 400 γρ, με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. 

 Τα ντοματάκια κονκασέ να είναι ελληνικής παραγωγής, θα πρέπει να είναι αποφλοιωμένα,
συσκευασμένα  σε  κουτί  εγκεκριμένο  για  τρόφιμα,  καθ.  Βάρους  400  γρ.,  με  ένδειξη
ημερομηνία συσκευασίας και λήξης κατανάλωσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. 

Η ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες,
ελληνικής  παραγωγής  κατά  προτίμηση,  σε  χάρτινη  συσκευασία  1.000  γρ,  με  ημερομηνία
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης.

Το τυρί φέτα πρέπει να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά σύμφωνα
με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 83 ενότητα Δ 2α). Όμοια και στη συσκευασία
πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
«Φέτα» (FETA) Τυρί 
Επωνυμία και έδρα παραγωγού- συσκευαστηρίου 
Βάρος περιεχομένου
Ημερομηνία παραγωγής
 «Στοιχεία ελέγχου»: Αύξοντα αριθμός του μέσου συσκευασίας
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 Ημερομηνία παραγωγής 
Να είναι συσκευασμένο σε δοχείο από 800 έως 1000  gr  περίπου καθαρού στραγγισμένου
βάρους σε πλαστική συσκευασία ειδική για τρόφιμα με ψηφιακή ένδειξη από την εταιρεία
παραγωγής.

Οι ελιές πρέπει να είναι νέας σοδειάς, να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
ποτών  καθώς  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  οδηγίες  και  Υγειονομικές  διατάξεις  να  είναι
συσκευασμένες σε δοχεία των 15 κιλών όπου θα αναγράφεται 
Επωνυμία και έδρα παραγωγού -συσκευαστηρίου 
Ημερομηνία παραγωγής
το καθαρό βάρος του    προϊόντος.  

 Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν την ελληνική προέλευση των
προϊόντων,  να  ορίζουν  την  επεξεργασία,  τυποποίηση,  συσκευασία  των  ειδών  που
προσφέρουν και  τον τόπο εγκατάστασής τους.  Τα προς προμήθεια είδη θα είναι  άριστης
ποιότητας  και  κατάλληλα  για  την  χρήση  που  προορίζονται.  Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα
πρέπει  να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς,  την  ελληνική νομοθεσία,  τις
σχετικές  διατάξεις,  τον  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και  το  παρόν  τεύχος  τεχνικών
προδιαγραφών  καθώς  και  να  προέρχονται  από  νομίμως  λειτουργούντα  εργοστάσια  και
επιχειρήσεις. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία
προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας
και  των  σχετικών  διατάξεων,  του  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και  των  τεχνικών
προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού,  οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

Αναλυτικά, η προμήθεια αποτελείται από: 

ΟΜΑΔΑ Α΄

 
Α/
Α ΕΙΔΗ ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg 10.000
2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr 20.000
3 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr 4.500
4 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr 20.000
5 ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr 4.500
6 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500gr 4.500
7 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr 4.500
8 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr 4.500
9 ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ 4800

10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375gr 9600
11 ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 400gr 4.500
12 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 500gr 4800
13 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ 18.300

ΟΜΑΔΑ Β΄
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ<0,8) 
1lit  ΤΕΜ 10.000

ΟΜΑΔΑ Γ΄

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΑΠΟ 800 gr ΕΩΣ 1000 gr ΚΙΛΑ 1.200

ΟΜΑΔΑ Δ΄

ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ         (ΚΙΛΑ)  ΚΙΛΑ 2.400

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη ,    18/09/2017 Θέρμη,        18/09/2017

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΧ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Μαλλιαρού Μαρία 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ  

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  αφορούν  την  προμήθεια  φρέσκου  γάλακτος  αγελαδινού,
παστεριωμένου  και  ομογενοποιημένου,  πλήρες  (λιπαρά  τουλάχιστον  3,5%)  και  εφόσον
παρέχεται σε συσκευασία του ενός λίτρου με βιδωτό καπάκι, Ελληνικής προελεύσεως.
    H διάθεση του γάλακτος  μπορεί να γίνεται και από αυτόματους πωλητές γάλακτος και ο
δικαιούχος της παροχής έχει την υποχρέωση  να εφοδιασθεί με περιέκτη. 

Εφόσον παρέχεται συσκευασμένο ,η συσκευασία του θα πρέπει να είναι ειδικού χάρτινου
υλικού ή από γυαλί ή από πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα, η οποία θα πληροί τους όρους της
προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας.

Η ημερομηνία παστερίωσης δεν θα πρέπει να απέχει διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2)
ημερών από την ημερομηνία παράδοσής του προϊόντος.

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά  (7) ημερών
από την ημερομηνία παστερίωσης.

Επί  της  συσκευασίας  θα  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  προϊόντος  (σύνθεση,  όγκος,
ημερομηνία  παστερίωσης  και  ανάλωσης,  θρεπτικά  συστατικά,  συνθήκες  διατήρησης  και
χρήσης, διατροφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π).

Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις
του  Π.Δ.  56/21-2-1995  «Συμμόρφωση  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  προς  τις  Οδηγίες
92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν
την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ.
Α’).

Ο  προσφέρων  θα  πρέπει  να  δηλώνει  στην  προσφορά  του  το  εργοστάσιο  το  οποίο
κατασκευάζει  το  προσφερόμενο  είδος  και  το  οποίο  θα  διαθέτει  ISO  22000  σε  ισχύ  ή
αντίστοιχο ή ανώτερο πιστοποιητικό .

        
O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,   25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη,  25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης:  90/2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε επτά (7) τμήματα αναλόγως του νομικού προσώπου και
του είδους. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 309.193,76€ χωρίς ΦΠΑ και

353.892,98€ με ΦΠΑ  

ΤΜΗΜΑ 1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ   47.848,68  €   ME   ΦΠΑ ΚΑΙ  41.584,51€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2018-2019 ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

ΟΜΑΔΑ  Α 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg ΤΕΜ 0,53 300 159,00 €

2ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ ΤΕΜ 0,48 200 96,00 €

3ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1kg ΤΕΜ 1,05 400 420,00 €

4ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg ΤΕΜ 1,05 450 472,50 €

5ΑΣΤΡΑΚΙ 500gr ΤΕΜ 0,41 45 18,45 €

6ΑΥΓΑ  ΜΕΣΑΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΜ 0,12 7000 840,00 €

7ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΦΡΕΣΚΟ 2 Λίτρων ΤΕΜ 1,83 2400 4.392,00 €

8ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr ΤΕΜ 0,55 500 275,00 €

9ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΥΣΚ. 1 kg ΤΕΜ 2,15 280 602,00 €

10ΚΟΥΣΚΟΥΣΙ 500γρ ΤΕΜ 0,44 300 132,00 €

11ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr ΤΕΜ 0,41 330 135,30 €

12ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr ΤΕΜ 0,41 700 287,00 €

13ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΜΕΛΟ 1kg ΤΕΜ 4,98 250 1.245,00 €

14ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 1,87 280 523,60 €

15ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ ΜΠΟΝΕΤ 1 kg ΚΙΛΟ 0,98 230 225,40 €

16ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1 kg ΚΙΛΟ 1,18 390 460,20 €

17ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ 500gr ΤΕΜ 0,52 230 119,60 €

18ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg ΤΕΜ 1,2 600 720,00 €

19ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500gr ΤΕΜ 1,11 200 222,00 €

20ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 1kg ΚΙΛΟ 5,54 640 3.545,60 €

21ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1kg ΚΙΛΟ 6,08 1100 6.688,00 €

22ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 1,51 400 604,00 €

23ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 1kg ΤΕΜ 1,05 900 945,00 €

24ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 1,87 500 935,00 €

25ΦΙΔΕΣ 500gr ΤΕΜ 0,57 100 57,00 €
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26ΧΥΛΟΠΙΤΤΕΣ ΜΕ ΑΥΓΑ & ΓΑΛΑ 500gr ΤΕΜ 0,74 180 133,20 €

27ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg ΤΕΜ 0,8 100 80,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% (1) 24.332,85 €

ΦΠΑ 13% (2) 3.163,27 €

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ  ΦΠΑ 13%  (3) 27.496,12 €

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

28ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 1kg ΤΕΜ 0,3 150 45,00 €

29ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 400 gr ΤΕΜ 0,96 600 576,00 €

30ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ ΤΕΜ 0,39 242 94,38 €

31ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 2,37 1100 2.607,00 €

32ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 4,21 120 505,20 €

33ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400γρ ΤΕΜ 0,7 31 21,70 €

34ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg ΤΕΜ 0,74 200 148,00 €

35ΚΑΚΑΟ 125gr ΤΕΜ 1,05 50 52,50 €

36ΚΑΝΕΛΛΑ ΦΑΚ.100γρ ΤΕΜ 0,8 20 16,00 €

37ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ 500gr ΤΕΜ 0,78 14 10,92 €

38ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 2kg ΤΕΜ 5,7 230 1.311,00 €

39
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (συσκ. 450-
500γραμ.) ΤΕΜ 0,89 350 311,50 €

40ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜ. ΦΑΚ 100gr ΤΕΜ 0,83 6 4,98 €

41ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΤΕΡ ( 3 τεμ ) ΤΕΜ 0,25 88 22,00 €

42ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ  225γρ ΤΕΜ 0,65 30 19,50 €

43ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ ΤΕΜ 0,41 900 369,00 €

44ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500gr ΤΕΜ 0,41 1000 410,00 €

45ΞΥΔΙ ΚΡΑΣΙΟΥ 400gr ΤΕΜ 0,22 350 77,00 €

46ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 500gr ΤΕΜ 3 10 30,00 €

47ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 400gr ΤΕΜ 1,31 200 262,00 €

48ΡΙΓΑΝΗ 1kg ΤΕΜ 5,44 8 43,52 €

49ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 1kg ΤΕΜ 2,41 6 14,46 €

50ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 1kg ΤΕΜ 10,98 10 109,80 €

51ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ 680gr ΤΕΜ 1,64 5 8,20 €

52ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 380gr ΤΕΜ 0,18 400 72,00 €

53ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1lt ΤΕΜ 0,66 1000 660,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% (4) 7.801,66 €

ΦΠΑ 24% (5) 1.872,40 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (6) 9.674,06 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (1) & (4) 26125 32.134,51
ΦΠΑ (2) & (5) 5.035,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (3) & (6) 37.170,18

ΟΜΑΔΑ Β 

Μ/Μ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ 0,8-1,0) 
5lt ΤΕΜ 16,00 € 250 4.000,00

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%   4.000,00
 ΦΠΑ 13%   520,00
  ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ  ΦΠΑ 13%   4.520,00
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ΟΜΑΔΑ Γ 

ΕΙΔΗ Μ/Μ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ 5,45€ 1.000 5.450,00
 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%  5.450,00
 ΦΠΑ 13%  708,50
  ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ  ΦΠΑ 13%  6.158,50

Σύνολο ομάδα Α, Β και Γ      47.848,68  €   

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε για το χρονικό διάστημα από 06/07/2018 έως 
05/07/2019 και η σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα 
Το ποσό των 13.198,21€   θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2018. Το υπόλοιπο ποσό των
34.650,47€  θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2019 και θα υπάρξει σχετική
δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι στους προϋπολογισμούς των οικ. έτων 2018, 2019,
θα  συμπεριλάβει  σχετική  πίστωση  με  τα  παραπάνω ποσά  Το  Νομικό  Πρόσωπο  σε  καμία
περίπτωση  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  το  σύνολο  των  προϋπολογισθέντων  ποσοτήτων  ενώ
αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν
απορροφηθεί  τότε αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται το Νομικό Πρόσωπο να μην τις
απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου. 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής για την ομάδα Α  και για τις  ομάδες Β & Γ ορίζεται το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από 
το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας 
Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑΣ
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΑΞΙΑΣ   169.641,71  €    ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ  146.899,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2018-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

                                       ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α ΕΙΔΗ Μ/Μ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg ΤΕΜ 0,80 € 10.000 8.000,00 €
2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr ΤΕΜ 0,57 € 20.000 11.400,00 €
3 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr ΤΕΜ 0,49 € 4.500 2.205,00 €
4 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr ΤΕΜ 0,55 € 20.000 11.000,00 €
5 ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr ΤΕΜ 1,20 € 4.500 5.400,00 €
6 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500gr ΤΕΜ 0,65 € 4.500 2.925,00 €
7 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr ΤΕΜ 0,75 € 4.500 3.375,00 €
8 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr ΤΕΜ 0,90 € 4.500 4.050,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% (1)  48.355,00 €

ΦΠΑ  13% (2)  
6.286,15 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% (3)  
54.641,15 €

9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375gr ΤΕΜ 1,45 € 9.600 13.920,00 €
10 ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 400gr ΤΕΜ 0,30 € 4.500 1.350,00 €
11 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 500gr ΤΕΜ 1,20 € 4.800 5.760,00 €
12 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ ΤΕΜ 0,46 € 18.300 8.418,00 €
13 ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1000γρ ΤΕΜ 0,77€  4.800 3.696,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% (4)  33.144,00 €

ΦΠΑ  24% (5)  
7.954,56 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (6)  
41.098,56 €

ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (1)+(4)  81.499,00€

ΦΠΑ 13 & 24% (2)+(5)  
14.240,71€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13 & 24% 
(3)+(6)  89.700 95.739,71€
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ΟΜΑΔΑ Β
ΕΙΔΗ Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΔΑΠΑΝΗ

1
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 
(ΟΞΥΤΗΤΑ < 0,8) 1lt ΤΕΜ 4,50 € 10.000 45.000,00

 ΣΥΝΟΛΟ    45.000,00
 ΦΠΑ  13%    5.850,00
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   50.850,00€

ΟΜΑΔΑ  Γ
ΕΙΔΗ Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΤΑΠΕΡ ‘Η 
ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(VACUM) 
ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 1.000gr ΚΙΛΑ 8,00 € 1.200 9.600,00

 ΣΥΝΟΛΟ    9.600,00
 ΦΠΑ  13%    1.248,00
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   10.848,00€

ΟΜΑΔΑ  Δ
ΕΙΔΗ Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ ΚΙΛΑ 4,50 € 2.400 10.800,00
 ΣΥΝΟΛΟ    10.800,00
 ΦΠΑ  13%    1.404,00
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   12.204,00€

Σύνολο ομάδων με Φ.Π.Α. 169.641,71€

Ο  προϋπολογισμός  συντάχθηκε  για  το  χρονικό  διάστημα  από  06/07/2018  έως
05/07/2019 και η σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα. 
Το ποσό των 84.850,86€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2018. Το υπόλοιπο ποσό των
84.850,85€  θα  καλυφθεί  από  τον  προϋπολογισμό  του  οικ.  Έτους  2019  και  θα  υπάρξει
σχετική  δέσμευση του Δημοτικού  Συμβουλίου,  ότι  στους  προϋπολογισμούς  των οικ.  Ετών
2018 και 2019, θα συμπεριλάβει σχετική πίστωση με τα παραπάνω ποσά σε σχετικό Κ.Α. 
Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί  να υπερβεί  το σύνολο των προϋπολογισθέντων
ποσοτήτων  ενώ  αντιθέτως  σε  περίπτωση  που  κατά  τη  λήξη  της  σύμβασης  υπάρχουν
ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί από το Δήμο τότε αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου,
δικαιούται ο Δήμος να μην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από
την πλευρά του ανάδοχου. 

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής,για τις ομάδες Α, Γ & Δ  και για την ομάδα Β  ορίζεται το
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μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης  του  είδους  την  ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή
προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών της  υπηρεσίας
εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν
3438/2006

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη, 25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ 13.732,33€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ   2018-2019 ΚΕΝΤΡΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Μ/Μ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ  350gr TEM 0,65 € 7900 5.135,00 €
2 ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 350gr TEM 0,70 € 4000 2.800,00 €
2 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ 70gr ΤΕΜ 0,35 € 12050 4.217,50 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% 12.152,50 €
ΦΠΑ 13% 1.579,83 €
 ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ  ΦΠΑ 13% 13.732,33 €

Ο  προϋπολογισμός  συντάχθηκε  για  το  χρονικό  διάστημα  από  06/07/2018  έως
05/07/2019 και η σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα 
Το ποσό των  6.509,64€   θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό του 2018.Το υπόλοιπο ποσό των
7.222,69€  θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2019 και θα υπάρξει σχετική
δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι στους προϋπολογισμoύς των οικ. Έτων 2018,2019,
θα συμπεριλάβει  σχετική  πίστωση  με  τα  παραπάνω ποσά σε  αντίστοιχο Κ.Α.  Το Νομικό
Πρόσωπο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των προϋπολογισθέντων
ποσοτήτων  ενώ  αντιθέτως  σε  περίπτωση  που  κατά  τη  λήξη  της  σύμβασης  υπάρχουν
ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί τότε  αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται το
Νομικό Πρόσωπο να μην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από
την πλευρά του ανάδοχου. 
Κριτήριο  κατακύρωσης  ορίζεται  η   πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑΣ
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

22



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ   29.879,46  €  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2018-2019 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Μ/Μ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΟ 2,10 € 3580 7.518,00 €
ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΛΟ 5,70 € 3320 18.924,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 26.442,00 €
ΦΠΑ 13% 3.437,46 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 29.879,46 €

Ο  προϋπολογισμός  συντάχθηκε  για  το  χρονικό  διάστημα  από  06/07/2018  έως
05/07/2019 και η σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα 
Το ποσό των  9.497,28€ θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό του 2018. Το υπόλοιπο ποσό των
20.382,18€  θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2019 και θα υπάρξει σχετική
δέσμευση του  Διοικητικού Συμβουλίου,  ότι   στους  προϋπολογισμoύς  των οικ.  έτων 2018,
2019,  θα  συμπεριλάβει  σχετική  πίστωση   με  τα  παραπάνω  ποσά  σε  αντίστοιχο  Κ.Α.  To
ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των προϋπολογισθέντων
ποσοτήτων  ενώ  αντιθέτως  σε  περίπτωση  που  κατά  τη  λήξη  της  σύμβασης  υπάρχουν
ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί τότε αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται το
Νομικό Πρόσωπο να μην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από
την πλευρά του ανάδοχου. 
Κριτήριο κατακύρωσης, ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα  διαμορφούμενη  κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης  του  είδους  την  ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν
3438/2006
           Το  ποσοστό θα δίδεται ενιαία

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑΣ
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ   18.997,33  €  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2018-2019, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 5
Μ/Μ ΤΙΜΗ

ΜΟΝ
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΤΕΜ 0,20 € 1100 220,00 €
2 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ 0,40 € 310 124,00 €
3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ή ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΙΛΑ 0,80 € 500 400,00 €
4 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ ΚΙΛΑ 0,50 € 450 225,00 €
5 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 0,50 € 1500 750,00 €
6 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 0,25 € 500 125,00 €
7 ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΙΛΑ 2,00 € 100 200,00 €
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 1,00 € 600 600,00 €
9 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΑ 0,70 € 230 161,00 €
10 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΕΜ 0,60 € 50 30,00 €
11 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΙΛΑ 0,25 € 1500 375,00 €
12 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΑ 0,30 € 750 225,00 €
13 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 1,70 € 230 391,00 €
14 ΜΑΪΔΑΝΟΣ ΤΕΜ 0,40 € 640 256,00 €
15 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ ΚΙΛΑ 0,80 € 1200 960,00 €

16
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ ή 
ΦΛΑΣΚΕΣ

ΚΙΛΑ
0,60 € 250 150,00 €

17 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ή ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΑ 0,80 € 2000 1.600,00 €
18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 1,00 € 2000 2.000,00 €
19 ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΚΙΛΑ 1,00 € 250 250,00 €
20 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 0,70 € 1500 1.050,00 €
21 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 0,70 € 5300 3.710,00 €
22 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 0,40 € 1000 400,00 €

23
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΟΝΔΡΟΚΑΡΠΕΣ ΓΙΑ 
ΓΕΜΙΣΤΑ ή ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ

ΚΙΛΑ
0,80 € 250 200,00 €

24
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ ή 
ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ

ΚΙΛΑ
0,40 € 500 200,00 €

25 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΑ 0,85 € 400 340,00 €
26 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ή ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 0,80 € 600 480,00 €
27 ΣΓΟΥΡΗ ΣΑΛΑΤΑ ΚΙΛΑ 1,50 € 300 450,00 €
28 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΑ 1,50 € 150 225,00 €
29 ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 3,60 € 8 28,80 €
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30 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΚΙΛΑ 0,81 € 600 486,00 €
31 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 1,00 € 200 200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% 16.811,80 €
ΦΠΑ 13% 2.185,53 €
 ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ  ΦΠΑ 13% 18.997,33 €

Ο  προϋπολογισμός  συντάχθηκε  για  το  χρονικό  διάστημα  από  06/07/201  8   έως  
05/07/201  9   και η σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα   
Το ποσό των   7.132,96€  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2018 .Το υπόλοιπο ποσό των
11.864,37€  θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2019 και θα υπάρξει σχετική
δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι στους προϋπολογισμούς των οικ. Έτων 2018  &
2019,  θα  συμπεριλάβει  σχετική  πίστωση   με  τα  παραπάνω  ποσά  σε  αντίστοιχο  Κ.Α.  To
ΚΕΚΟΠΡΟ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των προϋπολογισθέντων
ποσοτήτων  ενώ  αντιθέτως  σε  περίπτωση  που  κατά  τη  λήξη  της  σύμβασης  υπάρχουν
ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί τότε αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται το
Νομικό Πρόσωπο να μην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από
την πλευρά του ανάδοχου. 
Κριτήριο κατακύρωσης, ορίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη
νόμιμα  διαμορφούμενη  κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης  του  είδους  την  ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν
3438/2006.
Το ποσοστό θα δίδεται ενιαία

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑΣ
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ   66.694,41  €  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Α/Α ΕΙΔΗ Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
ΠΛΗΡΕΣ (3,5%  τουλάχιστον λιπαρά)

ΤΕΜ
(Ενός

λίτρου) 62.128 0,95€ 59.021,60
 ΣΥΝΟΛΟ    59.021,60
 ΦΠΑ 13%      7.672,81
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    66.694,41€

Ο  προϋπολογισμός  συντάχθηκε  για  το  χρονικό  διάστημα  από  06/07/2018  έως
05/07/2019 και η σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2018 με ποσό 33.347,20€ .Το υπόλοιπο ποσό
ύψους 33.347,21€ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2019 και θα υπάρξει
σχετική δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στους προϋπολογισμούς των ετών 2018 και
2019 θα συμπεριλάβει σχετική πίστωση.
Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί  να υπερβεί  το σύνολο των προϋπολογισθέντων
ποσοτήτων  ενώ  αντιθέτως  σε  περίπτωση  που  κατά  τη  λήξη  της  σύμβασης  υπάρχουν
ποσότητες που δεν θα έχουν απορροφηθεί από το Δήμο τότε  αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου,
δικαιούται ο Δήμος να μην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από
την πλευρά του ανάδοχου. 
Κριτήριο  κατακύρωσης  ορίζεται  η   πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη, 25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ   7.099,06  €  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Α/Α ΕΙΔΗ Μ/Μ
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
ΠΛΗΡΕΣ (3,5 %  τουλάχιστον 
λιπαρά)

ΤΕΜ
(Ενός

λίτρου) 6.613 0,95€ 6.282,35 €

 ΣΥΝΟΛΟ    6.282,35 €

 ΦΠΑ 13%    816,71 €

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    7.099,06€

Ο  προϋπολογισμός  συντάχθηκε  για  το  χρονικό  διάστημα  από  06/07/2018  έως
05/07/2019 και η σύμβαση θα ισχύει για το παραπάνω χρονικό διάστημα 

Το ποσό των  3.005,28€  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2018. Το υπόλοιπο ποσό των
4.093,78€  θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2019 και θα υπάρξει σχετική
δέσμευση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  ότι  στους  προϋπολογισμoύς  των  οικ.  Έτων  2018,
2019,  θα  συμπεριλάβει  σχετική  πίστωση   με  τα  παραπάνω  ποσά  σε  αντίστοιχο  Κ.Α.  To
ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των προϋπολογισθέντων
ποσοτήτων  ενώ  αντιθέτως  σε  περίπτωση  που  κατά  τη  λήξη  της  σύμβασης  υπάρχουν
ποσότητες που δεν έχουν απορροφηθεί τότε αυτές, ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται το
Νομικό Πρόσωπο να μην τις απορροφήσει χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από
την πλευρά του ανάδοχου. 
Κριτήριο  κατακύρωσης  ορίζεται  η   πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΑΣ
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας 
Η  συγγραφή  αυτή  αφορά  στην  προμήθεια  «Ειδών  Αρτοζαχαροπλαστείου,  οπωροπωλείου,
κρεοπωλείου, παντοπωλείου» για τους παιδικούς σταθμούς του ΚΕΚΟΠΡΟ , «Γάλακτος» που
χορηγείται σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Θέρμης και του ΚΕΚΟΚΠΟ καθώς και
ειδών διατροφής για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Θέρμης.

Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
β)  Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών  και  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
δ)Της  ΚΥΑ  Π1/2380/18-12-2012  (ΦΕΚ  3400/20-12-2012  τεύχος  Β)  με  την  οποία
ρυθμίζονται  ειδικότερα  θέματα  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών
,Μεταφορών και Δικτύων.
ε)Του  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  74/Α726.3.2014)«Διοικητικές  Απλουστεύσεις  ...  και  λοιπές
ρυθμίσεις».
στ) Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις ,΄Εργων,Προμηθειών και
Υπηρεσιών”
ζ) Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),
η)Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
θ)Της με αριθμ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

Άρθρο 3ο - Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Διακήρυξη
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β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ) Ο προϋπολογισμός
δ) Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Η Οικονομική προσφορά 

Άρθρο 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με μερικές
προσφορές,   κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής για  τα  τμήματα  του  προϋπολογισμού  με  α/α
1Α,2Α,2Γ,2Δ,3,6,7  και για τα τμήματα 1Β,1Γ,2Β,4 και 5 το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του
είδους  την  ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο
πιστοποίησης  τιμών  της  υπηρεσίας  εμπορίου  της  οικείας  Περιφέρειας,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006  και κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου. (σχετ. πράξη 33/2012 ,Ελ. Συν. Τμ 7)

Ο  διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-
2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Άρθρο 5ο   Δικαιούμενοι συμμετοχής
Στον  διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
Α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί)
Β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Γ) Συνεταιρισμοί.
Δ) Ενώσεις προμηθευτών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση όλοι οι παραπάνω να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό 
επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Άρθρο 6ο   Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών
Η παράδοση  για  τα  ζητούμενα  είδη  του  ΚΕΚΟΠΡΟ θα  γίνεται  τμηματικά  ανάλογα  με  τις
ανάγκες  του  νομικού  προσώπου με  ημερομηνία  έναρξης  την   06/07/2018  και  λήξης  την
05/07/2019.
Η παράδοση για τα ζητούμενα είδη  από το Δήμο θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες
του  Δήμου με ημερομηνία έναρξης την 06/07/2018 και λήξης την 05/07/2019.
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Η μεταφορά των υλικών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου σε χώρους που θα
υποδειχθούν από το Δήμο Θέρμης και τον φορέα του (ΚΕΚΟΠΡΟ).
Η μεταφορά που αφορά το γάλα του προσωπικού και τα είδη αρτοζαχαροπλαστείου θα γίνεται
κάθε εργάσιμη ημέρα  εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά από  τα εμπλεκόμενα μέρη κατά
την εκτέλεση της προμήθειας . 
Ο ανάδοχος για τα υπόλοιπα υλικά οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει
την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών, να εφοδιάσει  την
Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα  τροφίμων.
Ο Δήμος και ο φορέας του θα ειδοποιούν τον ανάδοχο της προμήθειας «Γάλακτος για το
προσωπικό» για τυχόν διαφοροποιήσεις  ως προς τον αριθμό των προς παράδοση φιαλών,
ανάλογα με το απασχολούμενο προσωπικό. Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση
να διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε
τέσσερα (4) τουλάχιστον σημεία για τις ανάγκες του Δήμου που θα είναι και αντίστοιχα σημεία
παράδοσης των φιαλών, τα οποία θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και θα βρίσκονται εντός
των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου.  Ο  ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να  διαθέσει  ψυκτικούς
θαλάμους συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε δύο (2) τουλάχιστον
σημεία για τις ανάγκες του ΚΕΚΟΠΡΟ που θα είναι και αντίστοιχα σημεία παράδοσης των
φιαλών, τα οποία θα υποδειχθούν από αυτό και θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου.
Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  διαθέτει  αυτόματους  πωλητές  γάλακτος  ,τότε  πρέπει  να
εγκαταστήσει σε τρία (3) σημεία αυτόματους πωλητές για τις ανάγκες του προσωπικού του
Δήμου Θέρμης και σε δύο σημεία για τις ανάγκες του προσωπικού του ΚΕΚΟΠΡΟ. Τα σημεία
τοποθέτησης θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της καθ΄ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας. 
Την  ευθύνη  μεταφοράς,  εγκατάστασης  και  συντήρησης  των  ψυκτικών  θαλάμων  έχει  ο
ανάδοχος καθώς και την υποχρέωση αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής
λειτουργίας εντός μίας ημέρας από τότε που θα έρθει σε γνώση αυτού  με κάθε πρόσφορο
τρόπο. 

Άρθρο 7ο - Χρόνος υπογραφής Σύμβασης – Διάρκεια 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης ,μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
,της ανακοίνωσης κατακύρωσης  για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.
Η σύμβαση προμήθειας θα διαρκέσει τόσο για το Δήμο όσο και για το ΚΕΚΟΠΡΟ από την
06/07/2018 έως την 05/07/2019.

Άρθρο 8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5%  της  συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή ή γραμμάτιο σύστασης
του Τ.Π.Δ.
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Η  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον ισχύοντα 
τρόπο για το Δημόσιο.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια 
τουλάχιστον δεκατεσσάρων μηνών  (14)  από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά
την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

Άρθρο 9ο   Ευθύνη αναδόχου 
Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται  για  την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των
πωλουμένων  και  εγγυάται  την  ανυπαρξία  οποιουδήποτε  κρυμμένου  ελαττώματος.  Επίσης
εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές
προδιαγραφές  των  επισήμων  κρατικών  φορέων  τροφίμων,  θα  έχουν  τις  ιδιότητες  και  τα
χαρακτηριστικά  που  προβλέπουν  οι  όροι  αυτοί,  είναι  απαλλαγμένα  από  ξένα  σώματα,
προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. Ο Δήμος και οι
φορείς  του  διατηρούν  όλα  τα  δικαιώματα,  τα  οποία  θα  ασκήσουν  όταν  διαπιστώσουν  ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται  από αρμόδια τριμελή Επιτροπή του
Δήμου και των φορέων του,  και της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, η οποία υποχρεούται για την
ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και εξέταση αυτού.
Η  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  μετά  από  μακροσκοπικό  έλεγχο.  Κατά  την  ποσοτική  και
ποιοτική παραλαβή των τροφίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τις
τεχνικές προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων. Για τα οπωροκηπευτικά,
κρέατα και πουλερικά (νωπά και κατεψυγμένα), η ποιότητα και κάθε άλλο χαρακτηριστικό του
γνώρισμα, είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν
υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Στην  περίπτωση  παράδοσης  υλικού  ακαταλλήλου,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  το
αντικαταστήσει  με  άλλο  κατάλληλο,  την  ίδια  ημέρα  εντός  του  ωραρίου  λειτουργίας  των
υπηρεσιών, συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και να μεταφέρει το ακατάλληλο υλικό μέσα σε
1 ημέρα. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής
στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση του ακατάλληλου υλικού σύμφωνα με τα παραπάνω,
ο Δήμος και οι φορείς του δικαιούνται κατά την κρίση τους να επιδιώξουν είτε την αναστροφή
της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος.
 
Άρθρο 10ο – Υπέρβαση προθεσμίας παράδοσης
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του αναδόχου παραβιάζοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της
παρούσας μελέτης, ο Δήμος και οι φορείς του, μπορεί μονομερώς να λύσει την σύμβαση και να
συμβληθεί  με  άλλο  προμηθευτή  επιβαρύνοντας  αυτόν  (τον  ανάδοχο)  με  τη  ζημία  που  θα
προκύψει, παρακρατώντας εν μέρει ή όλη την εγγυητική επιστολή. Τα παραπάνω γίνονται με
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  και  των  Διοικητικών  Συμβουλίων  των
φορέων του.

Άρθρο 11ο - Έκπτωση του αναδόχου
Εφόσον δεν προσέλθει,  μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε,  να υπογράψει  τη σχετική
σύμβαση,  ή  υπάρξει  αδικαιολόγητη  υπέρβαση  της  συμβατικής  προθεσμίας  εκτέλεσης  της
προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.
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Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην
υγεία  όσων τα  κατανάλωσαν,  ο προμηθευτής υποχρεούνται  να αναλάβει  όλες τις  δαπάνες
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της
Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την
κρίση του αρμοδίου οργάνου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Επίσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και των Διοικητικών Συμβουλίων
των  φορέων  του,  μπορεί  να  του  επιβληθεί  πρόστιμο,  το  οποίο  οφείλει  να  καταβάλει  ως
αποζημίωση  προς  την  Υπηρεσία  για  τη  βλάβη  που  προκάλεσε.  Αν  ο  προμηθευτής  δεν
καταβάλει  το  πρόστιμο  κηρύσσεται  έκπτωτος,  με  όλες  τις  νόμιμες  συνέπειες.  Αν  ο
προμηθευτής  καταστεί  υπότροπος  με  την  προμήθεια  ακατάλληλων  τροφίμων,  κηρύσσεται
έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Άρθρο 12ο – Τρόπος Πληρωμής-Προκαταβολές

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται μετά την προσωρινή 
παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου κάθε τμηματικής παράδοσης και 
κατόπιν προσκόμισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-
δελτίου αποστολής) και διενέργειας νομίμων κρατήσεων. Η εξόφληση της δαπάνης θα 
γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το 
λογιστήριο του Δήμου ή ημερομηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και 
εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του προηγουμένου εδαφίου.
Η χορήγηση προκαταβολής, δεν προβλέπεται. 

Άρθρο 13ο – Αναθεώρηση τιμών προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

Άρθρο 14ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις – Δαπάνες προμηθευτή
Ο  ανάδοχος  υπόκειται  σε  όλους  τους  βάσει  των  κείμενων  διατάξεων  φόρους,  τέλη  και
κρατήσεις,  πού  θα  ισχύουν  κατά  την  ημέρα  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Ο  Φ.Π.Α.
βαρύνει τον Δήμο και τους φορείς του. Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλα γενικώς τα έξοδα
μέχρι την παράδοση του υλικού στα σημεία παράδοσης που θα υποδειχθούν από τον Δήμο και
τους φορείς του. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τη δαπάνη των δημοσιεύσεων (1.200,00€
/διενέργεια)  αναλόγως του προϋπολογισμού για  τον οποίο  καταθέτει  προσφορά,  οι  οποίες
καταβάλλονται πριν την πρώτη πληρωμή  καθώς και για τους εργαστηριακούς ελέγχους και
όλα γενικώς τα έξοδα μέχρι την παράδοση του υλικού σε σημείο που θα υποδειχθεί  από την
αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία.

Άρθρο 15ο -    Παραλαβή υλικών  

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές του
Δήμου, οριζόμενες κατά περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.  
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Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από αρμόδια τριμελή Επιτροπή 
Παραλαβής του Δήμου, η οποία υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική 
επιμέτρηση και εξέταση αυτού
Η παραλαβή των υλικών γίνεται μετά από  μακροσκοπικό έλεγχο
Η οριστική  παραλαβή  γίνεται εντός δέκα  ημερών (10) από την παράδοση των υλικών
έτοιμων προς χρήση.
Εάν εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης και μέχρι την τελευταία τμηματική 
οριστική παραλαβή, παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα τα 
οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή ή ακαταλληλότητα 
υλικού, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της 
αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος ή την αντικατάσταση με ίδιο 
προϊόν που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της  μελέτης . 
Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνεται τμηματικά από την οικεία επιτροπή 
παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης , η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια 
απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους και την αντικατάσταση αυτού εντός δύο 
εργάσιμων ημερών και συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και να μεταφέρει το 
ακατάλληλο υλικό μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες . Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με 
τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός των οριζόμενων από αυτήν προθεσμίες, ο 
Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ως άνω είδη σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και της προσφοράς.
Η παράδοση των υλικών θα γίνει  κατόπιν συνεννόησης  με την επιτροπή 
παραλαβής. 
 
Άρθρο 16ο - Διαφωνίες
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας, επιλύονται κατά τις
διατάξεις του ν.4412/2016.                          

Άρθρο 17- Τρόπος τιμολόγησης 
Για τα είδη κρεοπωλείου , οπωροπωλείου ,καταψυγμένα ψάρια και το ελαιόλαδο θα εφαρμόζεται
το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που προσφέρθηκε με την οικονομική προσφορά επί
της  νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν
3438/2006.Για  τα  υπόλοιπά  είδη  θα  εφαρμόζεται  η  τιμή που  δόθηκε  με  την  οικονομική
προσφορά του ανάδοχου. 

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη, 25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 1
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2018-2019 ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)
ΤΜΗΜΑ 1
ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg ΤΕΜ 300

2ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ ΤΕΜ 200

3ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1kg ΤΕΜ 400

4ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 1kg ΤΕΜ 450

5ΑΣΤΡΑΚΙ 500gr ΤΕΜ 45

6ΑΥΓΑ  ΜΕΣΑΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΜ 7000

7ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% ΦΡΕΣΚΟ 2 Λίτρων ΤΕΜ 2400

8ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr ΤΕΜ 500

9ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΥΣΚ. 1 kg ΤΕΜ 280

10ΚΟΥΣΚΟΥΣΙ 500γρ ΤΕΜ 300

11ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr ΤΕΜ 330

12ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr ΤΕΜ 700

13ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΜΕΛΟ 1kg ΤΕΜ 250

14ΡΕΒΥΘΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 280

15ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ ΜΠΟΝΕΤ 1 kg ΚΙΛΟ 230

16ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1 kg ΚΙΛΟ 390

17ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ 500gr ΤΕΜ 230

18ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg ΤΕΜ 600

19ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500gr ΤΕΜ 200

20ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 1kg ΚΙΛΟ 640

21ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 1kg ΚΙΛΟ 1100

22ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 400

23ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 1kg ΤΕΜ 900

24ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 500

25ΦΙΔΕΣ 500gr ΤΕΜ 100

26ΧΥΛΟΠΙΤΤΕΣ ΜΕ ΑΥΓΑ & ΓΑΛΑ 500gr ΤΕΜ 180

27ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 1kg ΤΕΜ 100

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% (1)

ΦΠΑ 13% (2)

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ  ΦΠΑ 13%  (3)
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Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

28ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 1kg ΤΕΜ 150

29ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 400 gr ΤΕΜ 600

30ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΕΜ ΤΕΜ 242

31ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 1 κιλό ΚΙΛΟ 1100

32ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΥΜΑ ΚΙΛΟ 120

33ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ 400γρ ΤΕΜ 31

34ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg ΤΕΜ 200

35ΚΑΚΑΟ 125gr ΤΕΜ 50

36ΚΑΝΕΛΛΑ ΦΑΚ.100γρ ΤΕΜ 20

37ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ 500gr ΤΕΜ 14

38ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 2kg ΤΕΜ 230

39
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (συσκ. 450-
500γραμ.) ΤΕΜ 350

40ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜ. ΦΑΚ 100gr ΤΕΜ 6

41ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΤΕΡ ( 3 τεμ ) ΤΕΜ 88

42ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ  225γρ ΤΕΜ 30

43ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ ΤΕΜ 900

44ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500gr ΤΕΜ 1000

45ΞΥΔΙ ΚΡΑΣΙΟΥ 400gr ΤΕΜ 350

46ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 500gr ΤΕΜ 10

47ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 400gr ΤΕΜ 200

48ΡΙΓΑΝΗ 1kg ΤΕΜ 8

49ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 1kg ΤΕΜ 6

50ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ 1kg ΤΕΜ 10

51ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ 680gr ΤΕΜ 5

52ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ 380gr ΤΕΜ 400

53ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 1lt ΤΕΜ 1000

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% (4)

ΦΠΑ 24% (5)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (6)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (1) & (4) 26125
ΦΠΑ (2) & (5)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (3) & (6)

           O 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 1
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2018-2019 ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

ΟΜΑΔΑ Β

Μ/Μ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (ΟΞΥΤΗΤΑ 0,8-1,0) 5lt ΤΕΜ 250

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%   

 ΦΠΑ 13%   
                 
                                                                                                                                ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ .......................

           O 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 1
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2018-2019 ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

ΟΜΑΔΑ Γ

ΕΙΔΗ Μ/Μ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΚΙΛΟ 1.000

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%  

 ΦΠΑ 13%  
  
                                                                                                                        ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ .......................

           O 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 2
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2018-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α ΕΙΔΗ Μ/Μ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.ΠΟΣΟΤ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg ΤΕΜ 10.000
2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 gr ΤΕΜ 20.000
3 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500gr ΤΕΜ 4.500
4 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 500gr ΤΕΜ 20.000
5 ΡΕΒΥΘΙΑ 500gr ΤΕΜ 4.500
6 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500gr ΤΕΜ 4.500
7 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr ΤΕΜ 4.500
8 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr ΤΕΜ 4.500

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% (1)  
ΦΠΑ  13% (2)  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% (3)  

9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375gr ΤΕΜ 9.600
10 ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΨΙΛΟ 400gr ΤΕΜ 4.500
11 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 500gr ΤΕΜ 4.800
12 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΚΑΣΕ 400γρ ΤΕΜ 18.300
13 ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1000γρ ΤΕΜ  4.800

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% (4)  
ΦΠΑ  24% (5)  
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (6)  
ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (1)+(4)  
ΦΠΑ 13 & 24% (2)+(5)  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13 & 24% 
(3)+(6)  

                    
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  

 Θέρμη,25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& 
Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 2
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2018-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ Β
ΕΙΔΗ Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΔΑΠΑΝΗ

1
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 
(ΟΞΥΤΗΤΑ < 0,8) 1lt ΤΕΜ € 10.000

 ΣΥΝΟΛΟ    
 ΦΠΑ  13%    
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

                                                               ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ ............

                    
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  

 Θέρμη,25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& 
Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

                                           ΤΜΗΜΑ 2
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2018-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

                                         
ΟΜΑΔΑ  Γ

ΕΙΔΗ Μ/Μ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΤΑΠΕΡ ‘Η 
ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(VACUM) 
ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
ΑΠΟ 800 ΕΩΣ 1.000gr ΚΙΛΑ 1.200

 ΣΥΝΟΛΟ    
 ΦΠΑ  13%    
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

                    
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  

 Θέρμη,25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& 
Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

                                         ΤΜΗΜΑ 2
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 2018-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

                                         
ΟΜΑΔΑ  Δ

ΕΙΔΗ Μ/Μ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ ΚΙΛΑ 2.400
 ΣΥΝΟΛΟ    
 ΦΠΑ  13%    
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

                    
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  

 Θέρμη,25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& 
Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 3
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ   2018-2019 ΚΕΝΤΡΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Μ/Μ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ  350gr TEM 7900
2 ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ 350gr TEM 4000
2 ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΑ 70gr ΤΕΜ 12050

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%
ΦΠΑ 13%
 ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ  ΦΠΑ 13% 

                                                             

                    
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  

 Θέρμη,25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& 
Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 4
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2017-2018 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Μ/Μ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΛΟ 3580
2 ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΛΟ 3320

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13% 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%

                                                      ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ........   

                    
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  

 Θέρμη,25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& 
Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 5
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2018-2019, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ 5
Μ/Μ ΤΙΜΗ

ΜΟΝ
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΤΕΜ 1100
2 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜ 310
3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ή ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΙΛΑ 500
4 ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ ΚΙΛΑ 450
5 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 1500
6 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 500
7 ΚΕΡΑΣΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΙΛΑ 100
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 600
9 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΑ 230
10 ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΕΜ 50
11 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΙΛΑ 1500
12 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΑ 750
13 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 230
14 ΜΑΪΔΑΝΟΣ ΤΕΜ 640
15 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ ΚΙΛΑ 1200

16
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ ή 
ΦΛΑΣΚΕΣ

ΚΙΛΑ
250

17 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ή ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΑ 2000
18 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 2000
19 ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΚΙΛΑ 250
20 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 1500
21 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 5300
22 ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 1000

23
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΧΟΝΔΡΟΚΑΡΠΕΣ ΓΙΑ 
ΓΕΜΙΣΤΑ ή ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΕΣ

ΚΙΛΑ
250

24
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ ή 
ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ

ΚΙΛΑ
500

25 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΑ 400
26 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ή ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 600
27 ΣΓΟΥΡΗ ΣΑΛΑΤΑ ΚΙΛΑ 300
28 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΑ 150
29 ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΑ 8
30 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΚΙΛΑ 600
31 ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΙΛΑ 200
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% 24968
ΦΠΑ 13%
 ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ  ΦΠΑ 13% 

                                                                                ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ........

                    
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  

 Θέρμη,25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& 
Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 6
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Α/Α ΕΙΔΗ Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
ΠΛΗΡΕΣ (3,5%  τουλάχιστον λιπαρά)

ΤΕΜ
(Ενός

λίτρου) 62.128
 ΣΥΝΟΛΟ   

 ΦΠΑ 13%   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

                    
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  

 Θέρμη,25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& 
Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΗ 
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019»       

Αριθ. Μελέτης: 90/2017

ΤΜΗΜΑ 7
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

Α/Α ΕΙΔΗ Μ/Μ
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
ΠΛΗΡΕΣ (3,5 %  τουλάχιστον 
λιπαρά)

ΤΕΜ
(Ενός

λίτρου) 6.993
 ΣΥΝΟΛΟ   

 ΦΠΑ 13%   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

                    
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  

 Θέρμη,25/09/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προισταμένη 
Τμήματος Π.Λ.Π.& 
Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη, 25/09/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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