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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
Πληροφορίες: Μ. Τσακαλίδου 
Τηλ: 23133189040                     
Email:  m.tsakalidou@thessaloniki.gr 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 1/2022  
«Προμήθεια προϊόντων ( τροφίμων -απορρυπαντικών) για τις ανάγκες του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου Θεσσαλονίκης.» π.δ. 49.999,46€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 
24%) 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια προϊόντων (τροφίμων -απορρυπαντικών) για τις ανάγκες του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες. 
 
Τα υπό προμήθεια είδη, κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) :  

Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α CPV CODE ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΙΜΗ/
Μ.Μ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 
Ελαιόλαδο απλό  
(συσκ.1 λίτρου) 1 λίτρου 15411110-6 3.529 6,20 21.879,80 13% 24.724,17 

2 
Γάλα συμπυκνωμένο 
(εβαπορέ) (συσκ.410 

ml) 
410 ml. 15511600-9 3.528 1,00 3.528,00 13% 3.986,64 

3 
Ζάχαρη Λευκή 
(συσκ.1 κιλού) 

1 κιλού 15831200-4 3.529 1,20 4.234,80 13% 4.785,32 

4 
Αλεύρι (συσκ.1 

κιλού) 
1 κιλού 15612130-1 3.529 1,20 4.234,80 13% 4.785,32 

5 
Υγρό πλυντηρίου 

(συσκ.1,5-2,0  λίτρα) 
1,5-2,0  
λίτρα 

  39831200-1 2.700 3,50 9.450,00 24% 11.718,00 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.999,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 43.327,40 € ΦΠΑ : 6.672,06 €). 
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε είδος ξεχωριστά  δηλ. κατά α/α των υπό 
προμήθεια ειδών: 

I. Για το ελαιόλαδο: κριτήριο κατακύρωσης θα είναι 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 Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ (λιανικής 
πώλησης) σύμφωνα με το είδος της συσκευασίας που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε 
προϊόντος και τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3438/2006 της αντίστοιχης ημερομηνίας 
II. Για όλα τα υπόλοιπα είδη: Τη χαμηλότερη τιμή.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει τον Κ.Α.: 60/7341.09.01   ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΑΧΗ 
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ΕΣΠΑ  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 
για την ανάγκη δαπάνης για την Πράξη «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό  Παντοπωλείο, Παροχή 
Συσσιτίου , Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 5001658 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
« Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και έλαβε α/α ΑΑΥ 336/2022 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο 
εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Δήμου Θεσσαλονίκης.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
Άρθρο 1ο 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι είκοσι τέσσερεις  (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της. 
 
Άρθρο 2ο 
Η προμήθεια των υλικών θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα 
υποδείξει ο αρμόδιος υπάλληλος και θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και ανάλογα με τα αιτήματα του 
εντολέα. 
Τα προϊόντα θα παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στο χώρο 
που θα τους υποδεικνύεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας με μεταφορικό μέσο του 
προμηθευτή και οι ποσότητες θα ορίζονται από τον  αρμόδιο υπάλληλο  κατόπιν παραγγελίας η οποία θα 
δίνεται μέσω e-mail ή τηλεφωνικά και θα ικανοποιείται εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών.  
Ο τόπος παράδοσης των ειδών του συγκεκριμένου διαγωνισμού θα είναι Μοναστηριού 53-55  αλλά μπορεί 
να αλλάξει, κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας και εφόσον το απαιτούν υπηρεσιακές ανάγκες. 
 
Άρθρο 3ο 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία στο σύνολό της εντός του οριζόμενου χρόνου 
παράδοσης (3 ημέρες) και εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής, τις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην διακήρυξη υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με  τα 
άρθρα 208 και 213 του Ν. 4412/16 .Οι έλεγχοι που γίνονται κατά την παραλαβή των προϊόντων είναι κυρίως 
μακροσκοπικοί. Στη συνέχεια όμως ανάλογα με τη φύση των τροφίμων μπορεί να διενεργηθούν 
οργανοληπτικοί και μικροβιολογικοί έλεγχοι. 
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Άρθρο 4ο 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει το Κοινωνικό Παντοπωλείο  με τα συγκεκριμένα 
προϊόντα που έχει αναφέρει στην προσφορά του – συγκεκριμένες μάρκες και συσκευασίες – για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. Δυνατότητα αντικατάστασης ενός είδους από ένα άλλο ισότιμο, υπάρχει μόνο σε 
περίπτωση που αποδεδειγμένα για αντικειμενικούς λόγους ο ανάδοχος δεν είναι σε θέση να το 
προμηθεύσει. 
 
Άρθρο 5ο 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με τα τιμολόγια που αφορούν το ελαιόλαδο,  να προσκομίζει 
δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν.3438/2006 της αντίστοιχης ημερομηνίας. 
 
Άρθρο 6ο 
Για το  ελαιόλαδο  κριτήριο κατακύρωσης θα είναι 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, που αφορούν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. 
Σε περίπτωση που σε κάποιο δελτίο πιστοποίησης τιμών, δεν υπάρχει τιμή για ένα είδος, θα γίνεται δεκτή 
η τιμή από το προηγούμενο δελτίο. 
Για όλα τα υπόλοιπα είδη, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει 
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
 
Άρθρο 7ο 
Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας, τις ποσότητες 
των προϊόντων   που προμήθευσε και δεν έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι 
όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές τις διακήρυξης, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί 
η παράβαση. 
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή, των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής στην Υπηρεσία, των 
νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Σε περίπτωση, που παρά τους αυστηρούς ελέγχους της υπηρεσίας, καταναλωθεί τρόφιμο που περιέχει ξένο 
σώμα, προσμίξεις κλπ, και προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων το κατανάλωσαν, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξενήθηκε 
από το ακατάλληλο τρόφιμο, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος 
του . 
 
Άρθρο 8ο 
Η ποσότητα ελαιόλαδου είναι ενδεικτική, προκειμένου να διαμορφωθεί η συνολική προσφερόμενη τιμή 
του είδους  , που θα αναγράφεται στη  προσφορά που θα κατατεθεί. 
Οι τελικές ποσότητες του ελαιόλαδου θα καθορίζονται σταδιακά και μπορούν να αυξομειωθούν 
ανάλογα με τις ανάγκες του εντολέα, μέσα όμως στα όρια της προϋπολογισμένης δαπάνης του 
ελαιόλαδου. 
Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας τροφίμων 
που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του 
συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην 
απαίτηση της Υπηρεσίας. 
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Άρθρο 9ο 
Είδη και CPV 

Η Προμήθεια Τροφίμων και Απορρυπαντικών  περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη: 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV CODE 

1.  Ελαιόλαδο απλό  (συσκ.1 λίτρου) 15411110-6 

2.  Γάλα συμπυκνωμένο (εβαπορέ) (συσκ.410 ml) 15511600-9 

3.  Ζάχαρη Λευκή (συσκ.1 κιλού) 15831200-4 

4.  Αλεύρι (συσκ.1 κιλού) 15612130-1    

5.  Υγρό πλυντηρίου (συσκ.1,5-2,0  λίτρα) 39831200-1 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 
CPV : 15612130-1   ΑΛΕΥΡΙ 
Αλεύρι σίτου. Ως "άλευρο σίτου" ή απλώς "άλευρο" νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης 
υγιούς σίτου, βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί τους 
όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 157 του Κ.Τ.Π & τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ενδείξεις στα Ελληνικά, όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να Διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία βάρους (1) κιλού. 
CPV : 15831200-4     ΖΑΧΑΡΗ 
Ζάχαρη Λευκή-Ψιλή. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 
11 Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Επίσης να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 63 Κ.Τ.Π και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Διακινείται σε συσκευασία του 1 κιλού. 
CPV 15511600-9      ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 
Το γάλα εβαπορέ θα πρέπει να είναι μερικά αφυδατωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα 
σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% και σε στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει 
ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Η 
συσκευασία του να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις 
όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης. Να διατίθεται σε συσκευασία 
καθαρού βάρους 410 ml. σε μεταλλικό κουτί και με εύκολο άνοιγμα (easy open). 
CPV 15411110-6     ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΑΠΛΟ 
Το προς προμήθεια ελαιόλαδο πρέπει να προέρχεται από ανάμιξη εξευγενισμένου ελαιόλαδου και 
παρθένου ελαιόλαδου εξαιρουμένου του μειονεκτικού, του οποίου η ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε 
ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει το 1,0 g ανά 100 g και του οποίου τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα προς 
τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. Να έχει  ευχάριστη γεύση και οσμή, μοναδικό διακριτικό άρωμα 
ώριμων φρούτων και φρέσκιας ελιάς,  και χρώμα ανοικτό κιτρινοπράσινο . Να είναι  ελληνικής παραγωγής 
ή προέλευσης Ε.Ε., να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 71 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους 
κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να διατίθεται σε συσκευασία ενός  (1) 
λίτρου, σε πλαστική  φιάλη. 
CPV 39831200-1    ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 
Το προϊόν θα πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του 
προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική 
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νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 2.1.3. Η παραγωγή του προϊόντος πρέπει να είναι 
σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική. 2.1.4. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα 
στον Καν. 648/2004. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει με την προσφορά 
του: 
1) α. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι έμπορος, νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 
του για την αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα είδη για τα οποία θα 
λάβει μέρος στο διαγωνισμό. 
β. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι παρασκευαστής ή παραγωγός, άδεια λειτουργίας της 
επιχείρησης τους που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό. 
2)Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή παρόμοιο αυτού, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού, του οικονομικού φορέα με αναφορά στα είδη στα οποία θα 
λάβει μέρος . 
3)Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν παράγει ο ίδιος στην επιχείρηση του τα προς διακίνηση 
ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO ή παρόμοιο αυτού, διαπιστευμένο από το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού διαπιστευμένο από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του παραγωγού ή της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα 
διακινούμενα είδη. 
4)Όσον αφορά το υγρό πλυντηρίου ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων 
Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Καν. 1907/2006 - 
R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) και τον Καν. 2015/830, το υπό 
προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης , η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον Καν. 1272/2008 
και να έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης των προσφερομένων προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Χημικών 
Προϊόντων (ΕΜΧΠ), σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Καν. 1272/2008). 

5)Πιστοποιητικό/πιστοποιητικά Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, ή 
ισοδύναμο, με πεδίο κάλυψης την αποθήκευση, τη διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων -προϊόντων 
παντοπωλείου, ειδών οικιακής υγιεινής 

 

Η Συντάξασα 
 

Ο Προϊστάμενος 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & 

Ισότητας των Φύλων 
 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας & 

Δημόσιας Υγείας 
 

Μ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σ. ΣΠΥΡΙΔΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
Πληροφορίες: Μ. Τσακαλίδου 
Τηλ: 2310509040                     
FAX: 2310509081 
Email:  m.tsakalidou@thessaloniki.gr 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15511600-9 «Γάλα συμπυκνωμένο (εβαπορέ)», 15831200-4 «Ζάχαρη», 15612130-1 «Αλεύρι», 
15411110-6 «Ελαιόλαδο»,  39831200-1 «Υγρό πλυντηρίου ρούχων»  

ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
/Μ.Μ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ € ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

€ 

Ελαιόλαδο απλό  
(συσκ.1 λίτρου) 

ΤΜΧ. 
3.529 6,20 21.879,80 13% 24.724,17 

Γάλα συμπυκνωμένο 
(εβαπορέ) (συσκ.410 ml) 

ΤΜΧ. 3.528 1,00 3.528,00 13% 3.986,64 

Ζάχαρη (συσκ.1 κιλού) ΤΜΧ. 3.529 1,20 4.234,80 13% 4.785,32 

Αλεύρι (συσκ.1 κιλού) ΤΜΧ. 3.529 1,20 4.234,80 13% 4.785,32 

Υγρό πλυντηρίου 
(συσκ.1,5-2,0  λίτρα) 

  ΤΜΧ. 
2.700 3,50 9.450,00 24% 11.718,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 43.327,40 €  49.999,46€ 

 
 

Η Συντάξασα 
 

Ο Προϊστάμενος 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & 

Ισότητας   των   Φύλων 
 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας & 

Δημόσιας Υγείας 
 

Μ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σ. ΣΠΥΡΙΔΟΥ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Προμήθεια προϊόντων ( τροφίμων -απορρυπαντικών) για τις ανάγκες του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ…..…………………… Νόμιμος εκπρόσωπος…………..………………… 

Α.Φ.Μ………………  .Έδρα …………………………….Οδός ……………………………Αριθμός …………… 

Τηλέφωνο……………………………………..  

ΠΡΟΙΟΝΤΑ (χαμηλότερη τιμή)   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. Γάλα συμπυκνωμένο (εβαπορέ) 
(συσκ.410 ml) 3.528 ΤΜΧ.   

2. Ζάχαρη Λευκή (συσκ.1 κιλού) 3.529 ΤΜΧ.   

3. Αλεύρι (συσκ.1 κιλού) 3.529 ΤΜΧ.   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 :  

  Φ.Π.Α. 13% :  

4. Υγρό πλυντηρίου (συσκ.1,5-2,0  
λίτρα) 2.700 ΤΜΧ.   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 :  

  Φ.Π.Α  24% :  

    

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1:  

  Φ.Π.Α. 13% :  

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 :  

  Φ.Π.Α  24% :  
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  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  :  

 

 
Ημερομηνία : 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ   ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ)  (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Προμήθεια προϊόντων ( τροφίμων -απορρυπαντικών) για τις ανάγκες του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ…..…………………… Νόμιμος εκπρόσωπος…………..………………… 

Α.Φ.Μ………………  .Έδρα …………………………….Οδός ……………………………Αριθμός …………… 

Τηλέφωνο……………………………………..  

  ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ποσοστό έκπτωσης)   

 

 

 

ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ποσοστό έκπτωσης)   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. Ελαιόλαδο  απλό , συσκ. 1λίτρου 3.529 ΤΜΧ.   

  ΜΕΡΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ   :  

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ          :                %  

  Φ.Π.Α.  13%  :  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  

 

 
Ημερομηνία : 

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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