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ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤOY

ΝΟΜΙΚOY ΠΡΟΣΩΠOY

(Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 67.598,53 ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια

τροφίμων του Νομικού Προσώπου

(Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) του Δήμου Χαλκιδέων. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του ο Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α΄ 114/2006) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων

και Κοινοτήτων»..

β) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18)
γ) Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016).
δ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α΄/ 7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ε) Τις διατάξεις του Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α΄/ 13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα διαύγεια».
στ) Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως αυτός ισχύει.
ζ) Τον Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
η) Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄).
θ) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Α' 133) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η προμήθεια τροφίμων θα καλύψει τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, των ΚΑΠΗ, του
Κοινωνικού Παντοπωλείου και των συσσιτίων του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από
Μειοδοτικό Διαγωνισμό

Συνοπτικό

και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου
4412/2016 και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν
τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης
προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 67.598,53 €.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά προμήθεια τροφίμων για την σίτιση
των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς, για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ, των συσσιτίων και
του Κοινωνικού Παντοπωλείου
και ειδικότερα, για τα είδη Αρτοποιείου για τον
Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.
β) Τόπος παράδοσης των τροφίμων ορίζονται τα καταστήματα, εντός αυτών – δομές του
Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. όπως παρακάτω:
1. Στο κτίριο που στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο σε οποιαδήποτε ποσότητα και
αν ζητηθεί και εντός δύο (2) ημερών από την έγγραφη εντολή της υπηρεσίας.
2. Για τα τρόφιμα των παιδικών σταθμών, των ΚΑΠΗ και των συσσιτίων η παράδοση των
ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από υπεύθυνους του Δημοτικού
Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας, Αλληλεγγύης Χαλκίδας σε οποιαδήποτε ποσότητα
και αν ζητηθεί και εντός δύο (2) ημερών από την έγγραφη εντολή της
υπηρεσίας.
Οι παραδόσεις των τροφίμων θα γίνονται εντός των κτιρίων και στα σημεία που θα
υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους των υπηρεσιών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 67.598,53 €.
ΑΡΘΡΟ 2
Η προμήθεια διέπεται από:
α) Τις διατάξεις του ο Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α΄ 114/2006) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων

και Κοινοτήτων»..

β) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18)
γ) Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016).
δ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α΄/ 7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης

και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ε) Τις διατάξεις του Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α΄/ 13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα διαύγεια».
στ) Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως αυτός ισχύει.
ζ) Τον Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
η) Τον Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
θ) Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι) Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄).
κ) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Α' 133) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
ΑΡΘΡΟ 3
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:
α. Διακήρυξη
β. Προϋπολογισμός & τιμολόγιο προσφοράς
γ. Συγγραφή υποχρεώσεων
δ. Τεχνική περιγραφή
ε. Τεχνικές Προδιαγραφές
ΑΡΘΡΟ 4
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται στην διακήρυξη.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της
προμήθειας μετά την παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 5
Για όλα τα είδη τροφίμων, η προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή είναι σταθερή και
αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης-προμήθειας και δεν υπόκειται για
κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική
παραλαβή των τροφίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.
Επειδή η παράδοση των τροφίμων είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του
προμηθευτή είτε αμέσως μετά την παράδοση, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30)
ημερών. Η Υπηρεσία υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα
(60) ημερών από την παραλαβή των τροφίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το
τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 6
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο προμηθευτής της
προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των τροφίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και αυτές των επισήμων κρατικών φορέων.
Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους
τροφίμου, ο προμηθευτής οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο
προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του σε
αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση
της να προβεί στην απόρριψη του τροφίμου ή στη μείωση του τιμήματος.

ΑΡΘΡΟ 7
Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει σε χώρους που θα υποδειχθούν από υπεύθυνους
της Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. οποιαδήποτε ποσότητα και αν του ζητηθεί χωρίς να μπορεί να
δηλώσει αδυναμία παράδοσης και εντός μίας ημέρας από την έγγραφη εντολή
προμήθειας, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων
στα κτίρια των Δομών τους.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της
προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ της
υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων,
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 8
Ο κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να συμμετέχει για ένα ή περισσότερα

τμήματα, και για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος επί ποινή
αποκλεισμού. Κριτήριο κατακύρωσης για κάθε τμήμα είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016, για το σύνολο των ειδών
του τμήματος, οι προσφερόμενες τιμές στο σύνολο και ανά είδος δεν
είναι δυνατόν να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 9
Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το σύνολο των προσφερόμενων τροφίμων θα είναι αρίστης
ποιότητας, θα είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι θα είναι
κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση.
2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου
που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των
παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό
τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης
προμήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής
των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
3. 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 Διοικητικού Συμβουλίου, ο προμηθευτής μπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου 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
Η δαπάνη μεταφοράς και φόρτο εκ φόρτωσης βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή.
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να ειδοποιήσει την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής μία (1)
τουλάχιστον ημέρα πριν την παράδοση των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 10
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει
το Νομικό Πρόσωπο.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Νομικού Προσώπου της
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί
τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.
ΕΙΔΟΣ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Είδη αρτοποιείου

15811000-6

O άρτος να είναι ολικής άλεσης τύπου 70% και θα
παραδίδεται 3-4 ώρες μετά τον κλιβανισμό, με
δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική
απομείωση ως προς το βάρος του (όχι λιγότερο από
920 γρ.), να είναι καλά ψημένος, να έχει σχήμα
φρατζόλας ή καρβελιού σύμφωνα με την
παραγγελία του παιδικού σταθμού.

12-06-2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΗ
ΤΜΗΜΑ 1
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ 13% Φ.Π.Α.

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Κουλουράκια
( ανάμεικτα )
Τσουρέκι
Τυροπιτάκια
( σφολιάτας )
Σπανακοπιτάκια
( σφολιάτας )
Πίτσα
Βασιλόπιτα
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες
Κέικ
Σάντουιτς μικρά
( ζαμπόν-τυρί )
Χωριάτικη πίτα
(Τυρόπιτασπανακοτυρόπιτα )
Ψωμί ζυμωτό
( ολικής άλεσης )
Κουλούρι
Θεσσαλονίκης
( ολικής άλεσης )

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Κιλό

400

6,38

2.552,00

Κιλό

600

6,49

3.894,00

Κιλό

200

7,69

1.538,00

Κιλό

200

7,69

1.538,00

Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό

50
250
100
100
50

6,71
9,68
6,05
6,6
3,85

335,50
2.420,00
605,00
660,00
192,50

Τμχ.

2000

0,55

1.100,00

Κιλό

80

8,69

695,20

Κιλό

6000

1,98

11.880,00

Τεμάχιο

9500

0,44

4.180,00

ΣΥΝΟΛΟ: 31.590,20
Φ.Π.Α.: 4.106,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 35.696,93

ΔΟΜΗ: ΣΥΣΣΙΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ 2
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ 13% Φ.Π.Α.

Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Κουλουράκια
( ανάμεικτα )
Τσουρέκι
Βασιλόπιτα
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες
Ψωμί ζυμωτό

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Κιλό

200

6,38

1.276,00

Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό

400
200
150
150

6,49
9,68
6,05
6,60

2.596,00
1.936,00
907,50
990,00

Κιλό

4000

1,98

ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α.:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

7.920,00

15.625,50
2.031,32
17.656,82

ΔΟΜΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 3
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ 13% Φ.Π.Α.
Α/Α
1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Κουλουράκια
( ανάμεικτα )
Τσουρέκι
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες
Ψωμί ζυμωτό

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Κιλό

450

6,38

Κιλό
Κιλό
Κιλό

500
200
200

6,49
6,05
6,60

2.871,00
3.245,00
1.210,00
1.320,00

Κιλό

2000

1,98

3.960,00

ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α.:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

12.606,00
1.638,78
14.244,78

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΟΠΠΑΧ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,
ΤΩΝ ΚΑΠΗ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΣΙΤΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης........................................έδρα...................., οδός............................
αριθμός................................., ΑΦΜ.........................................ΔΟΥ..........................
τηλέφωνο...................................fax................................email……………………………...

ΔΟΜΗ: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΗ
ΤΜΗΜΑ 1
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ 13% Φ.Π.Α.

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Κουλουράκια
( ανάμεικτα )
Τσουρέκι
Τυροπιτάκια
( σφολιάτας )
Σπανακοπιτάκια
( σφολιάτας )
Πίτσα
Βασιλόπιτα
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες
Κέικ
Σάντουιτς μικρά
( ζαμπόν-τυρί )
Χωριάτικη πίτα
(Τυρόπιτασπανακοτυρόπιτα )
Ψωμί ζυμωτό
( ολικής άλεσης )
Κουλούρι
Θεσσαλονίκης
( ολικής άλεσης )

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
Κιλό

400

Κιλό

600

Κιλό

200

Κιλό

200

Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό

50
250
100
100
50

Τμχ.

2000

Κιλό

80

Κιλό

6000

Τεμάχιο

9500

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α.:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΔΟΜΗ: ΣΥΣΣΙΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ 2
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ 13% Φ.Π.Α.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1
2
3
4
5
6

Κουλουράκια
( ανάμεικτα )
Τσουρέκι
Βασιλόπιτα
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες
Ψωμί ζυμωτό

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

Κιλό

200

Κιλό
Κιλό
Κιλό
Κιλό

400
200
150
150

Κιλό

4000

ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α.:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΔΟΜΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 3
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ 13% Φ.Π.Α.

Α/Α
1
2
3
4
5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Κουλουράκια
( ανάμεικτα )
Τσουρέκι
Μελομακάρονα
Κουραμπιέδες
Ψωμί ζυμωτό

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
Κιλό

450

Κιλό
Κιλό
Κιλό

500
200
200

Κιλό

2000

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α.:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

