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 Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ                                                Αξηζκ. Πξση.: 347 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ    ΠΡΟ 

Σατ.Γ/νζη : Μασριφηίζζης  

Σατ.Κώδικας : 52 100 Καζηοριά   ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

Σηλέθφνο : 24673 50621   

Fax : 24673 50657  
 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

ΔΗΓΩΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, ζε εθηέιεζε ηεο αξηζ. 145/17.10.2016 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα Δηδψλ Γηαηξνθήο 

(εηδψλ αξηνπσιείνπ θαη νπσξνπσιείνπ), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) θαη πξνυπνινγηζκφ 

22.652,40€ με ηον ΦΠΑ. 
 

ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θάζε ελδηαθεξφκελνο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ππνβάιινληαο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, πνπ ζα αλαγξάθεη ηε ιέμε “ΠΡΟΦΟΡΑ”, ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνξά, θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηεο ππεξεζίαο πνπ απεπζχλεηαη.  

Ο θπξίσο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 

1) θραγιζμένο θάκελο με ηα κάηφθι δικαιολογηηικά ζσμμεηοτής :  

α. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016 ζηελ νπνία: 

i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

ii) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο-απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο  

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016  δειαδή γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο  

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 

4412/2016   

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 

4412/2016  ή αλάινγεο θαηαζηάζεηο 

- δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη δελ ηνπο έρεη 

επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε Τπνπξγηθή 

απφθαζε ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρχ 
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- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (πξνζδηνξίδνληάο ην ζαθψο), ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75  ηνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 

- πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο έηζη φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ πξφζθιεζε, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016 

- αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ ηδίνπ λφκνπ  

2) θραγιζμένο θάκελο ηετνικής προζθοράς, ε νπνία ζα ζπληαρζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ζπλεκκέλεο πνζφηεηεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

Πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ (αλλά για ηο ζύνολο 

ηης ζηηούμενης ποζόηηηας ανά είδος). 

Δπιζσνάπηεηαι σπόδειγμα ζσμπλήρφζης ηετνικής προζθοράς. 

3) θραγιζμένο θάκελο οικονομικής προζθοράς, ε νπνία ζα ζπληαρζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηηκή 

ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο, θαηά ηελ 

ηειεπηαία εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο (εθφζνλ ππάξρνπλ ηηκέο ζην Π.Σ. θαη είλαη 

ζπγθξίζηκεο). 

Δπιζσνάπηεηαι σπόδειγμα ζσμπλήρφζης οικονομικής προζθοράς. 

Ζ αποζθράγιζη ηφν προζθορών θα γίνει  ηην 10.02.2017,  ημέρα Παραζκεσή και ώρα 11.00 μ.μ. 

(δεκηές θα γίνονηαι προζθορές έφς και ηην ημέρα διενέργειας ηοσ διαγφνιζμού) ζην Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία θαη ζα αμηνινγήζεη απηέο, με κριηήριο 

καηακύρφζης ηη ταμηλόηερη ηιμή ανά είδος και ανώηερη αποδεκηή ηιμή ηην ηιμή ηοσ 

Παραηηρηηηρίοσ Σιμών ηης Δπιηροπής Προμηθειών Τγείας (παρακαλούμε εθόζον σπάρτοσν 

ηιμές ζηο Π.Σ. και είναι ζσγκρίζιμες, να αναθερθούν). 

Προζθορές με ηιμή ανά είδος συηλόηερη από ηην ηιμή ηοσ παραηηρηηηρίοσ ηιμών θα 

απορρίπηονηαι (Ν.3918/11 άρθρο 13 -Ν.4052/12, άρθρο 14, παρ. 7). 

Σν απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζα θαηαθπξσζεί  κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

νπφηε θαη ζα ιεθζεί απφθαζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο ή ζπκβάζεσλ. 

Πληρφμή 

Ζ πιεξσµή ζα γίλεη µε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνµίµσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε 

δεηεζεί απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσµή, εμήληα (60) εκέξεο 

απφ ηελ επφκελε ηεο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφµηµεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ή ζα επηβιεζνχλ, πιελ ηνπ 

αλαινγνχληα Φ.Π.Α. ν νπνίνο βαξχλεη ην Ννζνθνκείν θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη παξαθάησ λφµηµεο θξαηήζεηο επί ηνπ ζπµβαηηθνχ ηηµήµαηνο ρσξίο Φ.Π.Α.: 

i) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

ii) Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

           (Ν. 4013/11, Ν. 4072/2012, Ν.4146/13 & Ν. 4412/16 παξ. 7 άξζξν 375):                  0,06% 

Δπί ηνπ πνζνχ ηεο δεχηεξεο απφ ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο 

ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ 

ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 

ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 
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Ο Γηνηθεηήο  

 

 

 

 

Αλησληάδεο Βαζίιεηνο 
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ΠΗΝΑΚΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ   

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

 ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΩΛΔΗΟΤ    

1 ΑΡΣΟ (1 θηιφ) ΚΗΛ 4.100 6.393,54 

2 ΛΑΓΑΝΑ ΚΗΛ 12 28,07 

3 ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΗΛ 4 24,95 

4 ΦΧΜΑΚΗΑ ΣΔΜ 10.800 1.708,56 

 ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ    

5 ΓΑΛΑ (1 ιίηξνπ) ΚΗΛ 3.900 3.745,95 

 ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ    

6 ΑΓΓΟΤΡΗ ΣΔΜ 200 88,14 

7 ΑΝΗΘΟ ΣΔΜ 5 3,50 

8 ΚΑΡΟΣΑ ΚΗΛ 250 330,53 

9 ΚΑΡΠΟΤΕΗ ΚΗΛ 1.100 484,77 

10 ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ ΚΗΛ 100 132,21 

11 ΚΡΔΜΜΤΓΑΚΗΑ ΦΡΔΚΑ ΣΔΜ 15 9,32 

12 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΚΗΛ 480 379,68 

13 ΛΑΥΑΝΟ ΚΗΛ 420 294,25 

14 ΛΔΜΟΝΗΑ ΚΗΛ 520 916,66 

15 ΜΑΗΓΑΝΟ ΣΔΜ 350 154,25 

16 ΜΑΡΟΤΛΗ ΚΗΛ 80 141,02 

17 ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΚΗΛ 45 59,49 

18 ΜΖΛΑ ΚΗΛ 950 1.256,00 

19 ΝΣΟΜΑΣΑ ΚΗΛ 730 833,15 

20 ΠΑΣΑΣΔ ΚΗΛ 3.000 2.373,00 

21 ΠΔΠΟΝΗ ΚΗΛ 300 474,60 

22 ΠΗΠΔΡΗΔ ΚΗΛ 90 118,99 

23 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ ΚΗΛ 1.500 1.983,15 

24 ΠΡΑΟ ΚΗΛ 60 79,33 

25 ΔΛΗΝΟ ΚΗΛ 50 110,18 

26 ΚΟΡΓΟ ΚΗΛ 5 17,63 

27 ΠΑΝΑΚΗ ΚΗΛ 80 141,02 

28 ΣΑΦΤΛΗΑ ΚΗΛ 250 330,53 

 ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ    

29 ΚΗΜΗΝΟ ΣΔΜ 5 6,03 

30 ΠΑΣΔΛΗ ΣΔΜ 40 33,90 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ ΦΠΑ: 22.652,40€ 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1.ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΩΛΔΗΟΤ  

ΑΡΣΟ  

 Άξηνο ηχπνπ 70% - δάραξε 2% ή ζηθάιεσο πξαγκαηηθνχ βάξνπο 1 θηινχ.   

Ο πξνκεζεπφκελνο άξηνο ζα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ – ΑΡΣΗΓΗΑ (λεσκά-μαύρα) 
Αξηίδηα 70%, γξακ.100 (αηνκηθά), αξηίδηα ζηθάιεσο 60 γξακ (αηνκηθά), βαζηιφπηηεο, ηζνπξεθάθηα 

125γξακ.  

Οη παξαζθεπαζηέο λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP ζηελ 

παξαγσγή, ζηελ απνζήθεπζε, ζηελ δηαθίλεζε θαη ζηελ πγηεηλή ησλ εηδψλ (ππεχζπλε δήισζε  γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ). 

Ζ εηαιρία προμήθειας άρηοσ σποτρεούηαι ζε ανηικαηάζηαζη ηης ηστόν ποζόηηηας άρηοσ 

προηγούμενης ημέρας με θρέζκο υφμί ημέρας.  

 

2.ΔΗΓΖ ΟΠΩΡΟΠΩΛΔΗΟΤ 

’ απηά πεξηιακβάλνληαη φια ηα είδε ιαραληθψλ θαη θξνχησλ πξψηεο πνηφηεηαο ηεο επνρήο, ηα νπνία 

πξέπεη λα είλαη θξέζθα. Απηά παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά ζε πνζφηεηεο αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Σα θξνχηα θαηαλεκεκέλα ζε ηειάξα θαη κε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεηξά, ζα πξέπεη φιεο 

νη ζεηξέο λα είλαη πξψηεο πνηφηεηνο. 

 

3.ΔΗΓΖ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΑ 

Παζηεριφμένο γάλα αγελάδας: εκθηαισκέλν ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ηνπ 1 ιίηξνπ.   

χζηαζε : Ληπαξά 0-1,5% θαη πιήξεο. 

ηε ζπζθεπαζία πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηεο παζηεξίσζεο θαη ιήμεο. 

Σα θηηία πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζην ίδξπκα ζε θηβψηηα κε εζσηεξηθά ρσξίζκαηα θαη λα έρνπλ 

ρεηξνιαβέο, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ζηηο κεηαθηλήζεηο. Οη ζπζθεπαζίεο (θηβψηηα) πξέπεη λα 

επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ γάιαθηνο ε αξκφδηα επηηξνπή δχλαηαη λα πάξεη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ 

φιε ηελ παξαιεθζείζα πνζφηεηα (500-1000 γξ.) ην νπνίν ζα βξάζεη ελψπηνλ ηνπ πξνκεζεπηνχ ή ηνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ. Δάλ ην γάια, θφςεη θαηά ηε βξάζε, ζεκαίλεη φηη έρεη απμεκέλε νμχηεηα θαη 

απνξξίπηεηαη ρσξίο θακία άιιε ρεκηθή εμέηαζε. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη φιε ηελ πνζφηεηα ρσξίο θακία άιιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ 

Ηδξχκαηνο εληφο κίαο (1) ψξαο. 

Σα πξνκεζεπφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ/ηνο 56/95 θαη λα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα.  

Οη πξνζθέξνληεο λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP ζηελ 

απνζήθεπζε, ζηελ πγηεηλή θαη ζηε κεηαθνξά ησλ εηδψλ (θαηάζεζε ππεχζπλεο δήισζεο  γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ).  

Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη κε απηνθίλεηα – ςπγεία απηνδχλακεο ςχμεο θαη λα θέξνπλ ηελ ζρεηηθή άδεηα 

ηεο θαηά ηφπνπ θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο.  

Ζ εηαιρία προμήθειας γάλακηος σποτρεούηαι ζε ανηικαηάζηαζη ηης ποζόηηηας ληγμένοσ γάλαηος 

ποσ ηστόν σπάρτει ζηην αποθήκη ηοσ Νοζοκομείοσ 

 

4.ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

’ απηά πεξηιακβάλνληαη φια ηα είδε παληνπσιείνπ ηα νπνία ζα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη ζα 

αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε ε εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο. 

Ο κεηνδφηεο λα εθαξκφδεη ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ηνπ ρψξνπο, θαζψο θαη ζηελ δηαθίλεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπ, δηαδηθαζίεο ζχκθσλεο κε ηηο αξρέο ηνπ HACCP (θαηάζεζε ππεχζπλεο δήισζεο).  

Σα πξνκεζεπφκελα είδε παληνπσιείνπ ζα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη 

ηνλ Κ.Σ.Π. θαη ζα αλαγξάθνπλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. 

17PROC005707092 2017-01-18

ΑΔΑ: 6ΦΛ14690ΒΥ-ΟΟΛ



  

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΕΥΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σετνική Προζθορά  

 

χκθσλα κε ηελ 347/18-01-2017 πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ 

δηαηξνθήο, πξνζθέξσ θαη' είδνο: 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ 

 

Α/Α 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ 

ΔΗΓΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ 

1. ……..  

 

 

Ο Προζθέρφν 

 

 

ΚΑΣΟΡΗΑ …../…../2017 

 

 

 

Οικονομική Προζθορά 
 

χκθσλα κε ηελ 347/18-01-2017 πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ 

δηαηξνθήο, πξνζθέξσ θαη' είδνο: 

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ 

ΔΗΓΖ 

 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ τφρίς 

ΦΠΑ 

Ποζοζηό ΦΠΑ 

ζηο οποίο 

σπόκειηαι ηο 

είδος 

1. …….   13% ή 24% 

 

 

Ο Προζθέρφν 

 

 

 

ΚΑΣΟΡΗΑ …../…../2017 
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