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& ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ,
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
H παρούσα μελέτη αφορά α) στην προμήθεια τροφίμων  για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών
Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΞΙΩΤΗΣ’»  (με το διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’) για το οικονομικό έτος 2015
και  με  τη  δυνατότητα  παράτασης  και  έως  της  εξαντλήσεως   του  ύψους  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης νέου προμηθευτή
και β) στην προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των 
α) εργαζόμενων  στο Δήμο Μυκόνου β) εργαζόμενων  στο  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός,
Αθλητικός,   &  Κοινωνικός  Οργανισμός  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΞΙΩΤΗΣ’»  και  γ)  εργαζόμενων  στο  Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου 
Ο  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  για  τους   Παιδικούς  Σταθμούς  του  ΝΠΔΔ  με  την  επωνυμία
«Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’»  (με το διακριτικό τίτλο
Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’  ανέρχεται  στο ποσό των  78.073,64  €  συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α  και  θα  βαρύνει  τους  οικείους  κωδικούς   του   προϋπολογισμού  του  ΚΑ:  15.6654.0002,   ΚΑ:
15.6654.0003,  ΚΑ:  15.6654.0004,  ΚΑ:  15.6654.0005 για  το  έτος  2015  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται
κατωτέρω. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες των α) εργαζόμενων  στο Δήμο
Μυκόνου β)  εργαζόμενων   στο  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός,  Αθλητικός,   & Κοινωνικός
Οργανισμός  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΞΙΩΤΗΣ’»και  γ)  εργαζόμενων  στο  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Μυκόνου
ανέρχεται στο ποσό των 18.501,66 € και θα βαρύνει τους οικείους ΚΑ των νομικών προσώπων  ως εξής :
Δήμος Μυκόνου: ΚΑ:  20-6063  ποσό: 14.080,62 €
Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’: ΚΑ: 70-6063 ποσό: 680,16 €
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου:  ΚΑ: 20-6063 ποσό: 3.740,88 €

 Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  εν  λόγω  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  96.575,30  ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 



Ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται στις κάτωθι ομάδες : 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑ  :15.6654.0002   ΠΟΣΟΥ   46.211,60€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Β΄

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑ  :15.6654.0003  ΠΟΣΟΥ  14.729,13€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΚΑ  :15.6654.0004  ΠΟΣΟΥ  12.321,27€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Δ’ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΨΩΜΙ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  )   ΚΑ :15.6654.0005

ΠΟΣΟΥ 4.811,64€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 78.073,64 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Ε’ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ 

Α) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΣΟΥ 14080,62 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Β)  Ν.Π.Δ.Δ  «Πολιτιστικός,  Αθλητικός,   &  Κοινωνικός  Οργανισμός  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΞΙΩΤΗΣ’»   (με  το

διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’ : 

Κ.Α. 70-6063    ΠΟΣΟΥ 680,16€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Γ)  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Μυκόνου   Κ.Α.:  20-6063  ΠΟΣΟΥ  3.740,88€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ: 18.501,66  € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : (ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β΄  + ΟΜΑΔΑ Γ΄ +

ΟΜΑΔΑ Δ΄ + ΟΜΑΔΑ Ε΄):  96.575,30 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 4  της αριθμ. 11389/1993 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί υπολογιζόμενη με ποσοστό έκπτωσης επί

τοις  εκατό  (%)  επί  της  εκάστοτε  διαμορφούμενης  και  πιστοποιούμενης  μέσης  λιανικής  τιμής



πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με

τα  δελτία  πιστοποίησης  τιμών της  οικείας  Περιφέρειας  για

τις  ομάδες  :  είδη  οπωροπωλείου  (μαναβικής),  είδη

κρεοπωλείου, 

και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες

επί τοις εκατό (%), στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού

της υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει η χαμηλότερη καθαρή αξία  ανά ομάδα ειδών

για τα υπόλοιπα είδη  της προμήθειας, ήτοι για  τις ομάδες:   είδη παντοπωλείου, ζαχαροπλαστικής

(ψωμί και αρτοσκευάσματα) καθώς και του γάλακτος.

Η  κατακύρωση  της  προμήθειας  θα  γίνει  σε  προμηθευτή  (ή  προμηθευτές)  που  θα  προσφέρει  το

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή

λιανικής  πώλησης  του κάθε 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  τις ομάδες : είδη οπωροπωλείου (μαναβικής), είδη

κρεοπωλείου, 

και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), στις τιμές του

ενδεικτικού  προϋπολογισμού της  υπηρεσίας,  σύμφωνα με  το  οποίο  θα προκύπτει  η  χαμηλότερη

καθαρή αξία  ανά ομάδα ειδών  για τα υπόλοιπα είδη  της προμήθειας, ήτοι για  τις ομάδες:   είδη

παντοπωλείου,  ζαχαροπλαστικής  (ψωμί  και  αρτοσκευάσματα)  καθώς  και  του  γάλακτος  με  την

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για

μία  ή  περισσότερες  ομάδες  τροφίμων,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  στην  προσφορά  του  θα

περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

ΜΥΚΟΝΟΣ: 13-08-2015

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ - ΣΤΑΗΣ                        ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΙΑΚΑ
ΠΕ 1  / ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ.                   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. α. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

΄Ολα  τα  είδη  παντοπωλείου  πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας  και  σύμφωνα  με  την  δεδομένη
παραγγελία του κάθε σταθμού. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται
στο  άρθρο  11  Κ.Τ.Π.  περί  επισήμανσης.  Τα  χορηγούμενα είδη  θα  είναι  κατά  προτίμηση ελληνικής
παραγωγής  ή  προέλευσης  Ε.Ε..  Η  μεταφορά  τους  θα  γίνεται  με  μεταφορικά  μέσα  καθαρά  και
απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται
στον  Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  και  Αντικειμένων  κοινής  χρήσης,  τις  ισχύουσες  κτηνιατρικές,
υγειονομικές  και  κοινοτικές  διατάξεις  καθώς  και  τους  Κανονισμούς  του  Υπουργείου  Αγροτικής
Ανάπτυξης και τροφίμων. 
Γάλα μερικά αποβουτυρωμένο (light) συμπυκνωμένο (τύπου εβαπορέ) :  Είναι το γάλα του οποίου η
κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι 2-4%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π.
και  να  πληροί  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Θα  διατίθεται  σε  συσκευασία
καθαρού βάρους 410 γρ. σε μεταλλικά κυτία και με εύκολο άνοιγμα (easy open).
Γιαούρτι  με  2%  λιπαρά:  Γιαούρτι  χαρακτηρίζεται  το  προϊόν,  το  οποίο  προκύπτει  μετά  από  πήξη
αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με
την επίδραση καλλιέργειας  ζύμης που προκαλεί  ειδική γι’  αυτό ζύμωση.  Το προϊόν να πληροί τους
όρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  82  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές
Διατάξεις.
Θα  διακινείται  σε  συνθήκες  ψύξης  όπως  ορίζεται  στον  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Υγειονομικές  και
κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg.
Αυγά νωπά: Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες
σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους 53-63 γρ. κατηγορία medium. Ο έλεγχος του βάρους
θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ’ εκτίμηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα
αυγά θα είναι   συσκευασμένα  από το  ωοσκοπικό  κέντρο  σε  καθαρές  προθήκες,  με  τις  απαραίτητες
ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης
κ.λ.π.).
Τυροκομικά προϊόντα:  (Τυρί  φέτα  εγχώρια,ανθότυρο,  τυρί  τύπου  Gouda Ολλανδίας  ή  Ε.Ε.,  τυρί
τύπου κασέρι εγχώριο ή Ε.Ε, Σκληρό τυρί τύπου παρμεζάνα   εγχώριο ή Ε.Ε.). Όλα τα τυριά να είναι
Α΄ ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και
γεύσεων  με  τη  χαρακτηριστική  γεύση  ενός  εκάστου,  να  μην  παρουσιάζουν  αλλοιώσεις  υφής  και
χρώματος,  να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίμματα αποκλείονται).  Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις
μικροβιολογικές  προδιαγραφές,  όπως ορίζονται στα Π.Δ.  56/95 και 119/97.  Ο χημικός καθώς και ο
εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός.  Η μεταφορά των
τυριών  προς  τις  αποθήκες  του  Ιδρύματος  θα  γίνεται  με  αυτοκίνητα  –  ψυγεία  τα  οποία  θα  φέρουν
καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η συσκευασία
θα είναι  ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
ύπαρξης  και  ορθής  λειτουργίας  συστήματος  HACCP (αρ.  487/21-9-2000  ΚΥΑ)  για  τους  χώρους
παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να
προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος  HACCP του παραγωγού από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Ζυμαρικά: Μακαρόνια για παστίτσιο,  σπαγγέτι,  πάστες  (κριθαράκι,  κοφτό  μακαρονάκι,  σουσαμάκι,
πεπονάκι κ.λ.π.) χυλοπίτες. Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη
ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη,  ξηραινόμενα εντός
ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του



άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.
Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ.
Μαρμελάδα: Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) και τις
ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Σε  συσκευασία  πλαστική  380  γρ.  ή  σε  άλλη
συσκευασία ανάλογα με τις ανάγκες του ιδρύματος, καθώς και επιλογής ειδών φρούτων.     
Μέλι: 
Μέλι Θυμαρίσιο: Κατά προτίμηση εγχώριο. Να πληροί  τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του
Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές και κτηνιατρικές
Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg.
Μαργαρίνη τύπου  Soft: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%), να πληροί
τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 500 γρ., να
μην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των
ολικών λιπιδίων.
Χαλβάς: Α΄  ποιότητας  να  πληροί  τους  όρους  του  Κώδικα  Τροφίμων  και  ποτών  και  τις  Ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις
Ρύζι: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (καρολίνα, γλασέ, κίτρινο για πιλάφι κ.λπ.) και να πληροί τους
όρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  101  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές
Διατάξεις. Θα διατίθεται πιστοποιημένο χύμα ή σε συσκευασία των 500 γρ.
Όσπρια: Το προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (φασόλια μέτρια , φασόλια γίγαντες,  φακές ψιλές-χοντρές
κ.λπ.)  και  να  πληροί  τους  όρους  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  121  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται πιστοποιημένο χύμα ή σε συσκευασία των 500 γρ.
Κορν Φλέϊκς: Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό, με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 375 γρ.
Αλεύρι: 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, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και
Υγειονομικές Διατάξεις.
Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg.
Αλεύρι τύπου φαρίνα, σιμιγδάλι χοντρό και ψιλό : Το προϊόν να  πληροί τους όρους που αναφέρονται
στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα
διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ.
Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι-μπερ: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο
142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία
των 250 γρ.
Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg.
Zάχαρη άχνη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π.  και τις  ισχύουσες
Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία των 400 γρ.
Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε
από  επεξεργασία  του  ορυκτού  άλατος  των  αλατωρυχείων.  Θα  πρέπει  να  έχει  λευκό  χρώμα  και  το
υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38
του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Θα  διατίθεται  σε  πλαστική
συσκευασία των 750 γρ.
Ξίδι: Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα και
να πληροί τους όρους που αναφέρονται  στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες Κοινοτικές  και
Υγειονομικές Διατάξεις.
Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί
επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 2l. σε πλαστική φιάλη.
Φύλλο κρούστας και σφολιάτας : Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π.
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η  μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία
τα  οποία  θα  φέρουν  καταγραφικά  θερμόμετρα.  Σε  κάθε  παραλαβή  θα  ελέγχεται  η  θερμοκρασία



μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις
εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 450 γρ. και 800 γρ αντίστοιχα. 
Μπαχαρικά: Πιπέρι μαύρο, κανέλα σκόνη και ξύλο, μοσχοκάρυδο, ρίγανη, κύμινο, Δάφνη, γαρίφαλο,
δυόσμος, βασιλικός, μπαχάρι κ.λ.π., όχι χύμα. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42
του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία σύμφωνα με αυτή
που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Χαμομήλι: Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Τ.Π.
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις.  Θα διατίθεται σε φακελάκια συσκευασμένα
μέσα σε κουτί 30 γρ.
Τοματοπολτός απλός συμπυκνωμένος και τύπου πουμαρό: είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με
συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού
αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 500 γρ.
Χυμός φυσικός κοκτέϊλ φρούτων: ως χυμός φρούτων ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά μη  ζυμωθέν προϊόν
που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, με μηχανικές μεθόδους λήψης και
έχει  το  χρώμα,  το  άρωμα  και  τη  χαρακτηριστική  γεύση  των  χυμών  των  φρούτων  από  τα  οποία
προέρχεται.  Οι  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των  προϊόντων  πρέπει  να  είναι  άμεμπτοι  και  να  μην
παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει
ότι  αναφέρεται  στο  άρθρο  126  και  127  του  Κ.Τ.Π.  και  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  και  Υγειονομικές
Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου.
Ελιές  χωρίς  κουκούτσι  :   Θα  είναι  Α΄ ποιότητας   χωρίς  κουκούτσι  με  προδιαγραφές   που  ισχύουν
στις  Κοινοτικές  Υγειονομικές  Διατάξεις
΄Άνθος αραβοσίτου (βανίλια ή κακάο),  ζελέ,  κρέμα καραμελέ,  μπέικιν  πάουντερ,  βανίλιες,  σόδα,
κακάο, κορν φλάουρ, σιμιγδάλι ψιλό ,χοντρό, σουσάμι, αραβοσιτέλαιο, βαφή αυγών καραμέλες ζελέ,
σόδα  φαγητού,  φυτίνη:  Θα  διατίθενται  στη  συσκευασία  που  αναγράφεται  στον  ενδεικτικό
προϋπολογισμό. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές
και Υγειονομικές Διατάξεις.
 Ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA) με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές
και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους 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. Το ελαιόλαδο θα διατίθεται σε
συσκευασία πέντε (5) λίτρων σε πλαστικό δοχείο. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
ύπαρξης  και  ορθής  λειτουργίας  συστήματος  HACCP (αρ.  487/21-9-2000  ΚΥΑ)  για  τους  χώρους
παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να
προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος  HACCP του παραγωγού από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

1. β. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (αναλώσιμα-αναψυκτικά κλπ.) 
Τα ανωτέρω είδη θα είναι όμοια ως προς την ποσότητα όπως ακριβώς αναγράφονται  στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό . 
Τα  παραπάνω  προϊόντα  θα  μεταφέρονται   προς  τις   αποθήκες    των  παιδικών  σταθμών  με
αυτοκίνητα  ψυγεία  τα    οποία  θα  φέρουν  καταγραφικά  θερμόμετρα,  θα  είναι  καθαρά  και
απολυμασμένα . 
Θα  συνοδεύονται  με  τα  κατάλληλα  πιστοποιητικά  και  θα  παραδίδονται  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε
ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

2.α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κρέατα)

Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και
Υγειονομικές Διατάξεις και ειδικότερα:



Ποντίκι μόσχου νωπό Α΄ ποιότητας άνευ οστού. Ποντίκι αυτοτελές τεμάχιο κατά προτίμηση εγχώριας
παραγωγής  ή  προέλευσης  από χώρες  της  Ε.Ε.  κατηγορίας  διάπλασης  U2.  Τα  κρέατα  θα πρέπει  να
προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία και
θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές
και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής
επιθεώρησης.
Κιμάς  μόσχου  νωπός  :  Από  κρέας  μόσχου  Α΄  ποιότητας  άνευ  οστού,  κατά  προτίμηση  εγχώριας
παραγωγής  ή  προέλευσης  από χώρες  της  Ε.Ε.  κατηγορίας  διάπλασης  U2.  Τα  κρέατα  θα πρέπει  να
προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία και
σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές,  Κτηνιατρικές  και  Υγειονομικές  Διατάξεις.  Τα  κρέατα  θα
συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα να
γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα
και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού.
Φιλέτο Κοτόπουλου νωπό:  Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι ΤΥΠΟΥ 65% (χωρίς εντόσθια) βάρους 1300
γρ. περίπου (το εν λόγω βάρος μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Τα
κοτόπουλα θα είναι  εγχώριας προέλευσης ή  προέλευσης Ε.Ε.,  θα είναι  πρώτης ποιότητας,  ανέπαφα,
λαμβανομένης υπόψη της παρουσίασης, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα,
χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και
διακριτικές, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης
κατάψυξης.  Θα πρέπει  επίσης να υπάρχει  ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος,  στην
πλάτη  και  στους  μηρούς  (σχετ.  Κανον.  Ε.Ο.Κ.  1538/91  άρθρο  6  και  Π.Δ.  291/96).  Τα  εν  λόγω
χορηγούμενα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοτροφείο που έχει αριθμό έγκρισης
από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και  να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα)  του
κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος θα
πρέπει  να  είναι  τέτοια  ώστε  το  προϊόν  να  λήγει  4  ημέρες  μετά  την  ημερομηνία  παράδοσης.  Κάθε
παραδιδόμενη παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης καθώς επίσης και με τα κατάλληλα
πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 

Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα – ψυγεία τα οποία θα
φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει  πιστοποιητικό ύπαρξης και
ορθής  λειτουργίας  συστήματος  HACCP (αρ.  487/21-9-2000  ΚΥΑ)  για  τους  χώρους  παραγωγής,
επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο
φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει
πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο
φορέα πιστοποίησης.

2.β  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κατεψυγμένα ψάρια)
Τα κατεψυγμένα ψάρια θα είναι Α΄ ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) να είναι συσκευασμένα
σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) με τις απαραίτητες ενδείξεις
στα ελληνικά (ημ. κατάψυξης, ημ. Λήξης,  χώρα προέλευσης αρ. έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση
τεμαχισμού  και  επεξεργασίας).  Τα  προϊόντα  κατά  την  παράδοση  να  βρίσκονται  σε  κατάσταση
κατάψυξης. 
Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με
τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Τα χορηγούμενα είδη κατεψυγμένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επί πάγου
σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
Θα  μεταφέρονται  προς  τις  αποθήκες  του  ιδρύματος  με  αυτοκίνητα  –  ψυγεία  τα  οποία  θα  φέρουν
καταγραφικά θερμόμετρα, θα είναι καθαρά και απολυμασμένα και τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης
κατάψυξης  όταν  θα  παραδίδονται  στις  αποθήκες  του  ιδρύματος.  Τα  κατεψυγμένα  ψάρια  θα
συνοδεύονται  με  τα  κατάλληλα  πιστοποιητικά  κτηνιατρικής  επιθεώρησης  και  θα  παραδίδονται
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών. 



2.γ  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κατεψυγμένα λαχανικά)

 Όλα  τα  είδη    των διαφόρων   κατεψυγμένων   λαχανικών   & τυποποιημένων  ειδών  θα  είναι  Α΄
ποιότητος,  κατεψυγμένα  κατά  μονάδα  (ΙQF) και  θα  είναι  συσκευασμένα  σε  Α΄ &΄Β΄ συσκευασία
(Α΄ συσκευασία  πλαστικό  φύλλο  και  Β΄ χαρτοκιβώτιο),  με  τις  απαραίτητες  ενδείξεις  στα  ελληνικά
(ημ. κατάψυξης  -  ημ.  Λήξης ,χώρα  προέλευσης  αρ.  έγκρισης  εργαστηρίου  σε  περίπτωση  τεμαχισμού
και  επεξεργασίας). Τα  προϊόντα  κατά  την  παράδοση     να  βρίσκονται  σε  κατάσταση  κατάψυξης  .
Τα  προς  προμήθεια  κατεψυγμένα θα  είναι  οι  εξής  κατηγορίες  :
Κατεψυγμένα  λαχανικά,  (φασολάκια  πλατιά  και  στρογγυλά  ,  αρακάς  ,  ανάμικτα    -  σπανάκι  -
καλαμπόκι):  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.
Σε ότι  αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1  Kg.  H μεταφορά των εν λόγω
προϊόντων  θα  γίνεται  με  καθαρά,  απολυμασμένα  μεταφορικά  μέσα  –  ψυγεία  τα  οποία  θα  φέρουν
καταγραφικά  θερμόμετρα.  Ο προμηθευτής  θα  πρέπει  να διαθέτει  πιστοποιητικό  ύπαρξης και  ορθής
λειτουργίας συστήματος  HACCP (αρ. 487/21-9-2000 ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας
και  εμπορίας  των  χορηγούμενων  ειδών  (αποθήκευσης  και  διακίνησης)  από  διαπιστευμένο  φορέα
πιστοποίησης.  Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  δεν  είναι  παραγωγός,  πρέπει  να  προσκομίσει
πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο
φορέα πιστοποίησης.  
Τα  παραπάνω  προϊόντα  θα  μεταφέρονται   προς  τις   αποθήκες    των  παιδικών  σταθμών  με
αυτοκίνητα  ψυγεία  τα    οποία  θα  φέρουν  καταγραφικά  θερμόμετρα  ,  θα  είναι  καθαρά  και
απολυμασμένα  και  τα  προϊόντα  θα  είναι  πρόσφατης  κατάψυξης  όταν  θα  παραδίδονται  στις
αποθήκες  των  παιδικών  σταθμών . 
Οι  ποσότητες  μπορούν  να  αυξομειωθούν  χωρίς  υπέρβαση του  προϋπολογισμού και σε περίπτωση
αύξησης του Φ.Π.Α. 

3. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ

Τα χορηγούμενα νωπά  λαχανικά πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας,  πρόσφατης συλλογής, ακέραια
υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες,
αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και
ορατά  ίχνη  λιπασμάτων  και  φυτοφαρμάκων.  Να  έχουν  ωριμότητα  που  να  επιτρέπει  αντοχή  σε
μεταφορά  και  μεταχείριση  και  να  ανταποκρίνονται  στις  ανάγκες  της  καταναλώσεως.  Να  μην
εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής του και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να διατίθενται
κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν
υγρασία  μεγαλύτερη  από  το  επιτρεπόμενο  όριο  και  θα  παραδίδονται  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε
ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

4. ΕΙΔΗ  ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ( Ψωμί  και Αρτοσκευάσματα  )  

Όλα  τα  είδη  Αρτοπωλείου  (Ψωμί  και Αρτοσκευάσματα)  θα  πρέπει  να  είναι  αρίστης  ποιότητας .
Ο   άρτος  πρέπει  να  είναι  χωριάτικος  ή  από  μισό  αλεύρι  ολικής  άλεσης  και  μισό  κοινό  ,  όλα  Α΄
ποιότητας. 
Θα  πρέπει  να  είναι  καλά  ψημένος  και  να  έχει  την  κανονική  κ΄ νόμιμη   υγρασία  του.   Τα  δε
υπόλοιπα  είδη    ,  να  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  παραγωγής  της  ιδίας  μέρας.



Όλα  τα  προς  προμήθεια   είδη  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τον  κώδικα  τροφίμων  και  ποτών
τις  αγορανομικές  διατάξεις  και  την  Νομοθεσία  της  Ευρωπαϊκής   Ένωσης.
Οι  συνθήκες  στις  εγκαταστάσεις  στις  οποίες θα  παρασκευάζονται  τα  ανωτέρω  είδη  καθώς  και  στα
μέσα  με  τα  οποία  θα  μεταφέρονται ,  να  είναι  σύμφωνα με  την  ισχύουσα   Νομοθεσία  της
Ευρωπαϊκής  ένωσης .

                
5. ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Το προς προμήθεια φρέσκο γάλα για τους υπαλλήλους θα παραδίδεται σε ημερήσια βάση σε σημεία που
θα υποδείξει ο Δήμος, ο Π.Α.Κ.Ο. 'Γ. Αξιώτης' και το Δ.Λ.Τ.Μ.. Τα σημεία αυτά θα αναφέρονται στις
συμβάσεις  που  θα  προκύψουν  μετά  το  διαγωνισμό.  Κάθε  δικαιούχος  θα  προμηθεύεται  γάλα  σε
συσκευασία του ενός (1) λίτρου. Το γάλα  πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και τις προδιαγραφές της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και
θα είναι σύμφωνο με τις οδηγίες Ε. Ε. 92/46 και 94/71 και το Π. Δ. 56/1995. 
Το  προϊόν  θα  προέρχεται  από  εργοστάσια  που  θα  λειτουργούν  νόμιμα  και  θα  έχουν  εγκεκριμένη
εγκατάσταση  με  κωδικό  αριθμό  έγκρισης  κτηνιατρικού  ελέγχου  (σήμα  καταλληλότητας)  για  τη
διασφάλιση της ποιότητας αυτού.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές, την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν την ετικέτα του
προσφερόμενου γάλακτος. 
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες χρειάζεται να
ανταποκρίνεται το υπό προμήθεια προϊόν:
1. Περιγραφή είδους: λευκό φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά ή χαμηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά.
2. Περιεκτικότητα σε λιπαρά μέχρι  3,55 % με μέγιστη απόκλιση ± 0,5 % (για το πλήρες σε λιπαρά
γάλα)  ή  1,55  %  με  μέγιστη  απόκλιση  ±  0,5  %  (για  το  γάλα  χαμηλής  περιεκτικότητας  σε  λιπαρά,
αντίστοιχα).

ΜΥΚΟΝΟΣ: 13-08-2015

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ - ΣΤΑΗΣ                        ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΙΑΚΑ
ΠΕ 1  / ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ.                   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

             



         

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας τροφίμων για  τις ανάγκες  των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ με
την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’»  (με το
διακριτικό  τίτλο  Π.Α.&  Κ.Ο.  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΞΙΩΤΗΣ’)   ανέρχεται  στο  ποσό  78.073,64 €
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)   και  θα  βαρύνει  τους  οικείους   κωδικούς   όπως  αναλυτικά
αναφέρονται παρακάτω.  
για το έτος 2015.
Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των  δικαιούχων  παροχής
γάλακτος 
α) των εργαζόμενων  στο Δήμο Μυκόνου
 β)  των  εργαζόμενων   στο   ΝΠΔΔ  με  την  επωνυμία  «Πολιτιστικός,  Αθλητικός,   &  Κοινωνικός
Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’» και 
γ) των εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου 
ανέρχεται  συνολικά στο ποσό των 18.501,66 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α , και θα βαρύνει μέρος
τους  οικείους ΚΑ για το έτος 2015 κάθε νομικού προσώπου και συγκεκριμένα : 

1) τον ΚΑ 20-6063 του Δήμου  Μυκόνου,
2) τον  ΚΑ  70-6063  του   ΝΠΔΔ  με  την  επωνυμία  «Πολιτιστικός,  Αθλητικός,   &  Κοινωνικός

Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’»
3)  τον ΚΑ  20-6063 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :  96.575,30 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί υπολογιζόμενη με ποσοστό έκπτωσης επί

τοις  εκατό  (%)  επί  της  εκάστοτε  διαμορφούμενης  και  πιστοποιούμενης  μέσης  λιανικής  τιμής

πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της

οικείας Περιφέρειας για  τις ομάδες : είδη οπωροπωλείου (μαναβικής), είδη κρεοπωλείου, 

και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), στις τιμές του

ενδεικτικού  προϋπολογισμού της  υπηρεσίας,  σύμφωνα με  το  οποίο  θα προκύπτει  η  χαμηλότερη

καθαρή αξία  ανά ομάδα ειδών  για τα υπόλοιπα είδη  της προμήθειας, ήτοι για  τις ομάδες:   είδη

παντοπωλείου, ζαχαροπλαστικής (ψωμί και αρτοσκευάσματα) καθώς και του γάλακτος.

               
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ



Η  κατακύρωση  της  προμήθειας  θα  γίνει  σε  προμηθευτή  (ή  προμηθευτές)  που  θα  προσφέρει  το

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή

λιανικής  πώλησης  του κάθε 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  τις ομάδες : είδη οπωροπωλείου (μαναβικής), είδη

κρεοπωλείου, 

και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), στις τιμές του

ενδεικτικού  προϋπολογισμού της  υπηρεσίας,  σύμφωνα με  το  οποίο  θα προκύπτει  η  χαμηλότερη

καθαρή αξία  ανά ομάδα ειδών  για τα υπόλοιπα είδη  της προμήθειας, ήτοι για  τις ομάδες:   είδη

παντοπωλείου,  ζαχαροπλαστικής  (ψωμί  και  αρτοσκευάσματα)  καθώς  και  του  γάλακτος  με  την

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για

μία  ή  περισσότερες  ομάδες  τροφίμων,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  στην  προσφορά  του  θα

περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται στις κάτωθι ομάδες : 

ΟΜΑΔΑ Α’ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑ  :15.6654.0002   ΠΟΣΟΥ   46.211,60€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ Κ.Α 15-6654.0002 
(ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ κλπ.)

Α/Α 1.α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ  ΕΥΡΩ
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ

1 Αλάτι Συσκ.750 γρ. 100 3,09 309
2 Αλάτι ψιλό / χοντρό kgr Συσκ. 1000γρ. 40 0.9 36
3 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις Συσκ. 1 Kg 40 1,76 70,4
4 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του Συσκ. 500 γρ. 160 1,00 160
5 Αμμωνία φακελ. 15 0,6 9
6 Αυγά  μεσαία 6άδα 550 1,01 555,5
7 Βανίλια σε σκόνη Συσκ. 5 τεμ.x3γρ 66 0,52 34,32
8 Βασιλικός τριμ. Συσκ. 20 γρ. 11 1,1 12,1
9 Βρώμη Συσκ. 1000γρ. 30 5 150
10 Γάλα Family 1.5% ΤΕΜ 1,5lt 750 2,58 1935
11 Γαλοπούλα βραστή Kg 120 13,5 1620
12 Γαρίφαλο τριμ. Συσκ.30 γρ. 10 1,89 18,9
13 Γιαούρτι στραγγιστό με 2% λιπαρά Συσκ. 1Kg 1600 4,5 7200
14 Γιγαντές ελληνικής προέλευσης χύμα

πιστοποιημένοι ή σε περίπτωση έλλειψης
σε συσκευασία

Χύμα  kg ή Συσκ. 
500 γρ. 70kg ή

140 συσκ 5,9/3,5 490
15 Δεντρολίβανο Συσκ. 35γρ. 10 1,28 12,8
16 Δάφνη Συσκ. 20 γρ. 44 1,28 56,32
17 Δυόσμος Συσκ. 30γρ.

20 1,28 25,6



18 Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, ελληνικής  
Προέλευσης  

Συσκ  5 λιτ
110 23,3 2563

19 Ελιές πάστα Συσκ. 135 γρ. 210 2,9 609
20 Ζάχαρη Συσκ 1 Kg. 90 1,1 99
21 Ζάχαρη άχνη Συσκ. 400 γρ. 7 1,15 8,05
22 Ζυμαρικά - Πάστες Συσκ. 500 γρ. 2000 1,35 2700
23 Ηλιόσπορος χύμα, ελληνικής προέλευσης,

πιστοποιημένος
Συσκ 1 Kg

5 7 35
24 Κακάο Συσκ. 125 γρ. 60 1,99 119,4
25 Κανέλλα ξυλάκια Συσκ. 50 γρ. 170 1,62 275,4
26 Κανέλλα τριμμένη Συσκ. 50 γρ. 60 1,16 69,6
27 Καραμέλες χύμα μικρές ζελέ Συσκ 1 Kg 50 7,5 375
28 Καρυδόψιχα χύμα, φρέσκιας εσοδείας, 

ελληνικής προέλευσης, πιστοποιημένη
Συσκ 1 Kg

10 25 250
29 Κορν φλέικς Συσκ. 500 γρ. 220 4,05 891
30 Κρέμες βανίλια ή σοκολάτα Συσκ. Φακελ. 200 0,5 100
31 Κύμινο Συσκ. 25 γρ. 10 1,92 19,2
32 Μαγιά Ξερή Συσκ. 3τεμ. 10 0,5 5
33 Μαργαρίνη τύπου  Soft Συσκ. 500 γρ. 120 2,75 330
34 Μαρμελάδα ελληνικής προέλευσης(διάφορες) Συσκ. 500 γρ.

80 2,75 220
35 Μέλι Θυμαρίσιο Συσκ. 1 Kg 50 12,8 640
36 Μοσχοκάρυδο Συσκ. 30γρ. 10 2,84 28,4
37 Μπέικιν πάουντερ Φακ. 20 γρ.χ3 25 0,47 11,75
38 Μπισκότα τύπου Μιράντα, ολικής αλέσεως Συσκ. 250 γρ. 75 1,75 131,25
39 Μπισκότα τύπου Πτι - Μπερ, ολικής αλέσεως Συσκ. 225 γρ. 75 1,75 131,25
40 Νερά εμφιαλωμένα1,5 lt Κιβ.12  φιαλών

1,5lt ή  6  φιαλών
900  ή

1800
3,8 ή 1,90

3420
41 Ντομάτα πελτές, ελληνικής προέλευσης Συσκ. 400 γρ. 100 2,25 225
42 Ντομάτα τύπου πουμαρό/κονκασε/ντομάτα

τρίφτη
Συσκ. 500 γρ.

1200 0,9 1080
43 Ξύδι Φιάλη 2l 22 3,5 77
44 Πιπέρι Συσκ. 100 γρ. 30 3 90
45 Ρεβύθια χύμα πιστοποιημένα, ελληνικής

προέλευσης ή σε περίπτωση έλλειψης,
άλλης προέλευσης 

Χύμα  kg ή Συσκ. 
500 γρ. 150kg ή

300 συσκ 4,95/2,90 742,5
46 Ρίγανη Συσκ. 150 γρ. 15 2,2 33
47 Ρύζι γλασέ χύμα πιστοποιημένο, ελληνικής

προέλευσης ή σε περίπτωση έλλειψης,
σε συσκευασία

Χύμα  kg ή Συσκ. 
500 γρ. 60kg ή

120 συσκ
3,30 / 2,20 264

48 Ρύζι κίτρινο για πιλάφι χύμα πιστοποιημένο,
ελληνικής  προέλευσης  ή  σε  περίπτωση
έλλειψης, σε συσκευασία

Χύμα  kg ή Συσκ. 
500 γρ.

350kg ή
700 συσκ

4,10 / 2,80 1960
49 Ρύζι  καρολίνα  πιστοποιημένο,  ελληνικής

προέλευσης  ή  σε  περίπτωση  έλλειψης,  σε
συσκευασία

Χύμα  kg ή Συσκ. 
500 γρ.

60kg ή
120 συσκ 3,30 / 2,20 264

50 Σοκολάτα κουβερτούρα νιφάδες Συσκ. 100 γρ. 40 1,8 72
51 Σοκολατάκια υγείας μίνι Συσκ. 450 γρ. 25 5 125
52 Σόδα φαγητού Συσκ. 380 γρ. 10 2,27 22,7
53 Σταφίδα χύμα ξανθιά κορινθιακή, ελληνικής

προέλευσης, πιστοποιημένη
Συσκ. 1kg

20 6,2 124
54 Σύκα χύμα φρεσκοαποξηραμένα, ελληνικής

προέλευσης, πιστοποιημένα
Συσκ. 1kg

20 9 180



55 Ταχίνι ελληνικήςπροέλευσης, πιστοποιημένο
χύμα, 100% σουσάμι, ελληνικής προελεύσεως

Συσκ.1000 γρ.

20 8,7 174
56 Τόνος   σε νερό Συσκ. 160 γρ. 150 2,35 352,5
57 Τυρί  Gouda Kg 70 7,5 525
58 Τυρί ανθότυρο / μυζήθρα γλυκιά Kg 110 6,3 693
59 Τυρί μυζήθρα ξερή τριμμένη Kg 100 7 700
60 Τυρί  Κασέρι,  ελληνικής  προέλευσης  10%

λιπαρά
Kg

70 14,4 1008
61 Τυρί κεφαλοτύρι ελληνικό τριμμένο Kg 100 9,6 960
62 Τυρί φέτα εγχώρια Kg 150 9,7 1455
63 Φακές μέτριες πιστοποιημένες, ελληνικής

προέλευσης ή σε περίπτωση έλλειψης
άλλης προέλευσης

Χύμα  kg ή Συσκ. 
500 γρ. 160kg ή

320 συσκ 3,9/2,1 672
64 Φασόλια μέτρια, πιστοποιημένα, ελληνικής

προέλευσης ή σε περίπτωση έλλειψης
άλλης προέλευσης

Χύμα  kg ή Συσκ. 
500 γρ. 150kg ή

300 συσκ 4,8 / 2,6 780
65 Φρυγανιά Συσκ. 250 γρ. 10 1,65 16,5
66 Φύλλο σφολιάτα/ κουρού 800γρ 50 6,22 311
67 Χαλβάς βανίλια ή με κακάο 1000γρ 20 9,8 196
68 Χαμομήλι Συσκ. 30γρ. 10 1,28 12,8
69 Χυμός Λεμόνι φυσικός Συσκ. 330ml

50 0,9 45
70 Ψωμί τοστ ολικής αλέσεως ή σικάλεως Συσκ. 750 γρ.

200 3,55 710
ΣΥΝΟΛΟ 39596,24
ΦΠΑ 9% 2773.84
ΦΠΑ 16% 1404.13
ΣΥΝΟΛΟ 1 43774.21

1.β ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
Σ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ  ΣΕ
ΕΥΡΩ

71 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με ανθρακικό 1,5l κιβ. 6 τεμ 20 11,45 229
72 Φυσικός χυμός βύσσινο 1lt. 12 τεμ 25 23,9 597,5
73 Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1lt. 12 τεμ 35 23,7 829,5
74 Καλαμάκια 100τεμ 29 1,6 46,4
75 Καλαμάκια ξύλινα για σουβλάκια 100 τεμ. 5 1,5 7,5
76 Ανταλλακτικά φιαλίδια για γκαζάκια 

τύπου El Greco 
450γρ. 

15 5,4 81
77 Ανταλλακτικά φιαλίδια για γκαζάκια

μικρά κλασσικά
260γρ.

15 1 15
78 Πλαστικά κουτάλια 10 τεμ 170 0,42 71,4
79 Πλαστικά πηρούνια 10τεμ 15 0,42 6,3
80 Πλαστικά πιάτα 10τεμ 50 1,47 73,5
81 Πλαστικά ποτήρια 50 τεμ 60 1,05 63
82 Συσκευή υγραερίου  τύπου El Greco ΤΕΜ 450 γρ. 2 40,89 81,78

ΣΥΝΟΛΟ 2101.08
ΦΠΑ 16% 336.29
ΣΥΝΟΛΟ 2 2437.39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ(1.α + 1.β):  46.211,60 ΕΥΡΩ



ΟΜΑΔΑ Β΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΑ :15.6654.0003 ΠΟΣΟΥ 24.626,53€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ Κ.Α 15-6654.0003 
(ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ)

A/
A

  2.α    ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ  ΣΕ
ΕΥΡΩ

1 Μοσχαρίσιος  κιμάς  Νωπός
Ελληνικής Προέλευσης

Kg
250 7,50 1875

2 Ποντίκι  Μόσχου  Νωπό
Ελληνικής Προέλευσης

Kg
250 10 2500

3 Κοτόπουλο  Νωπό  Τεμαχισμένο
Ελληνικής Προέλευσης

Kg
300 3,2 960

ΣΥΝΟΛΟ 5335
Φ.Π.Α. 9% 86,4
Φ.Π.Α. 16% 700
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 6121,4

A/
A

2.β  ΕΙΔΗ  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
(κατεψυγμένα ψάρια)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ  ΣΕ
ΕΥΡΩ

1 Ψάρι Πέρκα φιλέτο Kg 600 8,50 5100,00
2 Ψάρι βακαλάος φιλέτο Kg 50 8,70 435,00
3 Ψάρι Σολωμός φιλέτο Kg 100 8 800,00

ΣΥΝΟΛΟ 6335,00
Φ.Π.Α. 9% 570,15
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 6905,15

A/
A

2.γ  ΕΙΔΗ  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
(κατεψυγμένα λαχανικά)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ  ΣΕ
ΕΥΡΩ

1 Αρακάς    συσκ. 1000gr Τεμ. 190 2,2 418
2 Ανάμεικτα  συσκ. 1000gr Τεμ. 150 2 300
3 Καλαμπόκι  συσκ. 1000gr Τεμ. 50 2,3 115
4 Σπανάκι   συσκ. 1000gr Τεμ. 160 2,4 384
5 Φασολάκια  στρογ.  συσκ.1000gr Τεμ. 150 2,3 345

ΣΥΝΟΛΟ 1562,00
ΦΠΑ 9% 140,58
ΓΕΝ. ΣΥΝ. 1702,58

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (2.α+ 2.β +2.γ): 14.729,13 ΕΥΡΩ



ΟΜΑΔΑ Γ’ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΚΑ:15.6654.0004  ΠΟΣΟΥ  12.321,27 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ Κ.Α 15-6654.0004 
(ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ)

Α/Α   3. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ
 ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ  ΣΕ
ΕΥΡΩ

1 Αγγούρια Τεμ. 1000 0,80 800
2 Άνιθος Τεμ. 128 0,66 84,48
3 Δυόσμος Τεμ. 30 1,02 30,6
4 Καρότα Kg. 208 0,66 137,28
5 Koλοκύθια Kg. 128 0,99 126,72
6 Κρεμμύδια φρέσκα Τεμ. 40 1,30 52
7 Κρεμμύδια ξερά Kg. 550 0,83 456,5
8 Λάχανο Kg. 290 0,83 240,7
9 Λεμόνια Kg. 360 1,76 633,6
10 Μαϊντανός Τεμ. 118 0,72 84,96
11 Μαρούλια Τεμ. 210 0,72 151,2
12 Ντομάτες Kg. 520 2,75 1430
13 Πιπεριές πράσινες στρογγυλές Kg 12 1,49 17,88
14 Σέλινο Τεμ. 55 0,72 39,6
15 Σκόρδα Τεμ. 108 0,05 5,4
16 Μήλα Kg 650 1,80 1170
17 Μπανάνες Kg 300 1,78 534
18 Αχλάδια Kg 600 1,78 1068
19 Πορτοκάλια Kg 850 0,9 765
20 Πεπόνια Kg 570 1,10 627
21 Καρπούζια Kg 650 0,30 195
22 Βερίκοκα Kg 80 2,20 176
23 Φράουλες Kg 140 2,40 336
24 Σταφύλια Kg 60 3 180
25 Ροδάκινα Kg 130 2,20 286
26 Νεκταρίνια Kg 80 2,20 176
27 Πατάτες Kg 1500 1 1500

ΣΥΝΟΛΟ 11303,92
ΦΠΑ 9% 1017,35
ΓΕΝ. ΣΥΝ. 12321,27

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ: 12.321,27 ΕΥΡΩ



ΟΜΑΔΑ Δ’ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΨΩΜΙ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ )  
ΚΑ :15.6654.0005 ΠΟΣΟΥ 5.271,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ Κ.Α 15-6654.0005 
(ΨΩΜΙ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ)

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
Σ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ  ΣΕ
ΕΥΡΩ

1 Ψωμί  ολικής αλέσεως 500γρ. 3000 1 3000,00
2 Μελομακάρονα Kg 21 14 294,00
3 Κουραμπιέδες Kg 10 14 140,00
4 Βουτήματα διάφορα Kg 50 9,9 495
5 Κουλουράκια διάφορα Kg 40 10 400,00

ΣΥΝΟΛΟ 4329,00
Φ.Π.Α 9% 270,00
Φ.Π.Α 16% 212,64
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

4811,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΨΩΜΙ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ): 4.811,64 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 78.073,64€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ



ΟΜΑΔΑ Ε’ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΉΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ
ΑΥΤΟΥ 
Α)   Κ.Α.  ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ  :  20-6063  ΠΟΣΟΥ  14.080,62€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΦΠΑ
Β) ΚΑ Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’»  (με
το διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’ : 
ΚΑ 70-6063    ΠΟΣΟΥ 680,16€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
Γ)  ΚΑ  20-6063  του  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Μυκόνου   ΠΟΣΟΥ  3.740,88€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1
ΓΑΛΑ

ΦΡΕΣΚΟ 1
ΛΙΤΡΟΥ

ΤΕΜ 10765 1,2 12.918,00

    ΣΥΝΟΛΟ: 12.918,00

Φ.Π.Α 9% 1.162,62
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 14.080,62

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΠΔΔ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑ
ΔΑ

ΠΟΣ /
ΑΤΟΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1
ΓΑΛΑ

ΦΡΕΣΚΟ 1
ΛΙΤΡΟΥ

ΤΕΜ 260 520 1,2 624,00

     ΣΥΝΟΛΟ: 624,00

Φ.Π.Α 9% 56,16
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 680,16

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑ

ΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔ
Α

ΠΟΣ /
ΑΤΟΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1
ΓΑΛΑ

ΦΡΕΣΚΟ 1
ΛΙΤΡΟΥ

ΤΕΜ 260 2.860 1,2 3.432,00

     ΣΥΝΟΛΟ: 3.432,00

Φ.Π.Α 9% 308,88
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 3.740,88



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
78.073,64€ + 18.501,66 € =   96.575,30€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΜΥΚΟΝΟΣ: 13-08-2015

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ - ΣΤΑΗΣ                        ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΙΑΚΑ
ΠΕ 1  / ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ.                   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ



               
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1Ο 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά: 
α) στην προμήθεια τροφίμων  για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ

με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’»  (με το
διακριτικό  τίτλο  Π.Α.&  Κ.Ο.  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΞΙΩΤΗΣ’)  για  το  οικονομικό  έτος  2015   και  με  τη
δυνατότητα  παράτασης  και  έως  της  εξαντλήσεως   του  ύψους  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού σε
περίπτωση  που  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  ανάδειξης  νέου  προμηθευτή  και  β)  στην
προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των α) εργαζόμενων  στο Δήμο Μυκόνου β) εργαζόμενων  στο
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’»
και γ) εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου 

β)  Η  παράδοση  των  ποσοτήτων  των  τροφίμων  θα  γίνεται  περιοδικά  και  σε  τακτά  χρονικά
διαστήματα  στους  χώρους  των   παιδικών  σταθμών  του  νομικού  προσώπου  υπό  την  επίβλεψη  των
αρμοδίων  υπαλλήλων  που  θα  έχουν  ορισθεί  από  την  υπηρεσία  και  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της
Υπηρεσίας ενώ η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται  σε ημερήσια βάση σε σημεία που θα υποδείξει ο
Δήμος, ο Π.Α.Κ.Ο. 'Γ. Αξιώτης' και το Δ.Λ.Τ.Μ. Τα σημεία αυτά θα αναφέρονται στις συμβάσεις που θα
προκύψουν και θα υπογραφούν με το κάθε νομικό πρόσωπο μετά το διαγωνισμό. 

γ) Ο προϋπολογισμός της προμήθειας για τους  Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’»  (με το διακριτικό τίτλο
Π.Α.& Κ.Ο.  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’  ανέρχεται   στο ποσό των 78.073,64€  συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α  και  θα  βαρύνει  τους  οικείους  κωδικούς   του   προϋπολογισμού του  ΚΑ:  15.6654.0002,  ΚΑ:
15.6654.0003,  ΚΑ:  15.6654.0004,  ΚΑ:  15.6654.0005 για  το  έτος  2015  και   ο  προϋπολογισμός  της
προμήθειας γάλακτος  για τις ανάγκες των α) εργαζόμενων  στο Δήμο Μυκόνου β) εργαζόμενων  στο
ΝΠΔΔ  με  την  επωνυμία  «Πολιτιστικός,  Αθλητικός,   &  Κοινωνικός  Οργανισμός  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΞΙΩΤΗΣ’»και  γ)  εργαζόμενων  στο  Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Μυκόνου  ανέρχεται  στο ποσό των
18.501,66 € και θα βαρύνει τους οικείους ΚΑ των νομικών προσώπων  ως εξής : Δήμος Μυκόνου: ΚΑ:  20-
6063   ποσό:  14.080,62  €,  Π.Α.&  Κ.Ο.  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΞΙΩΤΗΣ’:  ΚΑ:  70-6063  ποσό:  680,16  €,
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου:  ΚΑ: 20-6063 ποσό: 3.740,88 €
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Η προμήθεια διέπεται τόσο για την προμήθεια τροφίμων όσο και την προμήθεια γάλακτος από:
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010.
 Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
 Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995.



 Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
 Αριθμ. 18130/11-7-2007 (ΦΕΚ 1226/Β /17-7-́

2007) αποφαση του Υπουργού Επικρατειας
  Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007
 Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 
  Την υπ’αριθμ. 14967/15.6.2009 απόφαση ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 1260 Β/ 25.6.2009)

  Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 53361/2006 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 1503/11-10-20006 τεύχος Β’ για ‘’Χορήγηση 
ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α και μέτρα προληπτικής ιατρικής’’, 

 Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 36586/2007 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 1323/30-07-2007 τεύχος Β΄ για 
“Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την 
παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής” 
και 

 Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 31119/2008 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 990/28-05-2008 τεύχος Β΄ για “Τροποποίηση
της  υπ’  αριθμ.  53361/2-10-2006  κοινής  υπουργικής  απόφασης  σχετικά με  την  παροχή μέσων
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής”. 
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Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 
α) Διακήρυξη δημοπρασίας.
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.
γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων –Τεχνικές προδιαγραφές 
δ) Γενική συγγραφή
ε) Τεχνική Έκθεση.
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Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  ορίζεται  σε  ποσοστό  δύο  τοις  εκατό  (2%)  για  ποσό  που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, της
ομάδας ή των ομάδων ειδών για τα οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. 

Για να μπορεί  να ελεγχθεί  η εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  θα συνοδεύεται  από υπεύθυνη
δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ομάδες των υπό προμήθεια ειδών
για τις οποίες καταθέτει προσφορά, όπως αυτές αναφέρονται στη μελέτη της υπηρεσίας του Δήμου.

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και
πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί  συμβατικής δαπάνης (χωρίς το
Φ.Π.Α.) της ομάδας ή των ομάδων ειδών τα οποία ο ανάδοχος θα προμηθεύσει. Η ημερομηνία λήξης της
ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  δύο  μήνες  μετά  την  λήξη  του
συμβατικού χρόνου παράδοσης.
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Η  κατακύρωση  της  προμήθειας  θα  γίνει  σε  προμηθευτή  (ή  προμηθευτές)  που  θα  προσφέρει  το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής  πώλησης  του κάθε 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  τις  ομάδες  των   οπωροκηπευτικών,  ειδών
κρεοπωλείου, κατεψυγμένων είδων και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί
τοις εκατό (%), στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας για τα λοιπά είδη ήτοι για
τις  ομάδες:   είδη  παντοπωλείου,  ζαχαροπλαστικής  (ψωμί  και  αρτοσκευάσματα)  καθώς  και  του
γάλακτος  με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές
της προμήθειας.



Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για
μία  ή  περισσότερες  ομάδες  τροφίμων,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  στην  προσφορά  του  θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Οι  προσφορές  των  προμηθευτών  θα  πρέπει  να   αντιστοιχούν   στην  ποιότητα  και  σε  κάθε  άλλο
χαρακτηριστικό του γνώρισμα των υπό προμήθεια ειδών και να  είναι σταθερές και αμετάβλητες και  να
ισχύουν  για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
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Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας
θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των τροφίμων
και του γάλακτος εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και
αυτές  των  επισήμων  κρατικών  φορέων.  Εφόσον  προκύψει  ακαταλληλότητα  όλης  ή  μέρους  της
ποσότητας  του  κάθε  είδους  τροφίμου  ή  του  γάλακτος,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  προβεί  σε  άμεση
αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε δύο (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/ γάλακτος  ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό
θα  εγκρίνει  με  απόφασή  του  το  Διοικητικό  Συμβούλιο.  Εάν  ο  προμηθευτής  αδυνατεί  να  το
αντικαταστήσει άμεσα τότε το νομικό πρόσωπο δύναται να το προμηθευτεί από το ελεύθερο εμπόριο και
θα καταλογίσει τη σχετική δαπάνη στον προμηθευτή.
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Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε
χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των
τροφίμων/ γάλακτος. 

Εάν  ο  ανάδοχος  καθυστερήσει  για  οποιονδήποτε  λόγο  την  παράδοση  της  παραγγελθείσας
ποσότητας/ποσοτήτων πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις
τρεις εργάσιμες (3) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό
δυόμισι  τοις  εκατό  (2,5%) επί  της συμβατικής αξίας  της  ποσότητας του τροφίμου/ ή της  ποσότητας
γάλακτος  που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται
πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου/ ή της ποσότητας
γάλακτος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακρατείται από
τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.
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Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η
προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας,
ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την
καθυστέρηση αυτή.

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 του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  οφείλει  να  υποβάλει  προσφορά  για  το  σύνολο  της  ποσότητας  κάθε
ομάδας ειδών όπως αυτές προσδιορίσθηκαν αναλυτικά στην Τεχνική Εκθεση και στον Προυπολογισμό
της  υπηρεσίας.  Η  προμήθεια  για  κάθε  ομάδα  ειδών  θεωρείται  ενιαία  και  όποιος  διαγωνιζόμενος
υποβάλει προσφορά για μέρος της ποσότητας, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  έχει  το  δικαίωμα  να  υποβάλλει  προσφορά  είτε  για  το  σύνολο  των
ομάδων των  υπό προμήθεια ειδών  της μελέτης είτε για ομάδες εξ αυτών.
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1.  Ο  προμηθευτής  εγγυάται  ότι  το  σύνολο  των  προσφερόμενων  ειδών   θα  είναι  άριστης
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.

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/  ή  γάλακτος   που
προμήθευσε,  μέσα  σε  δύο  εργάσιμες  (2)  ημέρες,  αφότου  διαπιστωθεί  παράβαση  των  παραπάνω
διαβεβαιώσεων. 

Οι  δαπάνες  επιστροφής  στον  προμηθευτή  των  ακατάλληλων  τροφίμων/  ή   γάλακτος   και
αποστολής  στην  Υπηρεσία  των  νέων  σε  αντικατάσταση  των  ακατάλληλων,  θα  βαρύνουν  τον
προμηθευτή.

3. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων/ ή του γάλακτος  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, επιφυλασσομένης της
Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του
Διοικητικού  Συμβουλίου  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.

4.  Αν  ο  προμηθευτής  καταστεί  υπότροπος  με  την  προμήθεια  ακατάλληλων  προϊόντων,
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

5. Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να λάβει τις σχετικές παραγγελίες
από τους υπεύθυνους των παιδικών σταθμών όσον αφορά τα τρόφιμα και από τους υπευθύνους των
λοιπών  νομικών προσώπων όσον αφορά την προμήθεια γάλακτος.
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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 της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών.
Τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  ελέγχονται  από  την  αρμόδια  για  την  προμήθεια  υπηρεσία.  Όλες  οι
σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού
(Κ.Α.Ε.)  του  προϋπολογισμού  του.  Κατά  τα  λοιπά,  εφαρμόζονται  οι  ισχύουσες  διατάξεις  περί
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων.
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Τους  προμηθευτές  βαρύνουν  οι  κρατήσεις  0,10  %  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011), τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι λοιπές
προβλεπόμενες  νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Μυκόνου. Κάθε αλλαγή νομοθεσίας θα
επιφέρει και την αντίστοιχη αλλαγή. 

ΜΥΚΟΝΟΣ: 13-08-2015
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