
 
        

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

             ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

               ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  

             ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  
 

                            ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΑΡ. 34/2021 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΣΨΝ ΠΑΙΔΙΚΨΝ ΣΑΘΜΨΝ ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΨΝΤΜΙΑ 

«Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ.ΑΞΙΨΣΗ’» ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΑΣΟΣΕΦΝΙΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΨΝ ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑΟΚΣΨ (18) ΜΗΝΕ 

 
         ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  
     
H παρούσα μελέτη αφορά α) στην προμήθεια τροφίμων  για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών 
ταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ 
ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με το διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟) και β) στην προμήθεια 

γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυκόνου και των νομικών προσώπων για 
δεκαοκτώ (18) μήνες και έως της εξαντλήσεως του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε 
περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης νέου προμηθευτή. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας για τους Παιδικούς ταθμούς του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με το διακριτικό τίτλο 
Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟  ανέρχεται  στο ποσό των 142.328,19€ συμπεριλαμβανομένου του 
Υ.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 τα έτη 2021 και 2022 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 „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟», γ) εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου  και 
ανέρχεται στο ποσό των 122.889,76€ και θα βαρύνει τους οικείους ΚΑ του Δήμου  των νομικών 
προσώπων ως εξής : Δήμος Μυκόνου: ΚΑ:  20-6063  , Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟: ΚΑ: 60-6063, 

ΚΑ: 15-6063, Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου:  ΚΑ: 20-6063 για τα έτη 2021 και 2022. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 265.217,95€ ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ.  
Ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται στις κάτωθι ομάδες :  

ΟΜΑΔΑ Α’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΑ :15-6654.0002 
  
 

Α/Α 
1.α ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟ
ΟΣ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ Ε 

ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

 

ΥΠΑ 
% 

1 Αλάτι υσκ.750 γρ. 115 3,90 € 448,50 € 13 

2 Αλάτι ψιλό / χοντρό kgr υσκ. 
1000γρ. 

15 1,20 € 18,00 € 13 



 

3 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις υσκ. 1 Kg 100 1,90 € 190,00 € 13 

4 
Αλεύρι που φουσκώνει μόνο 

του 
υσκ. 500 

γρ. 
300 1,40 € 420,00 € 13 

5 Αμμωνία Υακελ. 12 1,00 € 12,00 € 13 

6 Αυγά  μεσαία 6άδα 800 1,40 € 1.120,00 € 13 

7 Βανίλια σε σκόνη υσκ. 5 
τεμ.x3γρ 

50 1,05 € 52,50 € 24 

8 Βασιλικός υσκ. 20 γρ. 6 1,90 € 11,40 € 13 

9 Βρώμη ΚΟΤΑΚΕΡ υσκ. 
1000γρ. 

30 4,10 € 123,00 € 13 

10 Γάλα τύπου Family 1.5% Σεμ. 1,5lt 1200 2,90 € 3.480,00 € 13 

11 Γαρίφαλο τριμ. υσκ.30 γρ. 10 2,20 € 22,00 € 13 

12 
Γιαούρτι στραγγιστό με 2% 

λιπαρά 
υσκ. 1Kg 800 4,90 € 3.920,00 € 13 

13 

Γίγαντες κατά προτίμηση 
ελληνικής προέλευσης 

πιστοποιημένοι σε 
συσκευασία 

500 γρ. 110 6,80 € 748,00 € 13 

14 Δεντρολίβανο υσκ. 35γρ. 4 1,50 € 6,00 € 13 

15 Δάφνη υσκ. 20 γρ. 6 1,80 € 10,80 € 13 

16 Δυόσμος υσκ. 30γρ. 9 1,90 € 17,10 € 13 

17 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό 
παρθένο, κατά προτίμηση 

ελληνικής προέλευσης 
υσκ  5 λιτ 170 34,50 € 5.865,00 € 13 

18 
Ελιές Καλαμών 
εκπυρηνωμένες 

υσκ. 1Kg 40 9,00 € 360,00 € 13 

19 Ελιές μαύρες πάστα υσκ. 135 
γρ. 

200 3,90 € 780,00 € 13 

20 Ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική υσκ 1 Kg. 135 1,20 € 162,00 € 13 

21 Ζάχαρη άχνη υσκ. 400 
γρ. 

15 1,20 € 18,00 € 13 

22 Ζυμαρικά - Πάστες υσκ. 500 
γρ. 

2250 1,60 € 3.600,00 € 13 

23 
Ζυμαρικά – Φυλοπίτες 

κοντές 
υσκ. 500 

γρ. 
60 2,50 € 150,00 € 13 

24 

Ηλιόσπορος ψίχα  κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης, πιστοποιημένος 
υσκ. 1 Kg 6 4,40 € 26,40 € 13 

25 Κακάο υσκ. 125 
γρ. 

45 2,80 € 126,00 € 13 

26 Κανέλλα ξυλάκια υσκ. 50 γρ. 80 2,20 € 176,00 € 13 

27 Κανέλλα τριμμένη υσκ. 50 γρ. 45 1,80 € 81,00 € 13 



 

28 Καραμέλες μικρές ζελέ υσκ 500 γρ. 150 5,80 € 870,00 € 13 

29 Κάρυ υσκ. 30 γρ. 6 2,50 € 15,00 € 13 

30 

Καρυδόψιχα χύμα, 
φρέσκιας εσοδείας,  κατά 

προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένη 

υσκ 1 Kg 20 18,30 € 366,00 € 13 

31 Κινόα υσκ. 500 
γρ. 

30 6,50 € 195,00 € 13 

32 Κορν φλέικς υσκ. 500 
γρ. 

300 5,90 € 1.770,00 € 13 

33 Κρέμες βανίλια ή σοκολάτα υσκ. Υακελ. 0 0,00 € 0,00 € 
 

34 Κρόκος Κοζάνης υσκ. 1 γρ. 23 7,00 € 161,00 € 13 

35 Κύμινο υσκ. 25 γρ. 6 2,80 € 16,80 € 13 

36 Λιναρόσπορος υσκ. 500 
γρ. 

15 4,50 € 67,50 € 13 

37 Μαγιά Ξερή υσκ. 3τεμ. 15 1,90 € 28,50 € 13 

38 Μαργαρίνη τύπου  Soft υσκ. 500 
γρ. 

90 3,60 € 324,00 € 13 

39 

Μαρμελάδα κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης(διάφορες) 

υσκ. 500 
γρ. 

120 4,40 € 528,00 € 13 

40 Μέλι Θυμαρίσιο υσκ. 1 Kg 100 19,80 € 1.980,00 € 13 

41 Μοσχοκάρυδο υσκ. 30γρ. 6 3,90 € 23,40 € 13 

42 Μπαχάρι τριμμένο υσκ. 30γρ. 6 2,50 € 15,00 € 13 

43 Μπέικιν πάουντερ Υακ. 20 
γρ.χ3 

38 1,00 € 38,00 € 13 

44 
Μπισκότα τύπου Μιράντα, 

ολικής αλέσεως 
υσκ. 250 

γρ. 
110 2,00 € 220,00 € 13 

45 
Μπισκότα τύπου Πτι - 
Μπερ, ολικής αλέσεως 

υσκ. 225 
γρ. 

110 1,80 € 198,00 € 13 

46 Νερά εμφιαλωμένα1,5 lt 
Κιβ.6 

φιαλών 1,5lt 
7000 2,60 € 18.200,00 € 13 

47 
Ντομάτα πελτές, ελληνικής 

προέλευσης 
υσκ. 400 

γρ. 
75 2,40 € 180,00 € 13 

48 

Ντομάτα τύπου 
πουμαρό/κονκασε/ντομάτα 

τρίφτη 

υσκ. 500 
γρ. 

1500 1,60 € 2.400,00 € 13 

49 Ξύδι Υιάλη 2l 30 4,90 € 147,00 € 13 



 

50 Πιπέρι τριμμένο υσκ. 100 
γρ. 

30 3,70 € 111,00 € 13 

51 

Ρεβύθια πιστοποιημένα, 
κατά προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

350 3,20 € 1.120,00 € 13 

52 Ρίγανη υσκ. 150 
γρ. 

23 2,90 € 66,70 € 13 

53 

Ρύζι γλασέ πιστοποιημένο, 
κατά προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

750 3,00 € 2.250,00 € 13 

54 

Ρύζι κίτρινο για πιλάφι 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

800 2,75 € 2.200,00 € 13 

55 

Ρύζι καρολίνα 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

200 2,70 € 540,00 € 13 

56 
οκολάτα κουβερτούρα 

νιφάδες 
υσκ.100 γρ. 40 3,00 € 120,00 € 13 

57 οκολατάκια υγείας μίνι υσκ.450 γρ. 85 7,30 € 620,50 € 13 

58 όδα φαγητού υσκ.380 γρ. 20 3,00 € 60,00 € 24 

59 ουσάμι υσκ.100 γρ. 15 1,70 € 25,50 € 13 

60 
ταφίδα ξανθιά κορινθιακή, 

ελληνικής 
υσκ. 1kg 50 8,50 € 425,00 € 13 

61 
ταφίδα μαύρη, ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένη 

υσκ. 1kg 6 9,20 € 55,20 € 13 

62 Μπαχάρι υσκ. 30 γρ. 9 2,50 € 22,50 € 13 

63 

Σαχίνι ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένο, 

100% σουσάμι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προελεύσεως 

υσκ.1000 
γρ. 

50 13,50 € 675,00 € 13 

64 Συρί  Gouda Kg 150 9,20 € 1.380,00 € 13 

65 
Συρί ανθότυρο / μυζήθρα 

νωπή γλυκιά 
Kg 100 8,80 € 880,00 € 13 



 

66 Συρί μυζήθρα ξερή τριμμένη Kg 75 8,40 € 630,00 € 24 

67 

Συρί Κασέρι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 10% λιπαρά 
Kg 90 14,80 € 1.332,00 € 13 

68 

Συρί κεφαλοτύρι κατά 
προτίμηση ελληνικό 

τριμμένο 
Kg 120 10,80 € 1.296,00 € 13 

69 Συρί φέτα εγχώρια Kg 450 13,00 € 5.850,00 € 13 

70 

Υακές μέτριες 
πιστοποιημένες, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

380 2,90 € 1.102,00 € 13 

71 

Υασόλια μέτρια, 
πιστοποιημένα, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

300 4,70 € 1.410,00 € 13 

72 Υρυγανιά σικάλεως υσκ. 4 τεμ. 90 2,30 € 207,00 € 13 

73 Φαλβάς βανίλια ή με κακάο 1000γρ 45 12,80 € 576,00 € 13 

74 Φαμομήλι υσκ. 30γρ. 15 1,50 € 22,50 € 13 

75 Φυμός Λεμόνι φυσικός υσκ. 330ml 30 1,20 € 36,00 € 13 

76 
Χωμί τοστ ολικής αλέσεως ή 

σικάλεως 
υσκ. 370 

γρ. 
500 3,18 € 1.590,00 € 13 

    

ΤΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΕΙΔΗ ΜΕ ΥΠΑ 

13% 
73.547,30 € 

    

ΤΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΕΙΔΗ ΜΕ ΥΠΑ 

24% 
742,50 € 

    
ΥΠΑ (13%) 

9.561,15 € 
 

    
ΥΠΑ (24%) 

178,20 € 
 

    
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
83.108,45 € 

 

    
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 24% 
920,70 € 

 



 

    
ΤΝΟΛΟ 1.Α 

84.029,15 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.β ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΥΠΑ 
% 

77 

Αναψυκτικό 
πορτοκαλάδα με 
ανθρακικό 1,5l 

κιβ. 6 τεμ 20 15,50 € 310,00 € 13 

78 
Υυσικός χυμός 

βύσσινο 1lt. 
12 τεμ 35 26,40 € 924,00 € 13 

79 
Υυσικός χυμός 
πορτοκάλι 1lt. 

12 τεμ 35 28,80 € 1.008,00 € 13 

80 Καλαμάκια 100τεμ 15 1,80 € 27,00 € 24 

81 
Καλαμάκια ξύλινα 

για σουβλάκια 
100 τεμ. 10 2,40 € 24,00 € 24 

82 

Ανταλλακτικά 
φιαλίδια για 

γκαζάκια τύπου El 
Greco 

450γρ. 15 7,10 € 106,50 € 24 

83 

Ανταλλακτικά 
φιαλίδια για 

γκαζάκια μικρά 
κλασσικά 

260γρ. 15 1,50 € 22,50 € 24 

84 
Πλαστικά κουτάλια 

μικρά 
10 τεμ 50 0,60 € 30,00 € 24 

85 
Πλαστικά 

πηρούνια μικρά 
10τεμ 50 0,60 € 30,00 € 24 

86 Πλαστικά πιάτα 10τεμ 50 1,80 € 90,00 € 24 

87 Πλαστικά ποτήρια 50 τεμ 200 1,30 € 260,00 € 24 

    

ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
2.242,00 € 

    
ΤΝΟΛΟ 

ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 
ΥΠΑ 24% 

590,00 € 

    ΥΠΑ (13%) 291,46 € 

    ΥΠΑ (24%) 141,60 € 

    
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
2.533,46 € 

    
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 24% 
731,60 € 



 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ (1.α + 1.β):  87.294,21 ΕΤΡΨ 
 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΑ :15-6654.0003 

 

 

 

 

A/A 2.γ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 
(κατεψυγμένα λαχανικά) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Ε 
ΕΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε ΕΤΡΩ 

1 Αρακάς    ζσζκ. 1000gr Σεμ. 225 2,10 € 472,50 € 
2 Ανάμεικηα  ζσζκ. 1000gr Σεμ. 75 1,90 € 142,50 € 
3 Καλαμπόκι  ζσζκ. 1000gr Σεμ. 150 2,15 € 322,50 € 
4 πανάκι   ζσζκ. 1000gr Σεμ. 300 2,20 € 660,00 € 
5 Φαζολάκια  ζηρογ.  ζσζκ.1000gr Σεμ. 225 2,16 € 486,00 € 
    ΤΝΟΛΟ 2.083,50 € 

    Φ.Π.Α. (13%) 270,85 € 

    ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ 2.354,35 € 

 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ (2.α+ 2.β +2.γ): 20.801,36  ΕΤΡΨ 
 
 
 

    
ΤΝΟΛΟ 1.Β 3.265,06 € 

                                
A/A 

  2.α    ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΩ 

1 Μοζταρίζιος κιμάς Νφπός καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
375 8,33 € 3.123,75 € 

2 Πονηίκι Μόζτοσ Νφπό  καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
375 10,12 € 3.795 € 

3 Κοηόποσλο Νφπό Σεματιζμένο  καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
825 3,43 € 2.829,75 € 

    ΤΝΟΛΟ 9.748,50 € 

    Φ.Π.Α. (13%) 1.267,30 € 

    ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ 11.015,80 € 

A/A 2.β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 
(κατεψυγμένα ψάρια) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Ε 
ΕΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΩ 

1 Φάρι Πέρκα θιλέηο Kg 450 8,05 € 3.622,5 € 

2 Καλαμαράκια Kg 180 3,55 € 639 € 

3 Υηαπόδι Kg 180 12,86 € 2.314,80 € 

    ΤΝΟΛΟ 6.576,30 € 

    Φ.Π.Α. (13%) 854,91 € 

    ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ 7.431,21 € 



 
 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΚΑ :15-6654.0004  

 

Α/Α   3. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
 Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΨ 

1 Αγγούρια Σεμ. 900 1,73 € 1557,00 € 

2 Ακτινίδια Kg 150 2,10 € 315,00 € 

3 Άνηθος Σεμ.  75 0,47 € 35,25 € 

4 Γλυκοπατάτες Kg 100 2,20 € 220,00 € 

5 Δυόσμος Σεμ.  45 1,10 € 49,50 € 

6 Καρότα Kg 750 1,16 € 870,00 € 

7 Koλοκύθια Kg 375 2,15 € 806,25 € 

8 Κουνουπίδι Kg 200 2,86 € 572 € 

9 Κρεμμύδια φρέσκα Kg 45 2,58 € 116,10 € 

10 Κρεμμύδια ξερά Kg 525 0,85 € 446,25 € 

11 Λάχανο Kg 375 0,85 € 318,75 € 

12 Λεμόνια Kg 300 1,92 € 576,00 € 

13 Μαϊντανός Σεμ.  225 0,47 € 105,75 € 

14 Μαρούλια Σεμ. 225 2,06 € 463,50 € 

15 Μελιτζάνες Kg 150 3,02 € 453,00 € 

16 Μπρόκολο Kg 140 3,62 € 506,80 € 

17 Ντομάτες Kg 600 2,28 € 1368,00 € 

18 Πιπεριές πράσινες στρογγυλές Kg 45 2,66 € 119,70 € 

19 Παντζάρι Kg 250 0,90 € 225,00 € 

20 έλινο Σεμ. 100 0,45 € 45,00 € 

21 κόρδα Σεμ. 90 0,60 € 54,00 € 

22 Αβοκάντο Kg 72 5,50 € 396,00 € 

23 Ανανάς Kg 250 1,50 € 375,00 € 

24 Μήλα Kg 900 1,70 € 1530,00 € 

25 Μπανάνες Kg 600 2,08 € 1248,00 € 

26 Αχλάδια Kg 450 2,31 € 1039.50 € 

27 Πορτοκάλια Kg 900 1,97 € 1773,00 € 

28 Πεπόνια Kg 300 3,10 € 930,00 € 

29 Καρπούζια Kg 450 1,30 € 585,00 € 

30 Βερίκοκα Kg 150 2,50 € 375,00 € 

31 Υράουλες  Kg 300 5,50 € 1650,00 € 

32 Μανταρίνια Kg 150 1,50 € 225,00 € 

33 Ροδάκινα Kg 150 1,70 € 255,00 € 

34 Νεκταρίνια Kg 150 1,70 € 255,00 € 



 

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ: 24.692,02 ΕΤΡΨ 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΨΝ ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ (ΧΨΜΙ & ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΑ )  ΚΑ :15-6654.0005  

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ (ΧΨΜΙ-ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ): 9.540,60 ΕΤΡΨ 
 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ: 142.328,19€ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ) 
 

 

 

 

35 Πατάτες Kg 2400 0,83 € 1992,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 21.851,35 € 

    ΥΠΑ (13%) 2.840,67 € 

    ΓΕΝ. ΤΝ. 24.692,02 € 

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΨΛΕΙΟΤ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ
 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΥΠΑ % 

1 Χωμί  ολικής αλέσεως 500 gr. 3000 1,00 3000 € 13 

2 Παξιμαδάκια κρίθινα Kg 150 6,00 900 € 13 

3 Μελομακάρονα Kg 30 12,00 360 € 24 

4 Κουραμπιέδες Kg 15 12,00 180 € 24 

5 Βουτήματα - Κουλουράκια 
διάφορα 

Kg 
150 12,00 1800 € 

24 

6 Αλμυρά διάφορα (τυροπιτάκια, 
κλπ) 

Kg 
150 12,00 1800 € 

24 

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
13% 

3.900,00 €  

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
24% 

4.140,00 €  

    ΥΠΑ (13%) 
ΥΠΑ (24%) 

507,00 € 
993,60 € 

 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

9.540,60 €  



 
 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΨΝ Ν.Π.Δ.Δ  

Α) ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  Κ.Α.: 20-6063  
Β) Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με το 
διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟ :  
Κ.Α. 60-6063  
Κ.Α. 15-6063  
Γ) Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου Κ.Α.: 20-6063  
 

 

 
 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  

 
      

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ   
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ 

ΥΡΕΚΟ 1 
ΛΙΣΡΟΤ 

ΣΕΜ 360 64.440 1,40 € 90.216,00 € 

         ΤΝΟΛΟ: 90.216,00 € 

   
 

 Υ.Π.Α. 13% 11.728,08 € 

   
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 101.944,08 € 

 

 
 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΟ ΝΠΔΔ   ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ‘ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ’ 

      

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΥ
Η ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ 

ΥΡΕΚΟ 1 
ΛΙΣΡΟΤ 

ΣΕΜ 360 10.000 1,40 € 14.000,00 € 

     ΤΝΟΛΟ: 14.000,00 € 

     Υ.Π.Α. 13% 1.820,00 € 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 15.820,00 € 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  
     

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
   



 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΣΟ:  122.889,76€ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ) 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : (ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β΄  + ΟΜΑΔΑ Γ΄ + 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ + ΟΜΑΔΑ Ε΄):  265.217,95€, συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 

 

ημειώνεται ότι οι συσκευασίες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό   είναι ενδεικτικές και ότι 

οι προμηθευτές δύνανται να συμμετάσχουν προσφέροντας συσκευασίες είτε σύμφωνα με αυτές που 

προβλέπονται στη μελέτη είτε διαφορετικές αρκεί οι προτεινόμενες συσκευασίες να καλύπτουν  τις 

αντίστοιχες προϋπολογισθείσες  ποσότητες και  να  πληρούν γενικά όλα  τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των προϊόντων και  τις  ποιοτικές προϋποθέσεις αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

μελέτη της υπηρεσίας. 

 

Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση της τιμής ανά ομάδα η οποία θα δοθεί ως εξής:   

α) 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  

Β) 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, 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 

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 3.240 1,40 € 4.536,00 € 

   

          ΤΝΟΛΟ: 4.536,00€  
 
€ 

  

     Υ.Π.Α. 13% 589,68€ 
    

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 5.125,68€  

   



 
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 τους θα 

περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 

 

                  Μύκονος, 17-06-2021                                              Μύκονος, 17-06-2021 
Θεωρήθηκε 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ 
ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
 
 

ΜΙΦΑΗΛ Π. ΣΙΜΠΛΑΚΗ 
ΠΕ 4 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ  

                   υντάχθηκε 
                  ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΣΖΗΝΑΚΗ 

 
 
 
 

                 ΦΗΜΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
              
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
                  ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ 

 
           ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

                  ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
  

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 
1. α. ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ  
Όλα 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.Σ.Π. περί επισήμανσης. Σα χορηγούμενα είδη θα είναι κατά προτίμηση ελληνικής 
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. Η μεταφορά τους θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και 
απολυμασμένα. Σα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται 
στον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης, τις ισχύουσες κτηνιατρικές, 
υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισμούς του Τπουργείου 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.Σ.Π. 
και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές 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. Σο προϊόν να πληροί τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές 
Διατάξεις. 
Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Τγειονομικές και 
κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. 
Αυγά νωπά: Σα 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. Σα 
αυγά θα είναι  συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες, με τις απαραίτητες 
ενδείξεις (αρ. Ψοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α΄, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης 
κ.λ.π.). 
Συροκομικά προϊόντα: (Συρί φέτα εγχώρια,ανθότυρο, τυρί τύπου Gouda Ολλανδίας ή Ε.Ε., τυρί 
τύπου κασέρι εγχώριο ή Ε.Ε, κληρό 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). Σα 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. Σα 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 ΚΤΑ) για τους χώρους 
παραγωγής, επεξεργασίας χορηγούμενων ειδών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. ε 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. Σα 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 Σροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. 
Σα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ.  
Μαρμελάδα: Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Σ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Φρήσης (άρθρο 132) και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. ε 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.Σ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Φρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές 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 Σροφίμων και ποτών και Αντικειμένων Κοινής Φρήσης και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές 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. 
Φαλβάς: Α΄ ποιότητας να πληροί τους όρους του Κώδικα Σροφίμων και ποτών και τις Ισχύουσες 
Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις 

Ρύζι: Σο προϊόν να είναι Α΄ ποιότητας (καρολίνα, γλασέ, κίτρινο για πιλάφι κ.λπ.) και να πληροί τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές 
Διατάξεις. Θα διατίθεται πιστοποιημένο χύμα ή σε συσκευασία των 500 γρ. 
Όσπρια: Σο 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.Σ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται πιστοποιημένο χύμα ή σε συσκευασία των 500 γρ. 
Κορν Υλέϊκς: 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.Σ.Π. και τις 
ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 375 γρ. 
Αλεύρι: Ψς „‟άλευρο σίτου ‟‟ ή απλώς „‟ άλευρο ‟‟ νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης 
υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Σο προϊόν να πληροί 
τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Τγειονομικές Διατάξεις. 
Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg. 
Αλεύρι τύπου φαρίνα, σιμιγδάλι χοντρό και ψιλό : Σο προϊόν να  πληροί τους όρους που αναφέρονται 
στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα 
διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ. 
Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι-μπερ: Σο προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 
142 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία 
των 250 γρ. 
Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Τγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. 
Zάχαρη άχνη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Σ.Π. και τις ισχύουσες 
Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία των 400 γρ. 
Αλάτι: Χιλό, 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.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές 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.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Τγειονομικές Διατάξεις. 
Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Σ.Π. περί 
επισήμανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 2l. σε πλαστική φιάλη. 
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.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία σύμφωνα με αυτή 
που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Φαμομήλι: Θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 148 του Κ.Σ.Π. 
και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε φακελάκια συσκευασμένα 
μέσα σε κουτί 30 γρ. 
Σοματοπολτός 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.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Τγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 500 γρ. 
Φυμός 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.Σ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές 
Διατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου. 
Ελιές  χωρίς  κουκούτσι  :   Θα  είναι  Α΄ ποιότητας   χωρίς  κουκούτσι  με  προδιαγραφές   που  ισχύουν  
στις  Κοινοτικές  Τγειονομικές  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 Σροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές 
και Τγειονομικές Διατάξεις. 
 Ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΦΣRA) με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές 
και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Σροφίμων και Ποτών 
και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Τγειονομικές Διατάξεις καθώς και 
τους κανονισμούς του Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων. Σο 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 ΚΤΑ) για τους χώρους 
παραγωγής, επεξεργασίας από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. ε περίπτωση που ο προμηθευτής 
δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος 
HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Α (Προμήθεια Ειδών παντοπωλείου) για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν: 

 ISO 9001: 2015 ή νεότερο 
 ISO 14001: 2015 ή νεότερο 
 ISO 22000: 2005 ή νεότερο 
 ISO 45001: 2018 ή νεότερο 

 
 
1. β. ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ (αναλώσιμα-αναψυκτικά κλπ.)  
Σα ανωτέρω είδη θα είναι όμοια ως προς την ποσότητα όπως ακριβώς αναγράφονται  στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό .  



 
Σα  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 Τγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών.  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην Ομάδα Α (Προμήθεια Ειδών παντοπωλείου) για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν: 

 ISO 9001: 2015 ή νεότερο 
 ISO 14001: 2015 ή νεότερο 
 ISO 22000: 2005 ή νεότερο 
 ISO 45001: 2018 ή νεότερο 

 
 
 
2.α ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ (κρέατα) 
Σα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και 
Τγειονομικές 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. Σα 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 Τγειονομικές Διατάξεις. Σα 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. Σα 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 Τγειονομικές Διατάξεις. Σα κρέατα θα 
συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. 
ύμφωνα 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. 
Υιλέτο Κοτόπουλου νωπό: Σα νωπά κοτόπουλα θα είναι ΣΤΠΟΤ 65% (χωρίς εντόσθια) βάρους 1300  
γρ. περίπου (το εν λόγω βάρος μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Σα 
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). Σα εν λόγω 
χορηγούμενα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοτροφείο που έχει αριθμό έγκρισης 
από την αρμόδια Κτηνιατρική Τπηρεσία 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 ΚΤΑ) για τους χώρους παραγωγής, 
επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο 
φορέα πιστοποίησης. ε 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 ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ (κατεψυγμένα ψάρια) 
Σα 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). Σα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση 
κατάψυξης.  
Σα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο με 
τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Σα 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. Σα κατεψυγμένα ψάρια θα 
συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδονται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Τγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις και τον Κώδικα 
Σροφίμων και Ποτών.  
 
2.γ  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ (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). Σα  προϊόντα  κατά  την  παράδοση     να  βρίσκονται  σε  κατάσταση  κατάψυξης  . 
Σα  προς  προμήθεια  κατεψυγμένα θα  είναι  οι  εξής  κατηγορίες  : 
Κατεψυγμένα λαχανικά, (φασολάκια πλατιά και στρογγυλά, αρακάς, ανάμικτα   - σπανάκι -  
καλαμπόκι): Σα 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. 
ε 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 ΚΤΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας 
και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης. ε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει 
πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο 
φορέα πιστοποίησης.   
Σα  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 Υ.Π.Α.  
 
3. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗ 
Σα 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  ΑΡΣΟΠΨΛΕΙΟΤ( Χωμί  και Αρτοσκευάσματα)   
Όλα  τα  είδη  Αρτοπωλείου  (Χωμί  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.   Σα  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 ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 
Σο 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.Σ.Μ.. Σα σημεία αυτά θα αναφέρονται στις 
συμβάσεις που θα προκύψουν μετά το διαγωνισμό. Κάθε δικαιούχος θα προμηθεύεται γάλα σε 
συσκευασία του ενός (1) λίτρου. Σο γάλα  πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του 
Τπουργείου 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.  
Σο 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, σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) λίτρου. 
2. Περιεκτικότητα σε λιπαρά μέχρι  3,50 % (για το πλήρες σε λιπαρά γάλα) ή 1,50 % (για το γάλα 
χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά αντίστοιχα). 
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην ομάδα Ε (Προμήθεια Γάλακτος)  για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν: 

 ISO 9001: 2015 ή νεότερο 
 ISO 14001: 2015 ή νεότερο 
 ISO 22000: 2005 ή νεότερο 
 ISO 45001: 2018 ή νεότερο 

Επίσης, ο παραγωγός θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 ή νεότερο 
 
                            Μύκονος, 17-06-2021                                           Μύκονος, 17-06-2021 

Θεωρήθηκε 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ  ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ 

ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ 
ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
 
 
 

υντάχθηκε 
   ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΣΖΗΝΑΚΗ 

 
 
 
 

   ΦΗΜΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
 



 
ΜΙΦΑΗΛ Π. ΣΙΜΠΛΑΚΗ 

ΠΕ 4 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  
 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας τροφίμων για  τις ανάγκες  των Παιδικών ταθμών του ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με το 
διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟)  ανέρχεται στο ποσό 142.328,19€  

(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ)  και θα βαρύνει τους οικείους  κωδικούς  όπως αναλυτικά 
αναφέρονται παρακάτω για τα έτη 2021 και 2022. 
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 
„ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  
γ) των εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου και  
δ) των εργαζόμενων στις σχολικές μονάδες 
ανέρχεται  συνολικά στο ποσό των 122.889,76€   συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α , και θα βαρύνει τους  
οικείους ΚΑ για τα έτη 2021, 2022 κάθε νομικού προσώπου και συγκεκριμένα :  

 τον ΚΑ:  20-6063   του Δήμου  Μυκόνου, 
 τους ΚΑ: 60-6063, ΚΑ: 15-6063, ΚΑ: 70-6063 του  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, 

Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟» 
  τον ΚΑ: 20-6063 του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Μυκόνου.   

 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  265.217,95€, συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 

 
Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση της τιμής ανά ομάδα η οποία θα δοθεί ως εξής  :  

α)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  

β)  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 

                
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
       ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ 

                  
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

       ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

  



 
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, 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 ΕΙΔΨΝ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΑ :15-6654.0002 
 
 

Α/Α 
1.α ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟ
ΟΣ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ Ε 

ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

 

ΥΠΑ 
% 

1 Αλάτι υσκ.750 γρ. 115 3,90 € 448,50 € 13 

2 Αλάτι ψιλό / χοντρό kgr υσκ. 
1000γρ. 

15 1,20 € 18,00 € 13 

3 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις υσκ. 1 Kg 100 1,90 € 190,00 € 13 

4 
Αλεύρι που φουσκώνει μόνο 

του 
υσκ. 500 

γρ. 
300 1,40 € 420,00 € 13 

5 Αμμωνία Υακελ. 12 1,00 € 12,00 € 13 

6 Αυγά  μεσαία 6άδα 800 1,40 € 1.120,00 € 13 

7 Βανίλια σε σκόνη υσκ. 5 
τεμ.x3γρ 

50 1,05 € 52,50 € 24 

8 Βασιλικός υσκ. 20 γρ. 6 1,90 € 11,40 € 13 

9 Βρώμη ΚΟΤΑΚΕΡ υσκ. 
1000γρ. 

30 4,10 € 123,00 € 13 

10 Γάλα τύπου Family 1.5% Σεμ. 1,5lt 1200 2,90 € 3.480,00 € 13 

11 Γαρίφαλο τριμ. υσκ.30 γρ. 10 2,20 € 22,00 € 13 

12 
Γιαούρτι στραγγιστό με 2% 

λιπαρά 
υσκ. 1Kg 800 4,90 € 3.920,00 € 13 



 

13 

Γίγαντες κατά προτίμηση 
ελληνικής προέλευσης 

πιστοποιημένοι σε 
συσκευασία 

500 γρ. 110 6,80 € 748,00 € 13 

14 Δεντρολίβανο υσκ. 35γρ. 4 1,50 € 6,00 € 13 

15 Δάφνη υσκ. 20 γρ. 6 1,80 € 10,80 € 13 

16 Δυόσμος υσκ. 30γρ. 9 1,90 € 17,10 € 13 

17 

Ελαιόλαδο εξαιρετικό 
παρθένο, κατά προτίμηση 

ελληνικής προέλευσης 
υσκ  5 λιτ 170 34,50 € 5.865,00 € 13 

18 
Ελιές Καλαμών 
εκπυρηνωμένες 

υσκ. 1Kg 40 9,00 € 360,00 € 13 

19 Ελιές μαύρες πάστα υσκ. 135 
γρ. 

200 3,90 € 780,00 € 13 

20 Ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική υσκ 1 Kg. 135 1,20 € 162,00 € 13 

21 Ζάχαρη άχνη υσκ. 400 
γρ. 

15 1,20 € 18,00 € 13 

22 Ζυμαρικά - Πάστες υσκ. 500 
γρ. 

2250 1,60 € 3.600,00 € 13 

23 
Ζυμαρικά – Φυλοπίτες 

κοντές 
υσκ. 500 

γρ. 
60 2,50 € 150,00 € 13 

24 

Ηλιόσπορος ψίχα  κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης, πιστοποιημένος 
υσκ. 1 Kg 6 4,40 € 26,40 € 13 

25 Κακάο υσκ. 125 
γρ. 

45 2,80 € 126,00 € 13 

26 Κανέλλα ξυλάκια υσκ. 50 γρ. 80 2,20 € 176,00 € 13 

27 Κανέλλα τριμμένη υσκ. 50 γρ. 45 1,80 € 81,00 € 13 

28 Καραμέλες μικρές ζελέ υσκ 500 γρ. 150 5,80 € 870,00 € 13 

29 Κάρυ υσκ. 30 γρ. 6 2,50 € 15,00 € 13 

30 

Καρυδόψιχα χύμα, 
φρέσκιας εσοδείας,  κατά 

προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένη 

υσκ 1 Kg 20 18,30 € 366,00 € 13 

31 Κινόα υσκ. 500 
γρ. 

30 6,50 € 195,00 € 13 

32 Κορν φλέικς υσκ. 500 
γρ. 

300 5,90 € 1.770,00 € 13 

33 Κρέμες βανίλια ή σοκολάτα υσκ. Υακελ. 0 0,00 € 0,00 € 
 

34 Κρόκος Κοζάνης υσκ. 1 γρ. 23 7,00 € 161,00 € 13 



 

35 Κύμινο υσκ. 25 γρ. 6 2,80 € 16,80 € 13 

36 Λιναρόσπορος υσκ. 500 
γρ. 

15 4,50 € 67,50 € 13 

37 Μαγιά Ξερή υσκ. 3τεμ. 15 1,90 € 28,50 € 13 

38 Μαργαρίνη τύπου  Soft υσκ. 500 
γρ. 

90 3,60 € 324,00 € 13 

39 

Μαρμελάδα κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης(διάφορες) 

υσκ. 500 
γρ. 

120 4,40 € 528,00 € 13 

40 Μέλι Θυμαρίσιο υσκ. 1 Kg 100 19,80 € 1.980,00 € 13 

41 Μοσχοκάρυδο υσκ. 30γρ. 6 3,90 € 23,40 € 13 

42 Μπαχάρι τριμμένο υσκ. 30γρ. 6 2,50 € 15,00 € 13 

43 Μπέικιν πάουντερ Υακ. 20 
γρ.χ3 

38 1,00 € 38,00 € 13 

44 
Μπισκότα τύπου Μιράντα, 

ολικής αλέσεως 
υσκ. 250 

γρ. 
110 2,00 € 220,00 € 13 

45 
Μπισκότα τύπου Πτι - 
Μπερ, ολικής αλέσεως 

υσκ. 225 
γρ. 

110 1,80 € 198,00 € 13 

46 Νερά εμφιαλωμένα1,5 lt 
Κιβ.6 

φιαλών 1,5lt 
7000 2,60 € 18.200,00 € 13 

47 
Ντομάτα πελτές, ελληνικής 

προέλευσης 
υσκ. 400 

γρ. 
75 2,40 € 180,00 € 13 

48 

Ντομάτα τύπου 
πουμαρό/κονκασε/ντομάτα 

τρίφτη 

υσκ. 500 
γρ. 

1500 1,60 € 2.400,00 € 13 

49 Ξύδι Υιάλη 2l 30 4,90 € 147,00 € 13 

50 Πιπέρι τριμμένο υσκ. 100 
γρ. 

30 3,70 € 111,00 € 13 

51 

Ρεβύθια πιστοποιημένα, 
κατά προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

350 3,20 € 1.120,00 € 13 

52 Ρίγανη υσκ. 150 
γρ. 

23 2,90 € 66,70 € 13 

53 

Ρύζι γλασέ πιστοποιημένο, 
κατά προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

750 3,00 € 2.250,00 € 13 

54 

Ρύζι κίτρινο για πιλάφι 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

800 2,75 € 2.200,00 € 13 



 

55 

Ρύζι καρολίνα 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

200 2,70 € 540,00 € 13 

56 
οκολάτα κουβερτούρα 

νιφάδες 
υσκ.100 γρ. 40 3,00 € 120,00 € 13 

57 οκολατάκια υγείας μίνι υσκ.450 γρ. 85 7,30 € 620,50 € 13 

58 όδα φαγητού υσκ.380 γρ. 20 3,00 € 60,00 € 24 

59 ουσάμι υσκ.100 γρ. 15 1,70 € 25,50 € 13 

60 
ταφίδα ξανθιά κορινθιακή, 

ελληνικής 
υσκ. 1kg 50 8,50 € 425,00 € 13 

61 
ταφίδα μαύρη, ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένη 

υσκ. 1kg 6 9,20 € 55,20 € 13 

62 Μπαχάρι υσκ. 30 γρ. 9 2,50 € 22,50 € 13 

63 

Σαχίνι ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένο, 

100% σουσάμι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προελεύσεως 

υσκ.1000 
γρ. 

50 13,50 € 675,00 € 13 

64 Συρί  Gouda Kg 150 9,20 € 1.380,00 € 13 

65 
Συρί ανθότυρο / μυζήθρα 

νωπή γλυκιά 
Kg 100 8,80 € 880,00 € 13 

66 Συρί μυζήθρα ξερή τριμμένη Kg 75 8,40 € 630,00 € 24 

67 

Συρί Κασέρι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 10% λιπαρά 
Kg 90 14,80 € 1.332,00 € 13 

68 

Συρί κεφαλοτύρι κατά 
προτίμηση ελληνικό 

τριμμένο 
Kg 120 10,80 € 1.296,00 € 13 

69 Συρί φέτα εγχώρια Kg 450 13,00 € 5.850,00 € 13 

70 

Υακές μέτριες 
πιστοποιημένες, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

380 2,90 € 1.102,00 € 13 



 

71 

Υασόλια μέτρια, 
πιστοποιημένα, κατά 
προτίμηση ελληνικής 

προέλευσης 

υσκ. 500 
γρ. 

300 4,70 € 1.410,00 € 13 

72 Υρυγανιά σικάλεως υσκ. 4 τεμ. 90 2,30 € 207,00 € 13 

73 Φαλβάς βανίλια ή με κακάο 1000γρ 45 12,80 € 576,00 € 13 

74 Φαμομήλι υσκ. 30γρ. 15 1,50 € 22,50 € 13 

75 Φυμός Λεμόνι φυσικός υσκ. 330ml 30 1,20 € 36,00 € 13 

76 
Χωμί τοστ ολικής αλέσεως ή 

σικάλεως 
υσκ. 370 

γρ. 
500 3,18 € 1.590,00 € 13 

    

ΤΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΕΙΔΗ ΜΕ ΥΠΑ 

13% 
73.547,30 € 

    

ΤΝΟΛΟ ΓΙΑ 
ΕΙΔΗ ΜΕ ΥΠΑ 

24% 
742,50 €  

    
ΥΠΑ (13%) 

9.561,15 € 
 

    
ΥΠΑ (24%) 

178,20 € 
 

    
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
83.108,45 € 

 

    
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 24% 
920,70 € 

 

    
ΤΝΟΛΟ 1.Α 

84.029,15 € 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.β ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΥΠΑ 
% 

77 

Αναψυκτικό 
πορτοκαλάδα με 
ανθρακικό 1,5l 

κιβ. 6 τεμ 20 15,50 € 310,00 € 13 

78 
Υυσικός χυμός 

βύσσινο 1lt. 
12 τεμ 35 26,40 € 924,00 € 13 

79 
Υυσικός χυμός 
πορτοκάλι 1lt. 

12 τεμ 35 28,80 € 1.008,00 € 13 

80 Καλαμάκια 100τεμ 15 1,80 € 27,00 € 24 



 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ (1.α + 1.β):  87.294,21 ΕΤΡΨ 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΑ :15-6654.0003 

81 
Καλαμάκια ξύλινα 

για σουβλάκια 
100 τεμ. 10 2,40 € 24,00 € 24 

82 

Ανταλλακτικά 
φιαλίδια για 

γκαζάκια τύπου El 
Greco 

450γρ. 15 7,10 € 106,50 € 24 

83 

Ανταλλακτικά 
φιαλίδια για 

γκαζάκια μικρά 
κλασσικά 

260γρ. 15 1,50 € 22,50 € 24 

84 
Πλαστικά κουτάλια 

μικρά 
10 τεμ 50 0,60 € 30,00 € 24 

85 
Πλαστικά 

πηρούνια μικρά 
10τεμ 50 0,60 € 30,00 € 24 

86 Πλαστικά πιάτα 10τεμ 50 1,80 € 90,00 € 24 

87 Πλαστικά ποτήρια 50 τεμ 200 1,30 € 260,00 € 24 

    

ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
2.242,00 € 

    
ΤΝΟΛΟ 

ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 
ΥΠΑ 24% 

590,00 € 

    ΥΠΑ (13%) 291,46 € 

    ΥΠΑ (24%) 141,60 € 

    
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
2.533,46 € 

    
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 24% 
731,60 € 

    
ΤΝΟΛΟ 1.Β 3.265,06 € 

 
 

2.α    ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΧ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΧ 

1 
Μοζταρίζιος κιμάς Νφπός καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 375 8,33 € 3.123,75 € 

2 
Πονηίκι Μόζτοσ Νφπό  καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 375 10,12 € 3.795 € 

3 
Κοηόποσλο Νφπό Σεματιζμένο  
καηά προηίμηζη ελληνικής 
προέλεσζης 

Kg 825 3,43 € 2.829,75 € 

    ΤΝΟΛΟ 9.748,50 € 

    Φ.Π.Α. (13%) 1.267,30 € 

 
 
 

  ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ 11.015,80 € 



 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ ΚΑ :15-6654.0003 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ (2.α+ 2.β +2.γ): 20.801,36  ΕΤΡΨ 
 
 
ΟΜΑΔΑ Γ’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΚΑ :15-6654.0004  

 

A/A 2.β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 
(κατεψυγμένα ψάρια) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΩ 

1 Φάρι Πέρκα θιλέηο Kg 450 8,05 € 3.622,5 € 

2 Καλαμαράκια Kg 180 3,55 € 639 € 

3 Υηαπόδι Kg 180 12,86 € 2.314,80 € 

    ΤΝΟΛΟ 6.576,30 € 

    Φ.Π.Α. (13%) 854,91 € 

    ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ 7.431,21 € 

A/A 2.γ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΧΛΕΙΟΤ 
(καηευσγμένα λατανικά) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΧ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΧ 

1 Αρακάς    ζσζκ. 1000gr Σεμ. 225 2,10 € 472,50 € 

2 Ανάμεικηα  ζσζκ. 1000gr Σεμ. 75 1,90 € 142,50 € 

3 Καλαμπόκι  ζσζκ. 1000gr Σεμ. 150 2,15 € 322,50 € 

4 πανάκι   ζσζκ. 1000gr Σεμ. 300 2,20 € 660,00 € 

5 Φαζολάκια  ζηρογ.  ζσζκ.1000gr Σεμ. 225 2,16 € 486,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 2.083,50 € 

    Φ.Π.Α. (13%) 270,85 € 

    ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ 2.354,35 € 

Α/Α   3. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
 Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΨ 

1 Αγγούρια Σεμ. 900 1,73 € 1557,00 € 

2 Ακτινίδια Kg 150 2,10 € 315,00 € 

3 Άνηθος Σεμ.  75 0,47 € 35,25 € 

4 Γλυκοπατάτες Kg 100 2,20 € 220,00 € 

5 Δυόσμος Σεμ.  45 1,10 € 49,50 € 

6 Καρότα Kg 750 1,16 € 870,00 € 

7 Koλοκύθια Kg 375 2,15 € 806,25 € 

8 Κουνουπίδι Kg 200 2,86 € 572 € 

9 Κρεμμύδια φρέσκα Kg 45 2,58 € 116,10 € 

10 Κρεμμύδια ξερά Kg 525 0,85 € 446,25 € 



 

 

 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ: 24.692,02 ΕΤΡΨ 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Δ’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΨΝ ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ (ΧΨΜΙ & ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΑ )  ΚΑ :15-6654.0005  

 

 

11 Λάχανο Kg 375 0,85 € 318,75 € 

12 Λεμόνια Kg 300 1,92 € 576,00 € 

13 Μαϊντανός Σεμ.  225 0,47 € 105,75 € 

14 Μαρούλια Σεμ. 225 2,06 € 463,50 € 

15 Μελιτζάνες Kg 150 3,02 € 453,00 € 

16 Μπρόκολο Kg 140 3,62 € 506,80 € 

17 Ντομάτες Kg 600 2,28 € 1368,00 € 

18 Πιπεριές πράσινες στρογγυλές Kg 45 2,66 € 119,70 € 

19 Παντζάρι Kg 250 0,90 € 225,00 € 

20 έλινο Σεμ. 100 0,45 € 45,00 € 

21 κόρδα Σεμ. 90 0,60 € 54,00 € 

22 Αβοκάντο Kg 72 5,50 € 396,00 € 

23 Ανανάς Kg 250 1,50 € 375,00 € 

24 Μήλα Kg 900 1,70 € 1530,00 € 

25 Μπανάνες Kg 600 2,08 € 1248,00 € 

26 Αχλάδια Kg 450 2,31 € 1039.50 € 

27 Πορτοκάλια Kg 900 1,97 € 1773,00 € 

28 Πεπόνια Kg 300 3,10 € 930,00 € 

29 Καρπούζια Kg 450 1,30 € 585,00 € 

30 Βερίκοκα Kg 150 2,50 € 375,00 € 

31 Υράουλες  Kg 300 5,50 € 1650,00 € 

32 Μανταρίνια Kg 150 1,50 € 225,00 € 

33 Ροδάκινα Kg 150 1,70 € 255,00 € 

34 Νεκταρίνια Kg 150 1,70 € 255,00 € 

35 Πατάτες Kg 2400 0,83 € 1992,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 21.851,35 € 

    ΥΠΑ (13%) 2.840,67 € 

    ΓΕΝ. ΤΝ. 24.692,02 € 

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΨΛΕΙΟΤ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ
 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΥΠΑ % 

1 Χωμί  ολικής αλέσεως 500 gr. 3000 1,00 € 3000 € 13 

2 Παξιμαδάκια κρίθινα Kg 150 6,00 € 900 € 13 

3 Μελομακάρονα Kg 30 12,00 € 360 € 24 

4 Κουραμπιέδες Kg 15 12,00 € 180 € 24 

5 Βουτήματα - Κουλουράκια 
διάφορα 

Kg 
150 12,00 € 1800 € 24 



 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΔΨΝ ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ (ΧΨΜΙ-ΖΑΦΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ): 9.540,60 ΕΤΡΨ 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ: 142.328,19€ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ) 
 
 

ΟΜΑΔΑ Ε’  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΨΝ Ν.Π.Δ.Δ  

 

Α) ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΟΤ 101.944,08 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

 

Β) Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με το 

διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟ :  

Κ.Α. 60-6063 ΠΟΟΤ 2.278,08€  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

Κ.Α. 15-6063 ΠΟΟΤ 13.541,92€  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

 

Γ) Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου Κ.Α.: 20-6063 ΠΟΟΤ 5.125,68€  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 

ΣΟΤ ΥΠΑ 

 

6 Αλμυρά διάφορα (τυροπιτάκια, 
κλπ) 

Kg 
150 12,00 € 1800 € 24 

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
13% 

3.900,00 €  

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
24% 

4.140,00 €  

    ΥΠΑ (13%) 
ΥΠΑ (24%) 

507,00 € 
993,60 € 

 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

9.540,60 €  

 
 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  

 
      

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ   
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 64.440 1,40 € 90.216,00 € 

         ΤΝΟΛΟ: 90.216,00 € 

   
 

 Υ.Π.Α. 13% 11.728,08 € 



 

 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΣΟ:  122.889,76€ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ) 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : (ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β΄  + ΟΜΑΔΑ Γ΄ + 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ + ΟΜΑΔΑ Ε΄):  265.217,95€, συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 

 
 
 
 
                   Μύκονος, 17-06-2021                                         Μύκονος, 17-06-2021 

Θεωρήθηκε 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ  ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ 

ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ 
ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
 
 

ΜΙΦΑΗΛ Π. ΣΙΜΠΛΑΚΗ 
ΠΕ 4 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ – ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ  

υντάχθηκε 
   ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΣΖΗΝΑΚΗ 

 
 
 
 

   ΦΗΜΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
 
 

   
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 101.944,08 € 

 

 
 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΟ ΝΠΔΔ   ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ‘ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ’ 

      

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΥ
Η ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚ
Η ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ 

ΥΡΕΚΟ 1 
ΛΙΣΡΟΤ 

ΣΕΜ 360 10.000 1,40 € 14.000,00 € 

     ΤΝΟΛΟ: 14.000,00 € 

     Υ.Π.Α. 13% 1.820,00 € 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 15.820,00 € 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  
     

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
   

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 3.240 1,40 € 4.536,00 € 

   

          ΤΝΟΛΟ: 4.536,00 €      

     Υ.Π.Α. 13% 589,68 € 
   

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 5.125,68 € 

   



 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο 

Σο αντικείμενο της παρούσας Γενικής υγγραφής Τποχρεώσεων αφορά: 

α) στην προμήθεια τροφίμων  για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών ταθμών του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με το 
διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟) για δεκαοκτώ (18) μήνες 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 „ΓΕΨΡΓΙΟ 
ΑΞΙΨΣΗ‟», γ) εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου και δ) εργαζόμενων στις σχολικές 
μονάδες. 
 
 

Άρθρο 2 – Διαγωνιστική Διαδικασία - Ισχύουσες Διατάξεις 

Ο διαγωνισμός για το αντικείμενο της προμήθειας ως αναφέρεται στην παρούσα θα διεξαχθεί με την 
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Κριτήριο  ανάθεσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάση της τιμής ανά ομάδα η οποία θα δοθεί ως εξής:  

α) 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 για τις ομάδες των οπωροκηπευτικών, ειδών κρεοπωλείου, κατεψυγμένων ειδών και  

β) 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. 

Η προμήθεια διέπεται τόσο για την προμήθεια τροφίμων όσο και την προμήθεια γάλακτος από τις 
διατάξεις: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4782/2021. 

- του ν. 4622/19 (Α‟ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 
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- του ν. 4601/2019 (Α‟ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και 
λοιπές διατάξεις» 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, υγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα-Σροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

- του ν. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνέδριο» 

- του ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων…»,  

- του ν.4727/2020 Χηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 
11389/1993 (Β΄ 185) του Τπουργού Εσωτερικών 

- Σου ν. 4624/2019 (Α‟ 137) "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις". 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του υμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΦ) OJ L 119,  

- του ν. 2121/1993 (Α‟ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Τπουργού Εσωτερικών και του ν. 
3548/2007 (Α‟ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Σύπο και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύρωση Κώδικα Υόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

- του ν. 4555/2018 (Α‟ 133) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Σοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της υμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Σ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΥΟΔΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 



 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Τπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις.” 

- της με αρ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Τπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- της με αρ. 64233(Β‟ 2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Τπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
και Χηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και 
εκτέλεση των Δημοσίων υμβάσεων Προμηθειών και Τπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ)». 

- του άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 240 Α΄/12-12-2012 
σύμφωνα με το οποίο «η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες τροφίμων 
και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων 
των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους» που κυρώθηκε με 
το Ν. 4111/2103  

- τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ΄αρ. 88555/3293/04-10-1988 ΚΤΑ «Τγιεινή και ασφάλεια προσωπικού 
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΣΑ» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν.1836/1989  

- της υπ΄αριθμ. 53361/2-10-2006 ΚΤΑ (ΥΕΚ 1503 Β΄11-10-2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας 
σε υπαλλήλους των ΟΣΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», σύμφωνα με την οποία παρέχεται 1 λίτρο 
φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση στους εργαζομένους των ΟΣΑ 

- την αριθμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B‟ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Σιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων υμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B‟ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων υμβάσεων». 

- της υπ΄αριθμ. ΣΣ36586/10-07-2007 (ΥΕΚ 1323 Β΄/30-07-2007) «Σροποποίηση της υπ΄αριθμ. 53361/02-
10-2006 ΚΤΑ σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΣΑ και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής», σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΣΑ 
α΄βαθμού να χορηγήσουν 1 λίτρο φρέσκο γάλα, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς 
διαρκείας ή τύπου ΕΒΑΠΟΡΕ 

- της υπ΄αριθμ. 31119/19-05-2008 ΚΤΑ (ΥΕΚ 990 Β΄/28-05-2008) «Σροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 
53361/02-10-2006 ΚΤΑ σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΣΑ 
και μέτρα προληπτικής ιατρικής  

- της υπ‟ αριθμό εγκ. 3 με αριθμό πρωτ. 11543/26-3-2013 της Δ/νσης Σεχνικών Τπηρεσιών του ΤΠ.Ε. 
για την «Ανάδειξη προμηθευτών –χορηγητών προμηθειών του Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων καθώς 
και των συνδέσμων ΟΣΑ Α‟ &Β‟ βαθμού. 

 

Άρθρο 3 – υμβατικά Σεύχη 

Σα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:  

α) Διακήρυξη Διαγωνισμού. 

β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς της μελέτης της υπηρεσίας . 

γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων –Σεχνικές προδιαγραφές  

δ) Γενική συγγραφή Τποχρεώσεων 

ε) Σεχνική Έκθεση. 

στ) Προσφορά του αναδόχου  
 



 
 
 
 
Άρθρο 4 - Φρηματοδότηση της σύμβασης 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας τροφίμων για  τις ανάγκες  των Παιδικών ταθμών του ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με το 
διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟)  ανέρχεται στο ποσό 142.328,19€ 

(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ)  και θα βαρύνει τους οικείους  κωδικούς  όπως αναλυτικά 
αναφέρονται παρακάτω για τα έτη 2021 – 2022. 

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 
„ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  

γ) των εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου  

ανέρχεται  συνολικά στο ποσό των 122.889,76€  συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α , και θα βαρύνει τους  
οικείους ΚΑ για τα έτη 2021 – 2022 κάθε νομικού προσώπου και συγκεκριμένα :  

 τον ΚΑ:  20-6063   του Δήμου  Μυκόνου, 

 τους ΚΑ: 60-6063, ΚΑ: 15-6063 του  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & 
Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟», 

  ΚΑ: 20-6063 του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Μυκόνου, 

 

 
Άρθρο 5 – Εγγυήσεις 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

ε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί 
του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
παράδοσης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. 

 

Άρθρο 6 - ύμβαση 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης ο ανάδοχος προσκαλείται, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΗΔΗ, να προσέλθει για 
υπογραφή του συμφωνητικού και σε προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  



 
την περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, 
ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. την περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από 
την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, 
με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων 
ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να 
εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 
197 και 198 ΑΚ. 

 
Άρθρο 7  - Διάρκεια σύμβασης –Φρόνος Παράδοσης 

7.1. Η διάρκεια της σύμβασης αναφορικά με: 

α) την προμήθεια τροφίμων  για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών ταθμών του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟»  (με το 
διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. „ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ‟) ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την 

επομένη της υπογραφής της  και έως της εξαντλήσεως  του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε 
περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης νέου προμηθευτή και  

β) την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των α) εργαζόμενων  στο Δήμο Μυκόνου β) εργαζόμενων  
στο  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός,  & Κοινωνικός Οργανισμός „ΓΕΨΡΓΙΟ 
ΑΞΙΨΣΗ‟», γ) εργαζόμενων στο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Μυκόνου και δ) εργαζόμενων στις σχολικές 
μονάδες ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την επομένη της υπογραφής της  και έως της 
εξαντλήσεως  του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία ανάδειξης νέου προμηθευτή 
 
7.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας. 
 
 
Άρθρο 8 - Τποχρεώσεις Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:  
8.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της οικείας Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά 
την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Φ του Προσαρτήματος Α‟(και  του ν. 
4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
 
8.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για 
να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και 
τα λοιπά Έγγραφα της ύμβασης. 
 
8.3. ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης. 



 
8.4. ότι το σύνολο των προσφερόμενων ειδών θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις 
σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, ότι θα έχουν τις ιδιότητες και τα 
χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι θα είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις 
κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

Η Τπηρεσία 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 Τπηρεσίας 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 Τπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

8.5. 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 
Τπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του 
Διοικητικού υμβουλίου της Αναθέτουσας αρχής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες 
συνέπειες. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το 
οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Τπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο 
προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

8.6. εφόσον καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων προϊόντων, κηρύσσεται έκπτωτος, με 
όλες τις νόμιμες συνέπειες οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

8.7. 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. 
 
 
Άρθρο 9 - Αμοιβή – Σρόπος πληρωμής 
 

9.1. 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. 

Σα 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. 

9.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

9.3.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: [  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
υμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠ ΕΗΔΗ, η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, εκτός ΥΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Σο ποσό αυτό 



 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 
Τπουργείου Χηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ‟ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 
 
 
Άρθρο 10 -Φρόνος Παράδοσης Τλικών-Παραλαβή υλικών - Φρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

10.1. 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 Τπηρεσίας ενώ η 
παράδοση του γάλακτος θα γίνεται  σε ημερήσια βάση σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος, ο Π.Α.Κ.Ο. 
'Γ. Αξιώτης', το Δ.Λ.Σ.Μ και οι σχολικές μονάδες. Σα σημεία αυτά θα αναφέρονται στις συμβάσεις που 
θα προκύψουν και θα υπογραφούν με το κάθε νομικό πρόσωπο μετά το διαγωνισμό.  

10.2. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών, να εφοδιάσει την Τπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των 
τροφίμων/ γάλακτος.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. την 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την 
Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται 
στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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 Τπηρεσία 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 υμβουλίου και παρακρατείται από τον 
πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 

10.3. 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 Τπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη του 
τροφίμου/ γάλακτος  ή στη μείωση του τιμήματος. Σο συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή 
του το Διοικητικό υμβούλιο. 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. 

10.4. ε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Τπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η 
προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της Τπηρεσίας, 
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 υμβουλίου με συνέπεια 
ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 11 - Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση 

11.1. ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την 
τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή. 

11.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφ‟ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

11.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 12 - Τπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. 
Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του Αναδόχου.  

 

Άρθρο 13 - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

13.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται κάτωθι: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

την περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε 
(15)ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

τον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. 
 
 



 
Άρθρο 14 - Σροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 

Άρθρο 15 - Ανωτέρα Βία 

15.1.Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

15.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 
Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της 
προμήθειας. 

 

Άρθρο 16 - Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη 
που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  
 

Άρθρο 17 - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

17.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

17.2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 
το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 
 

Άρθρο 18 – Σιμές Προσφοράς 

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. 

 
 

 
                   Μύκονος, 17-06-2021                                        Μύκονος, 17-06-2021 

Θεωρήθηκε 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ  ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ 

ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ 
ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
 
 

ΜΙΦΑΗΛ Π. ΣΙΜΠΛΑΚΗ 
ΠΕ 4 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ – ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ 

υντάχθηκε 
ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΣΖΗΝΑΚΗ 

 
 
 
 

ΦΗΜΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
 



 
 
 
            
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
              ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΨΝ 

                          
             ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
            ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

Α/Α 1.α ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 
  

ΥΠΑ% 

1 Αλάτι υσκ.750 γρ. 115 € € 13 

2 Αλάτι ψιλό / χοντρό kgr υσκ. 
1000γρ. 

15 € € 13 

3 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις υσκ. 1 Kg 
100 € € 13 

4 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο 
του 

υσκ. 500 γρ. 
300 € € 13 

5 Αμμωνία Υακελ. 12 € € 13 

6 Αυγά  μεσαία  6άδα 800 € € 13 

7 Βανίλια σε σκόνη υσκ. 5 
τεμ.x3γρ 

50 € € 24 

8 Βασιλικός υσκ. 20 γρ. 6 € € 13 

9 Βρώμη ΚΟΤΑΚΕΡ υσκ. 
1000γρ. 

30 € € 13 

10 Γάλα τύπου Family 1.5% Σεμ. 1,5lt 1200 € € 13 

11 Γαρίφαλο τριμ. υσκ.30 γρ. 10 € € 13 

12 Γιαούρτι στραγγιστό με 2% 
λιπαρά 

υσκ. 1Kg 
800 € € 13 

13 Γίγαντες κατά προτίμηση 
ελληνικής προέλευσης 
πιστοποιημένοι σε 
συσκευασία 

500 γρ. 

110 € € 13 

14 Δεντρολίβανο υσκ. 35γρ. 4 € € 13 

15 Δάφνη υσκ. 20 γρ. 6 € € 13 

16 Δυόσμος υσκ. 30γρ. 
9 € € 13 



 

17 Ελαιόλαδο εξαιρετικό 
παρθένο, κατά προτίμηση 
ελληνικής προέλευσης 

υσκ  5 λιτ 

170 € € 13 

18 Ελιές Καλαμών 
εκπυρηνωμένες 

υσκ. 1Kg 
40 € € 13 

19 Ελιές μαύρες πάστα υσκ. 135 γρ. 200 € € 13 

20 Ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική υσκ 1 Kg. 135 € € 13 

21 Ζάχαρη άχνη υσκ. 400 γρ. 15 € € 13 

22 Ζυμαρικά - Πάστες υσκ. 500 γρ. 2250 € € 13 

23 Ζυμαρικά – Φυλοπίτες 
κοντές 

υσκ. 500 γρ. 
60 € € 13 

24 Ηλιόσπορος ψίχα  κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένος 

υσκ. 1 Kg 

6 € € 13 

25 Κακάο υσκ. 125 γρ. 45 € € 13 

26 Κανέλλα ξυλάκια υσκ. 50 γρ. 80 € € 13 

27 Κανέλλα τριμμένη υσκ. 50 γρ. 45 € € 13 

28 Καραμέλες μικρές ζελέ υσκ 500 γρ. 

150 € € 13 

29 Κάρυ υσκ. 30 γρ. 
6 € € 13 

30 Καρυδόψιχα χύμα, 
φρέσκιας εσοδείας,  κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένη 

υσκ 1 Kg 

20 € € 13 

31 Κινόα υσκ. 500 γρ. 30 € € 13 

32 Κορν φλέικς υσκ. 500 γρ. 300 € € 13 

33 Κρέμες βανίλια ή σοκολάτα υσκ. Υακελ. 
0 € €  

34 Κρόκος Κοζάνης υσκ. 1 γρ. 23 € € 13 

35 Κύμινο υσκ. 25 γρ. 6 € € 13 

36 Λιναρόσπορος υσκ. 500 γρ. 15 € € 13 

37 Μαγιά Ξερή υσκ. 3τεμ. 15 € € 13 

38 Μαργαρίνη τύπου  Soft υσκ. 500 γρ. 90 € € 13 

39 Μαρμελάδα κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης(διάφορες) 

υσκ. 500 γρ. 

120 € € 13 

40 Μέλι Θυμαρίσιο υσκ. 1 Kg 100 € € 13 

41 Μοσχοκάρυδο υσκ. 30γρ. 6 € € 13 



 

42 Μπαχάρι τριμμένο υσκ. 30γρ. 6 € € 13 

43 Μπέικιν πάουντερ Υακ. 20 
γρ.χ3 

38 € € 13 

44 Μπισκότα τύπου Μιράντα, 
ολικής αλέσεως 

υσκ. 250 γρ. 
110 € € 13 

45 Μπισκότα τύπου Πτι - 
Μπερ, ολικής αλέσεως 

υσκ. 225 γρ. 
110 € € 13 

46 Νερά εμφιαλωμένα1,5 lt Κιβ.6 φιαλών 
1,5lt  

7000 € € 13 

47 Ντομάτα πελτές, ελληνικής 
προέλευσης 

υσκ. 400 γρ. 
75 € € 13 

48 Ντομάτα τύπου 
πουμαρό/κονκασε/ντομάτα 
τρίφτη 

υσκ. 500 γρ. 

1500 € € 13 

49 Ξύδι Υιάλη 2l 30 € € 13 

50 Πιπέρι τριμμένο υσκ. 100 γρ. 30 € € 13 

51 Ρεβύθια πιστοποιημένα, 
κατά προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης  

υσκ. 500 γρ. 

350 € € 13 

52 Ρίγανη υσκ. 150 γρ. 23 € € 13 

53 Ρύζι γλασέ πιστοποιημένο, 
κατά προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 

υσκ. 500 γρ. 

750 € € 13 

54 Ρύζι κίτρινο για πιλάφι 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 

υσκ. 500 γρ. 

800 € € 13 

55 Ρύζι καρολίνα 
πιστοποιημένο, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 

υσκ. 500 γρ. 

200 € € 13 

56 οκολάτα κουβερτούρα 
νιφάδες  

υσκ.100 γρ. 
40 € € 13 

57 οκολατάκια υγείας μίνι υσκ.450 γρ. 85 € € 13 

58 όδα φαγητού υσκ.380 γρ. 20 € € 24 



 

59 ουσάμι υσκ.100 γρ. 
15 € € 13 

60 ταφίδα ξανθιά κορινθιακή, 
ελληνικής 
 
 
 

υσκ. 1kg 

50 € € 13 

61 ταφίδα μαύρη, ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένη 

υσκ. 1kg 

6 € € 13 

62 Μπαχάρι  υσκ. 30 γρ. 9 € € 13 

63 Σαχίνι ελληνικής 
προέλευσης, πιστοποιημένο, 
100% σουσάμι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προελεύσεως 

υσκ.1000 
γρ. 

50 € € 13 

64 Συρί  Gouda Kg 150 € € 13 

65 Συρί ανθότυρο / μυζήθρα 
νωπή γλυκιά 

Kg 
100 € € 13 

66 Συρί μυζήθρα ξερή τριμμένη Kg 
75 € € 24 

67 Συρί Κασέρι, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης 10% λιπαρά 

Kg 

90 € € 13 

68 Συρί κεφαλοτύρι κατά 
προτίμηση ελληνικό 
τριμμένο 

Kg 

120 € € 13 

69 Συρί φέτα εγχώρια Kg 

450 € € 13 

70 Υακές μέτριες 
πιστοποιημένες, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης  

υσκ. 500 γρ. 

380 € € 13 

71 Υασόλια μέτρια, 
πιστοποιημένα, κατά 
προτίμηση ελληνικής 
προέλευσης  

υσκ. 500 γρ. 

300 € € 13 

72 Υρυγανιά σικάλεως υσκ. 4 τεμ. 90 € € 13 

73 Φαλβάς βανίλια ή με κακάο 1000γρ 
45 € € 13 

74 Φαμομήλι  υσκ. 30γρ. 15 € € 13 

75 Φυμός Λεμόνι φυσικός υσκ. 330ml 30 € € 13 



 

76 Χωμί τοστ ολικής αλέσεως ή 
σικάλεως 

υσκ. 370 γρ. 
500 € € 13 

        ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
13% 

€ 

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
24% 

€ 

    ΥΠΑ (13%) 
€ 

    ΥΠΑ (24%) 
€ 

     ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΥΠΑ 
13% 

€ 

     ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΥΠΑ 
24% 

€ 

    ΤΝΟΛΟ 1  
 

€ 

 
 

 
1.β ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΥΠΑ 
% 

77 

Αναψυκτικό 
πορτοκαλάδα με 
ανθρακικό 1,5l 

κιβ. 6 τεμ 20 € € 13 

78 
Υυσικός χυμός 

βύσσινο 1lt. 
12 τεμ 35 € € 13 

79 
Υυσικός χυμός 
πορτοκάλι 1lt. 

12 τεμ 35 € € 13 

80 Καλαμάκια 100τεμ 15 € € 24 

81 
Καλαμάκια ξύλινα 

για σουβλάκια 
100 τεμ. 10 € € 24 

82 

Ανταλλακτικά 
φιαλίδια για 

γκαζάκια τύπου El 
Greco 

450γρ. 15 € € 24 

83 

Ανταλλακτικά 
φιαλίδια για 

γκαζάκια μικρά 
κλασσικά 

260γρ. 15 € € 24 

84 
Πλαστικά κουτάλια 

μικρά 
10 τεμ 50 € € 24 

85 
Πλαστικά 

πηρούνια μικρά 
10τεμ 50 € € 24 



 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

 

 

 

 

 

86 Πλαστικά πιάτα 10τεμ 50 € € 24 

87 Πλαστικά ποτήρια 50 τεμ 200 € € 24 

    

ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
 € 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΝΟΛΟ 

ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 
ΥΠΑ 24% 

 € 

    ΥΠΑ (13%)  € 

    ΥΠΑ (24%)  € 

    
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 
 € 

    
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΥΠΑ 24% 
 € 

    
ΤΝΟΛΟ 1.Β  € 

                                
A/A 

  2.α    ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΩ 

1 Μοζταρίζιος κιμάς Νφπός καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
375 € € 

2 Πονηίκι Μόζτοσ Νφπό  καηά 
προηίμηζη ελληνικής προέλεσζης 

Kg 
375 € € 

3 Κοηόποσλο Νφπό Σεματιζμένο  
καηά προηίμηζη ελληνικής 
προέλεσζης 

Kg 
825 € € 

    ΤΝΟΛΟ  € 

    Φ.Π.Α. (13%)  € 

    ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ  € 

A/A 2.β ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 
(κατεψυγμένα ψάρια) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΩ 

1 Φάρι Πέρκα θιλέηο Kg 450 € € 

2 Καλαμαράκια Kg 180 € € 

3 Υηαπόδι Kg 180 € € 

    ΤΝΟΛΟ  € 

    Φ.Π.Α. (13%)  € 

    ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ  € 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ’  

 

A/A 2.γ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 
(κατεψυγμένα λαχανικά) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΩ 

1 Αρακάς    ζσζκ. 1000gr Σεμ. 225 € € 
2 Ανάμεικηα  ζσζκ. 1000gr Σεμ. 75 € € 
3 Καλαμπόκι  ζσζκ. 1000gr Σεμ. 150 € € 
4 πανάκι   ζσζκ. 1000gr Σεμ. 300 € € 
5 Φαζολάκια  ζηρογ.  ζσζκ.1000gr Σεμ. 225 € € 
    ΤΝΟΛΟ  € 

    Φ.Π.Α. (13%)  € 

    ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ  € 

Α/Α   3. ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
 Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Ε 
ΕΤΡΨ 

1 Αγγούρια Σεμ. 900 € € 

2 Ακτινίδια Kg 150 € € 

3 Άνηθος Σεμ.  75 € € 

4 Γλυκοπατάτες Kg 100 € € 

5 Δυόσμος Σεμ.  45 € € 

6 Καρότα Kg 750 € € 

7 Koλοκύθια Kg 375 € € 

8 Κουνουπίδι Kg 200 € € 

9 Κρεμμύδια φρέσκα Kg 45 € € 

10 Κρεμμύδια ξερά Kg 525 € € 

11 Λάχανο Kg 375 € € 

12 Λεμόνια Kg 300 € € 

13 Μαϊντανός Σεμ.  225 € € 

14 Μαρούλια Σεμ. 225 € € 

15 Μελιτζάνες Kg 150 € € 

16 Μπρόκολο Kg 140 € € 

17 Ντομάτες Kg 600 € € 

18 Πιπεριές πράσινες στρογγυλές Kg 45 € € 

19 Παντζάρι Kg 250 € € 

20 έλινο Σεμ. 100 € € 

21 κόρδα Σεμ. 90 € € 

22 Αβοκάντο Kg 72 € € 



 

 

 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ’  

 

 

 

23 Ανανάς Kg 250 € € 

24 Μήλα Kg 900 € € 

25 Μπανάνες Kg 600 € € 

26 Αχλάδια Kg 450 € € 

27 Πορτοκάλια Kg 900 € € 

28 Πεπόνια Kg 300 € € 

29 Καρπούζια Kg 450 € € 

30 Βερίκοκα Kg 150 € € 

31 Υράουλες  Kg 300 € € 

32 Μανταρίνια Kg 150 € € 

33 Ροδάκινα Kg 150 € € 

34 Νεκταρίνια Kg 150 € € 

35 Πατάτες Kg 2400 € € 

    ΤΝΟΛΟ  € 

    ΥΠΑ (13%)  € 

    ΓΕΝ. ΤΝ.  € 

Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΨΛΕΙΟΤ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ
 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
Ε ΕΤΡΨ 

ΥΠΑ % 

1 Χωμί  ολικής αλέσεως 500 gr. 3000 € € 13 

2 Παξιμαδάκια κρίθινα Kg 150 € € 13 

3 Μελομακάρονα Kg 30 € € 24 

4 Κουραμπιέδες Kg 15 € € 24 

5 Βουτήματα - Κουλουράκια 
διάφορα 

Kg 
150 

€ € 24 

6 Αλμυρά διάφορα (τυροπιτάκια, 
κλπ) 

Kg 
150 

€ € 24 

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
13% 

 €  

    ΤΝΟΛΟ 
ΓΙΑ ΕΙΔΗ 
ΜΕ ΥΠΑ 
24% 

 €  

    ΥΠΑ (13%) 
ΥΠΑ (24%) 

 €  

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

 €  



 
ΟΜΑΔΑ Ε’  

 

   
 
   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……/……/2021 
 
 
 
 
        Ο ΠΡΟΥΕΡΨΝ: 

 
 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  

 
      

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ   
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 64.440 

 €  € 

         ΤΝΟΛΟ:  € 

   
 

 Υ.Π.Α. 13% 
 € 

   
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 

 € 

 

 
 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΟ ΝΠΔΔ   ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ‘ΓΕΨΡΓΙΟ ΑΞΙΨΣΗ’ 

      

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΥ
Η ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚ
Η ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΓΑΛΑ 

ΥΡΕΚΟ 1 
ΛΙΣΡΟΤ 

ΣΕΜ 360 10.000 
€ € 

     ΤΝΟΛΟ:  € 

     Υ.Π.Α. 13% 
 € 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 

 € 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ  
     

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟ / 
ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
   

1 
ΓΑΛΑ ΥΡΕΚΟ 1 

ΛΙΣΡΟΤ 
ΣΕΜ 360 3.240 

€ €    

          ΤΝΟΛΟ: €    

     Υ.Π.Α. 13% 
€    

 
 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ: 

€    


