
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ      Μχθνλνο, 04/10/2021 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ      Αξ. Πξση.:-30078- 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΩΝ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. ΜΔ ΣΗΝ 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ «Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ.ΑΞΙΩΣΗ’» ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 18 κελψλ 

 

Κσδηθφο NUTS  έδξαο αλαζέηνπζαο Αξρήο: EL 422 

 

Κσδηθφο NUTS ηφπνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο: EL422 

 

CPV:  15000000-8, 15511000-3. 

 

                                      Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  

 

 

πξνθεξχζζεη, δπλάκεη ηεο κε αξ. 182/2021 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ 

Μπθφλνπ, Γηεζλή Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΩΝ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. ΜΔ 

ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ.ΑΞΙΩΣΗ’» ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ 

ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 18 κελψλ, πξνυπνινγηζκνχ  αμίαο 

265.217,95€ ζπκπ.   Φ.Π.Α.. 

 

H παξνχζα ζχκβαζε αθνξά α) ζηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «Πνιηηηζηηθφο, Αζιεηηθφο & Κνηλσληθφο 

Οξγαληζκφο ‘ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΞΙΩΣΗ’»  (κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΔΩΡΓΙΟ 

ΑΞΙΩΣΗ’) γηα δεθανθηψ (18) κήλεο θαη έσο ηεο εμαληιήζεσο ηνπ χςνπο ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

αλάδεημεο λένπ πξνκεζεπηή. 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16, κε 

θξηηήξην 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηεο ηηκήο αλά 

νκάδα ε νπνία ζα δνζεί σο εμήο: 

Α) ππνινγηδφκελε κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο 

θαη πηζηνπνηνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, 

ζχκθσλα κε ηα δειηία πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο γηα  ηηο νκάδεο : είδε 

θξενπσιείνπ (ΟΜΑΓΑ Β’) θαη είδε νπσξνπσιείνπ (καλαβηθήο) (ΟΜΑΓΑ Γ’), θαη 

Β) κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%), ζηηο ηηκέο 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε 

ρακειφηεξε θαζαξή αμία  αλά νκάδα εηδψλ  γηα ηα ππφινηπα είδε  ηεο πξνκήζεηαο, ήηνη γηα  ηηο 

νκάδεο:   είδε παληνπσιείνπ (ΟΜΑΓΑ Α΄), δαραξνπιαζηηθήο (ςσκί θαη αξηνζθεπάζκαηα) 

(ΟΜΑΓΑ Γ’) θαζψο θαη ηνπ γάιαθηνο (ΟΜΑΓΑ Δ΄) 

 

Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο νκάδεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νκάδαο. 

ΑΔΑ: Ψ9ΒΤΩΚΚ-ΑΝΓ



 

Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηα επηκέξνπο είδε κηαο νκάδαο. 

 
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 

120 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη: ν Γήκνο Μπθφλνπ  θαη ηα Ννκηθά ηνπ 

Πξφζσπα.   

Η  δαπάλε  γηα  ηελ  ελ  ιφγσ  ζχκβαζε  βαξχλεη  ηνπο αληίζηνηρνπο  Κ.Α.  ηνπ θάζε θνξέα 

φπσο αλαθέξνληαη  ζηε  ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο  ησλ  νηθνλνκηθψλ  εηψλ  

2021-2022. 

 

Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ 

πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ  ΟΠ ΔΗΓΗ (Γηαδηθηπαθή Πχιε 

www.promitheus.gov.gr). 
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5/10/2021 
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11:00 πκ 

1/11/2021 θαη ψξα 

15:00 

 

 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ 

έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ  ηελ εκπνξία θαη δηαθίλεζε ηξνθίκσλ φπσο ηα ππφ πξνκήζεηα 

είδε θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο 

δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ 

γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ9ΒΤΩΚΚ-ΑΝΓ



ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα 

ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο 

2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η 

αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

 

 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζε  πνζνζηφ 2% ηεο αμίαο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

πξνκήζεηαο ηεο νκάδαο ή ησλ νκάδσλ εηδψλ γηα ηα νπνία ζπκκεηέρεη, πξν Φ.Π.Α. Γηα λα 

κπνξεί λα ειεγρζεί ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη νκάδεο ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εηδψλ γηα ηηο νπνίεο θαηαζέηεη πξνζθνξά, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ 

αλσηέξσ πίλαθα θαη αλαιπηηθά ζηελ ππ΄αξηζκ. 34/2021 κειέηε ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ, ε νπνία ζα θαηαηίζεηαη καδί κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή εληφο ηνπ θαθέινπ θαη 

σο νξίδεηαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηπρφλ δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ είναι διαθζςιμα για ελεφθερη, πλήρη, άμεςη & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόςβαςη ςτην διεφθυνςη (URL) : μζςω τησ διαδικτυακήσ πφλησ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ςτην διεφθυνςη : 

www.promitheus.gov.gr  

 

Περαιτζρω πληροφορίεσ είναι διαθζςιμεσ από την προαναφερθείςα διεφθυνςη   και από τη 

διαδικτυακή πφλη του Δήμου Μυκόνου www.mykonos.gr 

Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 

ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΗΓΗ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν δέθα 

(10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη 

αληίζηνηρα θαη ζσξεπηηθά  απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ 

ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. Αηηήκαηα παξνρήο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mykonos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ9ΒΤΩΚΚ-ΑΝΓ



ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα 

πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν.  Αηηήκαηα 

παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ 

ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

 

Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε ζηηο 27-09-2021 κε ειεθηξνληθά κέζα γηα 

δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ).  

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΗΓΗ, ε νπνία έιαβε 

πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ:  134935, θαη αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε 

(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ.  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη  ζηνλ Διιεληθφ Σνπηθφ Σχπν, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 

3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4727/2020, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ).
 
  

Η Γηαθήξπμε θα καταχωρηθεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL) :   www.mykonos.gr   

 

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

            

 

                                                                          Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ 

 

 

 

                                                                        Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.mykonos.gr/
ΑΔΑ: Ψ9ΒΤΩΚΚ-ΑΝΓ
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