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ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια πλήρους γεύματος για την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού
Σχολείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που βρίσκεται επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 102 & Ανδριανού ,
Μητροπολίτου Χρυσοστόμου & Σπάρτης για το σχολικό έτος 2022-2023.
Σύμφωνα με το άρθρο 94 παραγρ.4. εδαφ.18 του Ν. 3852/10 « Πρόγραµµα Καλλικράτης» αναφορικά µε τις
αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στους δήµους, περιλαμβάνεται η µεταφορά και σίτιση µαθητών µουσικών
και καλλιτεχνικών λυκείων.
Το ανωτέρω άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4089/12 (ΦΕΚ 206 Α/26-10-2012), «Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)»,
µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις», όπου αναφέρεται ότι «το εδάφιο 18 της παρ. 4
του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) από 1.7.2013 καταργείται».
Στη συνέχεια με το άρθρο 69 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται το
εδάφιο 18, στο οποίο επανέρχεται η αρμοδιότητα στους Δήμους σχετικά με τη σίτιση µαθητών µουσικών και
καλλιτεχνικών σχολείων, µε ισχύ από 1.7.2013.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Δήμος μας πρέπει να προχωρήσει στη σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού
Σχολείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας .
Ο συνολικός αριθμός των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας σήμερα ανέρχεται
στους 320 μαθητές.
Η σίτιση των µαθητών θα γίνεται όλες τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας (5 ηµέρες) που θα είναι ανοικτά τα
σχολεία πλην εορτών και λοιπών αργιών, χωρίς να περιλαµβάνονται ωστόσο οι ηµέρες των εξετάσεων.
Ο αριθμός των ημερών παροχής γευμάτων εκτιμάται σε 176 ημέρες.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των 318.208,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15/6481.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2022-2023 (Σεπτέμβριος).
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 08-04-2022
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ*
Κύριο Πιάτο
Κοτόπουλο φιλέτο με πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά ή λαχανικά
Ψάρι φέτα με πατάτες ή λαχανικά
Κρέας μοσχαρίσιο με πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά ή λαχανικά
Φιλέτο χοιρινό με πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά ή λαχανικά
Λαδερά (φασολάκια, μπάμιες, αρακάς, μελιτζάνες,
κολοκυθάκια αγκινάρες κ.λ.π.)
6. Παστίτσιο
7. Μουσακάς
1.
2.
3.
4.
5.

8. Ζυμαρικά (π.χ. μακαρόνια) με κιμά

Συνοδευτικά
Ψωμί, τυρί, σαλάτα, φρούτο
Ψωμί, σαλάτα, φρούτο
Ψωμί, τυρί, σαλάτα, φρούτο
Ψωμί, τυρί, σαλάτα, φρούτο
Ψωμί, τυρί, γλυκό
Ψωμί, τυρί, σαλάτα, φρούτο
Ψωμί, τυρί, σαλάτα, φρούτο
Ψωμί, τυρί, σαλάτα φρούτο

9. Όσπρια (Φασόλια, φακές κ.λ.π.)

Τυρί, ψωμί (διπλή μερίδα) σαλάτα

10. Πίτα (πλήρης)

Φρούτο, σαλάτα, γλυκό

11. Ηµέρα εκδροµής
Αντικατάσταση γεύµατος µε σάντουϊτς

Φρούτο

Η σαλάτα και τα φρούτα εποχής θα είναι φρέσκα και Α΄ ποιότητας. Οι πατάτες θα είναι είτε φούρνου είτε
σαλάτα είτε πουρέ. Για την παρασκευή του γεύματος και της σαλάτας θα χρησιμοποιείται παρθένο
ελαιόλαδο.
Το ημερήσιο γεύμα θα συσκευάζεται σε κατάλληλες, προβλεπόμενες από την νομοθεσία ατομικές
συσκευασίες, σε πλαστικούς περιέκτες μίας χρήσεως κατάλληλους για τρόφιμα, ώστε να αποτρέπουν
διαρροές κατά τη μεταφορά και να προστατεύουν τα τρόφιμα από τη σκόνη, έντομα και άλλες ρυπάνσεις.
Το ψωμί θα είναι συσκευασμένο σε κλειστές ατομικές συσκευασίες
Κάθε συσκευασία θα συνοδεύεται από χαρτοπετσέτες και κατάλληλα πλαστικά πιρούνια ή κουτάλια κατά
περίπτωση- καθώς και μαχαίρια (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες) μιας χρήσεως

* Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται αποκλειστικά από τα ανωτέρω ημερήσια μενού βάσει των προτάσεων του
Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή της μεσογειακής διατροφής. Το ημερήσιο μενού μπορεί να περιλαμβάνει έως
δύο επιλογές κυρίως πιάτου με το αντίστοιχό του συνοδευτικό χωρίς το σύνολο των μερίδων να ξεπερνά τις ημερήσιες
ανάγκες του συνόλου των μαθητών (π.χ. σύνολο μερίδων 320 από τις οποίες οι 100 μερίδες θα είναι αρακάς με τυρί,
ψωμί και γλυκό και 220 μερίδες θα είναι παστίτσιο με ψωμί, τυρί, σαλάτα και φρούτο). Πιο συγκεκριμένα τρεις φορές
την εβδομάδα το ημερήσιο μενού θα περιλαμβάνει κοτόπουλο , ψάρι , κρέας ή κιμά και δύο φορές την εβδομάδα το
ημερήσιο μενού θα περιλαμβάνει λαδερά ή όσπρια ή πίτα (τυρόπιττα , σπανακόπιττα ,κλπ) . Σε περίπτωση (π.χ
εκδρομής) ένα γεύµα μπορεί να αντικατασταθεί µε σάντουϊτς, το οποίο θα περιέχει γαλοπούλα βραστή, ηµίσκληρο
τυρί και µαρούλι, πάντα ύστερα από εντολή του διευθυντή του σχολείου και σε συνεννόηση με τον προμηθευτή .
Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του αναδόχου με τη Διεύθυνση του σχολείου κάθε
Παρασκευή και ισχύει για την επερχόμενη, κάθε φορά, εβδομάδα. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης νέου εγγράφου θα
ισχύει το τελευταίο έγγραφο που έχει κοινοποιηθεί.
Σηµειώνεται ωστόσο, ότι ο αριθµός των γευµάτων που θα προσφέρονται καθηµερινά θα εξαρτάται από τον αριθµό
των µαθητών οι οποίοι θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου ενώ ο ακριβής αριθµός θα επιβεβαιώνεται σε
καθηµερινή βάση µετά από επικοινωνία µε τον διευθυντή του σχολείου.
Η ηµερήσια αποζηµίωση του αναδόχου θα προκύπτει από τον αριθµό των ηµερησίως σιτισθέντων µαθητών που θα
βεβαιώνεται από την Διεύθυνση του σχολείου επί της αξίας του ηµερήσιου συσσιτίου για κάθε µαθητή.
Η Διεύθυνση του σχολείου αναρτά σε καθορισμένο μέρος το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης για να λάβουν γνώση οι
μαθητές του Σχολείου.
Η Διεύθυνση του σχολείου έχει το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε ηµέρες αργιών, εορτών, καταλήψεων κλπ
ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των µαθητών λόγων µειωµένου ωραρίου λειτουργίας
του σχολείου όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδροµών κλπ, σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο.
Ο Δήµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των προσφερόµενων γευµάτων όποτε το κρίνει
απαραίτητο.
Σε περίπτωση απόρριψης είδους από τον Διευθυντή του σχολείου ο ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση αντικατάσταση
του είδους, παραιτούµενος ρητώς από κάθε δικαίωµα διαιτησίας .

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά
τους, θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να τηρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις
υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να παρασκευάζονται µε χρήση παρθένου ελαιόλαδου και να µην περιέχουν λίπη και
πρόσθετα συστατικά (γαλακτοµατοποιητές-σταθεροποιητές- χρωστικές ουσίες-συντηρητικά κλπ) που
χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία, ιδιαίτερα των νεαρών ατόµων.
Το καθηµερινό γεύµα θα παρασκευάζεται αυθηµερόν και θα τυποποιείται σε επιτρεπόµενες από της σχετική
νοµοθεσία συσκευασίες.
Το βάρος της μερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανομική διάταξη 7/2009, που καθορίζει τα όρια.
Στην προµήθεια περιλαµβάνεται κουβέρ (σερβίτσιο, χαρτοπετσέτα) καθώς και η συσκευασία, µεταφορά και
διανοµή του φαγητού στους µαθητές του σχολείου από το προσωπικό του αναδόχου.
Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διάθεση έτοιμων προς κατανάλωση γευμάτων πρέπει να
πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο, με την εφαρμογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα
με τις αρχές του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP),

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα, να προµηθευτεί τον απαραίτητο πλέον κατάλληλο και
σύγχρονο εξοπλισµό και τα απαραίτητα πολύ καλής ποιότητας σκεύη και έπιπλα για την απρόσκοπτη παροχή της εν
λόγω υπηρεσίας, δηλαδή πάγκους για σερβίρισµα, καθίσµατα, θερµοθαλάµους κ.τ.λ. όπως αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω στο άρθρο υλικοτεχνική υποδοµή/ σκεύη, καθώς και ότι άλλα εργαλεία θεωρεί ο ανάδοχος απαραίτητα για
την εξασφάλιση της καλύτερης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας.
Σηµειώνεται ωστόσο, ότι, τα τραπέζια και τα καθίσµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να καταλαµβάνουν τον
λιγότερο δυνατόν χώρο π.χ πτυσσόµενα δεδοµένου ότι στους χώρους σίτισης των σχολείων, ο χώρος είναι
ιδιαίτερα περιορισµένος.
Επισηµαίνεται ότι όλη η υλικοτεχνική υποδοµή θα είναι σε άριστη κατάσταση και για κάθε πιθανή φθορά των προς
χρήση συσκευών ή επίπλων θα πρέπει να αντικαθίσταται µε άλλη ίδιας ποιότητας.
Απαγορεύεται η εκ µέρους του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και δεξαµενής υγραερίου στο χώρο
που παραχωρείται από τα σχολεία για την συντήρηση των φαγητών σε κατάλληλη θερµοκρασία. Επίσης,
απαγορεύεται η χρήση φιαλών υγραερίου για τη λειτουργία σχετικών συσκευών.
Η σίτιση των µαθητών θα γίνεται µε το σύστηµα της αυτοεξυπηρέτησης (self service) και µε ενιαίο εδεσµατολόγιο
(µενού), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
δεσµεύει έναν υπάλληλο προκειµένου να µεριµνήσει για το καταµερισµό των µερίδων στους µαθητές.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευµένο προσωπικό για την πλήρη εξυπηρέτηση των
σιτιζοµένων µαθητών. Όσοι προετοιμάζουν, μεταφέρουν και σερβίρουν το φαγητό στους μαθητές θα έχουν
πιστοποιητικό υγείας.
Η αναθέτουσα αρχή, µετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να
αντικαταστήσει υπάλληλό του για λόγους υγείας (ψυχικό ή µεταδοτικό νόσηµα), ανάρµοστης συµπεριφοράς ή
έλλειψης καθαριότητας. Ο απολυόµενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούµενη αποζηµίωση από την
αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος υποχρεούται στις 12.30 το µεσηµέρι να προσέρχεται µε το γεύµα έτοιµο και
φρεσκοµαγειρεµένο σε δικό του χώρο και θα φυλάσσεται στους ειδικούς θερµοθαλάµους για να κρατείται ζεστό. Η
παρασκευή των γευµάτων θα είναι ηµέρας, αποκλειόµενης της µεθόδου προκατάψυξης τύπου cook and freeze, επί
ποινή αποκλεισµού.
Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της σίτισης του συνόλου των
µαθητών και σε συνεννόηση µε τον Διευθυντή του σχολείου.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προµηθεύεται µε δικά του έξοδα και δικής του ευθύνη τα τρόφιµα και τα υλικά
για την παρασκευή των φαγητών, και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα στους χώρους σίτισης µε δικά του έξοδα.
Η παρασκευή, αποθήκευση, µεταφορά και διανοµή έτοιµων προς κατανάλωση γευµάτων πρέπει να πραγµατοποιείται
µε υγιεινό τρόπο, µε την εφαρµογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές του
συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP), µε βάση τον κανονισµό 852/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε και όπως αυτός έχει µεταφερθεί στην ελληνική νοµοθεσία
και ισχύει. Επί πλέον, ο ανάδοχος οφείλει όχι µόνο να εφαρµόζει αλλά και να αναθεωρεί την διαδικασία η οποία
αναπτύσσεται και υλοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές του HACCP. Η εφαρµογή και ανάπτυξη του παραπάνω
συστήµατος αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ –ΣΚΕΥΗ
Θερµοθαλάµους που να τηρούν τις προδιαγραφές µέσα στους οποίους θα µεταφέρονται τα φαγητά προκειµένου
να διατηρούνται ζεστά
Αλατιέρες, πιπεριέρες
Ότι άλλα εργαλεία θεωρεί ο ανάδοχος απαραίτητα για την εξασφάλιση της καλύτερης παροχής της εν λόγω

υπηρεσίας.
Ισοθερµικά κιβώτια για την µεταφορά των τροφίµων που πρέπει να διατηρούνται σε ψύξη όπως γαλακτοκοµικά
Η οργάνωση του εστιατορίου, η προµήθεια των σχετικών µηχανηµάτων, εργαλείων, επίπλων και σκευών, και γενικά
η όλη υλικοτεχνική υποδοµή του εστιατορίου, ανήκει στον ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει όλες τις σχετικές
δαπάνες, καθώς και τη συντήρηση αυτών, για όλο το διάστηµα διάρκειας της σύµβασης.
Η όλη υλικοτεχνική οργάνωση θα είναι καινούργια, σύγχρονη και έτοιµα για χρήση από την πρώτη ηµέρα
λειτουργίας των σχολείων
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
Ο ανάδοχος θα μοιράζει τις ατομικές συσκευασίες γεύματος στους μαθητές, στην αίθουσα εστίασης του σχολείου. Θα
παρέχει επίσης όλα τα απαραίτητα για την κατανάλωση του γεύματος από τους μαθητές, όπως χάρτινα
τραπεζομάντιλα, πλαστικά και μιας χρήσεως κουτάλια, πιρούνια μαχαίρια και χαρτοπετσέτες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ
Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγµένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόµιµα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο
και να φέρει τις προβλεπόµενες σηµάνσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ειδικά για το βόειο κρέας διευκρινίζεται ότι θα αφορά βόειο νεαρό ζώο 12 έως 24 µηνών- απαιτείται η προσκόµιση ετικέτας επισήµανσης.
Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση και τα σφαγεία της να
ταξινοµούνται σε µικρή κατηγορία λίπους.
Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσής του στον φορέα δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοίωση του χρώµατος της οσµής
και της σύστασης. Η µεταφορά του κρέατος προς τον φορέα θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και µε
µεταφορικά µέσα εφοδιασµένα µε σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Ο κιµάς θα κόπτεται από κρέας που πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Θα
παρασκευάζεται από νωπό κρέας ζώου που έχει σφαχτεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και θα παράγεται σε
εργοστάσιο νοµίµως αδειοδοτούµενο µε Κ.Α.Κ.Ε. (κωδικός αριθµό κτηνιατρικής έγκρισης).
Σε περίπτωση που το κρέας έχει υποστεί κατάψυξη, ο χρόνος συντήρησής του να µην υπερβαίνει το ένα (1)έτος.
2) ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ.65%)
Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαχτεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας σε εγκεκριµένα
και νόµιµα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, ανεπτυγµένο µυϊκό σύστηµα µε δέρµα λείο και µαλακό ξιφοειδή απόφυση
του στέρνου µαλακή και άκαµπτη και να έχουν διατραφεί µε καλή τροφή.
Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσµία, απαλλαγµένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να
φέρουν τη σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ηµεροµηνία σφαγής και ανάλωσης.
Γενικά πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις.
Τα τεµαχισµένα κοτόπουλα, να φέρουν όλες τις προβλεπόµενες ενδείξεις από τις κείµενες διατάξεις και να
προέρχονται από εγκεκριµένη εγκατάσταση µε άδεια και Κ.Α.Κ.Ε. (κωδικός αριθµό κτηνιατρικής έγκρισης).
3) ΨΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
Το προσφερόµενο είδος θα είναι ένα από τα παρακάτω είδη ψαριών κάθε φορά, στην αντίστοιχη ποσότητα
µερίδας, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
ΕΙΔΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ: ΣΑΡΔΕΛΑ, ΣΚΟΥΜΠΡΙ, ΤΟΝΟΣ (ΝΩΠΟΣ Ή
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ),
ΤΣΙΠΟΥΡΑ Ή ΛΑΒΡΑΚΙ τα δύο τελευταία είδη ιχθυοτροφείου. Από τα παραπάνω είδη µόνο ο τόνος είναι δυνατό να
είναι κατεψυγµένος στον οποίο ο επίπαγος θα πρέπει να ανέρχεται στα µεν ολόκληρα ψάρια µέχρι 10% του βάρους
των, στα δε φιλετοποιηµένα ή τεµαχισµένα µέχρι 15% του βάρους των.

Όλα τα ψάρια θα πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να µη παρουσιάζονται σηµεία αφυδάτωσης,
αποχρωµατισµού ή οσµής µη κανονικής και γενικά να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες γενικές
διατάξεις.
4) ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
Τα οπωρολαχανικά θα είναι Α΄ ποιότητας, της εποχής, φρέσκα και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Όλα τα
λαχανικά θα είναι άριστης ποιότητας. Απαγορεύεται η χρήση κονσερβοποιημένων λαχανικών.
Απαγορεύεται η ύπαρξη ελαττωματικών φρούτων στην ποσότητα προς κατανάλωση που µεταφέρεται στα σχολεία.
Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιµολόγιο να αναγράφονται
λεπτοµερώς χαρακτηρισµοί του προσκοµιζοµένου είδους, κατηγορία και τόπος προέλευσης και κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισµα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης κτλ. ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους κτλ. ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια κτλ.
5) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
Το προσφερόµενο είδος θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, παραγόµενο από πρόβειο ή µε µείγµα πρόβιου-γίδινο
γάλακτος, σύµφωνα µε των κώδικα Τροφίµων & Ποτών, από εγκεκριµένο τυροκοµείο και στην συσκευασία του
παραγωγού να αναγράφεται:
α) το ονοµατεπώνυµο του παραγωγού, τυροκόµου ή η επωνυµία της επιχείρησης,
β) η τοποθεσία του τυροκοµείου
γ) και η ηµεροµηνία παραγωγής.
Τα τρίµµατα αποκλείονται.
6) ΑΥΓΑ
Τα προµηθευόµενα αυγά να είναι Α’ Κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής
νοµοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ. και να είναι άνω των 53 γρ.
Το κέντρο προµήθειας θα πρέπει να είναι εγκεκριµένο ως Ωοσκοπικό Κέντρο καθώς και φέρει κωδικό αριθµό ΕΟΚ
από την Δ/νση Κτηνιατρικής της ΝΑΘ. Τα δε δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω
απαιτείται να είναι στη διάθεση του προµηθευτή για κάθε έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές.
7) ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΡΥΖΙ
Τα προµηθευόµενα ζυµαρικά να πληρούν τις διατάξεις του κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
8) ΑΡΤΟΣ – ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Ο προσφερόµενος άρτος – αρτοσκεύασµα πρέπει να είναι φρέσκο, παραγωγής της ιδίας ηµέρας. 70 γρ.,
παρασκευασµένο από εγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες αλεύρων, σύµφωνα µε τον κώδικα Τροφίµων & Ποτών.
9) ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τα προµηθευόµενα είδη παντοπωλείου θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις.
10) ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ
Σε περίπτωση (π.χ εκδρομής) που ένα γεύµα αντικατασταθεί µε σάντουϊτς, αυτό θα περιέχει γαλοπούλα βραστή,
ηµίσκληρο τυρί και µαρούλι.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την σίτιση των μαθητών θα απαιτηθούν καθημερινά σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συσσιτίου 320 μερίδες,
για περίπου 176 σχολικές ημέρες σχολικού έτους 2022-2023.
Ειδικότερα για το έτος 2022 έχουμε (320μερίδες Χ 73 σχολικές ημέρες Χ 5 € =116.800,00 πλέον ΦΠΑ 13%
(15.184,00 €) = 131.984,00 €.
Για το έτος 2023 έχουμε (320 μερίδες Χ 103 σχολικές μέρες Χ 5€=164.800,00 πλέον ΦΠΑ 13%(21.424,00
€)=186.224 €
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 281.600,00 πλέον του
Φ.Π.Α.13% 36.608,00 συνολικό κόστος 318.208,00 € και θα βαρύνει τον 15/6481.0007 του
προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2022-2023 (Σεπτέμβριος).
Οι ανωτέρω ποσότητες είναι προϋπολογισθείσες με βάση τον αριθμό των παιδιών που προβλέπεται να
σιτισθούν κατά το σχολικό έτος 2022-2023 (Σεπτέμβριος). Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην ανάλωση του
συνολικού ποσού σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, προκύψει μικρότερη
κατανάλωση.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΣΚΙΑ ΖΩΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΙΔΗ

Προμήθεια πλήρους γεύματος
για σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού
Σχολείου Κερατσινίου Δραπετσώνας
για το σχολικό έτος 2022-2023
Προϋπολογισμού: 318.208,00 €
Αρ.μελέτης: 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Πληρ. Σκιά Ζωή
Τηλ. 213.2074.681-2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για τη σίτιση των μαθητών θα απαιτηθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συσσιτίου για το σχολικό έτος
2022-2023 που υπολογίζεται σε 176 ημέρες, συνολικό ποσό 318.208,00 €συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
13%.
Αναλυτικά, για τους 320 μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας , η ημερήσια
σίτιση έχει ενδεικτικό κόστος 5 € ανά μαθητή πλέον ΦΠΑ 13 %, δηλαδή 5€ x 320 μαθητές = 1.600,00 €
ανά ημέρα πλέον ΦΠΑ 13%.
Το σύνολο των εργασίμων ημερών του σχολικού έτους είναι 176 (73 ημέρες για το 2022 και 103 ημέρες
για το 2023), δηλαδή κόστος ημερήσιας σίτισης 1.600,00 € Χ 176 ημέρες = 281.600,00 συνολικό ετήσιο
πλέον ΦΠΑ 13%.
Η δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσό των 318.208,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και θα βαρύνει
τον Κ.Α. 15/6481.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου για τα έτη 2022-2023 (Σεπτέμβριος) .
A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ/ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΑ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ

1

320

176

56.320

5€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
281.600,00 €

Φ.Π.Α 13% :

36.608,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

318.208,00 €

*Στην τελική τιμή προσφοράς των συμμετεχόντων, θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η εισφορά
προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4736/2020 όπως ισχύει.
Η τελική αξία της προμήθειας θα εξαρτηθεί από τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων και τις μερίδες
φαγητού που θα καταναλώνονται ανά ημέρα σίτισης.
CPV : 15894210-6 σχολικά γεύματα
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΣΚΙΑ ΖΩΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΙΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Πληρ. Σκιά Ζωή
Τηλ. 213.2074.681-2

Προμήθεια πλήρους γεύματος
για σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού
Σχολείου Κερατσινίου Δραπετσώνας
για το σχολικό έτος 2022-2023
Προϋπολογισμού: 318.208,00 €
Αρ.μελέτης: 1

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 (Αντικείμενο της προμήθειας)

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια πλήρους γεύματος για τη σίτιση των
μαθητών Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που βρίσκεται επί των οδών Ελ.
Βενιζέλου 102 & Ανδριανού , Μητροπολίτου Χρυσοστόμου & Σπάρτης για το σχολικό έτος 2022-2023
(Σεπτέμβριος).
Άρθρο 2 (Εκτέλεση της προμήθειας)
Η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής έχοντας υπόψη :


Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του
Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016.



Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
Α 114/8.6.2006), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 του Ν.
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».



Τα άρθρα 58 και 72, του Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .



Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15.



Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις».



Της υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υπουργού Επικρατείας με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075)



Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».



Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».



Των παραγρ. 1-2 της Κ.Υ.Α. µε αριθ. Γ2/3732/88 (ΦΕΚ 767 Β΄) «Δωρεάν σίτιση µαθητών των
µουσικών Γυµνασίων» ήτοι «α. Μαθητές που φοιτούν σε µουσικό γυµνάσιο σιτίζονται δωρεάν στο
σχολείο αυτό. β. Για τη δωρεάν αυτή σίτιση εξουσιοδοτείται ο οικείος Νοµάρχης όπου εδρεύει το
µουσικό γ/σιο στο οποίο φοιτούν οι µαθητές αυτοί, να προβαίνει µε απόφασή του, κατόπιν
µειοδοτικού διαγωνισµού ή απευθείας, χωρίς µειοδοτικό διαγωνισµό λόγω του κατεπείγοντος, στην
ανάθεση σε επιχείρηση της προµήθειας πλήρους µεσηµβρινού γεύµατος για τους µαθητές.»



Του άρθρου 2 παρ.9 εδαφ. β του Ν. 1566/85 «Δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε από την παρ. 1 άρθ. 14 ν.
1771/88 ΦΕΚ Α 71 ήτοι «Μαθητές που φοιτούν σε αθλητικό ή µουσικό γυµνάσιο ή λύκειο, µπορούν
να µεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται δωρεάν ή και
να διαµένουν δωρεάν στην πόλη που λειτουργεί το σχολείο».



Του άρθρου 94 παραγρ.4. εδαφ.18 του Ν. 3852/10 «Περίληψη Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» αναφορικά µε τις
αρµοδιότητες οι οποίες µεταφέρθηκαν στους δήµου ήτοι «Η µεταφορά µαθητών από τον τόπο
διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών σχολείων ειδικής
αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων».



Του άρθρου 8 του Ν. 4089/12 (ΦΕΚ 206 Α/26-10-2012), «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)», µεταφορά
αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις». Όπου αναφέρεται ότι «Άρθρο όγδοο: Το
εδάφιο 18 της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) από 1.7.2013 καταργείται».



Του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» ήτοι 2. Στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄
87) προστίθεται εδάφιο 18, µε ισχύ από 1.7.2013, ως εξής: «Η σίτιση µαθητών µουσικών και
καλλιτεχνικών σχολείων.»



Όλα τα προς προµήθεια προϊόντα για την παρασκευή του συσσιτίου καθώς και οι µονάδες
παραγωγής, συσκευασίας ή διανοµή τους πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις Κ.Υ.Α.
15523/31-08-2006 (ΦΕΚ 1187/ τ. Β΄) και µε τους κανονισµούς Ε.Κ. 178/2002 852/2004,
853/2004, 854/2004, 882/2004 στους οποίους περιγράφονται και οι εκάστοτε κυρώσεις.



Το άρθρο 4 του ν. 4736/2020 (Α΄200) «η εισφορά προστασίας περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
Άρθρο 3 (συμβατικά στοιχεία)
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
- Η διακήρυξη της δημοπρασίας
- Τεχνική έκθεση
- Τεχνικές προδιαγραφές
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Η συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 4 (διάρκεια σύμβασης)

Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος
Σεπτεμβρίου 2023.
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και για το σχολικό
έτος 2023-2024 και μέχρι την σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον επόμενο
διαγωνισμό, στο μέτρο που κατά την διάρκεια της παράτασης δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ποσοτήτων
όπως αυτές καθορίζονται στην διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Άρθρο 5 (εγγυήσεις)
Α) εγγύηση συμμετοχής
-Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α ήτοι
πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο (5.632,00) ευρώ.
Β) εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 4% επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
- Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.
Άρθρο 6 (τιμή προσφοράς)
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ευρώ, για παράδοση στο σχολείο και θα ορίζεται στη σύμβαση και
περιλαμβάνει:
Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, , μεταφορικά κ.λ.π.) οι οποίες βαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο.
Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον ανάδοχο
Η τιμή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα
απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 7 (δείγματα)
Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την προσκόμιση
δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο.
Η δαπάνη αποστολής καθώς και έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε είδους από
αναγνωρισμένο εργαστήριο, βαραίνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 8 (προϋπόθεση συμμετοχής)
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά στο σύνολο της προμήθειας.
Άρθρο 9 (Ειδικοί όροι)
Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 & ISO 22000 ή ισοδύναμα
αυτών.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να παρασκευάζονται µε χρήση παρθένου ελαιόλαδου και να µην
περιέχουν λίπη και πρόσθετα συστατικά (γαλακτοµατοποιητές-σταθεροποιητές- χρωστικές ουσίεςσυντηρητικά κλπ) που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία, ιδιαίτερα των
νεαρών ατόµων.
Το καθηµερινό γεύµα θα παρασκευάζεται αυθηµερόν και θα τυποποιείται σε επιτρεπόµενες από
της σχετική νοµοθεσία συσκευασίες.
Το βάρος της μερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανομική διάταξη 7/2009, που
καθορίζει τα όρια.

Προσωπικό
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δεσµεύει έναν
καταµερισµό των µερίδων στους µαθητές.

υπάλληλο προκειµένου να

µεριµνήσει για

το

Ο ανάδοχος υποχρεούται στις 12.30 το µεσηµέρι, να προσέρχεται µε το γεύµα έτοιµο και η
αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της σίτισης του συνόλου
των µαθητών και σε συνεννόηση µε τον Διευθυντή του σχολείου και πάντως όχι πριν τις 14.30 µ.µ..
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα
διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις
της σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν άψογη συµπεριφορά κατά τους
µαθητές και το προσωπικό του σχολείου .Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
ζητήσει την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να
προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.
Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις ζητούµενες υπηρεσίες θα είναι σταθερό και αποδεκτό από την
αναθέτουσα αρχή, να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και να έχει τη δυνατότητα άνετης επικοινωνίας
µε το κοινό (σχολικό περιβάλλον) και τις υπηρεσίες του Δήµου.

Άρθρο 10 (Υποχρεώσεις Αναδόχου – Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας):
Είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας
και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού
κινδύνου.
Επίσης, οφείλει να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων του και να
είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί
στο προσωπικό του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή
ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής και είναι υπεύθυνος
για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις που θα
προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
Είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας
covid-19. Ειδικότερα το προσωπικό το οποίο θα αναλάβει την διανομή του φαγητού θα πρέπει να
τηρεί το σύνολο των μέτρων προστασίας (γάντια, μάσκες κ.λ.π) όπως αυτά ορίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της καθαριότητας στους χώρους σίτισης των µαθητών, τον έλεγχο
της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας ως προς την ποιότητα, της κατηγορία
και προέλευση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των παρεχόµενων ειδών
Άρθρο 11( παραλαβή)
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα φαγητά σύμφωνα
με το Πρόγραμμα του πίνακα σε μερίδες, στον κατάλληλο για το σκοπό χώρο και στην ώρα που θα του
υποδείξει ο Διευθυντής του σχολείου και να περιμένει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του

φαγητού, την συλλογή των απορριμμάτων και τον καθαρισμό των χώρων που προσφέρεται το φαγητό.
Το είδος του φαγητού που θα παρασκευάζεται θα καθορίζεται μετά από συνεννόηση του Διευθυντή του
Σχολείου και του προμηθευτή. Η αποπληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται κατόπιν έκδοσης των
απαιτούμενων παραστατικών από την υπηρεσία, τον έλεγχο και την έκδοση χρηματικού εντάλματος .
Η τελική αξία της προμήθειας θα εξαρτηθεί από τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων και τις μερίδες
φαγητού που θα καταναλώνονται ανά ημέρα σίτισης.
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