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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 1/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Ενδεικτικός προϋπολογισμός : 93004,96€
Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Κ.Α. CPV: 15894210 - 6

1.
2.
3.
4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τεχνική περιγραφή (σελ.2)
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (σελ.9)
Συγγραφή υποχρεώσεων (σελ.10)
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (σελ.13)
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια για τη σίτιση εκατόν τριάντα
πέντε (135) περίπου μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Σπάρτης, για το
σχολικό έτος 2018-2019, εκατόν πενήντα έξι (156) περίπου εργάσιμων ημερών,
καθώς και 100 περίπου μαθητών που θα επισκεφτούν το Μουσικό Σχολείο για
περίπου
δέκα
(10)
ημέρες,
προϋπολογισμού
93004,96€
συνολικά,
συμπεριλαμβανομένου του 24% Φ.Π.Α.
Η σίτιση των μαθητών θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (πέντε
(5) ημέρες) που είναι ανοικτά τα σχολεία, σύμφωνα με τις σχετικές κάθε φορά
αποφάσεις του Υπ. Παιδείας, τις ημέρες που κάνουν μαθήματα και όχι τις ημέρες
εξετάσεων, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με την
έναρξη των εξετάσεων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έρχεται σε συνεννόηση καθημερινά με τον Δ/ντή του
σχολείου, προκειμένου να ενημερώνεται για τον ακριβή αριθμό των προς σίτισης
μαθητών.
Η παρασκευή των γευμάτων θα είναι ημέρας, αποκλειόμενης της μεθόδου
προκατάψυξης τύπου cook and freeze, και η πλέον ενδεδειγμένη ώστε να μειώνεται
στο ελάχιστο η καταστροφή των θρεπτικών στοιχείων των τροφίμων επί ποινή
αποκλεισμού. Το δε σερβίρισμα από τους υπαλλήλους του αναδόχου άψογο.
Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της
σίτισης του συνόλου των μαθητών και σε συνεννόηση με τον Δ/ντή του σχολείου. Ο
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύεται με δικά του έξοδα και δική του
ευθύνη τα τρόφιμα και τα υλικά για την παρασκευή των φαγητών, και είναι
αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητά τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική
σύνθεση των μερίδων, καθώς και τους βάρους τους.
Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά ή διανομή ή 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),
με βάση τον κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή των τροφίμων. 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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για
την πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζόμενων μαθητών.
Το προσωπικό του αναδόχου που θα αποστέλλεται στο σχολείο θα πρέπει
προηγουμένως να διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από
επίσημα έγγραφα (πιστοποιητικό υγείας). Όλα τα παραπάνω θα είναι ανά πάσα
στιγμή στη διάθεση και των μελών των επιτροπών ελέγχου και σε περίπτωση
ασθένειας ή ακαταλληλότητάς τους θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν. Επίσης,
υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που
υπάγονται στο εστιατόριο, με δικά του έξοδα.
Η αναθέτουσα αρχή, μετά από σχετική εισήγηση των επιτροπών ή και του Δ/ντη του
σχολείου μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει υπάλληλό του για
λόγους υγείας (ψυχικό ή μεταδοτικό νόσημα), ανάρμοστης συμπεριφοράς ή
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έλλειψης καθαριότητας. Ο απολυόμενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν
δικαιούμενη αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή.
Απαγορεύεται η εκ μέρους του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και
δεξαμενής υγραερίου στο χώρο που παραχωρείται από το σχολείο για την
συντήρηση των φαγητών σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Επίσης, απαγορεύεται η χρήση φιαλών υγραερίου για τη λειτουργία σχετικών
συσκευών.
Παρακάτω παρουσιάζεται ο αναλυτικός πίνακας πλήρων γευμάτων για δύο
εβδομάδες και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του προσφερόμενου
εδεσματολογίου από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.
Στην εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνεται η συσκευασία και μεταφορά.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 93004,96€
μαζί με τον Φ.Π.Α.
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το
προτεινόμενο
ενδεικτικό
εβδομαδιαίο
διαιτολόγιο
σύμφωνα
με
το
αρ.πρωτ.153/26-01-2018 έγγραφο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
Μουσικού Σχολείου Σπάρτης είναι το παρακάτω:
Το προτεινόμενο εβδομαδιαίο ΑΡΤΗΣΙΜΟ διαιτολόγιο
Ημέρα
Κύριο πιάτο
α/α
1
Δευτέρα
Μακαρόνια με κιμά ή παστίτσιο ή
σουφλέ ή μπριζόλα με πατάτες ή
πεϊνιρλί
2
Τρίτη
Κοτόπουλο ή κοτοσνίτσελ με
μακαρόνια ή ψάρι (σχάρας ή βραστό
δίχως ζωμό)

α/α
1

2

3

Τετάρτη

Λαδερό (αρακάς ή γεμιστά ντομάταπιπεριά) ή όσπριο (φακές ή
φασολάδα) ή Τυρόπιτα ή
σπανακόπιτα ή πεϊνιρλί
Μοσχάρι ή χαμπουργκερ με μπιφτέκι
με πατάτες (φούρνου ή τηγανητές)
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Πέμπτη

5

Παρασκευή Λαδερό (αρακάς, φασολάκια ή γεμιστά
ντομάτα-πιπεριά) ή όσπριο (φακές ή
φασολάδα) ή Τυρόπιτα ή σπανακόπιτα
ή πεϊνιρλί

ως εξής:
Συνοδευτικά
Ψωμί, τριμμένο τυρί,
σαλάτα (με ελαιόλαδο),
φρούτο εποχής, χυμό
Ψωμί, σαλάτα (με
ελαιόλαδο) βραστά
λαχανικά, φρούτο
εποχής, χυμό
Ψωμί (διπλή μερίδα),
50γρ. τυρί, αυγό,
φρούτο εποχής, χυμό
Ψωμί, σαλάτα (με
ελαιόλαδο), φρούτο
εποχής, χυμό
Ψωμί (διπλή μερίδα),
50γρ. τυρί, αυγό,
φρούτο εποχής, χυμό

Το προτεινόμενο εβδομαδιαίο ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ διαιτολόγιο ως εξής:
Ημέρα
Κύριο πιάτο
Δευτέρα
Αρακάς με πατάτες ή φασολάκια με πατάτες ή φακές ή
φασολάδα ή γεμιστά με πατάτες ή μακαρόνια με
κόκκινη σάλτσα ή καλαμαράκια με μακαρόνια ή μπριάμ
με πατάτες ή αγκινάρες με πατάτες ή γίγαντες ή
μπάμιες ή χταπόδι με κοφτό μακαρόνι
Τρίτη
Αρακάς με πατάτες ή φασολάκια με πατάτες ή φακές ή
φασολάδα ή γεμιστά με πατάτες ή μακαρόνια με

Συνοδευτικά
Ψωμί (διπλή
μερίδα), σαλάτα
(με ελαιόλαδο),
φρούτο εποχής,
χυμό
Ψωμί (διπλή
μερίδα), βραστά

4

3

Τετάρτη

4

Πέμπτη

5

Παρασκευή

κόκκινη σάλτσα ή καλαμαράκια με μακαρόνια ή μπριάμ
με πατάτες ή αγκινάρες με πατάτες ή γίγαντες ή
μπάμιες ή χταπόδι με κοφτό μακαρόνι
Αρακάς με πατάτες ή φασολάκια με πατάτες ή φακές ή
φασολάδα ή γεμιστά με πατάτες ή μακαρόνια με
κόκκινη σάλτσα ή καλαμαράκια με μακαρόνια ή μπριάμ
με πατάτες ή αγκινάρες με πατάτες ή γίγαντες ή
μπάμιες ή χταπόδι με κοφτό μακαρόνι
Αρακάς με πατάτες ή φασολάκια με πατάτες ή φακές ή
φασολάδα ή γεμιστά με πατάτες ή μακαρόνια με
κόκκινη σάλτσα ή καλαμαράκια με μακαρόνια ή μπριάμ
με πατάτες ή αγκινάρες με πατάτες ή γίγαντες ή
μπάμιες ή χταπόδι με κοφτό μακαρόνι
Αρακάς με πατάτες ή φασολάκια με πατάτες ή φακές ή
φασολάδα ή γεμιστά με πατάτες ή μακαρόνια με
κόκκινη σάλτσα ή καλαμαράκια με μακαρόνια ή μπριάμ
με πατάτες ή αγκινάρες με πατάτες ή γίγαντες ή
μπάμιες ή χταπόδι με κοφτό μακαρόνι

λαχανικά, φρούτο
εποχής, χυμό
Ψωμί (διπλή
μερίδα), βραστά
λαχανικά, φρούτο
εποχής, χυμό
Ψωμί, σαλάτα (με
ελαιόλαδο),
φρούτο εποχής,
χυμό
Ψωμί (διπλή
μερίδα), βραστά
λαχανικά, φρούτο
εποχής, χυμό

Σημείωση :
Όπου σαλάτα: Οι μισές αγγουροντομάτα και οι μισές λάχανο-καρότο, μαρούλι όπου
βραστά λαχανικά: καρότο βραστό, μπρόκολο βραστό, κουνουπίδι βραστό.
Όπου φρούτο εποχής : μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι, μπανάνα, ροδάκινο, νεκταρίνι,
βερίκοκο, μανταρίνι.
Επίσης, σε περίπτωση δυσανεξίας στη γλουτένη ή σε κάποια άλλη δυσανεξία και σε
χορτοφαγική δίαιτα να μπορεί το μενού να αντικαθίσταται για όσους μαθητές το
επιθυμούν, κατόπιν δηλώσεως των γονέων τους.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Α) Τα τρόφιμα και γενικά οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα
γεύματα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά τους θα είναι Α΄ποιότητας και θα
πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις ισχύουσες
υγειονομικές, αγορανομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. Επιπλέον δεν θα
περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές,
Ε, κ.λ.π. ) που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.
Β) Τα όρια βάρους των μερίδων και η ποιότητά τους θα είναι σύμφωνα με αυτά που
καθορίζονται από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Κατά την παρασκευή των
γευμάτων να χρησιμοποιείται παρθένο ελαιόλαδο. Δεν θα χρησιμοποιούνται πατάτες
συντηρημένες.
Τα κρέατα και τα πουλερικά που θα χρησιμοποιούνται να είναι νωπά, να έχει
απομακρυνθεί ο λιπώδης ιστός και να είναι αποστεωμένα. Τα ψάρια να είναι
πρόσφατης κατάψυξης. Τα φρούτα και οι σαλάτες να είναι: λάχανο- μαρούλι καρότο και -ντομάτα-αγγούρι. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει
εναλλακτικούς τρόπους μαγειρέματος χωρίς να αλλάζουν οι πρώτες ύλες.
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 όπως ισχύει σήμερα και του
Συµβουλίου της Ε.Ε και όπως αυτός έχει µεταφερθεί στην ελληνική νοµοθεσία και
ισχύει. Επί πλέον, ο ανάδοχος-προμηθευτής οφείλει όχι µόνο να εφαρµόζει αλλά
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και να αναθεωρεί την διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύµφωνα µε
τις αρχές του HACCP.
Ειδικά:
1) ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ
Ο κιμάς θα κόπτεται από κρέας εγχώριας προέλευσης ή από χώρες της Ε.Ε. το
οποίο να φέρει σφραγίδα καταλληλότητας από Κτηνίατρο. Θα παρασκευάζεται
από νωπό κρέας ζώου (ελιά ή σπάλα) που έχει σφαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και θα παράγεται σε εργοστάσιο νομίμως αδειοδοτούμενο με Κ.Α.Κ.Ε.
(κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης).
2) ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ.65%)
Τα κοτόπουλα (κομμάτια από μπούτι ή στήθος) θα πρέπει να έχουν επαρκή
θρέψη, να μην έχουν σφαγεί λόγω ασθένειας σε εγκεκριμένα και νόμιμα
λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, που θα έχουν αριθμό έγκρισης ή καταχώρισης από
την οικία Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ή άλλη αρμόδια υπηρεσία και να φέρουν
απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου με ημερομηνία
σφαγής και λήξεως του προϊόντος. Τα κοτόπουλα θα πρέπει να διαθέτουν
ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα με δέρμα λείο και μαλακό ξιφοειδή απόφυση του
στέρνου μαλακή και άκαμπτη και να έχουν εκτραφεί με μη γενετικά
τροποποιημένες ύλες εκτροφής. Θα πρέπει να είναι εγχώριας προέλευσης ή από
χώρα της Ε.Ε. και το βάρος της έτοιμης (μαγειρεμένης) μερίδας να είναι περίπου
0,250kg. Γενικά πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις.
3) ΨΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
Το προσφερόμενο είδος θα είναι ένα από τα παρακάτω είδη ψαριών κάθε φορά,
άνευ οστών, στην αντίστοιχη ποσότητα μερίδας, όπως προβλέπεται από τις
ισχύουσες διατάξεις. ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ: ΠΕΡΚΑ (ΝΩΠΗ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ), ΤΟΝΟΣ
(ΝΩΠΟΣ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ), ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ), ΤΣΙΠΟΥΡΑ ή
ΛΑΒΡΑΚΙ (ΦΡΕΣΚΟ) τα δύο τελευταία είδη ιχθυοτροφείου. Τα χορηγούμενα
ψάρια να είναι Α΄ ποιότητας απαλλαγμένα εντοσθίων και αυγών.
Τα
κατεψυγμένα ψάρια θα πρέπει να έχουν καταψυχθεί κατά μονάδα (IQF) και να
είναι συσκευασμένα Α και Β συσκευασία (κάλυψη με πλαστικό φύλλο Α μέσα σε
χαρτοκιβώτιο Β), με τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ονομασία πώλησης,
ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης και αρ. έγκρισης
εργαστηρίου σε περίπτωση τεμαχισμού και επεξεργασίας. Τα εν λόγω προϊόντα
θα προέρχονται από εγκεκριμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις (κωδικός έγκρισης ή
καταχώρησης από την οικία Δ/νση Κτηνιατρικής ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία με
τήρηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, HACCP), θα
μεταφέρονται με εγκεκριμένα αυτοκίνητα – ψυγεία εφοδιασμένα με καταγραφικά
θερμόμετρα και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα θα πρέπει να
είναι πρόσφατης κατάψυξης.
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4) ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
Τα οπωρολαχανικά θα είναι Α΄ ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή
και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες, αλλοιώσεις και
ζημιές από παγετό. Επίσης να είναι καθαρά και καλά πλυμένα (απαλλαγμένα από
χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων καθώς και ίχνη φυτοφαρμάκων). Ο αρακάς
μπορεί να είναι και κατεψυγμένος εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές της Ε.Ε.
Τα οπωρολαχανικά πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις ισχύουσες
εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
όπως ισχύουν σήμερα.
5) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π.)
Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, σύμφωνα με τον 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. Η μεταφορά του τυριού θα
γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία, τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα
και θα είναι καθαρά και απολυμασμένα.
6) ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΡΥΖΙ
Τα προμηθευόμενα ζυμαρικά να πληρούν τις διατάξεις του κώδικα Τροφίμων και
Ποτών. Επίσης, σε περίπτωση δυσανεξίας να μπορούν τα ζυμαρικά να
αντικατασταθούν με προϊόντα χωρίς γλουτένη.
7) ΑΡΤΟΣ – ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Ο προσφερόμενος άρτος – αρτοπαρασκεύασμα πρέπει να είναι φρέσκος,
παραγωγής της ιδίας ημέρας, 70 – 90 gr, παρασκευασμένο από εγκεκριμένους
τύπους ή κατηγορίες αλεύρων σύμφωνα με τον κώδικα Τροφίμων & Ποτών και
συσκευασμένα σύμφωνα με το άρθρο 9 του κώδικα Τροφίμων & Ποτών, περί
συσκευασίας και άρθρο 11 και άρθρο 11 Α΄ περί επισήμανσης.
8) ΟΣΠΡΙΑ
Τα προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας, (φασόλια μέτρια, ρεβίθια, φακές ψιλές),
βραστερά, πρόσφατης συλλογής και να πληρούν τους όρους του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις
καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
9) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα έλαια και παράγωγά τους που θα
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προς παροχή έτοιμου φαγητού. Θα
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 της υπ΄αριθ.
15523/31.08.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/τ.Β΄/31.08.2006). Συγκεκριμένα :
Θα
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πρέπει να είναι από παρθένο ελαιόλαδο Α΄ ποιότητας, που παράγεται απευθείας
από ελιές πρόσφατης ελληνικής παραγωγής.
10)

ΑΥΓΑ

Tα αυγά να είναι ακέραια, καθαρά και ωοσκοπημένα κατά προτίμηση ελληνικής
παραγωγής, Α΄ ποιότητας και μεσαίου μεγέθους 53-63 gr. Επίσης θα πρέπει να
έχουν τις απαιτούμενες ενδείξεις (αρ. ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α’,
ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης) Τα προϊόντα και η διακίνησή τους
θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών, τις ισχύουσες Κτηνιατρικές, Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς
και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Επιπλέον, τα προσφερόμενα είδη πρέπει να παρασκευάζονται με χρήση παρθένου
ελαιόλαδου και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιέχουν πρόσθετα
συστατικά (γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές, συντηρητικά κ.λ.π.),
τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.
Το γεύμα θα παρασκευάζεται αυθημερόν, αποκλειόμενης της μεθόδου
προκατάψυξης.
Ποιότητα και παράδοση ειδών διατροφής
-Το καθημερινό γεύμα θα παρασκευάζεται αυθημερόν και θα τυποποιείται σε
επιτρεπόμενες από της σχετική νομοθεσία συσκευασίες.
Σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων γευμάτων δεν είναι παρασκευασμένα
από τον ίδιο τον προμηθευτή, τότε αυτός οφείλει με δική του ευθύνη να διασφαλίσει
τον παραπάνω όρο.
Το βάρος κάθε μερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες
αγορανομικές και λοιπές διατάξεις.
-Το γεύμα θα μεταφέρεται σε κατάλληλη συσκευασία και θα προσφέρεται σε
θερμοκρασία που επιβάλει η φύση του φαγητού και τα ατομικά γεύματα θα
ομαδοποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών - μαθητριών κάθε τμήματος.
-Το γεύμα θα συνοδεύεται καθημερινά πέραν του σχετικού παραστατικού πώλησης,
από ενυπόγραφο αναλυτικό σημείωμα του σιτιστή όπου θα αναφέρονται τα
συστατικά των τροφίμων.
Τα συστατικά και γενικά οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα
γεύματα θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του κώδικα
τροφίμων και ποτών καθώς επίσης των υγειονομικών και αστυκτηνιατρικών
διατάξεων.
Τα προσφερόμενα γεύματα δεν θα περιέχουν σπορέλαια ,ζωικά λίπη και πρόσθετα
συστατικά (γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές ουσίες, συντηρητικά,
υποκατάστατα κ.λ.π) που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως
επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία ιδιαίτερα νεαρών ατόμων.
Το ημερήσιο γεύμα θα συσκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζονται απόλυτα οι
όροι ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής μεταφοράς και θα συνοδεύεται από
χαρτοπετσέτες.
Η μεταφορά των μερίδων με φροντίδα του προμηθευτή πρέπει να πληροί αυστηρούς
όρους υγιεινής και καθαριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις,
η παράδοση δε των γευμάτων στο Μουσικό Σχολείο Σπάρτης κάθε εργάσιμη ημέρα
θα γίνεται σε χρόνο που θα καθορισθεί από τη Διεύθυνση του Σχολείου.
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Η διανομή του φαγητού στους μαθητές θα γίνεται με ευθύνη του προσωπικού του
προμηθευτή καθώς επίσης και η αποκομιδή των απορριμμάτων.
Η συμπεριφορά των ατόμων που θα έρχονται σε επαφή με μαθητές, τους γονείς και
το προσωπικό του σχολείου πρέπει να είναι άψογη.
Δίνεται η δυνατότητα μόνιμης μείωσης των μερίδων προσφερόμενου φαγητού μέχρι
και 40% των μερίδων μετά από τριήμερη έγγραφη μέσω τηλεομοιοτυπίας
προειδοποίηση του Σχολείου προς την Επιχείρηση σίτισης, εφόσον πρόκειται για
μόνιμη μείωση που οφείλεται σε διαπίστωση της διεύθυνσης του Σχολείου ότι δεν
καταναλώνονται όλες οι ποσότητες προσφερόμενου φαγητού.
Η Δ/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες
αργιών, εορτών κλπ ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση
των μαθητών λόγω μειωμένου ωραρίου λειτουργίας του σχολείου όπως σε
περιόδους εξετάσεως, εκδρομών κλπ, μετά από έγκαιρη προειδοποίηση του
προμηθευτή.
Ανάλογα ισχύουν και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν πρόκειται να λειτουργήσει
το σχολείο μετά από απόφαση του Δημάρχου ή του Υπουργείου Παιδείας, η οποία
ανακοινώνεται από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Ακόμη η Δ/νση του σχολείου δύναται
να απαιτεί περικοπή ορισμένων γευμάτων έως και το ήμισυ επί του συνόλου
ημερησίως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο (απουσίες μαθητών, ημερήσιες εκδρομές
κλπ). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης μερίδας μαθητών ή
όλης της δύναμης των μαθητών λόγω μεταστέγασης του σχολείου ή εκδηλώσεων,
πάντα όμως σε συνεννόηση με τον προμηθευτή.
Σε τακτικά χρονικά διαστήματα θα ασκείται Υγειονομικός έλεγχος προκειμένου να
διαπιστώσει και να εξασφαλίσει την ποιότητα των παραδοθέντων προϊόντων. Επίσης
η υπηρεσία του Δήμου ή η Δ/νση του σχολείου έχει το δικαίωμα να ζητήσει
οποτεδήποτε κρίνει επιπλέον μερίδα γεύματος (για έλεγχο της ποσότητας και
ποιότητας) ενημερώνοντας το μειοδότη το πρωί της συγκεκριμένης ημέρας.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία
διαγωνισμού, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
1)Τις διατάξεις του Ν.2741/99 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις
του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις και την Υ.Α.1100/87 Κώδικας Τροφίμων και
Ποτών (ΦΕΚ 788Β).
2)Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄
114/2006).
3)Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης).
4)Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια με τους όρους που περιγράφονται στο
επισυναπτόμενο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Σπάρτη 08/03/2018
Συντάχθηκε

Λυκούργος Ψυμογεράκος

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε

Μαχαίρα Παναγιώτα
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Περιγραφή

Μαθητές

Ημέρες

1

Σίτιση
μαθητών
Μουσικού
Σχολείου
Σπάρτης

135

156

100

10

Τιμή Μονάδας(€)
3,40

3,40
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

Συνολικό
ποσό
προσφοράς
71604,00

3400,00
75004,00
18000,96
93004,96

Σπάρτη 08/03/2018
Συντάχθηκε

Λυκούργος Ψυμογεράκος

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε

Μαχαίρα Παναγιώτα
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια σίτισης μαθητών του μουσικού
σχολείου Σπάρτης, για την κάλυψη αναγκών του για το σχολικό έτος 2018-2019. Η
προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :
1)Τις διατάξεις του Ν.2741/99 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις
του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις και την Υ.Α.1100/87 Κώδικας Τροφίμων και
Ποτών (ΦΕΚ 788Β).
2)Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄
114/2006).
3)Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης).
4)Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Τεχνική Περιγραφή
γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
δ) Διακήρυξη
ΑΡΘΡΟ 4°: Τιμές προσφορών
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά
την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης.
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή
των προς προμήθεια ειδών θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η
αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση
της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα
με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο
προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού
προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα
μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση
της οικονομικής προσφοράς του.
Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.
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ΑΡΘΡΟ 5°: Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής,
είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει
την κατά το 6° άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6°: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης.
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Εφόσον η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση τμηματικά,
η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που
παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά
την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου.
ΑΡΘΡΟ 7°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Στη συμβατική αξία των αγαθών, εκτός Φ.Π.Α, διενεργούνται οι κάθε φορά
ισχύουσες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής, θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε
ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
ΑΡΘΡΟ 8°: Τρόπος πληρωμής
Η συμβατική αξία των προς προμήθεια ειδών θα πληρώνεται τμηματικά στον
προμηθευτή με την τμηματική παράδοση των ειδών, βάσει τιμολογίου με την
έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα
δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 9°: Χρόνος και τόπος παράδοσης
Η προς εκτέλεση προμήθεια θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού
έτους 2018-2019 σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τις σχετικές υποδείξεις του
Διευθυντή του σχολείου, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή, ώστε να
καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των μαθητών του σχολείου.
Η δαπάνη φόρτωσης και μεταφοράς των ειδών στον τόπο παραλαβής τους, βαρύνει
τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλισή τους έναντι κάθε
κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες, κάθε φθορά που
οφείλεται σε κακή συσκευασία ή μεταφορά.
Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
ΑΡΘΡΟ 10°: Παραλαβή
Η παράδοση των ατομικών γευμάτων των μαθητών θα γίνεται σε χώρο και ώρα που
θα υποδείξει εγγράφως η Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου.
Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτίο αποστολής, στο οποίο θα
αναγράφεται κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών
στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.
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Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής του Δήμου .
Για την άμεση, καθημερινή και έγκαιρη ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
γευμάτων θα συγκροτηθεί με απόφαση της Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου
Σπάρτης, αρμόδια τετραμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς ή
διοικητικούς υπαλλήλους(μόνιμοι) του σχολείου και εκπρόσωπο του Συλλόγου
Γονέων του Μουσικού Σχολείου με τους αναπληρωτές τους και μέλος του 15μελούς
για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής παραλαβής του Δήμου.
Η επιτροπή αυτή θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή, ποιοτικά και ποσοτικά
παράδοση του προβλεπόμενου για κάθε ημέρα γεύματος.
Ειδικότερα στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτουν:
Α) ο έλεγχος της καθαριότητας και της τακτικής απολύμανσης (βάση βεβαιώσεων)
του μεταφορικού μέσου του προμηθευτή.
Β) και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας, της προέλευσης ως και κάθε
ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδομένων ειδών.
Ο προμηθευτής οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς των
προσκομιζομένων ειδών όπως κατηγορία, προέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό
γνώρισμα, τους οποίους η επιτροπή παραλαβής δύναται να ελέγχει με βάση την
παραγγελία του σχολείου και τα αναγραφόμενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής του
προμηθευτή. Στη συνέχεια θα υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης
των προσκομιζόμενων ειδών.
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει με οποιοδήποτε τρόπο - χημικό,
εργαστηριακό κ.λ.π - το προϊόν σε χρόνο που θα επιλέγει για να διαπιστώσει και να
εξασφαλίσει τη συμφωνία της ποιότητας των παραδοθέντων ειδών με αυτή των
τεχνικών προδιαγραφών. Τα έξοδα της δαπάνης του εργαστηριακού ελέγχου
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δε θα ανταποκρίνονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, δε θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα
επιστρέφονται στον προμηθευτή για αντικατάσταση.
Στη περίπτωση που διαπιστωθούν επί τρεις φορές βασικές παραβάσεις των όρων της
σύμβασης και αφού οι γραπτές εξηγήσεις του σιτιστή κριθούν ανεπαρκείς, υπάρχει
το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της σύμβασης. Για το θέμα αυτό θα γίνεται
τεκμηριωμένη εισήγηση προς την σχετική υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης, η οποία θα
φέρει τις υπογραφές και τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της επιτροπής
παραλαβής του φαγητού αλλά και του εκπροσώπου της μαθητικής κοινότητας.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Τελικές διατάξεις
Σχετικά με την διαδικασία του διαγωνισμού, τις κυρώσεις κ.λ.π. ή την επίλυση των
διαφορών μεταξύ του Δήμου και του προμηθευτή, πρίν και μετά την υπογραφή της
σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4412/2016.
Σπάρτη 08-03-2018
Συντάχθηκε

Λυκούργος Ψυμογεράκος

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε

Μαχαίρα Παναγιώτα
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
Της επιχείρησης..................................................................................
Δ/νση .....................................................Πόλη……………………………………….
ΑΦΜ........................................Δ.Ο.Υ…………………………………………………………
Τηλ ...........................................fax……………………………………………………………

Α/Α

Περιγραφή

Μαθητές

1

Σίτιση
135
μαθητών
Μουσικού
Σχολείου
Σπάρτης
Επισκέπτες 100
μαθητές

Ημέρες

Τιμή Μονάδας(€)

156

3,40

Συνολικό
ποσό
προσφοράς
71604,00

10

3,40

3400,00

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο
Σπάρτη,………../…………../2018
Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα& υπογραφή)

75004,00
18000,96
93004,96

