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Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια ΄΄ Σίτιση µαθητών
Καλλιτεχνικού και Μουσικού σχολείου Γουρνών΄΄ και καθορίζει τον τρόπο
εκτέλεσης της. Με τον παρόντα διαγωνισµό θα γίνει η επιλογή ανάδοχου
προµηθευτή , µε ανοιχτό διαγωνισµό, µε κριτήριο την χαµηλότερη
προσφορά για την προµήθεια έτοιµου φαγητού για τους 470 µαθητές του
Καλλιτεχνικού και Μουσικού σχολείου Γουρνών.
Α ρ θ ρ ο 2ο
∆ιαταξεις που ισχυουν
Η διενεργεια του διαγωνισµου και η εκτελεση της προµηθειας γινονται
συµφωνα µε τις διαταξεις:
α)Το Ν. 2539/97 ΄΄ Συγκρότηση της πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης....
β) Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισµος προµηθειων
Οργανισµων Τοπικης Αυτοδιοικησης"
γ) Το Ν. 2286/95 περί ΄΄ Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων
συναφών θεµάτων΄΄
δ) Το Ν. 3463/2006 ΄΄ Κύρωση Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων
ε) Το Ν. 3274/2004 ΄΄ Οργάνωση & λειτουργία των ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθµού
στ) Την αρ. Γ2/3732/20-09-1988 ΚΥΑ των Υπουργών ΕΠΘ, ΕΣ & ΟΙΚ (ΦΕΚ
767/88 τΒ΄) ΄΄ ∆ωρεάν σίτιση Μαθητών Καλλιτεχνικών & Μουσικών Γυµνασίων΄΄
ζ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) ΄΄ Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης΄΄
η) Το υπ αρ. 24144/ 2-07-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ,
∆/νση Οικονοµικών ΟΤΑ για την ΄΄ Κάλυψη δαπάνης σίτισης µαθητών µουσικών &
καλλιτεχνικών σχολείων της Χώρας΄΄
Α ρ θ ρ ο 3ο
Συµβατικα τευχη
Συµβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι:
α) Η διακηρυξη του διαγωνισµου
β) Η Οικονοµική προσφορά του αναδοχου
γ) Το Τιµολόγιο της µελέτης και ο προυπολογισµός της µελέτης
δ) Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων µαζί µε τις τεχνικές
προδιαγραφές
ε) Η τεχνική έκθεση

Α ρ θ ρ ο 4ο
Τροπος εκτελεσης της προµηθειας
Η εκτελεση της προµηθειας αυτης θα πραγµατοποιηθει µε ανοικτο διαγωνισµο
µε τους ορους που θα καθορισει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου.
Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δηµοπρατουµενου αντικειµενου
υπερβαινει τα 200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δηµοσιευθει στην επισηµη
εφηµεριδα των Ε.Κ.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκυρηξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009,
σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοινωση κατακυρωσης - αναθεσης - Συµβαση
Στον προµηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προµηθειας
αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93.
Με την αποστολη της ανακοινωσης η συµβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο
προµηθευτης υποχρεουται να προσελθει µεσα σε δεκα (10) ηµερες απο την
ηµεροµηνια κοινοποιησης της ανακοινωσης,για την υπογραφη της σχετικης συµβασης
κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω Αρθρο οριζονται.
Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συµβαση καταρτιζεται από τον ΟΤΑ
που υπογραφεται και απο τα δυο συµβαλλοµενα µερη,οπως οριζεται µε το Αρθρ.25
της Υπ.Αποφ.11389/93.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυησεις
α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος και ορίζεται στο ποσό των
12.263,00 ευρώ (5% επι του συνολικού προυπολογισµού ) µε ισχύ τουλάχιστον 3
µηνών µετά την λήξη υποβολής των προσφορών.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες αµέσως µετά την
κατακύρωση της προµήθειας .
β)Εεγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθοριζεται σε 10% επι της συνολικής συµβατικής αξίας
της προµηθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Παρεχεται δε µε εγγυητικη επιστολη οπως οριζεται
απο το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της
προµηθειας µετα την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβη απο την αρµοδια
επιτροπη.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Προθεσµία Παράδοσης
Η σύµβαση σίτισης των µαθητών ισχύει για το σχολικό έτος 2012-2013.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Παραλαβή
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή
κατόπιν µακροσκοπικής εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας, και θα συντάσσεται το
σχετικό πρωτόκολλο για κάθε µήνα παράδοσης των ειδών σίτισης.
Σε περίπτωση που η επιτροπή αµφιβάλλει για την ποιότητα , την κατηγορία ή την
προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών η δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας
(ατοµική συσκευασία κυρίως γεύµατος µε την σαλάτα το φρούτο και το γλυκό), τότε
η επιτροπή έχει το δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη.

Α ρ θ ρ ο 10ο
Φοροι, τελη, κρατησεις
Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειµενων διαταξεων φορους
τελη και κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ηµερα της διενεργειας του διαγωνισµου.
Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους ΟΤΑ. Τυχόν έξοδα Χηµικού ή εργαστηριακού ελέγχου,
βαρύνουν τον προµηθευτή .
Α ρ θ ρ ο 11ο
Πληρωµή
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά από το Ταµείο του ∆ήµου
µετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής (κάθε µήνα) µε την προυπόθεση ότι θα
προσκοµιστούν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των άρθρων 36 & 37 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
α) Βεβαίωση των ∆/ντών των σχολείων για την πραγµατοποίηση του συσσιτίου, µαζί
µε τα πρωτόκολλα παραλαβής της επιτροπής.
β) ∆ελτία αποστολής και Τιµολόγιο του προµηθευτή.
γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα
∆εν θα προσφέρεται συσσίτιο σε µέρες που τα σχολεία παραµένουν κλειστά λόγω
καταλήψεων, αργιών, απεργιών, κακοκαιρίας ή αλλους λόγους σε συνεννόηση µε
τους ∆/ντες των σχολείων .
Α ρ θ ρ ο 12ο
Τεχνικές Προδιαγραφές - Εβδοµαδιαίο µενού
Κατά την παρασκευή , µεταφορά και παράδοση του έτοιµου φαγητού πρέπει να
πληρούνται οι όροι συσκευασίας , οι όροι του κώδικα τροφίµων και ποτών και οι
προδιαγραφές του εβδοµαδιαίου µενού. Η ποιότητα των προαναφερµένων ειδών
είναι σε άριστη και το µενού θα έχει ως εξής:
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΜΕΝΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ
∆ευτέρα Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας, ή
σουβλάκι µε τηγανητές πατάτες
ή κοτόπουλο φούρνου
Τρίτη
παστίτσιο ή µακαρόνια µε κιµά

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ
Σαλάτα εποχής, φρούτο εποχής, ψωµί ,
νερό

Σαλάτα εποχής, φρούτο εποχής, ψωµί ,
νερό
Τετάρτη οσπρια
Σαλάτα εποχής, φρούτο εποχής, ψωµί ,
νερό
Πέµπτη Χοιρινή µπριζόλα σχάρας ή
Σαλάτα εποχής, φρούτο εποχής, ψωµί ,
σουβλάκι µε τηγανητές πατάτες νερό
ή χοιρινό φούρνου
Παρασκε Μπιφτέκια µε ρύζι ή µε πατάτες Σαλάτα εποχής, φρούτο εποχής, ψωµί ,
υή
σχάρας ή φουρνου
νερό
Το τελικό εβδοµαδιαίο µενού καθορίζεται σε συνεργασία του προµηθευτή µε
τη ∆/νση του Σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόµενη εβδοµάδα. Η
∆/νση του σχολείου αναρτά σε καθορισµένο µέρος το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα
σίτισης για να λάβουν γνώση οι µαθητές.
Σε περίπτωση ηµερήσιας εκδροµής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης τη περίοδο
των εορτών
θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το ηµερήσιο γεύµα να
αντικαθίσταται από σάντουιτσ ή κάποιο µπουφέ ανάλογα, πάντα σε συνεργασία του
προµηθευτή µε τη ∆/νση του σχολείου.

Η ∆/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε ηµέρες
αργιών, εορτών κτλ. ή οποτε η ιδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των
µαθητών λόγω µειωµένου ωραρίου (όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδροµών κ.α.)
.Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης µερίδας µαθητών ή όλης της
δύναµης των µαθητών.
Ποιότητα Ειδών ∆ιατροφής
Τα τρόφιµα και γενικώς 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 υγειονοµικές και
αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Ο προµηθευτής οφείλει να εφαρµόζει τις προδιαγραφές του HACCP -Κανόνες ορθής
υγιεινής πρακτικής που στόχος τους είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των
τροφίµων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του
καταναλωτή , που θα πιστοποιείται ελέγχεται από τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. Επιπλέον
δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα ,
επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.
Το βάρος της µερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανοµική
διάταξη 14/1989, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το ηµερήσιο γεύµα θα σερβίρεται σε ατοµικό πιάτο και θα συνοδεύεται από πλαστικά
µαχαιροπίρουνα , ποτήρια, χαρτοπετσέτες και θα διανέµεται ζεστό.
Επιπλέον θα πρέπει να γίνει κατάλληλη προθήκη από όπου θα γίνεται η προσφορά
του φαγητού στους µαθητές καθώς και η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στους
ειδικά διαµορφωµένους χώρους του σχολείου.
Το ηµερήσιο φαγητό θα µεταφέρεται στο σχολείο µε κατάλληλο όχηµα εντός µιας
(1) ώρας από την παρασκευή του , στους ειδικά διαµορφωµένους χώρους των
σχολείων και θα διανέµεται στους µαθητές µε ευθύνη του προσωπικού του
αναδόχου. Ο καθαρισµός του χώρου εστίασης και η αποκοµιδή των απορριµµάτων
είναι επίσης ευθύνη του αναδόχου. Η µεταφορά των µερίδων πρέπει να πληροί τους
όρους προφύλαξης, καθαριότητας , κατάλληλου χώρου άφιξης στο σχολείο
καθηµερινά , ο οποίος θα καθοριστεί από την ∆/νση του σχολείου.
Σε τακτικά χρονικά διαστήµατα θα ασκείται Υγειονοµικός έλεγχος στο χώρο που
προετοιµάζονται και παρασκευάζονται τα γεύµατα και στα σχολεία.
Οσοι προετοιµάζουν , µεταφέρουν και σερβίρουν τα γεύµατα στους µαθητές θα
πρέπει να έχουν πιστοποιητικό υγείας.
Α ρ θ ρ ο 13ο
Τελικές ∆ιατάξεις
Σχετικά µε τις κυρώσεις κλπ.ή την επίλυση των διαφορών µεταξύ του ∆ήµου
και του Αναδόχου, πριν και µετά την υπογραφή της σύµβασης γίνεται εφαρµογή των
σχετικών διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 29/11/2012
Η Προϊσταµένη της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών

Λ. Χερσονήσου 29/11/2012
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη
Τασιούδη Καλλιρόη

