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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 
2012 και ώρα 12:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
411/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις  17-09-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
411/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

24ο / 17-09-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

  Αριθµ. Πρωτ:  22136/18-9-2012 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                           
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
Κατάρτιση και έγκριση των όρων δηµοπρασίας και των τεχνικών προδιαγραφών 
για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  ∆ευτέρα και 

ώρα 12:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 21776/13-09-2012  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε 

σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   2) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος  3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος 

4  Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε κατάρτιση 
και έγκριση των όρων δηµοπρασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για τη σίτιση του 
Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας  και αφού έλαβε υπόψη: 
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1)Την υπ’ αριθ. 341/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία οµόφωνα 
εγκρίθηκε ότι η προµήθεια « ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013»   συνολικού προϋπολογισµού 90.673,00 €  
για το έτος 2012 θα γίνει µε τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισµού µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη τιµή. 
 
2) Του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/10 Τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,  
 
3) Την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') περίπτ.α' της 
παρ.1 του άρθρου 95 του Ν.3852/2010,  
 
4) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 
(Φ.Ε.Κ. 19/Α),  
 
5) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β), 5) Του Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή 
της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο...» 
(Φ.Ε.Κ. 199/Α),  
 
6) Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π. 
(Φ.Ε.Κ. 43),  
 
7) Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις 
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α),  
 
8) Του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ 
(Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α),  
 
9) τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209,  
 
10) Την υπουργική απόφαση µε αριθµό Γ2/3732/20-09-1988 (ΦΕΚ 767/τ.Β΄/21-10-
1988) περί ‘’∆ωρεάν σίτισης µαθητών Μουσικών Γυµνασίων’’,  
 
11)Το έγγραφο της ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης,  
 
12)Την ανάγκη σίτισης των µαθητών των Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας για το σχολικό 
έτος 2012-2013, 
 
13)Το γεγονός ότι έχουν δεσµευθεί πιστώσεις ύψους 100.000,00 €  στον Κ.Α.: 
15.6481.0000 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012.   

 

 Αποφασίζει οµόφωνα 
ΑΡΘΡΟ 1 
Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης της χαµηλότερη τιµή για την 
ανάδειξη χορηγητή σίτισης πλήρους µεσηµβρινού γεύµατος των εκατόν εξήντα τεσσάρων  
(164) µαθητών του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2012-2013 , 
περίπου εκατόν τριάντα εννιά (139) εργάσιµων ηµερών, προϋπολογισµού 90.673,00 
ευρώ, συνολικά, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
ΑΡΘΡΟ 2 
Ποιότητα – Ποσότητα – Συσκευασία και µεταφορά ειδών 
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Η καθηµερινή σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας, θα γίνεται µε 
µεσηµβρινά γεύµατα, σε πλήρεις ατοµικές µερίδες. 
Κάθε µεσηµβρινό γεύµα ή πρόγευµα, θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη σαλάτα ή 
φέτα (ελληνική), το φρούτο ή το γλύκισµα και το αρτίδιο, σύµφωνα µε το ενδεικτικό 
διαιτολόγιο που επισυνάπτεται στο παράρτηµα «Τεχνικές Προδιαγραφές». 
Τα τρόφιµα και γενικότερα οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύµατα 
και τα συνοδευτικά τους θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν όλους του 
όρους του κώδικα τροφίµων και ποτών και των υγειονοµικών και αστυκτηνιατρικών 
διατάξεων. 
Τα κρέατα, ψάρια κλπ, πρέπει να είναι νωπά, οι σαλάτες-φρούτα να είναι εποχής και σε 
ποικιλία, τα αρτίδια της ηµέρας και τα γλυκά σε ελαφριά µορφή. 
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. 
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. 
Τα ηµερήσια γεύµατα και προγεύµατα, θα συσκευάζονται κατά τρόπο που να 
διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής µεταφορά και το πλήρες 
γεύµα θα συνοδεύεται από πλαστικά κουτάλια, πηρούνια, µαχαίρια (χωρίς προεξοχές και 
ανωµαλίες χύτευσής τους), χαρτοπετσέτες, αλατοπίπερο κλπ.). 
Η µεταφορά των µερίδων µε φροντίδα του προµηθευτή πρέπει να πληρεί αυστηρούς όρους 
υγιεινής και καθαριότητας σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και το γεύµα 
θα διανέµεται ζεστό (µεταφερόµενο σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό, θερµοθαλάµους). 
Η διανοµή του φαγητού στους µαθητές στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας θα γίνεται µε 
ευθύνη και προσωπικό του προµηθευτή καθώς επίσης και η αποκοµιδή των απορριµµάτων. 
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα ασκείται υγειονοµικός έλεγχος από οµάδα 
εµπειρογνωµόνων στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή και κυρίως στο χώρο αποθήκευσης 
των πρώτων υλών και προετοιµασίας-παρασκευής των γευµάτων αλλά και στο χώρο του 
σχολείου που θα παραδίδονται τα γεύµατα. 
Το απασχολούµενο προσωπικό από τον προµηθευτή στην προετοιµασία, στη µεταφορά και 
στην παράδοση των γευµάτων στους µαθητές θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας. 
Η συµπεριφορά των ατόµων που θα έρχονται σε επαφή µε τους µαθητές, τους γονείς και 
το προσωπικό του σχολείου, θα πρέπει να είναι άψογη. 
Η ∆/νση 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, µετά από έγκαιρη προειδοποίηση του προµηθευτή. Επιπλέον, η 
∆/νση του σχολείου θα απαιτεί περικοπή ορισµένων γευµάτων έως και το ήµισυ επί του 
συνόλου ηµερησίως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο (απουσίες µαθητών 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. 
ΑΡΘΡΟ 3 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό – Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι 
συνεταιρισµοί, οι ενώσεις προµηθευτών και οι κοινοπραξίες. 
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Θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σίτισης 
(παρασκευής και διανοµής φαγητού), εστιάτορες οι οποίοι παρασκευάζουν το φαγητό στο 
εστιατόριό τους και έχουν τον απαραίτητο εξοπλισµό καθώς και την εµπειρία και ικανότητα 
παροχής υπηρεσιών σίτισης υψηλού επιπέδου. 
Οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης θα πρέπει να κατέχουν επικυρωµένο πιστοποιητικό, από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς, που να διασφαλίζει την 
υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων. Η µη εκπλήρωση αυτού του όρου συνιστά λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. 
∆εν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δηµόσια υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ επειδή 
δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις από διαγωνισµούς για προµήθειες του 
∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων προµηθευτών θα ληφθεί υπόψη η 
φερεγγυότητά τους, η επαγγελµατική αξιοπιστία τους, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική 
κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα αποδοθεί στην ποιότητα των υπηρεσιών (ποιότητα και συσκευασία 
γευµάτων), στην αποδεδειγµένη εµπειρία του στην Παρασκευή, διακίνηση και προσφορά 
του φαγητού καθώς και επίσης και στην οργάνωση των εγκαταστάσεων, στον τεχνικό 
εξοπλισµό και στο απασχολούµενο προσωπικό. 
Η υπηρεσία και η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα 
να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που κρίνει απαραίτητο καθώς επίσης να 
διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και στα µέσα µεταφοράς 
των γευµάτων που διαθέτει κάθε υποψήφιος προµηθευτής. 
ΑΡΘΡΟ 4 
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών – ∆ικαιολογητικά 
Για το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 
Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 
2) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 
3) Ο αριθµός της διακήρυξης 
4) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
5) Τα στοιχεία του αποστολέα (υποψήφιου προµηθευτή) 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά, ως εξής: 
α) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 
εκπρόσωπό τους. 
β) Πιστοποιητικό επικυρωµένο, από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή από κατάλληλα 
διαπιστευµένους φορείς, που να διασφαλίζει την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων 
στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύµατα. 
γ) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης των 94.587,33  ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσό των 4.729,37 
ευρώ. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συµµετέχουν και να 
δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
i. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι: Συµµετοχή σε 
εγκληµατική οργάνωση, ∆ωροδοκία, Απάτη, Νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
ii. ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
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υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
iii. ∆εν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
iv. ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 
1892/1990 (Α’ 101) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. 
v. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
vi. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο (µόνο για τα επαγγέλµατα που έχουν 
υποχρέωση εγγραφής στο επιµελητήριο). Για τα επαγγέλµατα που το επιµελητήριο δεν 
βεβαιώνει την εγγραφή τους, αρκεί στην υπεύθυνη δήλωση να αναγραφεί ότι δεν τους 
χορηγείται βεβαίωση, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε αυτό. 
vii. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του Π.∆. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες 
αυτές. 
viii. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
ix. ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού 
ή σε σχέση µε την επαγγελµατικής δραστηριότητα. 
x. ∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης. 
xi. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων 
όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει, προς το ∆ηµόσιο Τοµέα. 
xii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης. 
xiii. Να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους του διαγωνισµού. 
Σηµείωση: 
• Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί µη 
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα (I), ως 
αναλυτικά περιγράφηκαν υποβάλλουν: 
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
• Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, την υπεύθυνη δήλωση περί µη 
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα, ως αναλυτικά 
περιγράφησαν την υποβάλλει ο πρόεδρος. 
• Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών-κοινοπραξία, η ως άνω 
υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην 
ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία. 
ε) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο 
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη 
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
στ) Χωριστό φάκελο καλά σφραγισµένο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«Τεχνική Προσφορά» που εξωτερικά θα φέρει τις ενδείξεις 1,2,3,4 και 5 του παρόντος 
άρθρου µε ποινή απορρίψεως και να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι: 
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i. Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου 
παρασκευής τροφίµων. 
ii. ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης σε άµεση 
σχέση µε την Παρασκευή, διακίνηση και προσφορά φαγητού. 
iii. Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τελευταίων ετών 
µε ιδιαίτερη αναφορά στα υλικά, στις ποσότητες, στην αξία, στις ηµεροµηνίες και στους 
παραλήπτες (δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). 
iv. Περιγραφή τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων µεταφοράς της σίτισης. 
v. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου 
όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «παράρτηµα προσφοράς» και τα λοιπά 
στοιχεία του κυρίως φακέλου. 
ζ) Χωριστό φάκελο καλά σφραγισµένο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε ποινή απορρίψεως, 
µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» που να περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς και εξωτερικά θα φέρει τις ενδείξεις 1,2,3,4 και 5 του παρόντος άρθρου 
(επίσης µε ποινή απορρίψεως) 
η) ∆είγµατα δύο (2) ετοίµων γευµάτων συσκευασµένων κατά τον τρόπο που θα 
προσφέρονται στους µαθητές. Τα δύο (2) γεύµατα-δείγµατα που θα υποβληθούν από τους 
υποψηφίους θα είναι τα ίδια για όλους και ειδικότερα θα είναι αυτά που ορίζονται ως 
γεύµατα της Τετάρτης και της Πέµπτης της 3ης εβδοµάδας του ενδεικτικού διαιτολογίου, 
που επισυνάπτεται στο παράρτηµα «Τεχνικές Προδιαγραφές» και θα προσκοµισθούν στο 
χώρο συνεδριάσεων της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού την ηµέρα 
και ώρα που έχει ορισθεί ως χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που υποβάλλεται ή παρέχεται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, 
εκπρόθεσµα, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 
Προσφορά αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση ή µη σύµφωνη προς τους όρους 
της διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι προσφορές ισχύουν από την ηµέρα του διαγωνισµού και για εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία αυτών που υπέβαλαν προσφορά ή 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 
Προσφορές που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς που τις υπέβαλαν ως εκπρόθεσµες. 
Προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδροµικά, ως ηµεροµηνία κατάθεσης θα υπολογισθεί η 
ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία περιήλθε στην αρµόδια υπηρεσία (∆/νση Οικ/κού). 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς που τις υπέβαλαν. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να 
µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, 
Ο προσφέρων, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης. 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε βάση τη χαµηλότερη τιµή και σε περίπτωση 
προσφοράς ίσων τιµών θα συνεκτιµηθούν: η ποιότητα και η συσκευασία γευµάτων, η 
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αποδεδειγµένη εµπειρία του προσφέροντα στην Παρασκευή, διακίνηση και προσφορά του 
φαγητού καθώς και επίσης και η οργάνωση των εγκαταστάσεων, ο τεχνικός εξοπλισµός και 
το απασχολούµενο προσωπικό. 
ΑΡΘΡΟ 5 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 
(ΦΕΚ 290/τ.Α/1998), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη 
διακήρυξη. 
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 
Α) Για τους Έλληνες πολίτες 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 
του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια, κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου – µόνο για όσα επαγγέλµατα έχουν υποχρέωση 
εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο – µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σε αυτό και ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα απαιτείται 
σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. Για τα επαγγέλµατα που 
το επιµελητήριο δεν βεβαιώνει την εγγραφή τους, αρκεί µία υπεύθυνη δήλωση όπου να 
αναγράφεται ότι δεν τους χορηγείται βεβαίωση, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής 
σε αυτό. 
Β) Για τους Αλλοδαπούς 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι 
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ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 
Γ) Για τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (Α) και (Β) του παρόντος άρθρου. 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει 
ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινή ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή 
υπό άλλες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένη ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες 
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 
εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της 
Περιφερειακής Ενότητας στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη 
η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 
7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση 
του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της 
ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 
∆) Για τους Συνεταιρισµούς 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
2. Τα δικαιολογητικά (2) και (3) της περίπτωσης (Α) του παρόντος άρθρου εφόσον 
πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και το (2) της περίπτωσης (Β) του παρόντος 
άρθρου εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς αντίστοιχα. 
3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
Ε) Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση. 
ΑΡΘΡΟ 6 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη 
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δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 
Πιστοποιητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα 
συνοδεύονται µε ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην ελληνική, από κρατική αρχή ή από 
εξουσιοδοτηµένα από τη νοµοθεσία άτοµα. 
ΑΡΘΡΟ 7 
Τιµή µονάδας γεύµατος (µερίδας) 
Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται για ένα ηµερήσιο γεύµα ή πρόγευµα κατά µαθητή 
(µερίδα γεύµατος). 
Στην τιµή θα περιλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και προσφοράς στους µαθητές των 
γευµάτων από το προσωπικό του προµηθευτή. 
Για το πλήρες γεύµα των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας (Πίνακας Ι 
«Πρόγραµµα συσσιτίου Μουσικού Σχολείου», που επισυνάπτεται στο παράρτηµα «Τεχνικές 
Προδιαγραφές») ανώτατο όριο τιµής προσφοράς για κάθε ηµερήσιο γεύµα (κύριο πιάτο και 
συνοδευτικά) ανά µαθητή, ορίζονται τα 3,98 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
(13%). Οποιαδήποτε µεταβολή του Φ.Π.Α. δεν θα επιφέρει αλλαγή στην τελική δαπάνη. 
Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ, θα γίνεται 
σχετική διόρθωση από την υπηρεσία. 
Καθένας που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό θεωρείται ότι έχει υπόψη του τις ενδεχόµενες 
συνήθεις µεταβολές στις τιµές των υλικών και των ηµεροµισθίων, κατά την περίοδο 
εκτέλεσης της εργασίας. 
ΑΡΘΡΟ 8 
Εγγυήσεις 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής ποσού ίσου προς το 
5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (παράρτηµα Α), η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και έχουν το δικαίωµα αυτό. 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης, η εγγύηση συµµετοχής θα αντικατασταθεί από την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης (παράρτηµα Β) µε ποσοστό 10% επί της συνολικής συµβατικής 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
Στους υπόλοιπους που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται 
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο ανάδοχος-προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού ίσου προς το 10% της συνολικά 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης για τη σίτιση των µαθητών για το  χρονικό διάστηµα 24-10-
2012 έως τη λήξη του σχολικού έτους 2012-2013. 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που 
απορρέουν από τη σύµβαση. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/07. 
ΑΡΘΡΟ 9 
Αποσφράγιση προσφορών 
Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου προσφοράς και ο έλεγχος των δικαιολογητικών και 
του φακέλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πλην του φακέλου της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
Για την ηµεροµηνία ανοίγµατος της οικονοµικής προσφοράς (για όσες προσφορές κρίθηκαν 
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τεχνικά αποδεκτές), οι συµµετέχοντες θα ειδοποιηθούν από την αρµόδια υπηρεσία, πριν 
την αποσφράγιση των φακέλων της οικονοµικής προσφοράς. 
ΑΡΘΡΟ 10 
Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως. 
Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού 
υπηρεσία, µέσα το µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης 
µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και ο ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της 
διακήρυξης και η ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την 
υπηρεσία που διενήργησε το διαγωνισµό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι 
λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 
Β) Κατά της συµµετοχής προµηθευτή ή της νοµιµότητας διενέργειας ως προς την 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 
του ίδιου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την 
οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Η ένσταση κατά της συµµετοχής 
σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο 
(2) ηµερών από της υποβολής της. 
Γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας στου διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών αφότου ο 
ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της 
αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από 
την υποβολή της σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική 
απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής ενστάσεων. 
∆) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π∆. 118/07 
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών αφότου ο ενδιαφερόµενος 
προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 
δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από 
την υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιοσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους, 
δεν γίνονται δεκτές. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας 
του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων 
(1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
ΑΡΘΡΟ 11 
∆ιαδικασία παραλαβής των ειδών σίτισης 
Η παράδοση των γευµάτων των µαθητών θα γίνεται σε χώρους που θα υποδείξει η ∆/νση 
του Μουσικού Σχολείου της Καρδίτσας µε φροντίδα, δαπάνες και µεταφορικά µέσα του 
προµηθευτή τα οποία θα είναι τελείως καθαρά και απολυµασµένα. 
Η παράδοση των γευµάτων θα γίνεται την ώρα που θα ορίζεται από τη ∆/νση του 
Μουσικού Σχολείου. 
Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο 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 τριµελή επιτροπή που συγκροτείται 
µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆/νσης  ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης και θα αποτελείται 
από εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους (µόνιµοι υπάλληλοι) του σχολείου και έναν 
εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. 
Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή – ποιοτικά και ποσοτικά – 
παράδοση του προβλεπόµενου για κάθε ηµέρα γεύµατος. 
Ειδικότερα, στις αρµοδιότητες της επιτροπής εµπίπτουν: ο έλεγχος καθαριότητας και της 
τακτικής απολύµανσης του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης 
και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της 
κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των 
παρεχόµενων ειδών. 
Ο προµηθευτής, οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισµούς των 
προσκοµιζόµενων ειδών όπως κατηγορία, προέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό 
γνώρισµα τους οποίους η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει µε βάση την παραγγελία του 
σχολείου και τα αναγραφόµενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής του προµηθευτή. Στη 
συνέχεια θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούµενη εξέταση και θα υπογράφεται 
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης του προσκοµιζόµενου είδους. 
Στις περιπτώσεις που ο προµηθευτής παραβαίνει ή αµελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται 
σε πρόστιµο που µπορεί να φτάσει µέχρι το 10% της συµβατικής αξίας του για όλο το 
σχολικό έτος χωρίς το Φ.Π.Α., ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, 
µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του ∆ήµου Καρδίτσας, ύστερα από εισήγηση του 
∆ιευθυντή του σχολείου. 
Για κάθε καθυστέρηση στη µεταφορά των γευµάτων θα ευθύνεται ο προµηθευτής και θα 
επιβάλλονται πρόστιµα. 
Ειδικότερα για καθυστέρηση πλέον των 20΄ λεπτών της ώρας που δεν οφείλεται σε λόγους 
ανωτέρας βίας (δύσκολες καιρικές συνθήκες, οδικά εµπόδια κ.α.) θα επιβάλλεται πρόστιµο 
100 ευρώ. 
Ο προµηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των παιδιών από 
τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούµενη κακή ποιότητα στα τρόφιµα που 
προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού θα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε 350 ευρώ 
ανά περιστατικό. 
Επίσης ο προµηθευτής αναλαµβάνει τη πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τα έξοδα 
νοσηλείας των µαθητών που τυχόν υποστούν τροφική δηλητηρίαση. 
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν τηρεί το συµφωνηθέν εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 
σίτισης όπως καθορίζεται στο παράρτηµα «Τεχνικές Προδιαγραφές», τότε υπόκειται σε 
πρόστιµο ίσο µε την αξία της συνολικής ηµερήσιας αποζηµίωσης. 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η απόφαση λαµβάνεται από το αρµόδιο όργανο του 
∆ήµου Καρδίτσας, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 
Παιδείας ή του ∆ιευθυντή του σχολείου κατά περίπτωση. 
Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του ∆ήµου Καρδίτσας και η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου. 
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 
Κατά την παράδοση των γευµάτων πρέπει να παρίσταται ο προµηθευτής αυτοπροσώπως ή 
µε αντιπρόσωπο ενήλικο και εγγράµµατο του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει 
γνωστή το σχολείο για να υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης των 
γευµάτων, διενέργειας δειγµατοληψιών και διαπίστωση παραβάσεων. 
Εάν ο προµηθευτής ή αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, 
θα πρέπει να γίνεται ρητή µνεία σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό 
θα καταγράφονται εκτός από τα πραγµατικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η 
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χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που 
απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει 
απαραίτητο να µνηµονευτεί. 
ΑΡΘΡΟ 12 
Ευθύνες, Υποχρεώσεις και Κυρώσεις 
Αυτός που θα ανακηρυχθεί µειοδότης, υποχρεούται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
ηµέρα που θα προσκληθεί να προσέλθει για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, 
καταθέτοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα σε προηγούµενη ενότητα. Σε περίπτωση που αρνηθεί ή δυστροπήσει θα 
κηρυχθεί έκπτωτος. 
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα ανωτέρω, επιβάλλονται µε απόφασή 
µας που εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση επιτροπής η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο να δώσει εξηγήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Συντάγµατος, αθροιστικά 
ή διαζευκτικά και οι εξής κυρώσεις: 
Α) Κατάπτωση ολική ή µερική της κατατεθείσης στο διαγωνισµό εγγύηση συµµετοχής. 
Β) Προµήθεια του είδους σε βάρος του, είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που έλαβαν 
µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, 
είτε µε διαπραγµάτευση εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/07. 
Κάθε άµεση ή έµµεση ζηµία που θα προκληθεί στο δηµόσιο ή τυχόν διαφέρον που θα 
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός 
γίνεται ακόµη και αν δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια των ειδών κατά τα οριζόµενα 
ανωτέρω. 
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε 
στοιχείο, κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών. 
Γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των προµηθειών 
των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. 
∆) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε 10% της αξίας των υλικών για τα οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε 
ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. 
Ε) Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύµβαση προµηθευτή είτε από το ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση 
του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 
Σε περίπτωση που θα διαπιστωθούν περισσότερες από τρεις (3) παραβάσεις το µήνα, τότε 
η υπηρεσία έχει το δικαίωµα διακοπής της σύµβασης χωρίς αποζηµίωση και κήρυξης 
έκπτωτου του προµηθευτή καθώς και το δικαίωµα να απαιτήσει από τον προµηθευτή το 
επιπλέον χρηµατικό ποσό που θα προκύψει από τη νέα σύµβαση µε άλλο προµηθευτή και 
να παρακρατήσει το ποσό της εγγυητικής επιστολής. 
Η µη εκτέλεση της σύµβασης και η µη προσφορά των γευµάτων, δεν δικαιολογείται παρά 
µόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Πέρα από την παραπάνω περίπτωση η µη προσφορά γευµάτων, η αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση αλλά και η κακή ποιότητα των γευµάτων, συνεπάγεται κυρώσεις. 
Για κάθε γενικά παράβαση από τον προµηθευτή για παράβαση των όρων της σύµβασης 
όπως καθορίζονται από αυτή και για συµπεριφορά αντίθετη µε τα συναλλακτικά ήθη και τις 
αρχές της καλής πίστης, επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.∆. 118/07 
δηλαδή πρόστιµο, κήρυξη έκπτωτου προµηθευτή. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των εδεσµάτων επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 
50% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα και σε 
περίπτωση υποτροπής µέχρι 100%. 
1. Σε περίπτωση µη παράδοσης των εδεσµάτων επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 100% επί της 
αξίας της παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι 200%. 
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2. Σε περίπτωση προσκόµισης εδεσµάτων κατωτέρας ποιότητας της συµβαλλόµενης, 
επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 100% επί της αξίας της προσκοµισθείσας ποσότητας και σε 
περίπτωση υποτροπής µέχρι 200%. Εκτός του προστίµου ο προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος να αποδεχθεί την τιµή που θα πληρωθεί το υποβαθµισµένο προϊόν. 
3. Σε περίπτωση που θα προσκοµισθούν προϊόντα µη συµβατικά επιβάλλεται πρόστιµο 
µέχρι 100% της αξίας της παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι 300% επ’ 
αυτής. 
4. Σε περίπτωση προσκόµισης ακατάλληλων προς βρώση εδεσµάτων, επιβάλλεται πρόστιµο 
µέχρι 300% επί της αξίας των προσκοµισθέντων ειδών, σε περίπτωση υποτροπής ο 
προµηθευτής δύναται να κηρυχτεί έκπτωτος. 
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι συνθήκες υγιεινής κατά την 
µεταφορά των εδεσµάτων επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 100% επί της αξίας των 
παραδοθέντων εδεσµάτων και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι 300% αυτών. 
Ο προµηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των µαθητών από 
τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούµενη περίπτωση κακής ποιότητας των 
γευµάτων που προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν 
ποινικές ευθύνες του προµηθευτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ανάλογο µε τη 
σοβαρότητα της υπόθεσης. 
Επίσης, αναλαµβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας 
των µαθητών που τυχόν θα υποστούν τροφική δηλητηρίαση. 
ΑΡΘΡΟ 13 
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
Για οποιαδήποτε λεπτοµέρεια που δεν ρυθµίζεται µέσα στα πλαίσια της παρούσας 
διακήρυξης, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες ρυθµίσεις του Π.∆. 118/07. 
Ο προµηθευτής και η ∆/νση του Μουσικού Σχολείου, θα ρυθµίζουν κάθε διαφορά που 
τυχόν θα προκύπτει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά θα επιλύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
ειδικότερα τα δικαστήρια της πόλης της Καρδίτσας, σύµφωνα πάντοτε µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 
ΑΡΘΡΟ 14 
Τρόπος πληρωµής 
Οι δαπάνες σίτισης των µαθητών του Μουσικού Σχολείου, βαρύνουν τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας  Ν. Καρδίτσας οικ. Έτους 2012 και Κ.Α.Ε. 
15.6481.0000 µέχρι 31-12-2012 και από 01-01-2013 έως την λήξη του σχολικού έτους 
τον προϋπολογισµό του έτους 2013 σε ανάλογη πίστωση. Η πληρωµή του προµηθευτή θα 
γίνεται τµηµατικά κάθε µήνα, από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Καρδίτσας όπως 
ειδικότερα θα ορισθεί στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε βάση τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
1. Μηνιαίο πρωτόκολλο που θα αναφέρεται στην οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των ειδών κάθε ηµέρας του µήνα, το οποίο θα εκδίδεται στην αρχή κάθε µήνα µε µέριµνα 
της ∆/νσης του σχολείου και θα φέρει καθηµερινά τις υπογραφές του προµηθευτή ή του 
νόµιµου αντιπροσώπου του και της επιτροπής παραλαβής. Στο τέλος δε, τη βεβαίωση του 
∆/ντή του σχολείου ότι πραγµατοποιήθηκε κανονικά η σίτιση των µαθητών ολόκληρο το 
µήνα. 
2. Τιµολόγιο του προµηθευτή µε την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» 
Οι προβλεπόµενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο και είναι οι παρακάτω: 
α) Τ.Ε.Α.∆.Υ.: 1,5% 
β) Τ.Π.∆.Υ.: 0,5% 
γ) παρακράτηση φόρου προµηθειών: 4% για την οποία θα εκδίδεται βεβαίωση από την 
αρµόδια Υπηρεσία  
Για ότι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1797/88 σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις των Π.∆. 30/96 και 118/07. 
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ΑΡΘΡΟ 15 
∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 
Η παρούσα διακήρυξη να δηµοσιευθεί σε περίληψη σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες της 
Καρδίτσας , σε µια (1) εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Καρδίτσας , σε δύο (2) οικονοµικές 
εφηµερίδες της Αθήνας , στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Καρδίτσας www.karditsa-city.gr. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο 
προµηθευτή. 
Αντίγραφό της, δε, να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του Μουσικού Σχολείου 
Καρδίτσας, της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης Ν.Καρδίτσας και του ∆ήµου Καρδίτσας Ν. 
Καρδίτσας. Για τις αναρτήσεις αυτές, συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 
 
 
H Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 
411/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
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