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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  
∆ΗΜΟΣ  ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΑΠ:  24260/2014 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: 
 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ  
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2014  

(∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩΒ-2014, ∆ΕΚ-2014) » 
 

Ο ∆ήµαρχος  Καρδίτσας  έχοντας υπόψη: 
 

• Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων».  
• Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2014 
(∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩΒ-2014, ∆ΕΚ-2014)  ∆ήµου Καρδίτσας. 
• Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
• Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» & του Π.∆. 60/2007. 
• Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
• Τον νόµο  3852/10  & Π∆ 113/10 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011) 
• Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2014. 
• Την υπ’ αριθ. 456/2014 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία καθορίστηκε ο τρόπος 
ανάθεσης της προµήθειας & την 414/2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 
• Το πρακτικό που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης, 
παρακολούθησης του διαγωνισµού  
• 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),  
• Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ 2 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-402014, τ.Α) 
• Το γεγονός ότι έχουν δεσµευθεί πιστώσεις ύψους 39.776,00€  στον Κ.Α.: 
15.6481.0000 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2014.   
• Την αναγκαιότητα της προµήθειας µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό 
έγκριση τεχνικές προδιαγραφές για την εύρυθµη λειτουργία του δήµου Καρδίτσας. 
 

∆ιακηρύσσει 
 

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη  προσφορά, για την προµήθεια (ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2014 
(∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΚΤ-2014, ∆ΕΚ-2014)  ∆ήµου Καρδίτσας. 

 Η παραπάνω προµήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των  39.776 µε Φ.Π.Α..  
Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους  Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων 
έτους 2014:  
 

α/α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 

1 15-6481.0000 
ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

39.776,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
          Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου Καρδίτσας την  
14/09/2014  και ώρα 12:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού.  
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο υπ' 
αριθ.1 ∆ΠΠ  17/09/2014 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών & ενδεικτικού προϋπολογισµού, 
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ. 
414/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του  δήµου Καρδίτσας. 
     Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να  καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά  στο 
αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου (Γραφείο Πρωτοκόλλου, αρµόδιος υπάλληλος Μαρία 
Μπάγκου 2441350891   fax:24413-50721,),  µέχρι  την 14/10/2014    και  ώρα 11:00    
 
Για τη διενέργεια του διαγωνισµού ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α. 11389/93 
«Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ» και των συναφών νοµοθετηµάτων περί 
προµηθειών του δηµοσίου. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική 
µε το αντικείµενο. 
Η επιτροπή διενεργείας διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει και επιπλέον 
διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες, για όποιο υλικό κρίνει, καθώς και την παρουσία 
υπαλλήλου της αρµόδιας υπηρεσίας που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των τεχνικών 
στοιχείων των προσφορών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει και έγγραφη γνωµοδότηση από 
την αντίστοιχη υπηρεσία του δήµου. Σε τέτοια περίπτωση η διαδικασία αξιολόγησης 
παρατείνεται για εύλογο χρονικό διάστηµα. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα αναγγελθεί 
στους συµµετέχοντες. Η υπηρεσία µπορεί να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης και στα µέσα µεταφοράς των γευµάτων που διαθέτει κάθε 
υποψήφιος προµηθευτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 Ποιότητα – Ποσότητα – Συσκευασία και µεταφορά ειδών 
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 & ενδεικτικός 
προϋπολογισµός ». 
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 
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πλήρες γεύµα θα συνοδεύεται από πλαστικά κουτάλια, πιρούνια, 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, δικαιολογητικά 
  ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι 
συνεταιρισµοί, οι ενώσεις προµηθευτών και οι κοινοπραξίες. 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής 
δικαιολογητικά: 
     ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται: 
     1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
     α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 2% του  προϋπολογισµού. Η  εγγύηση 
συµµετοχής ανέρχεται σε   795,52 ευρώ για όλο το διαγωνισµό. 
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της 
προσφοράς (ήτοι µετά από 2 µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής - άρθρο 7,2 της 
παρούσας ).  
     β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
     γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει 
ότι: 
∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση. 
∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
∆1. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς  τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων, 
καθώς και των εργαζοµένων τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θ’ αφορά όλους τους απασχολούµενους µε 
οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων 
των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Ο προµηθευτής υποχρεούται να 
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καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνονται  οι ασφαλιστικοί φορείς, 
στους οποίους είναι ασφαλισµένοι όλοι οι απασχολούµενοι στη επιχείρηση και όχι µόνο οι 
ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ. 

 
δ2 Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων 
(γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι. 
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
2.ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω      
     β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή 
∆ικαστικής  
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από 
το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
     γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: 
     * ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
     * ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
     δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
     ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την 
εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς 
καταλόγους. 
 
     3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
     Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του 
ποινικού µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή 
υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
συµµετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσηµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα 
του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας. 
 
     4.ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
     α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. 
     β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
     γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει 
ότι: 
     * ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
     * ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
      
     5.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
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     α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
     β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που 
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή 
εξωτερικού.  
     γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο 
∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκοµίζουν και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα όπως το 
Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
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 
 
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να 
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 
     Α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
     Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους  από διαγωνισµούς 
του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και δεν έχουν 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους  
δραστηριότητας, καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών 
περιορισµών.  
     Γ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του. 
Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας 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. 
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο τις δηλώσεις 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 ένωση προµηθευτών-κοινοπραξία, η υπεύθυνη 
δήλωση αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην ένωση 
προµηθευτών ή κοινοπραξία. 
 
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται 
για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις . 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του εκπροσωπούµενου. 
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) 
εταιρείες. 
 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής δεν χρειάζεται να κατατεθούν εις διπλούν. 
     
     ΑΡΘΡΟ 4ο: ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
     Προσφορές για µέρος της προκηρυσσόµενης  προµήθειας  δε θα γίνονται δεκτές.  
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     ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
     3.1. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να 
επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 
     3.2. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. 
     3.3. Οι προσφορές θα επιδοθούν  στο αρµόδιο γραφείο,  όπως καθορίζεται στο πρώτο 
άρθρο  της παρούσας διακήρυξης 
     3.4. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο 
καλά σφραγισµένο. 
     3.5. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 
     ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ οδός ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 
     ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : αναγράφεται ο τίτλος αυτής  
     • Τα στοιχεία του συµµετέχοντος. 
     3.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία. 
     
 A.   Καλά   σφραγισµένο   υποφάκελο  µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Μέσα στον 
φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών.  
∆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. 
Η προσφορά σε ότι αφορά τα έγγραφα της προσφοράς  θα είναι εις διπλούν. 
     
 B.   Καλά   σφραγισµένο   υποφάκελο  µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Μέσα 
στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου. 
Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόµιµη 
επιβάρυνση. Η προσφορά σε ότι αφορά τα έγγραφα της προσφοράς  θα είναι εις διπλούν 
      
Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται για ένα ηµερήσιο γεύµα κατά µαθητή (µερίδα 
γεύµατος). 
Στην τιµή θα περιλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και προσφοράς στους µαθητές 
των γευµάτων από το προσωπικό του προµηθευτή, καθώς και όλες οι νόµιµες κρατήσεις 
που ισχύουν. 
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 3,52 ευρώ µη 
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. 
     Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: 
                 α. Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. 
                 β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.  
     Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή σε απλά 
αντίγραφα. 
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          ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
     Για την αποσφράγιση των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ προσφορών θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται ∆ΙΕΞΟ∆ΙΚΑ στον ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α. 11389/93 
«Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ)». Για την υποβολή ενστάσεων θα ισχύσουν 
τα οριζόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ. Αρµόδιο για την κρίση τους όργανο θα είναι η οικονοµική 
επιτροπή.  
Για ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού η προθεσµία υποβολής είναι µέσα στο 
µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο  (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισµού. 
Για ένσταση 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 η ένσταση υποβάλλεται 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. 
 
     Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ 
του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης 
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. (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005) 
      
     ΑΡΘΡΟ 7ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
     7.1) Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει, σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη 
(φθηνότερη) τιµή, εφόσον κριθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά 
του ανταποκρίνεται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 41 ΕΚΠΟΤΑ. Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς εξετάζονται µόνο οι 
προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 
      
     Το κείµενο της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του δήµου και του µειοδότη 
κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, επί του οποίου έχει εκδοθεί (διακηρύξεις, προσφορές 
κλπ.)  
      
     7.2 Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό 
διάστηµα ενός  µηνός  (1)  από την ηµέρα του διαγωνισµού. 
     Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον παραπάνω χρόνο, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος Καρδίτσας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους 
διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. 
     Αν ο ∆ήµος Καρδίτσας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το 
διαγωνισµό, οπότε ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση.  
     Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
     7.3. Το αρµόδιο για την τελική κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο, αφού λάβει 
υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προµήθειας και τη γνωµοδότηση του αρµοδίου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, αποφασίζει για την 
κατακύρωση και την ανάθεση της προµήθειας. 
     7.4. Ο προµηθευτής, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 5% επί του συµβατικού ποσού χωρίς το 
Φ.Π.Α. 
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     Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή, µόλις 
τελειώσουν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 
      
     ΑΡΘΡΟ 8ο 
Η κάθε προσφορά δεν µπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
     Ο δήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια 
ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες του και τις οικονοµικές του δυνατότητες µε τις ίδιες τιµές 
του διαγωνισµού στην περίπτωση µείωσης της ποσότητας. 
      
     ΑΡΘΡΟ 9ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
     Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σταδιακά ανάλογα µε τις ανάγκες τις υπηρεσίας.  
       
 ΑΡΘΡΟ 10ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
     Ο Ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την 
ηµεροµηνία ανακοίνωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης. 
     Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από 
την κατακύρωση, επιβάλλονται, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, αθροιστικά οι  κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
     Οι χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε 1 ηµέρα από την κάθε έγγραφη 
παραγγελία. 
     Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της 
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο 
ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. 
Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο. 
      
     Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
     α. Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα που ζητήθηκε από το δήµο  και παραληφθεί 
οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά)  από την αρµόδια επιτροπή. 
     β. Εκπληρωθούν οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη και αποδεσµευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
      
     ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
     Οι παραλαβές των προσφερόµενων ειδών θα γίνονται από την αρµόδια Επιτροπή 
Παραλαβής. Οι παραλαβές θα αρχίσουν να γίνονται µετά από την υπογραφή της 
σύµβασης και σε τόπο και χρόνο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία µε φροντίδα, 
δαπάνες και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή τα οποία θα είναι τελείως καθαρά και 
απολυµασµένα. 
     Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά ύστερα από την προσκόµιση των 
απαραίτητων τιµολογίων και των αποδεικτικών εξοφλήσεων όλων των κρατήσεων  και 
υποχρεώσεων του Αναδόχου και αφού προηγηθούν οι παραλαβές και οι έλεγχοι από την 
αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εξόφλησης του ∆ήµου 
Καρδίτσας. Οι προσφερόµενες τιµές δεσµεύουν τον προµηθευτή µέχρι να περατωθεί η 
προµήθεια. Οι προβλεπόµενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
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. 
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 
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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 30΄ 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 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. 
 
     Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του 
∆ήµου Καρδίτσας. 
    
     ΑΡΘΡΟ 12ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
     Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και 
Θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον στις εφηµερίδες που απαιτούνται από τη νοµοθεσία.  
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Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής 
& επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές  που 
ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι.         
 

----------------------------------- 
                                                     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Προµήθεια : Σίτιση µαθητών 

                                                                                 Μουσικού Γυµνασίου-    
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ                        Λυκείου Καρδίτσας 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                       ΠΡΟΫΠ. : 39.776,00  €  
                                                                                              Κα:15-6481.0000  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
   

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η µελέτη περιλαµβάνει την σίτιση πλήρους µεσηµβρινού γεύµατος των 250  µαθητών του 
Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας  για την περίοδο από Οκτώβριο εως και ∆εκέµβριο σχολικό 
έτος 2014 ( χρονικό διάστηµα Oκτ – ∆εκ 2014),(40) εργάσιµων ηµερών, προϋπολογισµού 
39.776,00 ευρώ, συνολικά, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
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. 
Η σίτιση των µαθητών θα γίνεται όλες τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας (5 ηµέρες) που 
είναι ανοιχτά τα σχολεία, σύµφωνα µε τις σχετικές κάθε φορά αποφάσεις του Υπ. Παιδείας, 
τις ηµέρες που κάνουν µαθήµατα και όχι τις ηµέρες εξετάσεων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έρχεται σε συνεννόηση καθηµερινά µε τον ∆/ντή του 
σχολείου, προκειµένου να ενηµερώνεται για τον ακριβή αριθµό των προς σίτισης µαθητών.  
Η ηµερήσια αποζηµίωση του αναδόχου θα ανέρχεται από τον αριθµό των ηµερησίως 
δηλωθέντων µαθητών από την ∆/νση του σχολείου επί της αξίας του ηµερήσιου συσσιτίου 
για κάθε µαθητή. 
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. 
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. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από τριµελή επιτροπή.  
Τα τυχόν απορριφθέντα είδη δε θα χρεώνονται. 
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 
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έπιπλα για την απρόσκοπτη παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, δηλαδή θερµοθαλάµους, 
δίσκους κ.τ.λ. όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα ΙΙ του παρόντος, και ότι άλλα 
εργαλεία θεωρεί ο ανάδοχος απαραίτητα για την εξασφάλιση της καλύτερης παροχής της εν 
λόγω υπηρεσίας. 
Επισηµαίνεται ότι όλη η υλικοτεχνική υποδοµή θα είναι καινούρια και αµεταχείριστη και για 
κάθε πιθανή φθορά των προς χρήση συσκευών ή επίπλων θα πρέπει να αντικαθίσταται µε 
άλλη ίδιας ποιότητας. 
Η σίτιση των µαθητών θα γίνεται µε ενιαίο εδεσµατολόγιο (µενού), σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα. 
Η παρασκευή των γευµάτων θα είναι ηµέρας αποκλειόµενης της µεθόδου προκατάψυξης 
τύπου cook and freeze, επί ποινή αποκλεισµού. θα τυποποιείται σε επιτρεπόµενες από τη 
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. Η µεταφορά των µερίδων γινεται µε φροντίδα του προµηθευτή και θα 
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. 
Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της σίτισης 
του συνόλου των µαθητών και σε συνεννόηση µε τον ∆/ντη 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 αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ποιότητά τους. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια υλικών 
που θα αποτελούν την βάση για την παρασκευή του προσφερόµενου µενού περιγράφονται 
παρακάτω. 
Το βάρος των µερίδων των παρασκευαζόµενων φαγητών καθώς και η ποιότητά τους θα 
είναι σύµφωνα, επί ποινή αποκλεισµού, µε την αγορανοµική διάταξη 7/2009 και ισχύουν. 
Τυχόν αλλαγές στο µενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά 
µπορούν να γίνουν µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι το νέο µενού 
είναι ισάξιας ποιότητας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την 
καλύτερη ποιοτική σύνθεση των µερίδων, καθώς και του 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. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευµένο προσωπικό για την 
πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζοµένων 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 (βιβλιάρια υγείας θεωρηµένα από το αρµόδιο 
τµήµα της ∆/νσης Υγείας από το οποίο να προκύπτει ότι τα εν λόγω άτοµα είναι 
εµβολιασµένα και έχουν κάνει τις αναγκαίες εξετάσεις για µεταδοτικά νοσήµατα, ηπατίτιδα, 
φυµατίωση κτλ και άρα ικανό για την ως άνω εργασία. 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. 
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. 
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Η εποπτεία της λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής του προς προµήθειας 
συσσιτίου, και ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιµοποιουµένων υλικών, 
της ποσότητας και του βάρους των χορηγουµένων µερίδων φαγητού, καθώς και ο 
(αιφνιδιαστικός) έλεγχος της καθαριότητας του χώρου του εστιατορίου, διενεργείται από 
την Επιτροπή ελέγχου συµβάσεων, και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από 
τις καθ’ ύλην αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανοµία, Υγειονοµική Υπηρεσία Υπουργείου 
ή τη ∆/νση Εµπορίου, Κτηνιατρικής, ΕΦΕΤ κ.τ.λ.). 
Τα ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύµβασης από τον 
ανάδοχο, τα δε πορίσµατά τους θα υποβάλλονται στην εκάστοτε αρµόδια υπηρεσία προς 
ενηµέρωση και λήψη σχετικών αποφάσεων όπου τυχόν χρειάζεται. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον 
ασκούν. 
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 ∆/ντη 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. 
 
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. 
Παρακάτω παρουσιάζεται ο αναλυτικός πίνακας πλήρων γευµάτων για τέσσερις εβδοµάδες 
και για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας του προσφερόµενου εδεσµατολογίου από ∆ευτέρα 
µέχρι και Παρασκευή. Το προαναφερόµενο ηµερήσιο εδεσµατολόγιο θα πρέπει απαραίτητα 
να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες υγιεινής διατροφής και τον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

Κοτόπουλο ψητό 
Πατάτα φούρνου 
Σαλάτα  
Φέτα 
Φρούτο  

Παστίτσιο 
Σαλάτα  
Φέτα 
Φρούτο 

Φασόλια µέτρια φούρνου 
Σαλάτα 
Φέτα 
Γλυκό 

Κοκκινιστό 
Πουρές 
Σαλάτα  
Φέτα 
Φρούτο 
 

Αρακάς (50%) µε 
πατάτες 50%) 
Σαλάτα  
Φέτα 
Φρούτα 
 

 
2η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

Κοτοσνίτσελ 
Ριζότο 
Σαλάτα  
Φέτα 
Φρούτο 

Μακαρόνια µε 
κιµά 
Κεφαλοτύρι  
Σαλάτα  
Φέτα 
Φρούτο 
 

Ρεβύθια 
Σαλάτα  
Φέτα 
Γλυκό  

Τας Κεµπάπ 
Πατάτα φούρνου 
Σαλάτα  
Φέτα 
Φρούτο 

Ψαροκροκέτα 
Πουρές 
Σαλάτα  
Φέτα 
Φρούτο 

3η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

Κοτόπουλο  
Πουρές 
Σάλτσα κόκκινη  
Σαλάτα  
Φέτα 
Φρούτο 
 
 

Μπιφτέκι 
Ρύζι 
Σαλάτα  
Φέτα  
Φρούτο 

Φασολάδα 
Σαλάτα  
Φέτα 
Γλυκό 

Μπριζόλα µοσχου 
Σαλάτα 
Φέτα  
Φρούτο 

Σπανακόρυζο 
Σαλάτα 
Φέτα 
Φρούτο 

4η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

Κοτοσνίτσελ 
Μακαρόνια Βίδες 
Κεφαλοτύρι  
Σαλάτα  
Φέτα 
Φρούτο 
 

Σουτζουκάκι 
Πουρές 
Σαλάτα 
Φέτα 
Φρούτο 

Φακές 
Σαλάτα 
Φέτα 
Γλυκό 
 

Μοσχάρι  
Ρύζι 
Σαλάτα 
Φέτα 
Φρούτο 

Ψαροκροκέτα 
Πατάτα Βουτύρου 
Σαλάτα  
Φέτα 
Φρούτο 
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Όλα τα παραπάνω είναι µε ποινή αποκλεισµού. 
Παραπάνω καταγράφεται η σύνθεση του απαιτούµενου µενού σε εικοσαήµερη βάση και 
είναι επί ποινή αποκλεισµού. 
Ο τρόπος παρασκευής και η µορφή του προς προµήθεια γεύµατος µένει ανοιχτά στους 
υποψηφίους. Ωστόσο τα υλικά για την παρασκευή των όσων πρέπει να είναι σύµφωνα µε 
τον σχετικό πίνακα υλικών της παρούσης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ / ΣΚΕΥΗ 
�Θερµοθαλάµους που να τηρούν τις προδιαγραφές µέσα στους οποίους θα µεταφέρονται 
τα φαγητά προκειµένου να διατηρούνται ζεστά, 
�∆ίσκοι µε χωρίσµατα 
�Επικάλυψη δίσκων από ειδικό πλαστικό µίας χρήσεως για καλύτερη διασφάλιση της 
υγιεινής (θεωρείται προαιρετικό στην προσφορά και λαµβάνεται υπόψη, ως προσφορά) 
�Μαχαιροπίρουνα, 
�Αλατιέρες, πιπεριέρες, 
�Χαρτοπετσέτες, 
�Υλικά καθαριότητας (για τον καθαρισµό των σκευών τους και του χώρου εν γένει) 
�Ότι άλλα εργαλεία θεωρεί ο ανάδοχος και η ∆/νση του σχολείου απαραίτητα για την 
εξασφάλιση της καλύτερης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας. 
�Ισοθερµικά κιβώτια για τη µεταφορά των τροφίµων που πρέπει να διατηρούνται σε 
ψύξη όπως γαλακτοκοµικά. 
Επισηµαίνεται ότι όλη η υλικοτεχνική υποδοµή θα είναι καινούρια και για κάθε πιθανή 
φθορά των προς χρήση συσκευων ή επίπλων θα πρέπει να αντικαθίσταται µε άλλη ίδιας 
ποιότητας. 
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. 
ΙΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
Παρακάτω προτίθεται οι προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτουν τα προς προµήθεια 
τρόφιµα που θα αποτελούν τις πρώτες ύλες για την παρασκευή του συσσιτίου των µαθητών 
του Μουσικού σχολείου Καρδίτσας. 
Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα του τελικού 
προς προµήθεια προϊόντος και εποµένως θέτει αυστηρές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια 
παρασκευής του (από την προµήθεια των πρώτων υλών έως το σερβίρισµα), τις οποίες ο 
ανάδοχος υποχρεούται να δεσµευτεί µε υπεύθυνη δήλωσή του ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα, ότι θα προµηθεύεται τα προϊόντα µε τις παρακάτω προδιαγραφές και ότι θα 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε αιφνιδιαστικό έλεγχο της αναθέτουσας αρχής, προκειµένου 
να διαπιστωθεί αν τηρείται η προµήθεια προϊόντων µε τις προδιαγραφές που ορίζει η 
διακήρυξη και η σύµβαση. 

1) ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ 
Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγµένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόµιµα, να έχει 
υποστεί κρεοσκοπικό 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 µε µικρή κατηγορία λίπους. 

Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσής του στον φορέα δεν πρέπει να παρουσιάζει 
θερµοκρασία ανώτερη των +7ο C 
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οξύτητα (ΡΗ) µεγαλύτερη του 6,1 και µικρότερη του 5,6 και 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 σφαγεί σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία και θα παράγεται σε 
εργοστάσιο νοµίµως αδειοδοτούµενο µε Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθµός 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 σφαγεί 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. ∆εν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσµία, απαλλαγµένα 
αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να φέρουν τη σφραγίδα του 
πτηνοσφαγείου και την ηµεροµηνία σφαγής και ανάλωσης. Τα προσκοµιζόµενα κοτόπουλα 
(τ.65%) να είναι σφαγµένα, αποπτερωµένα, χωρίς κεφάλι και πόδια που κόβονται στους 
ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς στο συκώτι, στοµάχι, καρδιά και 
έντερα. Το βάρος τους πρέπει να είναι 1.200 γρ. έως 1.400 γρ. 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 
Αριθµός 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. 
ΕΙ∆Η ΦΡΕΣΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ: ΣΑΡ∆ΕΛΑ, 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 τους, στα δε φιλετοποιηµένα ή 
τεµαχισµένα µέχρι 15% του βάρους τους. Αν ανέρχεται πάνω από τα ανωτέρω όρια, τότε 
θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία του κατ/νου αλιεύµατος το καθαρό βάρος του. 
Όλα τα ψάρια θα πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να µην παρουσιάζονται σηµεία 
αφυδάτωσης, αποχρωµατισµού ή οσµής µη κανονικής και γενικά να πληρούν τις εκάστοτε 
περί τροφίµων ισχύουσες γενικές διατάξεις. 
Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόµιση βεβαίωσης της ∆/νσης 
Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριµένη 
εγκατάσταση µε HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής 
Έγκρισης). 
4) ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
Τα οπωρολαχανικά θα είναι Α’ ποιότητας, της εποχής, φρέσκα και θα πληρούν τις  
προδιαγραφές της Ε.Ε. 
Απαγορεύεται η ύπαρξη ελαττωµατικών φρούτων στην ποσότητα προς κατανάλωση που 
µεταφέρεται στο σχολείο.  
Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο 
τιµολόγιο αναγράφονται λεπτοµερώς χαρακτηρισµοί του προσκοµιζοµένου είδους, 
κατηγορία και τόπος προέλευσης και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: 
Μέρλιν, Κρήτης κτλ ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους κτλ ΑΧΛΑ∆ΙΑ: Κρυστάλια κτλ. 
5) 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 ∆/νση Κτηνιατρικής. Τα δε δικαιολογητικά και 
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βεβαιώσεις που αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω απαιτείται να είναι στη διάθεση του 
προµηθευτή για κάθε έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές. 
6) ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙ0ΜΕΝΟ 
Τα προµηθευόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές σύµφωνα µε τον κώδικα 
Τροφίµων & Ποτών και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια. Ιδιαίτερη 
έµφαση πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και τη µεταφορά. 
Το παστεριωµένο γάλα πρέπει: 
Α. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία 
για µικρό χρονικό  
διάστηµα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15’’ ή ισοδύναµος συνδυασµός) ή σε διαδικασία 
παστερίωσης που χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου και θερµοκρασίας για 
την επίτευξη ισοδύναµου αποτελέσµατος. 
Β. Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση 
στη δοκιµασία υπεροξείδασης. 9στόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωµένου γάλακτος 
µε αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία υπεροξείδασης υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα 
του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλής παστερίωσης». 
Γ. Αµέσως µετά την παστερίωση να ψύχεται το συντοµότερο δυνατόν σε θερµοκρασία που 
δεν υπερβαίνει τους 6ο C στην οποία και συντηρείται, αποθηκεύεται και διανέµεται, η δε 
διάρκεια της συντήρησής του καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις 5 ηµέρες συµπεριλαµβανοµένης και της ηµεροµηνίας παστερίωσης. 
∆. Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ηµεροµηνία της 
παστεριώσεως. 
Ε. Να προέρχεται από εγκατάσταση αδειοδοτηµένη και εγκεκριµένη από τη ∆/νση 
Κτηνιατρικής. 
7) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 
Το προσφερόµενο είδος θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, παραγόµενο από πρόβειο ή µε 

µείγµα πρόβειου-γίδινου γάλακτος, 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 και 
γ) η ηµεροµηνία παραγωγής. 
Τα τρίµµατα αποκλείονται. 
8) ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΛΙΠΑΡΑ 3,9% 
Να έχει περιεκτικότητα σε παραδοσιακό λίπος 3,9% από νωπό γάλα, σε συσκ. 200 γρ., 
αεροστεγώς κλεισµένο και να 
παρασκευάζεται σε εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριµένα. Το προµηθευόµενο γιαούρτι και τα 
εργαστήρια παρασκευής τους να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ισχύων κώδικας 
τροφίµων και ποτών. 
9) ΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ 
Το νωπό βούτυρο θα παρασκευάζεται από πλήρες και κανονικό γάλα αγελάδος ή πρόβειο 
παστεριωµένο ή να προέρχονται από παστεριωµένη κρέµα, να φέρει προστατευτικό 
περιτύλιγµα έναντι δυσµενών εξωτερικών επιδράσεων και να έχει παρασκευασθεί σε 
εγκαταστάσεις αδειοδοτηµένες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Τα σκληρά και ηµίσκληρα τυριά να είναι Α’ ποιότητας και να έχουν παρασκευασθεί σε 
εγκαταστάσεις αδειοδοτηµένες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και στην προσφορά 
να δηλώνεται η προέλευσή τους. 
10) ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΡΥΖΙ 
Τα προµηθευόµενα ζυµαρικά να πληρούν τις διατάξεις του κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 
11) ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΠΑΡΘΕΝΟ 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα έλαια και παράγωγά τους που θα χρησιµοποιούνται για την 
παρασκευή του προς 
προµήθεια συσσιτίου. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
124 της αρ. 15523/31-08-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/τ.Β’/31-08-2006). Συγκεκριµένα: 
Πρόκειται αποκλειστικά για: 
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�Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που 
παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µη µηχανικές µεθόδους, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
�Ελαιόλαδο παρθένο, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας 
από ελιές και µόνο µε µη 
µηχανικές µεθόδους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
�Ελαιόλαδο που αποτελείται από εξευγενισµένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες  διατάξεις. 
 
12) ΑΡΤΟΣ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Ο προσφερόµενος άρτος – αρτοσκεύασµα πρέπει να είναι φρέσκο, παραγωγής της ίδιας 
ηµέρας, 70 γρ., παρασκευασµένο από εγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες αλεύρων, 
σύµφωνα µε τον κώδικα Τροφίµων & Ποτών. 
 
13) ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Τα προσφερόµενα είδη παντοπωλείου θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες 
διατάξεις. 
Όλα τα προς προµήθεια προϊόντα για την παρασκευή του συσσιτίου καθώς και οι µονάδες 
παραγωγής, συσκευασίας ή διανοµής τους πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις Κ.Υ.Α. 
15523/31-08-2006 (ΦΕΚ 187/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. 
Για τη νοµιµότητα όλων των παραπάνω θα γίνονται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες 
επιτροπές και οι τυχόν παρατυπίες θα επιφέρουν τις αντίστοιχες κυρώσεις (έκπτωτος, 
πρόστιµα, κτλ). 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 

Σύνολο 
µαθητών 

Ηµέρες 
Σίτισης  

Αξία 
Γεύµατος € 

Συνολική 
∆απάνη € 

250 40 3,52 35.200,00 

ΦΠΑ 13%      

Συνολική 
∆απάνη 

  39.776,00 

 

 
                                                                                   Ο δήµαρχος  

 
 
 
          ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
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