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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΑΠ: 22487/2013

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ:
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013
(∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ∆ΕΚ-2013) »
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 2013
(∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ∆ΕΚ-2013 ∆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 2013.
 Την υπ’ αριθ. 373/2013 απόφαση του ∆.Σ. με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος
ανάθεσης της προμήθειας & την 354/2013 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
 Το πρακτικό της 30/07/13 αρ. 20179 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),
 Την υπουργική απόφαση με αριθμό Γ2/3732/20-09-1988 (ΦΕΚ 767/τ.Β΄/21-101988) περί ‘’∆ωρεάν σίτισης μαθητών Μουσικών Γυμνασίων’’,
 Το γεγονός ότι έχουν δεσμευθεί πιστώσεις ύψους 45.533,72 €
στον Κ.Α.:
15.6481.0000 του προϋπολογισμού του ∆ήμου οικ. έτους 2013.
 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 2013
(∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ∆ΕΚ-2013 ∆ήμου Καρδίτσας.
Η παραπάνω προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 45.460,80 με Φ.Π.Α.
23%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων
έτους 2013:
α/α Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

15-6481.0000

ΠΟΣΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥ
45.533,72€
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ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Καρδίτσας την
04/09/2013 και ώρα 12:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο υπ'
αριθ. 10/07/2013 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών & ενδεικτικού προϋπολογισμού, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 354/2013
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 04/09/2013 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 οποίο 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. 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-σταθεροποιητέςχρωστικές 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
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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 5% του προϋπολογισμού. Η εγγύηση
συμμετοχής ανέρχεται σε 2.273,04 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.
δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
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.
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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)
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.
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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.),
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

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.
Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής
τροφίμων.
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.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές για μέρος της προκηρυσσόμενης προμήθειας δε θα γίνονται δεκτές.
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.
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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 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 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
3,28
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.
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
επικυρωμένα αντίγραφα, Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες, δε θα γίνονται δεκτές εκτός αν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία ο
υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα
που βρίσκονται στα χέρια του (άρθρο 14 Ν. 1599/86).
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
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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 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, όποτε 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 10% επί του συμβατικού ποσού χωρίς το
Φ.Π.Α.
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.
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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.
Η ανωτέρω Σύμβαση δύναται να παραταθεί με μονομερή έγγραφη δήλωση του πρώτου
των συμβαλλομένων απευθυνόμενη προς τους προμηθευτές εγκαίρως προ της λήξεως
της για ένα ακόμη δίμηνο.
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
τακτικής απολύμανσης του μεταφορικού μέσου του προμηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης
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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 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.
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ΑΡΘΡΟ 12ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήμου και
Θα δημοσιευθεί τουλάχιστον στις εφημερίδες που απαιτούνται από τη νομοθεσία.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής &
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές
που
ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι.
Ο δήμαρχος

ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Προμήθεια : Σίτιση μαθητών Μουσικού ΓυμνασίουΛυκείου Καρδίτσας

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠ. : 45.460,80 € χωρίς το Φ. Π. Α.
Κα:15-6481.0000 CPV: 15894210-6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η μελέτη περιλαμβάνει την σίτιση πλήρους μεσημβρινού γεύματος των 210 μαθητών του
Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2013-2014( χρονικό διάστημα Σεπ –
∆εκ 2013), περίπου εξήντα έξι (66) εργάσιμων ημερών, προϋπολογισμού 45.460,80
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 έπιπλα για την απρόσκοπτη παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, δηλαδή
θερμοθαλάμους, δίσκους κ.τ.λ. όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα ΙΙ του

12
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-σταθεροποιητέςχρωστικές 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.

14
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ
Κοτόπουλο
ψητό
Πατάτα
φούρνου
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο
Κοτοσνίτσελ
Ριζότο
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

Κοτόπουλο
Πουρές
Σάλτσα κόκκινη
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

Κοτοσνίτσελ
Μακαρόνια
Βίδες
Κεφαλοτύρι
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

ΤΡΙΤΗ
Παστίτσιο
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

Μακαρόνια
με κιμά
Κεφαλοτύρι
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο
Μπιφτέκι
Ρύζι
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

ΤΕΤΑΡΤΗ
1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Φασόλια μέτρια
φούρνου
Σαλάτα
Φέτα
Γλυκό

2η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Ρεβύθια
Σαλάτα
Φέτα
Γλυκό

3η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Φασολάδα
Σαλάτα
Φέτα
Γλυκό

4η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Σουτζουκάκι Φακές
Πουρές
Σαλάτα
Σαλάτα
Φέτα
Φέτα
Γλυκό
Φρούτο

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κοκκινιστό
Πουρές
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

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

Τας Κεμπάπ
Πατάτα
φούρνου
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

Ψαροκροκέτα
Πουρές
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

Μπριζόλα
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

Σπανακόρυζο
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

Μοσχάρι
Ρύζι
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

Ψαροκροκέτα
Πατάτα
Βουτύρου
Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο

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
μεταφέρονται τα φαγητά προκειμένου να διατηρούνται ζεστά,
∆ίσκοι με χωρίσματα

στους

οποίους

θα
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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
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 λειτουργούνται πτηνοσφαγεία, ανεπτυγμένο μυϊκό
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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
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.
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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:
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
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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
210
ΦΠΑ 13%
Συνολική
∆απάνη

Ημέρες
Σίτισης
66

Αξία
Γεύματος €
2,90265

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΜΠΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Συνολική
∆απάνη €
40.230,80
5.230,00
45.460,80

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΣΙΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

