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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια έτοιμου ημερήσιου γεύματος για τη σίτιση των 

μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκειακές Τάξεις Αμπελοκήπων κατά το σχολικό έτος 2022-2023, κατά 

τις ημέρες που αυτό λειτουργεί, (εκτός των εορτών, αργιών, εξετάσεων, καταλήψεων και εκτός περιόδων 

απαγόρευσης λειτουργίας σχολικών μονάδων για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος), συνολικού 

προϋπολογισμού 167.127 € με τον Φ.Π.Α., ήτοι: 

Είδος Προμήθειας CPV 
Ενδεικτική 

Δαπάνη  
χωρίς  ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 

13 % 

Ενδεικτική       
Δαπάνη 

με Φ.Π.Α. 

Κ.Α.Ε. 
Τρόπος 

κάλυψης της 
δαπάνης 

Προμήθεια 
έτοιμου ημερήσιου 

γεύματος για τη 
σίτιση των  

μαθητών του 
Καλλιτεχνικού 
Γυμνασίου-Λ.Τ. 
Αμπελοκήπων 
(2022-2023) 

15894210-6 147.900€ 19.227€ 167.127€ 15.6481.07 
Επιχορήγηση 

ΥΠ.ΕΣ. 

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και θα βαρύνει αναλογικά 

τους  προϋπολογισμούς του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2022-23.  

 
Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με: 

1. Τις παραγράφους 1 και 2 της υπ. αριθμ. Γ2/3732/88 Κ.Υ.Α. με αριθ. (ΦΕΚ 767 Β’/21-10-1988), «Δωρεάν 

σίτιση μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων» ήτοι «a. Μαθητές που φοιτούν σε Μουσικό Γυμνάσιο σιτίζονται 

δωρεάν στο σχολείο αυτό. Για τη δωρεάν αυτή σίτιση εξουσιοδοτείται ο οικείος Νομάρχης όπου εδρεύει το 

Μουσικό Γυμνάσιο στο οποίο φοιτούν οι μαθητές αυτοί, να προβαίνει με απόφασή του, κατόπιν 

μειοδοτικού διαγωνισμού ή απευθείας, χωρίς μειοδοτικό διαγωνισμό λόγω του κατεπείγοντος, στην 

ανάθεση σε επιχείρηση της προμήθειας πλήρους μεσημβρινού γεύματος για τους μαθητές». 

2. Του άρθρου 2 παρ.9 εδαφ. β του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α’/30-09-1985), «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε από την παρ. 1 
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άρθ. 14 Ν. 1771/88 (ΦΕΚ 71 Α’/19-04-1988) ήτοι «Μαθητές που φοιτούν σε Αθλητικό ή Μουσικό Γυμνάσιο 

ή Λύκειο, μπορούν να μεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται 

δωρεάν ή και να διαμένουν δωρεάν στην πόλη όπου λειτουργεί το σχολείο». 

3. Του άρθρου 94 παραγρ.4. εδαφ. 18 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010), «Περίληψη Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

αναφορικά με τις αρμοδιότητες οι οποίες μεταφέρθηκαν στους Δήμους, ήτοι «Η μεταφορά μαθητών από 

τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων Ειδικής 

Αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και 

Λυκείων». 

4. Του άρθρου 8 του Ν. 4089/12 (ΦΕΚ 206 Α/26-10-2012), «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)», μεταφορά αρμοδιότητας 

στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις», όπου αναφέρεται ότι «το εδάφιο 18 της παρ. 4 του άρθρου 94 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) από 1.7.2013 καταργείται». 

5. Του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α’/14-04-2014), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών», όπου στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) προστίθεται 

εδάφιο 18, με ισχύ από 1.7.2013, ως εξής: «Η σίτιση μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων». 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει  τιμής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 

Η συντάξασα 
 
 
 
            Δήμητρα Βατάλη 

             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Παιδείας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
 

Γεώργιος Κατζικάς 
        

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη, 02 / 06 / 2022 
 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, 

Αθλητισμού, Πολιτισμού 
 

Μαγδαληνή Ρουσσέτη 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-

Λυκειακές Τάξεις του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης για το Σχολικό έτος 2022-2023. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή ημερήσιου έτοιμου γεύματος «σνακ» (τύπου 

σάντουιτς ή πίτα) σε όλους τους εγγεγραμμένους μαθητές/τριες του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκειακές 

Τάξεις Αμπελοκήπων. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού μαθητών/τριών, καθώς και της περιορισμένης 

χωρητικότητας του υπάρχοντος χώρου εστίασης, το μενού της σίτισης θα περιλαμβάνει στερεά τροφή και 

θα προσφέρεται στους μαθητές/τριες με ατομικό πακέτο χωρίς να απαιτείται η λειτουργία και η χρήση 

τραπεζαρίας. 

Ο ακριβής αριθμός των ημερησίων γευμάτων δηλώνεται με έγγραφο του Διευθυντή του σχολείου προς 

τον ανάδοχο – προμηθευτή κατά την έναρξη εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με το 23/22-03-

2022 έγγραφο του Διευθυντή του σχολείου, η σίτιση αφορά τους 290 μαθητές/τριες του Καλλιτεχνικού 

Γυμνασίου επί της οδού Ανθυπολοχαγού Πανταζόπουλου 12Α στους Αμπελόκηπους και των Λυκειακών 

Τάξεων επί της οδού Ναυάρχου Κουντουριώτου 33 στη Μενεμένη για το Σχολικό έτος 2022-2023. 

Ενδεχόμενες μεταβολές στις ποσότητες και τις ημέρες παροχής της σίτισης, όταν και εάν προκύψουν, θα 

γνωστοποιούνται εγγράφως και εμπρόθεσμα από τη Διεύθυνση του σχολείου προς τον ανάδοχο 

προμηθευτή. 

Η σίτιση των μαθητών/τριών θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (5 ημέρες) που θα 

είναι ανοικτά τα σχολεία, ήτοι πλην εορτών και λοιπών αργιών, χωρίς να περιλαμβάνονται ωστόσο, και οι 

ημέρες των εξετάσεων, και για χρονικό διάστημα από την έναρξη μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 

(9ος/2022 έως 5ος/2023), όπως ορίζεται με τις σχετικές κάθε φορά αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας. 

Ο αριθμός των γευμάτων που θα προσφέρονται καθημερινά υπολογίζεται ως ο αριθμός των 

μαθητών/τριών, οι οποίοι θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου. Ο ακριβής αριθμός θα επιβεβαιώνεται σε 

καθημερινή βάση μετά από επικοινωνία με τον διευθυντή του σχολείου. Η ημερήσια αποζημίωση του 

αναδόχου θα προκύπτει από τον αριθμό των ημερησίως δηλωθέντων μαθητών/τριών από τον Διευθυντή 

του σχολείου επί της αξίας του ημερήσιου συσσιτίου για κάθε μαθητή/τρια. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη 

σίτιση μικρότερου ή μεγαλύτερου αριθμού μαθητών/τριών με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των 

ειδών που τελικά θα παραδοθούν δεν θα υπερβαίνει το ποσό του συμβατικού προϋπολογισμού. 

Η σίτιση των μαθητών θα γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται 

στην παρούσα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για την 
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πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων μαθητών/τριών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δεσμεύει έναν 

υπάλληλο σε κάθε σχολική μονάδα, προκειμένου να μεριμνήσει για τη μεταφορά και τη διανομή των 

γευμάτων στους μαθητές/τριες. Η αναθέτουσα αρχή, μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή του 

σχολείου μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει υπάλληλό του (π.χ. για λόγους υγείας, 

ανάρμοστης συμπεριφοράς, έλλειψης καθαριότητας). Ο απολυόμενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν 

δικαιούμενη αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στις 13.00 το μεσημέρι να προσέρχεται μεταφέροντας σε κατάλληλο όχημα το 

ημερήσιο γεύμα έτοιμο και φρέσκο. Η παρασκευή των γευμάτων θα είναι ημέρας, αποκλειόμενης της 

μεθόδου προκατάψυξης τύπου cook and freeze, επί ποινή αποκλεισμού και θα προσφέρεται σε 

επιτρεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία συσκευασίες. 

Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της σίτισης του συνόλου 

των μαθητών και σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολείων. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύεται με δικά του έξοδα και δικής του ευθύνη τα τρόφιμα 

και τα υλικά για την παρασκευή των φαγητών, και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα τους.  Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα στους χώρους σίτισης-διανομής με δικά του έξοδα.  

Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή έτοιμων προς κατανάλωση γευμάτων πρέπει να 

πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο, με την εφαρμογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και 

υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου 

(HACCP), με βάση τον κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε και 

όπως αυτός έχει μεταφερθεί στην ελληνική νομοθεσία και ισχύει. 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.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ 
 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

▪ Τοστ ολικής άλεσης 
(60γρ) με ημίσκληρο 
τυρί (40γρ) και 
τομάτα (30γρ) 

▪ Γάλα 1.5% 
▪ Φρούτο 
▪ Μικρό παστέλι 

(120γρ)   

▪ Κοτόπιτα ολικής 
άλεσης (140γρ) 

▪ Φρούτο 
▪ Γιαούρτι 2% 

▪ Πίτσα ολικής άλεσης 
με κοτόπουλο και 
λαχανικά (140γρ) 
(κοτόπουλο, 
μοτσαρέλα, ανάμικτα 
κίτρινα τυριά, 
μανιτάρια, ντομάτα 
πράσινη πιπεριά) 

▪ Φρούτο 
▪ Γιαούρτι 2% 
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ΤΡΙΤΗ 

▪ Αραβική πίτα ολικής 
άλεσης (80γρ) με 
κοτόπουλο (50γρ), 
ημίσκληρο τυρί 
(20γρ) και 
καρότο/iceberg 
(30γρ) 

▪ Γάλα 1.5% 
▪ Φρούτο 

▪ Μπαγκέτα ολικής 
άλεσης (60γρ) με 
ψητή ομελέτα 
λαχανικών (70γρ)  

▪ Γάλα 1.5% 
▪ Φρούτο 
▪ Μικρή μπάρα 

δημητριακών με 
σοκολάτα υγείας (40-
50γρ) 

▪ Ψωμί στρογγυλό 
ολικής άλεσης (60γρ) 
με αυγό (50γρ), 
ημίκληρο τυρί (40γρ), 
ντομάτα (30γρ), και  
αγγούρι (30γρ) 

▪ Γάλα 1.5% 
▪ Φρούτο 
▪ Μικρό αρτοσκεύασμα 

μουστοκούλουρο (40-
60γρ)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 

▪ Πίτα λαχανικών 
ολικής άλεσης 
σπανακοτυρόπιτα 
(140γρ) 

▪ Φρούτο 
▪ Γιαούρτι 2% με μέλι 

▪ Μπαγκέτα ολικής 
άλεσης (60γρ) με 
ανθότυρο (60γρ) και 
ψητά λαχανικά ( 
κολοκύθι (20γρ), ή 
μελιτζάνα (20γρ) 

▪ Γάλα 1.5% 
▪ Φρούτο 
▪ Μικρό αρτοσκεύασμα 

σταφιδόψωμο (40-
60γρ)  

▪ Πίτα λαχανικών 
ολικής άλεσης 
σπανακόπιτα (140γρ) 

▪ Φρούτο 
▪ Γιαούρτι 2% με μέλι 

ΠΕΜΠΤΗ 

▪ Ψωμί στρογγυλό 
ολικής άλεσης (60γρ) 
με αυγό (50γρ), 
ημίσκληρο τυρί 
(40γρ), ντομάτα 
(30γρ), και αγγούρι 
(30γρ) 

▪ Γάλα 1.5% 
▪ Φρούτο 
▪ Μικρό αρτοσκεύασμα 

μουστοκούλουρο (40-
60γρ)  

▪ Ψωμί στρογγυλό 
ολικής άλεσης με 
μπιφτέκι λαχανικών 
(90γρ), σος 
γιαουρτιού (10-15γρ) 
ντομάτα (30γρ) και 
αγγούρι (30γρ) 

▪ Γάλα 1.5% 
▪ Φρούτο 

▪ Αραβική πίτα ολικής 
άλεσης (80γρ) με 
κοτόπουλο (50γρ), 
ημίσκληρο τυρί 
(20γρ) και τομάτα 
(30γρ) 

▪ Γάλα 1.5% 
▪ Φρούτο 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

▪ Πίτα λαχανικών 
ολικής άλεσης 
σπανακόπιτα (140γρ) 

▪ Φρούτο 
▪ Μικρό ρυζόγαλο (140 

γρ)  

▪ Πίτα λαχανικών 
ολικής άλεσης 
σπανακόπιτα (140γρ) 

▪ Φρούτο 
▪ Μικρό αρτοσκεύασμα 

μουστοκούλουρο (40-
60γρ)  

▪ Ψωμί στρογγυλό 
ολικής άλεσης (90γρ) 
με μπιφτέκι βόειο 
(90γρ), μαρούλι, 
ημίσκληρο τυρί 
(40γρ), ντομάτα 
(30γρ) και αγγούρι 
(30γρ) 

▪ Φρούτο 
▪ Μικρή μπάρα 

δημητριακών με 
σοκολάτα υγείας (40-
50γρ) 

 
 

Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο βασίζεται στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και τον Ελληνικό Διατροφικό 

Οδηγό για βρέφη, παιδιά και εφήβους, ο οποίος δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Προληπτικής και Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής. Οι προτάσεις στηρίζονται στη λίστα 
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επιτρεπόμενων τροφίμων, όπως ορίζεται από τις υπ.’  αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.81025 (ΦΕΚ 2135/Β’/4—11-2013) και 

Υ1γ/Γ.Π.966605 (ΦΕΚ 2800/Β’/4-11-2013) Υγειονομικές Διατάξεις.  

Η καθημερινή σίτιση των μαθητών/τριών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκειακές Τάξεις Αμπελοκήπων 

θα γίνεται σε ατομικές μερίδες και ατομική συσκευασία, σε περιέκτες επιτρεπόμενους από τη νομοθεσία, 

που κλείνουν αεροστεγώς. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται κουβέρ δηλ. σερβίτσιο για το επιδόρπιο και 

χαρτοπετσέτες. Η συσκευασία, μεταφορά και διανομή του γεύματος στους μαθητές/τριες του σχολείου από 

το προσωπικό του αναδόχου. Απαγορεύεται η εκ μέρους του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου 

και δεξαμενής υγραερίου στο χώρο που παραχωρείται από τα σχολεία για την συντήρηση των φαγητών σε 

κατάλληλη θερμοκρασία. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση φιαλών υγραερίου για τη λειτουργία σχετικών 

συσκευών. 

Τυχόν αλλαγές στο διαιτολόγιο γίνονται αποδεκτές, είτε κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του σχολείου 

και εισήγησης των μαθητών/τριών του σχολείου (π.χ. περίοδο νηστείας, αλλεργία-δυσανεξία σε κάποιο είδος 

τροφής, προτίμηση σε χορτοφαγικό μενού), είτε λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά. Οι αλλαγές θα 

πραγματοποιούνται με τον όρο ότι το νέο διαιτολόγιο θα είναι ίσης θρεπτικής αξίας. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των προσφερόμενων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

όποτε το κρίνει απαραίτητο. Σε περίπτωση απόρριψης είδους ομόφωνα από την Επιτροπή Παραλαβής ο 

προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση του είδους, παραιτούμενος ρητώς από κάθε δικαίωμα 

διαιτησίας. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ποιότητα 

Όλα τα προς προμήθεια προϊόντα για την παρασκευή των γευμάτων καθώς και οι μονάδες παρασκευής, 

συσκευασίας ή διανομής τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. ‘ αριθμ. 1288/17 ΚΥ.Α. 

(ΦΕΚ 1763 Β/22-05-2017), που αφορά την τροποποίηση της υπ.’ αριθμ. 15523/30-08-2006 Κ.Υ.Α. των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. 

(178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004,), με τις Οδηγίες 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-2-2014) και με τις τελευταίες αλλαγές του 

Ν. 4691/2020, στους οποίους περιγράφονται και οι εκάστοτε κυρώσεις. 
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Τα τρόφιμα και γενικότερα οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα θα πρέπει να 

είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν όλους του όρους του Κώδικα τροφίμων και ποτών και των υγειονομικών 

και αστυκτηνιατρικών διατάξεων. 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 και επιβλαβή για την υγεία των 

μαθητών/τριών. Το καθημερινό γεύμα θα παρασκευάζεται αυθημερόν και θα τυποποιείται σε 

επιτρεπόμενες από της σχετική νομοθεσία συσκευασίες. 

Ειδικότερα, ο κιμάς θα κόπτεται από κρέας εγχώριας προέλευσης ή από χώρες της Ε.Ε. και θα φέρει 

σφραγίδα και άδεια καταλληλότητας της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας 

ζώου (ελιά ή σπάλα) άριστης θρεπτικής, φυσικής μυϊκής ανάπτυξης και μικρού ποσοστού λιπώδους ιστού 

που έχει σφαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 

ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. Θα παρασκευάζεται σε εργοστάσιο νομίμως 

αδειοδοτούμενο με Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης.  

Τα κοτόπουλα (κομμάτι από στήθος) θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαχτεί κανονικά σε 

εγκεκριμένα και νόμιμα πτηνοσφαγεία, τα οποία που θα έχουν αριθμό έγκρισης ή καταχώρισης από την 

οικία Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ή άλλη αρμόδια υπηρεσία. Θα πρέπει να είναι εγχώριας προέλευσης ή 

από χώρα της Ε.Ε και να φέρουν την σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου με ημερομηνία σφαγής και 

λήξεως του προϊόντος. Τα κοτόπουλα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις.  

Το μπιφτέκι λαχανικών θα παρασκευάζεται από οπωρολαχανικά νωπά ή κατεψυγμένα που θα είναι Α΄ 

ποιότητας, και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες, αλλοιώσεις κλπ. Τα 

οπωρολαχανικά θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύουν σήμερα. Απαγορεύεται η χρήση κονσερβοποιημένων λαχανικών. 

Τα οπωρολαχανικά θα είναι αρίστης ποιότητας, , φρέσκα, της εποχής (πρόσφατης συλλογής) και χωρίς 

ίχνη προσβολών από έντομα, παράσιτα, ασθένειες, αλλοιώσεις και ζημιές από παγετό. φρούτων Επιπλέον, 

να είναι καθαρά και καλά πλυμένα (απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων καθώς και ίχνη 

φυτοφαρμάκων). Απαγορεύεται η ύπαρξη ελαττωματικών φρούτων στην ποσότητα που διανέμεται στα 

σχολεία. Στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο πρέπει να αναγράφονται ο χαρακτηρισμός του 

είδους, η κατηγορία και ο τόπος προέλευσης του π.χ. πορτοκάλια Μέρλιν Κρήτης κτλ. Γενικά, τα 

οπωρολαχανικά πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Κοινοτικές 
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και Υγειονομικές διατάξεις και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύουν σήμερα. 

Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά να είναι Α’ ποιότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και να έχουν παρασκευασθεί σε εγκαταστάσεις αδειοδοτημένες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

στην προσφορά να δηλώνεται η προέλευση, η τοποθεσία και η ημερομηνία παραγωγής τους.  

Το γάλα θα παρασκευάζεται με μειωμένα λιπαρά (1,5%), θα φέρει προστατευτικό περιτύλιγμα έναντι 

δυσμενών εξωτερικών επιδράσεων και να έχει παρασκευασθεί σε εγκαταστάσεις αδειοδοτημένες, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Το γιαούρτι να έχει περιεκτικότητα 2% από νωπό γάλα, σε συσκευασία 200 γραμμαρίων, αεροστεγώς 

κλεισμένο και να παρασκευάζεται σε εγκεκριμένα εργαστήρια. Το γιαούρτι και η σος γιαουρτιού πρέπει να 

πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο Κώδικας τροφίμων και Ποτών.  

Το ελαιόλαδο που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι παρθένο Α’ ποιότητας, που παράγεται απευθείας 

από ελιές πρόσφατης Ελληνικής παραγωγής. Θα πρέπει να πληρεί τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 

15523/31.08.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/τ.Β΄/31.08.2006) τροποποίηση ΦΕΚ 1763/τ Β΄/22-5-2017.  

Ο προσφερόμενος άρτος και όλα τα αρτοσκευάσματα πρέπει να είναι φρέσκα, παραγωγής της ιδίας 

ημέρας, από εγκεκριμένους τύπους ή κατηγορίες αλεύρων, σύμφωνα με τον κώδικα Τροφίμων & Ποτών. 

Γενικά, τα λοιπά προμηθευόμενα είδη πρέπει να πληρούν τους εκάστοτε όρους περί Τροφίμων και 

Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να εφαρμόζει στην επιχείρησή του 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2015 ή ισοδύναμο και Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας 

Τροφίμων κατά ISO 22000 : 2005 ή ισοδύναμο.  

Το φαγητό θα μαγειρεύεται με παραδοσιακό τρόπο το πρωί της ίδιας ημέρας και θα προσφέρεται για 

σίτιση. Αποκλείεται η χρησιμοποίηση υπολοίπων φαγητών προηγούμενων ημερών.  

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του προσφερόμενου γεύματος, όπως και 

για τον ασφαλέστερο και υγιεινότερο τρόπο μεταφοράς των γευμάτων στο Σχολείο.    

 

Ποσότητα 

Το βάρος της κάθε μερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες αγορανομικές 

(7/2009 – ΦΕΚ 1388 Β΄/13.07.2009) και λοιπές διατάξεις όπως ισχύουν. 
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Συσκευασία 

Το ημερήσιο γεύμα θα συσκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφαλούς και 

υγιεινής μεταφοράς και θα συνοδεύεται από κατάλληλα κουβέρ και χαρτοπετσέτες κ.λπ. 

 

Μεταφορά 

Το ημερήσιο φαγητό θα μεταφέρεται στο χώρο σίτισης, με κατάλληλο όχημα εφοδιασμένο με σχετική 

άδεια εντός μιάμιση (1 1/2) ώρας από την παρασκευή του, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη 

αλλοίωση της ποιότητας του και να μπορεί να καταναλωθεί άμεσα και μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο 

(2) ωρών από την παραγωγή του. Το φαγητό θα μεταφέρεται από τη μονάδα παρασκευής του και όχι από 

ενδιάμεση μονάδα, όπου θα αναθερμαίνεται. Το φαγητό θα μεταφέρεται εντός των κλειστών δοχείων 

παρασκευής του. Όσοι έρχονται σε επαφή με το φαγητό θα ακολουθούν κανόνες ατομικής υγιεινής θα 

φορούν ενδύματα εργασίας κατά τη διανομή και θα έχουν ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία θα 

επιδεικνύουν στην Επιτροπή παραλαβής, αν και όποτε ζητηθούν. Η μεταφορά των μερίδων θα γίνεται με 

φροντίδα του προμηθευτή και θα πρέπει να πληροί αυστηρά τούς όρους υγιεινής και καθαριότητας, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται κάθε εργάσιμη 

ημέρα, σε χρόνο και χώρο που θα καθορισθεί μετά από έγγραφη υπόδειξη της Διεύθυνσης του Σχολείου 

και με δυνατότητα τροποποίησης μετά από έγκαιρη ενημέρωση προς τον προμηθευτή.  

 

Διανομή 

Η διανομή του φαγητού στους μαθητές, καθώς επίσης και η αποκομιδή των απορριμμάτων, θα γίνεται 

με ευθύνη και με το προσωπικό του προμηθευτή. Το ημερήσιο γεύμα θα διανέμεται ζεστό (μεταφερόμενο 

σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό θερμοθαλάμους) και τα ατομικά γεύματα θα ομαδοποιούνται ανάλογα 

με τον αριθμό των μαθητών – μαθητριών κάθε τμήματος. 

 

Παραλαβή 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή 

παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 σε συνεργασία με το αρμόδιο όργανο που έχει συσταθεί για το 

σκοπό αυτό από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Αμπελοκήπων (υπ. αριθμ. 365/2-6-2022 

έγγραφο του Καλ/κού Γυμν.-Λ.Τ. Αμπ/πων). Αντικείμενο της Επιτροπής παραλαβής είναι: 1. Ο έλεγχος της 

έγκαιρης και σωστής ποιοτικά και ποσοτικά προμήθειας των ειδών. 2. Η σύνταξη για την καθημερινή 

προσκόμιση των ειδών, πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης και διαπίστωσης παράβασης. Σε περίπτωση 
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που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που 

παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν τα 

είδη μπορεί να καταναλωθούν. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  

 

Υγειονομικός Έλεγχος  

Η Επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε κρίνει 

σκόπιμο, να ασκηθεί Υγειονομικός Έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου (π.χ. Δ/νση Δημόσιας 

Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας και Κτηνιατρικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, 

Ενιαίος Φορέα Ελέγχου Τροφίμων) στις εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, καθώς και 

στο χώρο του σχολείου όπου θα παραδίδονται τα γεύματα. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων 

καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 

εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή 

εκπτώτου. Το προσωπικό, το απασχολούμενο από τον προμηθευτή στην προετοιμασία, στη μεταφορά και 

στην προσφορά των γευμάτων στους μαθητές, πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας.  

 

Συμπεριφορά  

Η συμπεριφορά των ατόμων που θα έρχονται σε επαφή με μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του 

σχολείου πρέπει να είναι άψογη και κόσμια.  

 

Αναστολή Σίτισης  

Η Διεύθυνση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, εορτών, 

εξετάσεων, εκδρομών, μειωμένου ωραρίου, κ.λπ. ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη ή 

αναγκαία η σίτιση των μαθητών, μετά από έγκαιρη έγγραφη ή μη προειδοποίηση του προμηθευτή. 

Ανάλογα ισχύουν και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σχολείο μετά από 

απόφαση του Δήμου ή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ως έγκαιρη 

προειδοποίηση εννοείται αυτή που θα πραγματοποιείται την προηγουμένη τουλάχιστον ημέρα από εκείνη 

που πρόκειται να γίνει η αναστολή της σίτισης. Κατ΄ εξαίρεση και μόνο για τις ημερήσιες απρογραμμάτιστες 

εκδρομές του Σχολείου, η ενημέρωση του σιτιστή για την αναστολή για την μερική ή ολική αναστολή της 

σίτισης , μπορεί να πραγματοποιηθεί το πρωί της ίδιας ημέρας. Η Δ/νση του σχολείου δύναται να απαιτεί 
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περικοπή ορισμένων γευμάτων έως και το ήμισυ επί του συνόλου ημερησίως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο 

(απουσίες μαθητών, ημερήσιες εκδρομές κ.λπ.). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης 

μέρους μαθητών ή όλης της δύναμης των μαθητών λόγω μεταστέγασης του σχολείου ή εκδηλώσεων, πάντα 

όμως μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή. Σε περίοδο νηστείας, η Διεύθυνση του σχολείου μπορεί να 

ζητήσει από τον προμηθευτή, εγγράφως και έγκαιρα την αλλαγή του ημερήσιου προγράμματος διατροφής. 

Τέλος, ο προμηθευτής υποχρεούται κάθε ημέρα να προσφέρει στη Διεύθυνση του σχολείου, δωρεάν τρεις 

(3) επιπλέον μερίδες ως δείγμα. 

 

 

Υλικοτεχνική Υποδομή/Σκεύη 

➢ θαλάμους που να τηρούν τις προδιαγραφές μέσα στους οποίους θα μεταφέρονται τα σάντουιτς. 

➢ Χαρτοπετσέτες 

➢ Ότι άλλα εργαλεία θεωρεί ο ανάδοχος απαραίτητα για την εξασφάλιση της καλύτερης παροχής της εν 

λόγω υπηρεσίας. 

➢ Ισοθερμικά κιβώτια για την μεταφορά των τροφίμων που πρέπει να διατηρούνται σε ψύξη όπως 

γαλακτοκομικά 

Η οργάνωση και γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδομή, ανήκει στον ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει όλες 

τις σχετικές δαπάνες, για όλο το διάστημα διάρκειας της σύμβασης. 
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3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

 
Αντικείμενο σύμβασης 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση της σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-

Λυκειακές Τάξεις του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Η ανάθεση θα αφορά το σχολικό έτος 2022-2023, ήτοι από την αμέσως επόμενη μέρα υπογραφής της 

σύμβασης έως 30/05/2023, όπως αυτά ορίζονται με τις σχετικές κάθε φορά αποφάσεις του Υπ. Παιδείας 

ενώ θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.06 με τίτλο «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου για το σχολικό 

έτος 2022-2023». Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ, 

Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ. 

Η Διεύθυνση 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, σε 

συνεννόηση με τον προμηθευτή.  

 

Ποσότητες γευμάτων 

Ο αριθμός των γευμάτων που θα προσφέρονται καθημερινά θα εξαρτάται από τον αριθμό των 

μαθητών οι οποίοι θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου ενώ ο ακριβής αριθμός θα επιβεβαιώνεται σε 

καθημερινή βάση μετά από επικοινωνία με τον διευθυντή του σχολείου. 

Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου θα προκύπτει από τον αριθμό των ημερησίως δηλωθέντων 

μαθητών από την Διεύθυνση του σχολείου επί της αξίας του ημερήσιου συσσιτίου για κάθε μαθητή. 

Επιπλέον, η Διεύθυνση του σχολείου μπορεί να αιτηθεί περικοπή ορισμένων γευμάτων έως και το 

ήμισυ επί του συνόλου ημερησίως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο (απουσίες μαθητών κλπ). Επίσης, δύναται 

να ζητήσει αλλαγή του τόπου σίτισης μερίδας μαθητών ή όλης της δύναμης των μαθητών λόγω 

μεταστέγασης του σχολείου ή εκδηλώσεων, έπειτα από την έγκαιρη ενημέρωση του προμηθευτή. 
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Χρόνος και τρόπος παράδοση 

Η παράδοση θα γίνεται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες στο Καλλιτεχνικό σχολείο (γυμνάσιο- λύκειο) 

από τις 13.00. έως τις 14.00 μ.μ. από την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος του σχολικού έτους 

2022-2023. 

Σε καθημερινή συνεννόηση με τους εκάστοτε Δ/ντες, θα ορίζεται η ακριβής ώρα της εκτέλεσης της 

παροχής υπηρεσίας και θα αναφέρεται και ο ακριβής αριθμός των μαθητών καθημερινά. Μικρές αλλαγές 

στο παραπάνω ωράριο είναι δυνατό να υπάρχουν ανάλογα με το καθημερινό πρόγραμμα των μαθητών, 

πάντοτε ωστόσο ύστερα από συνεννόηση με τον διευθυντή του σχολείου. 

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή στο ωράριο το σάντουιτς θα πρέπει να σερβίρεται σε 

άριστη κατάσταση. 

Οι ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τον 

δήμο, δεδομένου ότι οι ποσότητες που θα ζητηθούν  θα εξαρτηθούν από τον ημερήσιο αριθμό των 

μαθητών. 

Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με αυτά που προσφέρθηκαν, αξιολογήθηκαν και 

προτιμήθηκαν από το Δήμο, στην ποιότητα, ποσότητα, συσκευασία και τιμή, που αποφασίσθηκε με την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και τη συναφθείσα σύμβαση. 

 

Προσωπικό 

➢ Ο ανάδοχος υποχρεούται να δεσμεύει έναν υπάλληλο (σε κάθε σχολείο) προκειμένου να μεριμνήσει 

για το καταμερισμό των μερίδων στους μαθητές. 

➢ Ο ανάδοχος υποχρεούται στις 13.00 το μεσημέρι, να προσέρχεται με το γεύμα έτοιμο και η αποχώρηση 

των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της σίτισης του συνόλου των μαθητών 

και σε συνεννόηση με τους Δ/ντες των σχολείων και πάντως όχι πριν τις 14.30 μ.μ. 

➢ Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα 

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις 

της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν άψογη συμπεριφορά κατά τους 

μαθητές και το προσωπικό του σχολείου.  

Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του 

προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο 

ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  
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➢ Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις ζητούμενες υπηρεσίες θα είναι σταθερό και αποδεκτό από την 

αναθέτουσα αρχή, να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και να έχει τη δυνατότητα άνετης επικοινωνίας με 

το κοινό (σχολικό περιβάλλον) και τις υπηρεσίες του δήμου  

➢ Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τον συμφωνημένο αριθμό των ατόμων, που θα εργάζονται, για την 

έγκαιρη προσέλευση και την παρουσία του προσωπικού της εταιρίας καθ’ όλη την διάρκεια του 

ωραρίου και της σύμβασης.  

 

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου – Τρόπος Εκτέλεσης των υπηρεσιών: 

➢ Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.  

➢ Επίσης, οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων του και να 

είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο 

προσωπικό του. 

➢ Η τήρηση του απορρήτου σχετικά με όσα περιέχονται σε γνώση τους (έγγραφα, στοιχεία, πληροφορίες 

κλπ) και αφορούν την αναθέτουσα αρχή ή τις δραστηριότητες του κατά την διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης αλλά και μετά την λήξη αυτής. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται να δίνονται πληροφορίες σε 

οποιοδήποτε ενώ σε αντίθετη περίπτωση δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση. 

➢ Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, 

φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής και είναι υπεύθυνος για την 

αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και εγκαταστάσεις που θα 

προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

➢ Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της καθαριότητας στους χώρους σίτισης των μαθητών, τον έλεγχο της 

έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας ως προς την ποιότητα, της κατηγορία και 

προέλευση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παρεχόμενων ειδών 

 
Εγγυητική καλής εκτέλεσης 
 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 

4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει και καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης 

και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 

1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τις μεταφράσεις. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 
Τρόπος πληρωμής –Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα 

συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και την 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167, 

Α’/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 

και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν, τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας.  
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4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η συνολική δαπάνη για τη σίτιση των μαθητών/τριών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκειακές Τάξεις 

Αμπελοκήπων ανέρχεται στο ποσό των 167.127,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.    

 
 

Περιγραφή Αριθμός μαθητών Ημέρες Σίτισης* Ημερήσια Αξία 

γεύματος (€) 

Σύνολο (€) 

Ημερήσιο γεύμα ανά 

μαθητή 

290 170 3,00 147.900,00 

                                                                                                     ΦΠΑ 13%      19.227,00 

Συνολική Δαπάνη 167.127,00€ 

 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά ποσό ανάθεσης εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες, εκατόν είκοσι επτά 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα) για την προμήθεια έτοιμου 

ημερήσιου γεύματος για τη σίτιση διακοσίων ενενήντα (290) μαθητών/τριών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-

Λυκειακές Τάξεις Αμπελοκήπων κατά το σχολικό έτος 2022-2023 . 

 

 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 

Η συντάξασα 
 
 
 
            Δήμητρα Βατάλη 

             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Παιδείας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
 

Γεώργιος Κατζικάς 

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη, 01 / 06 / 2022 
 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, 

Αθλητισμού, Πολιτισμού 
 

Μαγδαληνή Ρουσσέτη 
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