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Σίτιση Μαθητών (Catering) Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου 2016-2017 

 
 
 

CPV: 15894210-6  (Σχολικά Γεύματα). 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
4. Διακήρυξη 
5. Έντυπο Προσφοράς 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
ΓΕΝΙΚΑ . 
 

  Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση 
της προμήθειας έτοιμου φαγητού «catering» με πλήρες μεσημεριανό γεύμα  
(κυρίως πιάτο, ψωμί, σαλάτα, φρούτο, επιδόρπιο), για τη σίτιση των μαθητών 
του μουσικού σχολείου Ζακύνθου, για το σχολικό έτος 2016-2017, 
προϋπολογισμού 74.185,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% . 
 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Για την Δημιουργία Συσσιτίου (Catering)  των Μαθητών                          
του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου  

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση 
της προμήθειας έτοιμου φαγητού «catering» (πλήρες μεσημεριανό γεύμα), για 
τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Ζακύνθου, για το σχολικό έτος 
2016-2017, προϋπολογισμού 74.185,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24% . 
 

Είδος Προμήθειας 
Ενδεικτικός 

Προϋπ/σμός 

χωρίς ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 

24% 

Ενδεικτικός 

Προϋπ/σμός με 

Φ.Π.Α. 23% 

Κ.Α.Ε. 
Τρόπος 

κάλυψης της 

δαπάνης 

Σίτιση των μαθητών του 

μουσικού σχολείου Ζακύνθου 

σχολικού έτους 2016 -2017               

59.827,20 € 14.359,53 €  74.185,73 € 15.6481.0001 
Επιχορήγηση 

ΥΠ.ΕΣ. 

 
 Αναλυτικά: 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.0001 του προϋπολογισμό του 

Δήμου, οικον. έτους  2016 και τον αντίστοιχο κωδικό του έτους 2017 . 

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

- του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., 

- του Ν. 2286/95, 
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- του Ν. 3463/06, (βλ. και άρθ. 158, παρ. 1ιδ)  

- του Ν.4281-2014 

- της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

240/Α/12-12-2012), που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α'18), 

- του Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης Ελλ. Οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπ. Οικ. και άλλες διατάξεις». 

- Το από 15/07/2015 (Ν.4334/2015) ψηφισμένο νομοσχέδιο 

«Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξής (ESM)» και ειδικότερα το άρθρο 1 στον 

οποίο αναφέρονται οι υπαγωγή των προϊόντων στον εκάστοτε Φ.Π.Α. 

- Το 39188 από 09-11-2015 έγγραφο του Υπουρ. Εσωτερικών & Κοιν. 

Ανασ. – Γεν. Δ/νση Οικον. Υπηρες. – Τμήμα Επιχορ. Τοπ. Αυτοδ. 

 

  Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή . 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι τη 

λήξη του σχολικού έτους 2016-2017. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για τη 

σίτιση των Εκατόν εξήντα (160) μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου για 

τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017                    

Οι τυχόν αλλαγές που προκύπτουν στις ποσότητες και στις ημέρες παροχής 

της προμήθειας της σίτισης θα γνωστοποιούνται εγγράφως και εμπρόθεσμα από την 

Δ/νση του Μουσικού Σχολείου  Ζακύνθου προς τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη σίτιση και μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού 

μαθητών. 

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, δηλαδή περίπου μέχρι τις 15-05-2017, ανάλογα με την απόφαση του 

αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με την έναρξη των εξετάσεων. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να έρχεται σε συνεννόηση καθημερινά με τον Δ/ντή 

του σχολείου, προκειμένου να ενημερώνεται για τον ακριβή αριθμό των προς σίτιση 

μαθητών. Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου θα ανέρχεται από τον αριθμό των 

ημερησίως δηλωθέντων μαθητών από την Δ/νση του σχολείου επί της αξίας του 

ημερήσιου συσσιτίου για κάθε μαθητή. 

Το καθημερινό γεύμα θα παρασκευάζεται αυθημερόν και θα τυποποιείται σε 

επιτρεπόμενες από της σχετική νομοθεσία συσκευασίες. 

Η παράδοση των γευμάτων των μαθητών θα γίνεται σε χώρους που θα 

υποδείξει η Δ/νση του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου 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 Δ/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 που 

συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

και θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους (μόνιμοι 

υπάλληλοι) του σχολείου και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων. 

Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή – ποιοτικά και 

ποσοτικά – παράδοση του προβλεπόμενου για κάθε ημέρα γεύματος. Ειδικότερα, 

στις αρμοδιότητες της επιτροπής εμπίπτουν: ο έλεγχος καθαριότητας και της τακτικής 

απολύμανσης του μεταφορικού μέσου του προμηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης και 

σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της 

κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος 

των παρεχόμενων ειδών. 

        Ο προμηθευτής  οφείλει  να έχει παρουσιολόγιο σίτισης και να έχει συνεργασία 

με την Δ/νση Β΄ Θμιας Εκπαίδευσης  Ζακύνθου για το σύνολο των μαθητών που θα 

σιτίζονται καθημερινά. 

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. 
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Στη συνέχεια θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη εξέταση και θα 

υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης του προσκομιζόμενου είδους. 

Σε περίπτωση απόρριψης γεύματος ή τμήματος αυτού μόνο για λόγους 

ποιότητας, ο προμηθευτής εφόσον το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει 

πραγματογνωμοσύνη από τους αρμόδιους κατ’ είδος υπαλλήλους αντίστοιχων 

δημοσίων υπηρεσιών (Κτηνιάτρους, Γεωπόνους, Χημικούς), των οποίων η γνώμη 

είναι δεσμευτική και την επιτροπή παραλαβής του σχολείου. Τα απορριφθέντα είδη 

δεν θα χρεώνονται. 

Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής αμφιβάλλει για οποιοδήποτε 

προμηθευόμενο είδος, γίνεται δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται, 

στέλνονται στην αρμόδια για την εξέταση υπηρεσία. Τα δείγματα λαμβάνονται 

παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του. 

Εάν το πόρισμα των παραπάνω αρμοδίων υπαλλήλων είναι υπέρ απόρριψης, 

λόγω συμβατικών εκτροπών αναφορικά με την ποιότητα, ο προμηθευτής 

υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του είδους μέσα στην προθεσμία που έχει 

καθοριστεί από την επιτροπή παραλαβής, σε αντίθετη περίπτωση το σχολείο έχει 

κάθε δικαίωμα να προμηθευτεί ίση ποσότητα του είδους από το ελεύθερο εμπόριο 

υπολογίζοντας σε βάρος του προμηθευτή κάθε πρόσθετη επιβάρυνση. 

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. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αναλυτικός πίνακας πλήρων γευμάτων για πέντε 

εβδομάδες και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του προσφερόμενου 

εδεσματολογίου από Δευτέρα μέχρι κα Παρασκευή. Το προαναφερόμενο ημερήσιο 

εδεσματολόγιο θα πρέπει απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού να είναι σύμφωνο με 

τους κανόνες υγιεινής διατροφής και τον παρακάτω πίνακα. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ  

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1η 2
η
 3

η
 4

η
 5η 

Δευτέρα 

Μακαρόνια    

με κιμά 

Σαλάτα 

Τυρί φέτα, 

Φρούτο 

Ψάρι  με 

ριζότο Σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Ψωμί, Φρούτο 

Παστίτσιο 

Σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Φρούτο 

Σουβλάκι με 

πατάτες 

σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Ψωμί, Φρούτο 

 

Μακαρόνια       

με σάλτσα, 

κεφαλοτύρι, 

σαλάτα τυρί 

Φέτα, Γλυκό 

Τρίτη 

Κοτόπουλο 

ψητό, πατάτες 

Φούρνου 

σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Ψωμί, Φρούτο 

Κοτοσνίτσελ, 

Πατάτες 

σαλάτα 

Ψωμί 

Φρούτο 

Κρέας 

λεμονάτο με 

ρύζι, σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Ψωμί, 

Φρούτο 

Κοτόπουλο 

ψητό, πουρές, 

σαλάτα 

Τυρί φέτα, 

Φρούτο 

Ψάρι, 

ρύζι 

σαλάτα 

Ψωμί 

Φρούτο 

Τετάρτη 

Φασόλια 

Φούρνου ή 

λαδερά 

σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Ψωμί 

Φακές 

σαλάτα 

Ψωμί, Γλυκό 

 

Αρακάς 

σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Ψωμί 

 

Φασολάδα 

σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Ψωμί, (Γλυκό ή 

γιαούρτι) 

 

Ρεβύθια σαλάτα 

Τυρί φέτα Ψωμί, 

(Γλυκό ή 

γιαούρτι) 

 

Πέμπτη 

Μοσχαράκι 

Κοκκινιστό με 

ρύζι σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Ψωμί, Φρούτο 

 

Ψάρι με 

πατάτες 

σαλάτα, 

Ψωμί, Φρούτο 

 

Μπιφτέκι με 

πουρέ 

σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Ψωμί 

Φρούτο 

Μακαρόνια με 

σάλτσα & 

κεφαλοτύρι, 

σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Ψωμί, Φρούτο 

Σουτζουκάκια με 

ρύζι σαλάτα 

Τυρί φέτα, Ψωμί 

Φρούτο 

 

Παρασκευή 

Αρακάς 

σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Ψωμί, 

Γλυκό 

 

Πατάτες 

Φούρνου 

σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Ψωμί, Γλυκό 

 

Φασολάκια 

σαλάτα 

Τυρί φέτα 

Ψωμί 

 

 

Φακές, πατάτες 

φούρνου, 

Ψωμί,  (Γλυκό 

ή γιαούρτι) 

Σπανακόρυζο 

σαλάτα 

Τυρί Φέτα Ψωμί, 

(Γλυκό ή 

γιαούρτι) 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ - Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ - Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ -                              

Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ - Ζ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ - Η. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΙΤΙΣΤΗ - Θ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ –                  

Ι.  ΕΙΔΟΣ. 

Η καθημερινή σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου θα 

γίνεται με μεσημβρινά γεύματα, σε ατομικές μερίδες και ατομική συσκευασία (Ειδική 

Συσκευασία ή πιάτο). 

 

Α.   ΓΕΝΙΚΑ: 

  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. Η εφαρμογή και ανάπτυξη του 

παραπάνω συστήματος αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης του 

υποψηφίου αναδόχου. 

 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. 

   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 Δ/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. 

      Ο τρόπος παρασκευής και η μορφή του προς προμήθειας γεύματος μένει ανοιχτά 

στους υποψηφίους. Ωστόσο τα υλικά για την παρασκευή των γευμάτων θα πρέπει να 

είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και τους 

ισχύοντες κανόνες τις κείμενης νομοθεσίας. 
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Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ: 

Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται τα 

γεύματα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, θα είναι Α' Ποιότητας και θα τηρούν 

τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις υγειονομικές και 

κτηνιατρικές διατάξεις. 

Ειδικά: α) το ψάρι θα πρέπει να είναι φρεσκοκατεψυγμένο φιλέτο (σφυρίδα, 

γαλέος, μπακαλιάρος) , β) το κοτόπουλο, κρέας, κιμάς θα είναι νωπά, γ) ο κιμάς θα 

πρέπει να είναι μοσχαρίσιος, δ) οι σαλάτες να είναι εποχής, τα γλυκά να είναι σε 

ελαφρά μορφή και τα φρούτα να έχουν ποικιλία. 

Επιπλέον δεν θα περιέχουν σπορέλαια και ζωικά λίπη καθώς και πρόσθετα 

συστατικά (γαλακτομετοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές ουσίες, συντηρητικά, 

υποκατάστατα κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία σαν 

επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία των μαθητών. Τα φαγητά πρέπει να 

παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιόλαδου. 

Η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει και να τηρεί το σύστημα Ανάλυσης 

Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου HACCP ως προς την διασφάλιση της 

υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

Σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων γευμάτων δεν είναι 

παρασκευασμένα από τον ίδιο προμηθευτή (π.χ. κομπόστα), τότε αυτός οφείλει με 

δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον παραπάνω όρο. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών που θα αποτελούν την 

βάση για την παρασκευή του προσφερόμενου μενού περιγράφονται παρακάτω. 

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 ισάξιο ποιότητας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των μερίδων, καθώς και τους 

βάρους τους. 

 

Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Το βάρος της κάθε μερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις 
ισχύουσες αγορανομικές και λοιπές διατάξεις όπως ισχύουν. 
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Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Το ημερήσιο γεύμα θα συσκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζονται 

απόλυτα οι όροι ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής μεταφοράς και θα συνοδεύεται 

από κατάλληλα πιρούνια - κουτάλια - μαχαίρια πλαστικά (χωρίς προεξοχές και 

ανωμαλίες χύτευσής τους), χαρτοπετσέτες αλατοπίπερο κ.λπ. 

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. 

 

Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να προμηθευτεί τον 

απαραίτητο, πλέον κατάλληλο και σύγχρονο, εξοπλισμό και τα απαραίτητα, πολύς 

καλής ποιότητας, σκεύη και έπιπλα για την απρόσκοπτη παροχή της εν λόγω 

υπηρεσίας, δηλαδή θερμοθαλάμους που να τηρούν τις προδιαγραφές, δίσκους με 

χωρίσματα, μαχαιροπίρουνα, κ.τ.λ. 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. 

Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα για τη συντήρηση 

των τροφίμων οχήματα, εντός των κλειστών δοχείων παρασκευής των ή σε ατομικά 

σερβιρισμένα πιατάκια, τα οποία θα κουμπώνουν υποχρεωτικά . 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. 

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. 

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 δε παράδοση των γευμάτων στο Μουσικό 

Σχολείο Ζακύνθου, θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα , σε χρόνο και χώρο που θα 
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καθορισθεί μετά από υπόδειξη της Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου και 

με δυνατότητα τροποποίησης μετά από έγκαιρη ενημέρωση προς τον προμηθευτή. 

 

ΣΤ.  ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Η διανομή του φαγητού στους μαθητές καθώς επίσης και η αποκομιδή των 

απορριμμάτων, θα γίνεται με ευθύνη και με το προσωπικό του προμηθευτή. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για την 

πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων μαθητών. 

 

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ : 

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 Δ/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. 

     Το προσωπικό, το απασχολούμενο από τον προμηθευτή στην προετοιμασία, στη 

μεταφορά και στην προσφορά των γευμάτων στους μαθητές, πρέπει να έχει 

πιστοποιητικό υγείας. 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 (από τα οποία να προκύπτει ότι τα εν λόγω 

άτομα είναι εμβολιασμένα και έχουν κάνει τις αναγκαίες εξετάσεις για μεταδοτικά 

νοσήματα, ηπατίτιδα, φυματίωση κ.τ.λ. και άρα είναι ικανά 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. 
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Η. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Η συμπεριφορά των ατόμων που θα έρχονται σε επαφή με μαθητές, τους 

γονείς και το προσωπικό του σχολείου πρέπει να είναι άψογη. Το δε σερβίρισμα από 

τους υπαλλήλους του αναδόχου θα πρέπει να είναι το κατάλληλο. 

Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση 

της σίτισης του συνόλου των μαθητών και σε συνεννόηση με τον Δ/ντη του σχολείου. 

 

Θ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ  

 Η Δ/νση 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 Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η 

οποία ανακοινώνεται από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 

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 (πορείες), 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 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 ημέρες νηστείας, η Δ/νση του σχολείου μπορεί να ζητήσει από τον 

προμηθευτή, εγγράφως και έγκαιρα την αλλαγή του ημερήσιου προγράμματος 

διατροφής. 

 

 

Ι. ΕΙΔΟΣ : 

Κάθε μεσημβρινό γεύμα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη σαλάτα τη 

φέτα (ελληνική), το φρούτο ή το γλυκό και το ψωμί , σύμφωνα με το παραπάνω 

ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο. 
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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 της ημέρας, αποκλειόμενης της 

μεθόδου προκατάψυξης τύπου cook and freeze, επί ποινή αποκλεισμού.  

 

 

 

 

 
 

Ζάκυνθος 01/07/2016 
  

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε 
 Ο Δ/ντης Οικ. Υπηρεσιών 
  
  

 Κολπονδίνου Ευγενία 
Βίτσος Ευστάθιος  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την υπ’ αριθ. 194/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ζακύνθου. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Παύλος Κολοκοτσάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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   Η ενδεικτική τιμή μονάδας για κάθε μαθητή αφορά το μέγιστο ημερήσιο κόστος 
(άνευ Φ.Π.Α. 24%), το οποίο υπολογίζεται τελικός, και περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές που αφορούν και το τρέχον Σχολικό Έτος 2016 – 2017 .   
  Οι κατ’ εκτίμηση ημέρες αφορούν τις ημέρες σίτισης, θέτοντας εκτός τις ημέρες των 
Αργιών (Θρησκευτικών, Σχολικών, Εορταστικών), των εκδρομών και ό,τι άλλο 
συνεπάγονται. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΑΞΙΑ (€) 

1 
Σίτιση Μαθητών (Catering) Μουσικού 

Σχολείου Ζακύνθου 2016-2016 . 
Μαθητές 

160 
152 2,46 59.827,20 

ΣΥΝΟΛΟ 59.827,20 

Φ.Π.Α.  24% 14.358,53 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  24% 74.185,73 

 
Ζάκυνθος 01/07/2016 

  
O Συντάξας Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε 

 Ο Δ/ντης Οικ.Υπηρεσιών 
  
  

Κομιώτης Ιωάννης Κολπονδίνου Ευγενία 
  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την υπ’ αριθ. 194/2016 απόφαση της  Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Παύλος Κολοκοτσάς 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1 – Περιγραφή Ενέργειας 

  Η συγγραφή αυτή αφορά την  διαδικασία Σίτισης (Catering) των Μαθητών του 
Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου,  προϋπολογισμού  74.185,73 € μαζί με τον ΦΠΑ 24% 
για να καλύψουν τις ανάγκες της σίτισης των μαθητών για το Σχολικό Έτος 2016 – 
2017. 
   Στις εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου θα σιτίζονται καθημερινά 
εκατόν εξήντα (160) μαθητές του Μουσικού Σχολείου . 

  

 

Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν.3536/07 

 του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08  

 το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 του ΠΔ 28/80  

 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

 
 

Άρθρο 3 – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Α. ΕΙΔΟΣ : 

Κάθε μεσημβρινό γεύμα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη σαλάτα τη 

φέτα (ελληνική), το φρούτο ή το γλυκό και το ψωμί , σύμφωνα με το παραπάνω 

ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο. 

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.  

 

Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ: 
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Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται τα 

γεύματα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, θα είναι Α' Ποιότητας και θα τηρούν 

τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις υγειονομικές και 

κτηνιατρικές διατάξεις. 

Ειδικά: α) το ψάρι θα πρέπει να είναι φρεσκοκατεψυγμένο φιλέτο (σφυρίδα, 

γαλέος, μπακαλιάρος) , β) το κοτόπουλο, κρέας, κιμάς θα είναι νωπά, γ) ο κιμάς θα 

πρέπει να είναι μοσχαρίσιος, δ) οι σαλάτες να είναι εποχής, τα γλυκά να είναι σε 

ελαφρά μορφή και τα φρούτα να έχουν ποικιλία. 

Επιπλέον δεν θα περιέχουν σπορέλαια και ζωικά λίπη καθώς και πρόσθετα 

συστατικά (γαλακτομετοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές ουσίες, συντηρητικά, 

υποκατάστατα κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία σαν 

επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία των μαθητών. Τα φαγητά πρέπει να 

παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιόλαδου. 

Η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει και να τηρεί το σύστημα Ανάλυσης 

Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου HACCP ως προς την διασφάλιση της 

υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

Σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων γευμάτων δεν είναι 

παρασκευασμένα από τον ίδιο προμηθευτή (π.χ. κομπόστα), τότε αυτός οφείλει με 

δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον παραπάνω όρο. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών που θα αποτελούν την 

βάση για την παρασκευή του προσφερόμενου μενού περιγράφονται παρακάτω. 

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 ισάξιο ποιότητας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των μερίδων, καθώς και τους 

βάρους τους. 

 

Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 

Το βάρος της κάθε μερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις 
ισχύουσες αγορανομικές και λοιπές διατάξεις όπως ισχύουν. 

 

Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 

Το ημερήσιο γεύμα θα συσκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζονται 

απόλυτα οι όροι ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής μεταφοράς και θα συνοδεύεται 

από κατάλληλα πιρούνια - κουτάλια - μαχαίρια πλαστικά (χωρίς προεξοχές και 
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ανωμαλίες χύτευσής τους), χαρτοπετσέτες αλατοπίπερο κ.λπ. 

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. 

 

Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να προμηθευτεί τον 

απαραίτητο, πλέον κατάλληλο και σύγχρονο, εξοπλισμό και τα απαραίτητα, πολύς 

καλής ποιότητας, σκεύη και έπιπλα για την απρόσκοπτη παροχή της εν λόγω 

υπηρεσίας, δηλαδή θερμοθαλάμους που να τηρούν τις προδιαγραφές, δίσκους με 

χωρίσματα, μαχαιροπίρουνα, κ.τ.λ. 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. 

Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα για τη συντήρηση 

των τροφίμων οχήματα, εντός των κλειστών δοχείων παρασκευής των ή σε ατομικά 

σερβιρισμένα πιατάκια, τα οποία θα κουμπώνουν υποχρεωτικά . 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. 

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. 

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 δε παράδοση των γευμάτων στο Μουσικό 

Σχολείο Ζακύνθου, θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα , σε χρόνο και χώρο που θα 

καθορισθεί μετά από υπόδειξη της Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου και με 

δυνατότητα τροποποίησης μετά από έγκαιρη ενημέρωση προς τον προμηθευτή. 

 

16PROC004910968 2016-08-05



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1, 
Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κομιώτης Ιωάννης 
Τηλ. : 2695361326, 330-332 
 Fax : 2695361333 
e-mail: athina.faraou@1280.syzefxis.gov.gr                                

 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  Σίτιση Μαθητών (Catering) Μουσικού 
Σχολείου Ζακύνθου 2016-2017 . 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.185,73 € 
 
Κ.Α. : 15.6481.0001 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Επιχορ. ΥΠ.ΕΣ.  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  72/2016 

 

 

 

 

 

ΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Η διανομή του φαγητού στους μαθητές καθώς επίσης και η αποκομιδή των 

απορριμμάτων, θα γίνεται με ευθύνη και με το προσωπικό του προμηθευτή. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για την 

πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων μαθητών. 

 

 

 

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ : 

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 Δ/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. 

Το προσωπικό, το απασχολούμενο από τον προμηθευτή στην προετοιμασία, στη 

μεταφορά και στην προσφορά των γευμάτων στους μαθητές, πρέπει να έχει 

πιστοποιητικό υγείας. 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 (από τα οποία να προκύπτει ότι τα εν λόγω 

άτομα είναι εμβολιασμένα και έχουν κάνει τις αναγκαίες εξετάσεις για μεταδοτικά 

νοσήματα, ηπατίτιδα, φυματίωση κ.τ.λ. και άρα είναι ικανά για την ως άνω εργασία). 

Όλα τα παραπάνω θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση και των μελών των 
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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. 

 

 

Η. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: 

Η συμπεριφορά των ατόμων που θα έρχονται σε επαφή με μαθητές, τους 

γονείς και το προσωπικό του σχολείου πρέπει να είναι άψογη. Το δε σερβίρισμα από 

τους υπαλλήλους του αναδόχου θα πρέπει να είναι το κατάλληλο. 

Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση 

της σίτισης του συνόλου των μαθητών και σε συνεννόηση με τον Δ/ντη του σχολείου. 

 

 

Θ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ : 

 Η Δ/νση 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 Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η 

οποία ανακοινώνεται από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 

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 (πορείες), 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 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 ημέρες νηστείας, η Δ/νση του σχολείου μπορεί να ζητήσει από τον 
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προμηθευτή, εγγράφως και έγκαιρα την αλλαγή του ημερήσιου προγράμματος 

διατροφής. 

 

 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ: 

  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. Η εφαρμογή και ανάπτυξη του 

παραπάνω συστήματος αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης του 

υποψηφίου αναδόχου. 

  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. 

  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 Δ/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. 

    Ο τρόπος παρασκευής και η μορφή του προς προμήθειας γεύματος μένει ανοιχτά 

στους υποψηφίους. Ωστόσο τα υλικά για την παρασκευή των γευμάτων θα πρέπει να 

είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και τους 

ισχύοντες κανόνες τις κείμενης νομοθεσίας. 
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Κ. : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

 
   Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και 
ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της 
εργασίας. 

 

 

 

Λ.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

    Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο 
να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται 
ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

 

 

Άρθρο 4 - Παραλαβή ειδών 

1. Για τη Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου, η παραλαβή των ειδών 

γίνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό 

αυτό από το φορέα - Μουσικό σχολείο Ζακύνθου . 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το 

επιθυμεί ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός μακροσκοπικός 

έλεγχος και κατόπιν συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό 

πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης), μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού 

ελέγχου. 

3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της 
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σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν τα είδη μπορεί να 

καταναλωθούν. 

4. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 5 – Τεχνικές προδιαγραφές 

Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα είναι απολύτως άριστης ποιότητας και 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν και περιγράφονται στην 

σχετική μελέτη, στην προσφορά του προμηθευτή και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

 

 

Άρθρο 6 – Πληρωμή – Κρατήσεις 

1.Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, μετά την 

εκάστοτε παραλαβή τους, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα 

συνοδεύεται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της 

αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. 

2.Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την 

αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία 

παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, 

τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 

Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και 

οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή του 

τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και 

φόρους που ορίζονται από το Νόμο. 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Άρθρο 7 – Λοιπές διατάξεις 

1. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται με πρόσθετη πράξη που θα 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

3. Στην παρούσα σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κατά 

σειρά ισχύος : 

1. Η διακήρυξη 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές-συγγραφή υποχρεώσεων 

3. Η οικονομική προσφορά του μειοδότη 

 

 

Άρθρο 8ο – Διάρκεια Σύμβασης 

Η σύμβαση θα ισχύει από την έναρξη της σχολικής χρονιάς  ή την υπογραφή 

της εφόσον είναι μεταγενέστερη και ως τη λήξη του σχολικού έτους 2016-2017 

(περίπου 15/05/2017). 

 

 

Άρθρο 9ο Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά 
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 
της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια 
Δικαστήρια Zακύνθου, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο 

       και σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις.   
   

 

 

 

 

Άρθρο 10ο - Τροποποίηση Όρων 
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Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Κατά την εκτέλεση της προμήθειας ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να 

μεταβάλλει τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης (λόγω ενδεχόμενης αύξησης των μαθητών του 

Μουσικού Σχολείου) ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών του 

σχολείου, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα 

παραγγελθούν, δεν θα υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού. 

 

 

Άρθρο 11ο – Εγγυήσεις 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του συμφωνητικού καθορίζεται σε 5% επί της 
συμβατικής αξίας της εργασίας . 

 

 

 

Άρθρο 12ο: Υπογραφή Σύμβασης 

 

Ο ανάδοχος της εργασίας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 
είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή του συμφωνητικού και να 
καταθέσει την κατά το άρθρο 12 της παρούσης εγγύηση για τη καλή εκτέλεση αυτής. 

 
 
 
 
 

Άρθρο 13ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων 

ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας 
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. 

 
     

Ζάκυνθος 01/07/2016 
  

O Συντάξας  
 Ο Δ/ντης Οικ.Υπηρεσιών 
  
  

Κομιώτης Ιωάνης Κολπονδίνου Ευγενία 
  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 
Παύλος Κολοκοτσάς 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθ.194 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ζακύνθου. 
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                                                                              Ζάκυνθος  04/08/2016 
                                                                            Αριθ. Πρωτ. :23120 
 

 

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού  
«  Σίτιση Μαθητών (Catering) Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου 2016-

2017 » 
Προϋπολογισμού 74.185,73 με Φ.Π.Α. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψιν : 
 
Α) Τις διατάξεις: 

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  
209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

 του Ν.4281-2014 

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

 την υπ’ αριθμόν 72 / 2016 μελέτη της  υπηρεσίας του δήμου  

 την αριθ.194 / 2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 
έγκριση των συντασσόμενων τευχών  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Ι).Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την εκτέλεση της κάτωθι αναφερόμενης  
ενέργειας .  
  Ο διαγωνισμός αφορά την Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου 
από  09/2016-5/2017.  
 
  Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 74.185,73 €, 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% με τις κάτωθι επιμέρους ενέργειες :   
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Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

1 
Σίτιση Μαθητών (Catering) Μουσικού Σχολείου Ζακύνθου 
2016-2017 . 

59.827,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 74.185,73 

 
 
Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 
α) η παρούσα διακήρυξη, β) η Τεχνική Περιγραφή, γ) η Γενική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, δ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.  
 
II). Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 

 
1)  Οι προσφερόμενες εργασίες πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 
εγκρίθηκαν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου. 
 
2) Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  
και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο δημοτικό 
κατάστημα Ζακύνθου, Πλατεία Διονυσίου Σολωμού -1- ,   Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος , 
στις 16 - 08 - 2016,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. ( και ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.  
 
3) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν : 
 
όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα σε σχέση με το αντικείμενο της 
προμήθειας. Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει 
να προσκομίσει Πιστοποιητικό του  
οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το 
ειδικό του επάγγελμα . Τέλος, καθώς και να πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή 
εργασιών μαζικής σίτισης και εστίασης. 
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4) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή 
για το σύνολο των εργασιών, έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα 
εξής κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού : 
 
α). Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  ήτοι  : 1.483,72 € για την ενέργεια της σίτισης 
των Μαθητών , η οποία  βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας , η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 
β). Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
 
γ). Πιστοποιητικό – Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας.  
 
δ). Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
ε). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του     
σε αυτό. 
 
στ). Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της 
διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι :  
- έλαβαν  γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους 
αποδέχονται  πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των 
ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 60 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή 
ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας. 
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της 
επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς 
του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
 
ζ). Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου (φυσικό πρόσωπο) 
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία ο 
διαγωνιζόμενος , όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 
(όπου θα συμπληρώνονται με λεπτομέρεια όλα τα προσωπικά στοιχεία και κυρίως ο 
τόπος γέννησης του) με την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία του 
διαγωνισμού να αναζητήσει από την αρμόδια Εισαγγελία του τόπου γέννησης του 
απόσπασμα του ποινικού του μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της  επαγγελματικής του 
δραστηριότητας . Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός ή έχει 
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γεννηθεί στην αλλοδαπή , η αναζήτηση του ανωτέρω αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
 

5) Οι προσφερόμενες εργασίες πρέπει να είναι σύμφωνα με   τις  προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή  και  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.  
 
6) Ο ανάδοχος  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο 
με το 5% της συνολικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόμενη έκπτωση και ο 
Φ.Π.Α, ήτοι :  2.992,00 
 
 
7)  Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού, 
μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται 
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
γ) ο αριθμός της διακήρυξης 
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε) τα στοιχεία του αποστολέα  
Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.  
 
Μέσα στον φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού  : 
 
α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά ,  η εγγύηση συμμετοχής  κ.τ.λ. καθώς και άλλα 
τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου υλικού, σύμφωνα με την παρούσα . 
 
β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου 
σε δύο (2) αντίγραφα. Στην τιμή θα  περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και 
κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται 
στην παρούσα διακήρυξη .  
   Απ' έξω ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με 
εκείνα του φακέλου των δικαιολογητικών. 
  Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή 
τους νομίμους εκπροσώπους τους.  
  ‘Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα 
θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. 
  Τα παραπάνω δικαιολογητικά  εκτός από την εγγύηση συμμετοχής και τις 
υπεύθυνες δηλώσεις , μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά , εφόσον 
έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η 
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ισχύς τους - για όσα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον 
δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση τους -  θα γίνεται δε ρητή μνεία στην 
προσφορά σχετικά με αυτό. 
 
8) Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ 
τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.  
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως 
εξής: 
α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο), χωρίς Φ.Π.Α. . 
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς 
Φ.Π.Α. . 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην 
του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 
 
9) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά, επί 
αποδείξει, στο Δήμο Ζακύνθου (Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος) 
μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή 
διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και έως την ώρα 09:59 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
 
10) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό 
διάστημα 90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
11) Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή . Η 
αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 
Ανάδοχος του διαγωνισμού κηρύσσεται  αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή για τις προσφερόμενες εργασίες. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την 
ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 
  
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε πέντε (5) 
ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με νέα δημοσίευση. Δηλαδή την                    
23 - 08 - 2016  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. . 
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12) Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και Μελέτη, και 
εντός του χρονικού διαστήματος  μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος του 
Δήμου Ζακύνθου και της Δ/νσης Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.  
 
13) Οι εργασίες μπορούν να αυξομειωθούν με ανάλογη αυξομείωση του 
προϋπολογισμού σύμφωνα και του σύνολο των μαθητών . 
 
14) Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα και μέσα 
σε χρόνο πέντε (5) ημερών από την εκτέλεση τους. 
 
15) Η συμβατική αξία των εργασιών θα πληρωθεί  στον ανάδοχο  μετά την 
παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή , την υποβολή τιμολογίου και όλων των 
από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών και για το διάστημα που αναφέρεται 
αρχομένης από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
16) Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν 
ασύμφορα για τον Δήμο, ο διαγωνισμός μπορεί  να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με 
έγγραφες προσφορές μετά από νεώτερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα 
αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. 
  Επίσης ο Δήμος Ζακύνθου διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα 
διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι’ αυτόν. 
 
17) Τον μειοδότη βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
 
18) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο 
ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα,  πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

 
19) Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
Δήμου Ζακύνθου, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες. 9:00 – 14:00,  
Διεύθυνση Πλατεία Σολωμού -1- Τηλέφωνο 2695361330-332 FAX 2695361333. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20).Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

 

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 
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 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  
209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

 
 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

Παύλος Κολοκοτσάς 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 

ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 
 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΑΞΙΑ (€) 

1 
Σίτιση Μαθητών (Catering) Μουσικού 

Σχολείου Ζακύνθου 2016-2017 . 
Μαθητές 

160 
152   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α.  24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  24%  
 

 

 

(Τόπος)            … / … / 2016 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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