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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

                                             Αρ Μελ . : 15/2021 

                                     Αρ πρωτ .:9764/23-8-2021 

                                                                               ΠΡΟΫΠ. : 74.400,00 με το Φ.Π.Α. 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Αρθρο 1o: Αντικείμενο της προμήθειας. 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού 
Γυμνασίου - Λυκείου Βαρθολομιού , αρμοδιότητας του Δήμου Πηνειού για το σχολικό έτος 

2021 – 2022, με δικαίωμα προαίρεσης για το σχολικό έτος 2022 – 2023. 
 

 

Αρθρο 2o: Ισχύουσες διατάξεις 
Η σίτιση  των μαθητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 Του Π. Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και 
ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η 

παράγραφο του 20ου άρθρου. 
 Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
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 Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 

λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 
 Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
 Του N. 3870/ΦΕΚ 138 Α’/9-8-2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων 

και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», ιδίως δε την 

περίπτωση (η) της 10ης παραγράφου του 18ου άρθρου. 
 Της Υ.Α. Γ2/3732/1988 (ΦΕΚ 767/τ.Β/1988) περί δωρεάν σίτισης μαθητών μουσικών 

σχολείων, όπως ισχύει. 

 Του άρθρου 2, παρ. 9 του Ν. 1566/1985 «δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄167). 

 Του άρθρου 2, παρ. 24 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α΄136) «περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. 
και άλλες διατάξεις». 

 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)». 

 Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄ /30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων». 

 Του  Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις». 
 Του Ν. 2522/8-9-1997 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και 
υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 

  Τον Ν. 4412/2016- ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις του 

  Το Ν.4441/2016 ΦΕΚ 227/Α/ 6-12-2016 
"Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016- ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016" 

 Το Ν.4782/2021 ΦΕΚ Α 36/ 09-03-2021 
 

 
Αρθρο 3o: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

α) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

δ) Τεχνική Έκθεση 
 

 

Αρθρο 4o: Προσφορές 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την 

παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε 

αυτή την περίπτωση η τιμή της προσφοράς του προμηθευτή θα παραμένει σταθερή για όσο 

θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση, καθώς και τυχόν παράταση αυτής. Οποιαδήποτε 

αλλαγή της από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη 

στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης. 
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Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο 

προϋπολογισμού προσφοράς, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά 

να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής 

προσφοράς του. 

 

Αρθρο 5o: Σύμβαση 

Ο ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 

6ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 

Αρθρο 6o: Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 2 % της συμβατικής αξίας 

της προμήθειας και παρέχεται με μια ή δύο εγγυητικές επιστολές. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση 

της παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση 

των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, μετά από το τέλος της σχολικής 

χρονιάς.  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής 

εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και 

την προσκόμιση του τιμολογίου. 

Πιο, αναλυτικά, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει : 

α) Τα κατά νόμο προβλεπόμενα πρωτότυπα παραστατικά, (τιμολόγιο και δελτία 

αποστολής του προμηθευτή) στα οποία θα αναγράφονται ακριβώς οι ποσότητες των 

γευμάτων που παραδόθηκαν, 

β) βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου για την καλή και σύμφωνη με τους όρους της 

αντίστοιχης σύμβασης εκτέλεση της προμήθειας για την πραγματοποίηση του συσσιτίου, 

μαζί με τα πρωτόκολλα παραλαβής και 

γ)   Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Δύναται να γίνονται τμηματικές πληρωμές κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι οποίες θα 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν (1) ημερολογιακό μήνα. 

Ο Δήμος δεν οφείλει να πληρώσει τον ανάδοχο στις παρακάτω περιπτώσεις : 

Στις ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή 

του σχολείου. 

Στις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης ή απεργίας 

του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή του σχολείου.  
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Στις περιπτώσεις που λόγω κακοκαιρίας, τα σχολεία παραμένουν κλειστά με απόφαση 

Νομάρχη ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου. 

 

Αρθρο 7o: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 

Ο ανάδοχος με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν , 

εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί  με τις γραπτές 

εντολές της αναθέτουσας αρχής , που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική 

όχληση , η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει 

να προβεί αυτός θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του , η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί παρέλθει χωρίς να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται , μετά από 

κλήση του για παροχή εξηγήσεων , αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε,  είτε από ποσόν που 

δικαιούται να λάβει , είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισμός των τόκων 

γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης κήρυξης του ως έκπτωτου , με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 

τόκο από δικαιοπραξία , από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της , με το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας . 

Επιπλέον μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του 

ν.4412/2016 αποκλεισμός από την συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

Αρθρο 8o: Πλημμελής παροχή προμηθειών 

Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή 

εμφανίζουν ελαττώματα, οι αντίστοιχοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να τα αποκαταστήσουν 

ή βελτιώσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αρθρο 9o: Φόροι - τέλη – κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 

κατά τις  ημέρες διενέργειας της διαδικασίας, εκτός του Φ.Π.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο : Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 200 

του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το αρθ. 102 του 

Ν.4782/2021 και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά. 

 

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης σίτισης μουσικού σχολείου Βαρθολομιού 2021-

2022 θα γίνεται στο 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, με βάση τα πρωτόκολλα 

παραλαβής και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες μετά την έκδοση του τιμολογίου, εξαιρουμένων 

των περιπτώσεων ύπαρξης ανυπέρβλητου υπηρεσιακού κωλύματος που δεν εξαρτάται από 

τις υπηρεσίες του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος μπορεί να προβεί σε κάθε 

νόμιμη ενέργεια 

 

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

ΑΡΘΡΟ 11O: Χρόνοι και τόποι παράδοσης 

Η προς εκτέλεση προμήθεια θα πραγματοποιείται από την ημερομηνία της σύμβασης 

ως το τέλος του σχολικού έτους 2021 – 2022 και δικαίωμα προαίρεσης για το σχολικό έτος 

2022-2023 σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τις σχετικές υποδείξεις του Διευθυντή του 

σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των 

μαθητών του σχολείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12O: Προσωρινή και οριστική παραλαβή των συσσιτίων  

Η παραλαβή των συσσιτίων, ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του 

αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη 

μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν 

συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης 

προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα 

αυτού τρόπο. 

Η παραλαβή των παραπάνω συσσιτίων, ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την 

πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης. 

Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων 

διατάξεων με μακροσκοπικό έλεγχο. 
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ΑΡΘΡΟ 13O 

      Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλο ή εν μέρει του έργου της 

προμήθειας από τον ανάδοχο σε τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 14O 

Στην τιμή περιλαμβάνεται  η συσκευασία, η προμήθεια, η προσκόμιση και η διανομή 

των συσσιτίων, τα πιρούνια, πιάτα, τραπεζομάντιλα και χαρτοπετσέτες, καθώς και η διανομή 

τους, στους μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Βαρθολομιού. Σε περίπτωση 

τήρησης μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού τα γεύματα θα δίνονται 

στους μαθητές συσκευασμένα αεροστεγώς, συνοδευόμενα από μαχαιροπίρουνα ή κουτάλι, 

σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη διεύθυνση του σχολείου και δε θα διανέμονται-

σερβίρονται στο χώρο σίτισης του σχολείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15O:Κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων 

Σε περίπτωση απόρριψης προμήθειας προς παροχή μη σύμφωνης προς τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης ή των Τεχνικών Προδιαγραφών, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις στον 

ανάδοχο με μορφή ποινικής ρήτρας. 

Πιο αναλυτικά, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις 

του, δύναται τουλάχιστον να του επιβληθεί 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 ή και τη συχνότητα της παράβασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες παραβάσεις : 

 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης συσσιτίων στο σχολείο. 

 Παράδοση των συσσιτίων μη σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ως προς 

την ποιότητα και την ποσότητα των προσφερόμενων αγαθών. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι διοικητικά μέτρα και είναι ανεξάρτητες από ενδεχόμενες 

ποινικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού 

Γυμνασίου - Λυκείου Βαρθολομιού, αρμοδιότητας του Δήμου Πηνειού για το σχολικό έτος 

2021-2022 και δικαίωμα προαίρεσης για το σχολικό έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα 

από την υπογραφή της σύμβασης έως τέλος του σχολικού έτους. 

Πιο αναλυτικά, οι προδιαγραφές αυτές έχουν ως εξής: 

 

Α. Περιγραφή αντικειμένου 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή ημερήσιων συσσιτίων σε όλους τους 

εγγεγραμμένους μαθητές του Μουσικού Σχολείου. Ο ακριβής αριθμός των ημερήσιων 

γευμάτων δηλώνεται με έγγραφο του Διευθυντή του Σχολείου προς τον προμηθευτή κατά 

την έναρξη εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. Οι τυχόν μεταβολές στις ποσότητες, όταν 

προκύπτουν, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον προμηθευτή.   

 

Στην παραπάνω προμήθεια περιλαμβάνεται η συσκευασία και μεταφορά του φαγητού, 

τα πιρούνια, πιάτα, τραπεζομάντιλα και χαρτοπετσέτες, καθώς και η διανομή τους στους 

μαθητές του σχολείου. 

 

Β. Προτεινόμενο ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο 

        

α/
α 

Ημέρα Κύριο πιάτο Συνοδευτικά 

1. Δευτέρα Ζυμαρικό με κιμά 
Ψωμί, τριμμένο τυρί, νωπή σαλάτα, 

φρούτο  

2. Τρίτη 
Κοτόπουλο με πιλάφι  
ή ψάρι (ψητό ή βραστό δίχως 
ζωμό) 

Ψωμί, νωπή σαλάτα (με ελαιόλαδο) 
 Ή βραστή πατάτα, βραστά 

λαχανικά, φρούτο 

3. Τετάρτη Λαδερό λαχανικό ή όσπριο 
Ψωμί (διπλή μερίδα), βραστό αυγό, 
50γρ. τυρί, νωπό φρούτο εποχής ή 

γλυκό  

4. Πέμπτη 
Μοσχάρι με πατάτες (πουρέ ή 

φούρνου ή τηγανητές) 

Ψωμί, νωπή σαλάτα (με 

ελαιόλαδο),φρούτο  

5. Παρασκευή Λαδερό λαχανικό ή όσπριο 

Ψωμί (διπλή μερίδα), βραστό αυγό, 

50γρ. τυρί, νωπό φρούτο εποχής ή 
γλυκό  
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       Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του προμηθευτή με τη 

Διεύθυνση του Σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόμενη εβδομάδα. Η 

Διεύθυνση του Σχολείου αναρτά σε καθορισμένο μέρος το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης 

για να λάβουν γνώση οι μαθητές του Σχολείου. Επίσης, ένα αντίγραφο στέλνεται στον 

Προϊστάμενο της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ένα στον Δήμο Πηνειού .  

 

       Σε περίπτωση ημερήσιας εκδρομής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης την περίοδο 

των εορτών (Χριστούγεννα – Πάσχα) θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το 

προγραμματισμένο ημερήσιο γεύμα να αντικαθίσταται από sandwich ή κάποιο μπουφέ 

ανάλογα, πάντα σε συνεργασία του προμηθευτή με τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

 

       Η Διεύθυνση του Σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες 

αργιών, εορτών κ.τ.λ. ή όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των μαθητών 

λόγω μειωμένου ωραρίου (όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδρομών κ.α.). 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. 

 

 

Γ. Ποιότητα ειδών διατροφής 

 

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

(κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληρούν τους όρους 

του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. 

 

Επιπλέον δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, 

χρωστικές, κ.τ.λ. (Ε)) που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την 

υγεία. 

 

Το βάρος της μερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανομική Διάταξη 

14/1989, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Το ημερήσιο γεύμα θα στεγανοποιείται σε συσκευασίες μιας χρήσης εκτος αλουμινίου 

και θα συνοδεύεται από κατάλληλα μαχαιροπίρουνα πλαστικά (χωρίς προεξοχές και 
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ανωμαλίες κύτευσής τους), χαρτοπετσέτες και ατομικό χάρτινο ή πλαστικό τραπεζομάντιλο 

διαστάσεων. 

Επίσης, θα διανέμεται ζεστό (μεταφορά σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό 

θερμοθαλάμους, θερμομπόξ) και θα ομαδοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε 

κάθε τάξη. 

 

Η μεταφορά των μερίδων, με φροντίδα του προμηθευτή, θα πρέπει να πληροί τους 

όρους: 

- προφύλαξης 

- καθαριότητας 

- κατάλληλου χρόνου άφιξης στο σχολείο κάθε εργάσιμη ημέρα, που θα καθοριστεί 

από τη Διεύθυνση του σχολείου. 

     

  Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, θα ασκείται Υγειονομικός έλεγχος στο χώρο που 

προετοιμάζονται και παρασκευάζονται τα γεύματα και στο σχολείο. 

      

 Όσοι προετοιμάζουν, μεταφέρουν και σερβίρουν το φαγητό στους μαθητές θα πρέπει να 

έχουν πιστοποιητικό υγείας. Επίσης ο προμηθευτής οφείλει να χρησιμοποιεί για τη 

διανομή των γευμάτων μεταφορικό μέσο κατάλληλο για μεταφορά έτοιμων γευμάτων, η 

καταλληλότητα του οποίου θα προκύπτει από σχετική βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας και 

την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. 

 

 

Δ. Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης 

κατασκευής του τελικού προϊόντος 

         

         Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, καταρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 

επιχειρηματικής μονάδας κατασκευής του προσφερόμενου προϊόντος που δηλώθηκε με την 

προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της 

σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής 

λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά τη σύναψη της 

σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του 

προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου αποφασίζοντος 

οργάνου, μετά από γνώση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη σίτιση μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Βαρθολομιού αρμοδιότητας του Δήμου Πηνειού, για το 

σχολικό έτος 2021 – 2022 και δικαίωμα προαίρεσης για το σχολικό έτος 2022-2023. 

 

Η σίτιση  των μαθητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 Του Π. Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η 

παράγραφο του 20ου άρθρου. 

 Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 

λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 

 Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Του N. 3870/ΦΕΚ 138 Α’/9-8-2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων 

και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», ιδίως δε την 

περίπτωση (η) της 10ης παραγράφου του 18ου άρθρου. 

 Της Υ.Α. Γ2/3732/1988 (ΦΕΚ 767/τ.Β/1988) περί δωρεάν σίτισης μαθητών μουσικών 

σχολείων, όπως ισχύει. 

 Του άρθρου 2, παρ. 9 του Ν. 1566/1985 «δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄167). 
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 Του άρθρου 2, παρ. 24 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α΄136) «περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. 

και άλλες διατάξεις». 

 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)». 

 Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄ /30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων». 

 Του  Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 2522/8-9-1997 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και 

υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 

 Τον Ν. 4412/2016- ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 με τις τροποποιήσεις του 

  Το Ν.4441/2016 ΦΕΚ 227/Α/ 6-12-2016 

"Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016- ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016" 

Το Ν.4782/2021 ΦΕΚ Α 36/ 09-03-2021 

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 %. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η ενδεικτική τιμή μονάδας για κάθε μαθητή, αντιστοιχεί στο μέγιστο ημερήσιο κόστος 

γεύματος χωρίς Φ.Π.Α. και αυτό υπολογίζεται, σύμφωνα με ό,τι περιγράφεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Η ενδεικτική τιμή μονάδας του παρόντος ορίζεται και ως η ανώτατη 

αποδεκτή τιμή προσφοράς για κάθε ημερήσιο γεύμα. 

 

Κάθε  σχολικό έτος  εκτιμάται ότι θα διαρκέσει  160 ημέρες πλήν εορτών και λοιπών 

αργιών  

α/α 
ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ  

Μαθητέ
ς 

Ημέρες 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΓΕΥΜΑ
ΤΤΩΝ 

Τιμή Μονάδας (€) 
Συνολική 
Τιμή (€) 

Συνολική 
Τιμή 

προαίρεσης 
(€) 

1 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

90 160 14.400 4,5700 65.808,00   

2 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 
(ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ) 

90 160 14.400 4,5700   65.808,00 

          Σύνολο 65.808,00 65.808,00 

          Φ. Π. Α. 13 % 8.555,04 8.555,04 

          ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 36,96 36,96 

          Γενικό Σύνολο 74.400,00 74.400,00 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

23/08/2021 

 

             

 

 

 

H  ΣΥΝΤΑΞΑΣA 

 

 Η ΠΡ/ΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 

ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

 

   

 

 

 

   

      

 

ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 

 

             ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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