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Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιήξνπο κεζεκβξηλνχ γεχκαηνο γηα ηελ
θαζεκεξηλή ζίηηζε ησλ καζεηψλ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Σξίπνιεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018,
πξνυπνινγηζκνχ 106.797,60 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, 25.631,42 ευρώ, ήτοι σύνολο 132.429,02 επξώ. Σα
κεζεκβξηλά γεχκαηα πνπ ζα παξέρνληαη, ζα είλαη ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα θαη κε ηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. ηελ πξνκήζεηα
πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ (ζεξβίξηζκα) ζηνπο καζεηέο ηνπ
ρνιείνπ, απφ πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή. Οη πνζφηεηεο ησλ γεπκάησλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην
Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη ελδεηθηηθέο θαη ν Γήκνο Σξίπνιεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαλαιψζεη φιεο ηηο αλαθεξφκελεο πνζφηεηεο απηψλ. Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνλ
νηθείν Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2017 θαη 2018 ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε:
1. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ
114/Α/2006).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
3. Σν άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/2009, ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή δαπάλεο δεκνζίεπζεο (ΦΔΚ 163/ Α/2009).
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.4257/14(ΦΔΚ93/η.Α/14/4-2014 φπσο ηζρχεη.
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Γ2/3732/1988 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Δ.Π.Θ., Δ. & ΟΗΚ. (ΦΔΚ 767 /88 η.Β’)
“Γσξεάλ ζίηηζε καζεηψλ ησλ Μνπζηθψλ Γπκλαζίσλ’’.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά
ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»( ΦΔΚ 160/Α/2014), φπσο ηζρχεη.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ( πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»
8. Σηο ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
Σξίπνιε, 10-3-2017
Η ζπληάμαζα

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η Γ/ληξηα Κνηλωληθήο
Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ

ηέκπνπ Δξαζκία
Παλαγηώηα-Μαξία Καξαιέθα
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Ζ παξνχζα πξνκήζεηα αθνξά ηελ θάιπςε ηεο θαζεκεξηλήο ζίηηζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ
ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Σξίπνιεο κε έλα πιήξεο κεζεκβξηλφ γεχκα ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη
ζαιάηα, θπξίσο πηάην θαη επηδφξπην ζχκθσλα κε ην θάησζη ελδεηθηηθφ πξφγξακκα δχν εβδνκάδσλ.
ηελ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεηαη θνπβέξ (ζεξβίηζην, ραξηνπεηζέηα) θαζψο θαη ε ζπζθεπαζία,
κεηαθνξά ηνπ θαγεηνχ θαη ε δηαλνκή ηνπ ζηνπο καζεηέο ηνπ ρνιείνπ, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ
πξνκεζεπηή.
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΙΗ ΜΑΘΗΣΩΝ
ΜΟΤΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΣΡΙΠΟΛΗ
Ο ζηηηζηήο αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ζηνπο καζεηέο ηνπ ρνιείνπ, ελφο πιήξνπο κεζεκβξηλνχ
γεχκαηνο, γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα, ζχκθσλα κε ελαιιαζζφκελν εκεξήζην δηαηηνιφγην, ην νπνίν ζα
πξνζθέξεηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη :
1ε Δβδνκάδα
ΗΜΔΡΑ
Γεπηέξα
Σξίηε
Σεηάξηε
Πέκπηε
Παξαζθεπή

Παζηίηζην ή Καλειφληα ή Μαθαξφληα κε θηκά, ηπξί ηξηκκέλν, ζαιάηα επνρήο,
ςσκί, θξνχην επνρήο
Φάξη θηιέην παλέ ή θαηεςπγκέλν (πέξθα), παηάηεο ιεκνλάηεο ή πίηα ή
παηαηνζαιάηα, ζαιάηα επνρήο, ςσκί, γιπθφ
Αξαθάο ή θαζνιάθηα ή ράληξεο, ηπξί θέηα, ζαιάηα επνρήο, ςσκί, θξνχην
επνρήο, γιπθφ
Κνηφπνπιν ή ρνηξηλφ κε παηάηεο ή πηιάθη ή θξηζαξάθη, ζαιάηα επνρήο, ςσκί,
θξνχην επνρήο
Επκαξηθά κε ζάιηζα θαη ηξηκκέλν ηπξί ή Όζπξηα (ελαιιάμ θαθέο ή θαζφιηα ή
ξεβίζηα), ειηέο, ζαιάηα επνρήο, ςσκί θξνχην επνρήο, δειέ

2ε Δβδνκάδα
ΗΜΔΡΑ
Γεπηέξα
Σξίηε
Σεηάξηε
Πέκπηε

Κνηφπνπιν ή Μνζράξη κε παηάηεο ή πηιάθη ή καθαξφληα κε θξέκα γάιαθηνο ή
ζάιηζα ληνκάηαο, ηπξί ηξηκκέλν, ζαιάηα επνρήο, ςσκί, θξνχην επνρήο
Φάξη θαηεςπγκέλν θηιέην παλέ (πέξθα), παηάηεο ιεκνλάηεο ή πίηα ή
παηαηνζαιάηα, ζαιάηα επνρήο, ςσκί, θξνχην επνρήο
Πίηζα κε ηπξί, ληνκάηα, πηπεξηέο, καληηάξηα, ειηέο, ζαιάηα επνρήο, ςσκί,
θξνχην επνρήο, γιπθφ
Μπηθηέθηα ή ζνπηδνπθάθηα, ξχδη ή δπκαξηθφ ή πνπξέο, ζαιάηα επνρήο, ή ςσκί
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Παξαζθεπή

θξνχην επνρήο
Όζπξηα (ελαιιάμ θαθέο ή θαζφιηα ή ξεβίζηα), ειηέο, ζαιάηα επνρήο, ςσκί
θξνχην επνρήο, δειέ

Σν ηειηθφ εβδνκαδηαίν δηαηηνιφγην θαζνξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία ηνπ κεηνδφηε κε ηε Γ/λζε ηνπ
ρνιείνπ θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Γήκνπ
Σξίπνιεο θάζε Παξαζθεπή θαη ηζρχεη γηα ηελ επφκελε εβδνκάδα. Ζ Γ/λζε ηνπ ρνιείνπ αλαξηά, ζε
θαζνξηζκέλν κέξνο, ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ζίηηζεο, γηα λα ιάβνπλ γλψζε νη καζεηέο ηνπ
ρνιείνπ. Δπίζεο έλα αληίγξαθν κπνξεί λα ζηέιλεηαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αληίζηνηρεο Γηεχζπλζεο
Δθπαίδεπζεο.
Ζ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζα ειέγρεη ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή – πνηνηηθά θαη
πνζνηηθά- παξάδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ γηα θάζε εκέξα γεχκαηνο. Δηδηθφηεξα ζηηο αξκνδηφηεηεο
ηεο επηηξνπήο εκπίπηνπλ: ν έιεγρνο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο ηαθηηθήο απνιχκαλζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ
κέζνπ ηνπ αλαδφρνπ, ν έιεγρνο ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο πνηνηηθά εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο θαη ν
έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, ηεο θαηεγνξίαο θαη πξνέιεπζεο σο θαη ηνπ θάζε εηδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ
γλσξίζκαηνο ησλ παξερφκελσλ εηδψλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε θαζεκεξηλά κε ηνλ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ πξνο ζίηηζε καζεηψλ. Ζ εκεξήζηα
απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξνθχπηεη σο ην γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξεζίσο δεισζέλησλ
καζεηψλ απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ επί ηεο αμίαο ηνπ εκεξήζηνπ ζπζζηηίνπ αλά καζεηή.
ε πεξίπησζε εκεξήζηαο εθδξνκήο ηνπ ζρνιείνπ ή θάπνηαο εθδήισζεο ηελ πεξίνδν ησλ ενξηψλ
(Υξηζηνχγελλα - Πάζρα) ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ην πξνγξακκαηηζκέλν εκεξήζην γεχκα
λα αληηθαζίζηαηαη απφ ζάληνπηηο (ηπξί - γαινπνχια βξαζηή) ή θάπνην κπνπθέ αλάινγα, πάληα ζε
ζπλεξγαζία ηνπ πξνκεζεπηή κε ηε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ.
Ζ Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αλαζηνιήο ηεο ζίηηζεο ζε εκέξεο αξγηψλ,
ενξηψλ, θαηαιήςεσλ θ.ι.π. ή φπνηε ε ίδηα θξίλεη φηη δελ είλαη πξφζθνξε ε ζίηηζε ησλ καζεηψλ
ιφγσ κεησκέλνπ σξαξίνπ (φπσο ζε πεξηφδνπο εμεηάζεσλ, εθδξνκψλ θ.ι.π.) εηδνπνηψληαο έγθαηξα
ηνλ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ ε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα απαηηεί ηελ πεξηθνπή ησλ νξηζκέλσλ
γεπκάησλ φπνηε ην θξίλεη αλαγθαίν (απνπζία καζεηψλ θιπ). Δπίζεο δχλαηαη λα απαηηήζεη αιιαγή
ηνπ ηφπνπ ζίηηζεο κεξίδαο καζεηψλ ή φιεο ηεο δχλακεο ησλ καζεηψλ ιφγσ κεηαζηέγαζεο ηνπ
ζρνιείνπ ή εθδειψζεσλ, πάληα φκσο ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη δηαθνξνπνίεζε
ηνπ γεχκαηνο ρσξίο λα αιιάδεη ε πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ. Σπρφλ αιιαγέο ζην κελνχ ηνπ
αλαδφρνπ, ιφγσ έιιεηςεο ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά κπνξνχλ λα γίλνπλ κεηά απφ έγθξηζε ηνπ
Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην λέν κελνχ είλαη ηζάμην πνηφηεηαο.
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ
Α) Σα ηξφθηκα θαη γεληθά νη πξψηεο χιεο απφ ηηο νπνίεο ζα παξαζθεπάδνληαη ηα γεχκαηα (θχξην
πηάην) θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο ζα είλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ θψδηθα
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο, αγνξαλνκηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο
δηαηάμεηο. Δπηπιένλ δελ ζα πεξηέρνπλ πξφζζεηα ζπζηαηηθά (γαιαθηνκαηνπνηεηέο, ζηαζεξνπνηεηέο,
ρξσζηηθέο θ.ι.π. (Δ) πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ επηθίλδπλα, επηβιαβή ή χπνπηα γηα ηελ πγεία.
Β) Σα φξηα βάξνπο ησλ κεξίδσλ θαη ε πνηφηεηά ηνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε απηά πνπ θαζνξίδνληαη
απφ ηηο ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο Καηά ηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ λα ρξεζηκνπνηείηαη
παξζέλν ειαηφιαδν. Σα θξέαηα θαη ηα πνπιεξηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη λσπά,
απνιηπαζκέλα θαη απνζηεσκέλα ( ηα θξέαηα ). Σα ςάξηα λα είλαη πξφζθαηεο θαηάςπμεο. Tν ςσκί ζα
πξέπεη λα έρεη ςεζεί ηελ ίδηα εκέξα. Oη παηάηεο ζα είλαη θξέζθηεο θαη φρη πξνηεγαληζκέλεο ή
θαηεςπγκέλεο. Σα θξνχηα θαη νη ζαιάηεο λα είλαη επνρήο (ιάραλν- θαξφην ην ρεηκψλα θαη καξνχιηληνκάηα ηνπο ινηπνχο κήλεο). Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο
καγεηξέκαηνο ρσξίο λα αιιάδνπλ νη πξψηεο χιεο.
Ζ παξαζθεπή, απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη δηαλνκή έηνηκσλ πξνο θαηαλάισζε γεπκάησλ πξέπεη λα
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πξαγκαηνπνηείηαη κε θξνληίδα ηνπ αλαδφρνπ µε πγηεηλφ ηξφπν κε κέζα ηειείσο θαζαξά θαη
απνιπκαζκέλα, µε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαη πινπνηνχληαη ζχκθσλα
µε ηηο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), µε βάζε
ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δ.Δ θαη φπσο απηφο έρεη κεηαθεξζεί ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη ηζρχεη. Δπί πιένλ, ν αλάδνρνο
νθείιεη όρη µόλν λα εθαξκόδεη αιιά θαη λα αλαζεωξεί ηελ δηαδηθαζία ε νπνία αλαπηύζζεηαη θαη
πινπνηείηαη ζύκθωλα µε ηηο αξρέο ηνπ HACCP.
Γ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέξρεηαη ζην ζρνιείν ηελ ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί κεηά απφ
ζπλελλφεζε κε ηνλ Γ/ληε ηνπ ρνιείνπ, µε ην γεχκα έηνηκν θαη θξεζθνµαγεηξεµέλν ζε δηθφ ηνπ
ρψξν.
Ζ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ ζα είλαη εκέξαο, απνθιεηφκελεο ηεο κεζφδνπ πξνθαηάςπμεο ηχπνπ
cook and freeze, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε ψζηε λα κεηψλεηαη ζην ειάρηζην ε
θαηαζηξνθή ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηξνθίκσλ.
Σν εκεξήζην γεχκα (θχξην πηάην) ζα ζηεγαλνπνηείηαη ζε θαηάιιειεο - επηηξεπφκελεο απφ ηε
λνκνζεζία - ζπζθεπαζίεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ
ραξηνπεηζέηεο θαη θαηάιιεια πιαζηηθά πηξνχληα ή θνπηάιηα – θαηά πεξίπησζε – θαζψο θαη
καραίξηα (ρσξίο πξνεμνρέο θαη αλσκαιίεο). Σα παξαπάλσ ζα είλαη κηαο ρξήζεσο. Δπίζεο, ζα
δηαλέκεηαη δεζηφ εληφο κηαο ψξαο απφ ηελ παξαζθεπή ηνπ (κεηαθνξά κε θαηάιιεινπο γηα ην ζθνπφ
απηφ ζεξκνζαιάκνπο, ζεξκνκπφμ), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ελδερφκελε αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο
ηνπ θαη ζα νκαδνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε θάζε ηκήκα.
Γ) Σν εκεξήζην θαγεηφ ζα κεηαθέξεηαη ζην ζρνιείν κε θαηάιιειν φρεκα εθνδηαζκέλν κε ζρεηηθή
άδεηα θαη πξνζθάησο ειεγκέλν απφ ηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. εληφο κηαο (1) ψξαο απφ ηελ παξαζθεπή ηνπ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ελδερφκελε αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ. Ζ κεηαθνξά ησλ κεξίδσλ, κε
θξνληίδα ηνπ πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο :
 Πξνθχιαμεο
 Καζαξηφηεηαο
 Καηάιιεινπ ρξφλνπ άθημεο ζην ζρνιείν θάζε εξγάζηκε εκέξα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηε
Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ.
Δ ) Σα πξνκεζεπφκελα είδε ζα παξαδίδνληαη κε Γειηίν Απνζηνιήο ζην νπνίν αλαγξάθεηαη θάζε
ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηηο ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο
δηαηάμεηο.
Σ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θέξεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ αίζνπζα ζίηηζεο ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ράξηηλα
ηξαπεδνκάληεια. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζίηηζε γίλεηαη ζε δχν ρξφλνπο δηφηη νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε
δχν νκάδεο κε ηνπο κηζνχο θάζε θνξά καζεηέο .
Ε) ε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξεί λα αζθείηαη Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί θαη λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ησλ παξαδνζέλησλ πξντφλησλ. Δπίζεο ε ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ ή ε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε θξίλεη επηπιένλ κεξίδα
γεχκαηνο (γηα έιεγρν ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο), ελεκεξψλνληαο ην κεηνδφηε ην πξσί ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο.
Ζ) Όζνη έξρνληαη ζε επαθή µε ην θαγεηφ (πξνεηνηκάδνπλ, κεηαθέξνπλ θαη ζεξβίξνπλ ην θαγεηφ
ζηνπο καζεηέο) πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαλφλεο αηνκηθήο πγηεηλήο, λα θνξνχλ ελδχκαηα εξγαζίαο
θαηά ηε δηαλνκή θαη λα έρνπλ αηνκηθά πηζηνπνηεηηθά πγείαο ηα νπνία θαη ζα επηδεηθλχνπλ αλ θαη
φπνηε δεηεζνχλ.
Θ) Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ην πξνζσπηθφ
ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη άςνγε θαη ην ζεξβίξηζκα απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ αλαδφρνπ ην
θαηάιιειν. Ζ απνρψξεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζίηηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.
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Ζ πξνκήζεηα είλαη πξνϋπνινγηζκνύ 132.429,02 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα
βαξχλεη ηνλ νηθείν Κ.Α ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο έηνπο 2017 κε ην
πνζφ ησλ 61.746,05 € θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο έηνπο 2018 κε ην
πνζφ ησλ 70.682,98 €.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη απφ επηρνξήγεζε ηνπ ΤΠ.Δ. πνπ ζα θαηαλεκεζεί ζην Γήκν Σξίπνιεο
γηα ην ζθνπφ απηφ. Ο αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί ζα ακείβεηαη φηαλ ην ΤΠ.Δ. ζα θαηαβάιιεη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ζην Γήκν Σξίπνιεο. Ο Γήκνο Σξίπνιεο δελ ζα εμνθιήζεη θαλέλα κέξνο ηεο
αλσηέξσ ζχκβαζεο απφ δηθά ηνπ έζνδα
Σξίπνιε, 10-3-2017
Η ζπληάμαζα

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η Γ/ληξηα Κνηλωληθήο
Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ

ηέκπνπ Δξαζκία
Παλαγηώηα-Μαξία Καξαιέθα
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Ελληνική

Πξνκήζεηα γεπκάηωλ γηα ηε ζίηηζε ηωλ
καζεηώλ ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ Σξίπνιεο
Πξνϋπνινγηζκόο: 132.429,02 €
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΑΙΑ
ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
Αξ. Μειέηεο: 18/10-03-2017
Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο

Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηελ παξνρή εκεξήζησλ ζπζζηηίσλ ζε φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο καζεηέο ηνπ
Μνπζηθνχ ρνιείνπ Σξίπνιεο. πγθεθξηκέλα, ε ζίηηζε ησλ καζεηψλ πεξηιακβάλεη έλα πιήξεο
κεζεκβξηλφ γεχκα ζχκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν ελδεηθηηθφ πξφγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε Μειέηε.
ηελ πεξίπησζε εθδξνκψλ ή εθδειψζεσλ ην εκεξήζην ζπζζίηην αληηθαζίζηαηαη απφ ζάληνπηηο. Ο
αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλέξρεηαη ζηνπο εθαηόλ ελελήληα πέληε (195) θαη νη εκέξεο ζίηηζεο γηα ην
2017 είλαη 76 (εβδνκήληα έμη) θαη γηα ην 2018 είλαη 87 (νγδφληα επηά) ζχκθσλα κε ην ππ' αξηζκ.
335/10-03-2017 έγγξαθν ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Σξίπνιεο.
Ζ πξνκήζεηα είλαη πξνϋπνινγηζκνύ 132.429,02€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνπο
νηθείνπο Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο έηνπο 2017 κε ην πνζφ ησλ 61.746,05 €
θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο έηνπο 2018 κε ην πνζφ ησλ 70.682,98 €
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΖΜΔΡΖΗΟ
ΓΔΤΜΑ ΑΝΑ
ΜΑΘΖΣΖ ΠΟΤ
ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ
ΚΟΤΒΔΡ

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΑΘΖΣΧΝ

ΖΜΔΡΔ
ΗΣΗΖ
2017

ΖΜΔΡΔ
ΗΣΗΖ
2018

ΑΞΗΑ
ΓΔΤΜΑΣΟ
ΥΧΡΗ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ
2017

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ
2018

195

76

87

3,36

49.795,20

57.002,40

ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ

11.950,85

13.680,58

61.746,05

70.682,98

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ

106.797,60

25.631,43

132.429,03

Σξίπνιε, 10 Μαξηίνπ 2017

Η ζπληάμαζα

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η Γ/ληξηα Κνηλωληθήο
Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ

ηέκπνπ Δξαζκία
Παλαγηώηα-Μαξία Καξαιέθα
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Ελληνική

Πξνκήζεηα γεπκάηωλ γηα ηε ζίηηζε ηωλ
καζεηώλ ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ Σξίπνιεο
Πξνϋπνινγηζκόο: 132.429,03 €
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΑΙΑ
ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
Αξ. Μειέηεο: 18/10-3-2017
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ

Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ ειήθζεζαλ ππφςε νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη νη ηηκέο
αγαζψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Σξίπνιεο. ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν αληίζηνηρνο
Φ.Π.Α. 24%
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) γεχκαηνο γηα ηνπο καζεηέο
ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Σξίπνιεο
θαη πιεξσκή δηα πξνζθνκίζεσο ηηκνινγίνπ.
4,166 €/γεχκα

Σξίπνιε, 10 Μαξηίνπ 2017

Η ζπληάμαζα

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η Γ/ληξηα Κνηλωληθήο
Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ

ηέκπνπ Δξαζκία
Παλαγηώηα-Μαξία Καξαιέθα
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Ελληνική

Πξνκήζεηα γεπκάηωλ γηα ηε ζίηηζε ηωλ
καζεηώλ ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ Σξίπνιεο
Πξνϋπνινγηζκόο: 132.429,03 €
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΑΙΑ
ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
Αξ. Μειέηεο: 18/10-03-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σνπ πξνκεζεπηή ………………………………………………………………..……………………………
Γ/λζε ………………………………………………………………………Πόιε………..………………….
Σει…………………………………………………………………………..Fax………………….…………..

ΔΙΓΟ

ΗΜΔΡΗΙΟ ΓΔΤΜΑ
ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ ΠΟΤ
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ
ΚΟΤΒΔΡ (ζεξβίηζην,
ραξηνπεηζέηα)

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΓΔΤΜΑΣΩΝ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
(ΔΤΡΩ)

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
(ΔΤΡΩ)
ΟΛΟΓΡΑΦΩ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

31.785

ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ

H ωο άλω νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ηζρύεη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κέρξη ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ
έηνπο 2017-2018.

Ηκεξ/λία: ………………………..

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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Ελληνική

Πξνκήζεηα γεπκάηωλ γηα ηε ζίηηζε ηωλ
καζεηώλ ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ Σξίπνιεο
Πξνϋπνινγηζκόο: 132.429,03 €
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ
ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΑΙΑ
ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
Αξ. Μειέηεο: 18/10-03-2017
Γ Δ Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Δ Ι Γ Ι Κ Η  Τ Γ Γ ΡΑ Φ Η Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν

ΑΡΘΡΟ 1ν : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Απηή ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ απνηειεί ηε Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο
πξνκήζεηαο γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Σξίπνιεο θαηά ην
ζρνιηθφ έηνο 2017-2018. Ζ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε δηαγσληζκφ, ζα θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πνπ ζα μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη είλαη ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 132.429,03€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ
επηρνξήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
ΑΡΘΡΟ 2ν : ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Ζ πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:
1. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ
114/Α/2006).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
3. Σν άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/2009, ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή δαπάλεο δεκνζίεπζεο (ΦΔΚ 163/ Α/2009).
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.4257/14(ΦΔΚ93/η.Α/14/4-2014 φπσο ηζρχεη.
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Γ2/3732/1988 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Δ.Π.Θ., Δ. & ΟΗΚ. (ΦΔΚ 767 /88 η.Β’)
“Γσξεάλ ζίηηζε καζεηψλ ησλ Μνπζηθψλ Γπκλαζίσλ’’.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά
ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»( ΦΔΚ 160/Α/2014), φπσο ηζρχεη.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ( πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»
8. Σηο ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ

ΑΡΘΡΟ 3ν : ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ θαη ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο πξνκήζεηαο είλαη ηα εμήο:
Α) Γηαθήξπμε
Β) Σερληθή Έθζεζε
Γ) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Γ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
Δ) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
Σ) Σηκνιφγην
Ε) Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
ΑΡΘΡΟ 4ν : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη έσο 132.429,03 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ 24%) .
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Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΤΠ. Δ. θαη ζα βαξχλεη ηνλ νηθείν θσδηθφ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ 2017 θαη 2018 ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ
καζεηψλ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Σξίπνιεο.
Ο Γήκνο Σξίπνιεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα απμνκείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κεξίδσλ αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζαξκνδφκελεο αληίζηνηρα ηεο
ζπκβαηηθήο ακνηβήο ηνπ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 5°: ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ζ ηηκή δίλεηαη ζε ΔΤΡΧ, αλά κνλάδα (εκεξήζην γεχκα) θαη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ζα παξακέλεη ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε
αληίζηνηρε ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο
ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπεηαη ζηελ κειέηε.
ΑΡΘΡΟ 6ν : ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηηο
πξνζθνξέο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο ζπγγξαθήο
ππνρξεψζεσλ, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 7ν : ΔΓΓΤΗΔΙ
Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό.
Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα
πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο ΦΠΑ, δειαδή
2.138,00 €. Ζ ηζρχο ηεο εγγχεζεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε.
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξν ή
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 8ν : ΤΜΒΑΗ
Ζ ζχκβαζε ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο
ζχκβαζεο είλαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, μεθηλψληαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.
Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
 Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε
 Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη πνζφηεηα
 Σελ ηηκή
 Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ
 Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ
 Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο
 Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο
 Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ
 Σνλ ηξφπν πιεξσκήο
 Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
 Σελ παξαιαβή απηψλ

ΑΡΘΡΟ 9ν : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΗ ΓΔΤΜΑΣΩΝ
Ζ παξάδνζε ησλ ζπζζηηίσλ ζα γίλεηαη ηελ ίδηα εκέξα απφ ηε ιήςε ηεο αλάινγεο παξαγγειίαο απφ
ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Σξίπνιεο ζε ψξεο θαη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γηεπζπληήο
ηνπ ρνιείνπ. Σελ παξαιαβή ζα βεβαηψλεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή φπνηνο νξηζηεί απφ απηφλ. Ο
11

ππεχζπλνο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζα
δηελεξγεί πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη θαηφπηλ ζα ζπληάζζεηαη νξηζηηθφ
πξσηφθνιιν (παξαιαβήο ή απφξξηςεο) κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ.
Ζ επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ παξαιαβή ή απφξξηςε ησλ εηδψλ.
Σα απνξξηθζέληα είδε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα αληηθαηαζηήζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία
πνπ ζα ηνπ νξίδεηαη, δηαθνξεηηθά ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα αγνξάζεη ηελ πνζφηεηα ησλ εηδψλ απφ ηελ
ειεχζεξε αγνξά, ε δε επί πιένλ δηαθνξά ηηκήο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε βαξχλεη ηνλ
πξνκεζεπηή.
Καηά ηελ παξάδνζε πξέπεη λα παξίζηαηαη ν αλάδνρνο απηνπξνζψπσο ή δη’ αληηπξνζψπνπ ηνπ,
ελειίθνπ θαη εγγξάκκαηνπ, ηελ ηδηφηεηα ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Γήκν θαη ν
νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο θαη ηα πξαθηηθά απνξξίςεσο θαζψο θαη ηα
ζρεηηθά πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςηψλ. ε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί ν αλάδνρνο λα ππνγξάςεη πξέπεη
λα γίλεη ξεηψο κλεία ηεο αξλήζεψο ηνπ απηήο.
ηα πξαθηηθά απνξξίςεσο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ, δχλαηαη ν αλάδνρνο λα ζεκεηψζεη ηηο ππάξρνπζεο
αληηξξήζεηο ηνπ επί ησλ νπνίσλ ε επηηξνπή πξέπεη λα ζεκεηψζεη ηηο ζρεηηθέο αληηπαξαηεξήζεηο.
Ζ κε αλαγξαθή ζρεηηθψλ αληηπαξαηεξήζεσλ δεκηνπξγεί απφδεημε γηα ηελ αιήζεηα ησλ αληηξξήζεσλ
ηνπ αλάδνρνπ.
Ζ ηπρφλ κε ηήξεζε εθ κέξνπο ηεο επηηξνπήο ησλ δηαηππψζεσλ απηψλ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ
απαιιαγή ηνπ πξνκεζεπηή γηα ιφγνπο ηππηθνχο ρσξίο λα εμεηαζζεί πεξαηηέξσ ε νπζία ηεο
παξαβάζεσο.
Δμ’ άιινπ ε αδηθαηνιφγεηε άξλεζε ηνπ πξνκεζεπηή λα ππνγξάςεη ην πξαθηηθφ παξαβάζεσο θαη
δεηγκαηνιεςηψλ ζα απνηειεί ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή αηηία ηεο πνηλήο πνπ ζα ηνπ επηβιεζεί.
Ο αλάδνρνο νθείιεη απαξαηηήησο λα δίλεη αθξηβείο ραξαθηεξηζκνχο ζηα πξνζθνκηδφκελα είδε θαη
φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα, πξνέιεπζε, θαηεγνξία θαη θάζε άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα.
Σνπο ραξαθηεξηζκνχο απηνχο ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζα ειέγρεη βάζεη ηνπ
δειηίνπ παξαγγειίαο, ζα πξνβαίλεη ζε νπνηνδήπνηε απαηηνχκελε εμέηαζε γηα ηελ αθξίβεηα θαη ζα
ππνγξάθεη κεηά ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ή πξαθηηθφ απνξξίςεσο.
Οπδεκία αζάθεηα, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα δχλαηαη λα επηθαιεζηεί ζε φθειφο ηνπ ν αλάδνρνο.
ε πεξίπησζε απφξξηςεο γεχκαηνο ή ηκήκαηνο απηνχ κφλν γηα ιφγνπο πνηφηεηαο, ν αλάδνρνο
εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα δεηήζεη πξαγκαηνγλσκνζχλε απφ ηνπο αξκφδηνπο θαη΄ είδνο
ππαιιήινπο αληίζηνηρσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ (θηεληάηξνπο, γεσπφλνπο, Υεκηθνχο) ησλ νπνίσλ ε
γλψκε είλαη δεζκεπηηθή απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ. Σα
απνξξηθζέληα είδε δελ ζα ρξεψλνληαη.
ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο ακθηβάιιεη γηα νπνηνδήπνηε πξνκεζεπφκελν είδνο, γίλεηαη
δεηγκαηνιεςία. Σα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη ζηέιλνληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ εμέηαζε ππεξεζία.
Σα δείγκαηα ιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ.
Ο Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.
Ζ επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγμεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν - ρεκηθφ, εξγαζηεξηαθφ θ.ι.π - ην
πξντφλ ζε ρξφλν πνπ ζα επηιέγεη γηα λα δηαπηζηψζεη θαη λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκθσλία ηεο πνηφηεηαο
ησλ παξαδνζέλησλ εηδψλ κε απηή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Σα έμνδα ηεο δαπάλεο ηνπ
εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεισλ εηδψλ, θεξχζζεηαη
έθπησηνο κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ
Ν.4412/2016.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηπρφλ βιαβεξέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ησλ ζηηηδνχκελσλ πνπ ζα
πξνέξρεηαη απφ θαθή πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ π.ρ. δειεηεξίαζε θ.ι.π.
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ΑΡΘΡΟ 10ν : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πιεξωκή ηνπ αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά από ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ΤΠ.Δ. πνπ ζα
θαηαλεκεζεί ζην Γήκν Σξίπνιεο γηα ην ζθνπφ απηφ, (ν Γήκνο Σξίπνιεο δελ ζα εμνθιήζεη θαλέλα
κέξνο ηεο αλωηέξω ζύκβαζεο από δηθά ηνπ έζνδα).
Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ ηα έμνδα παξαζθεπήο, κεηαθνξάο, παξάδνζεο θαη δηαλνκήο ησλ
ζπζζηηίσλ ζηνπο καζεηέο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ.
Γελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηνλ πξνκεζεπηή:
 ηηο εκέξεο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ
 ηηο εκέξεο πνπ δελ πξνζέξρνληαη νη καζεηέο ζην ζρνιείν ιφγσ θαηάιεςεο, απεξγίαο ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ
 ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζρνιεία παξακέλνπλ θιεηζηά κε απφθαζε Γεκάξρνπ ή άιινπ
εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ
ΑΡΘΡΟ 11ν : ΚΤΡΩΔΙ- ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηε
ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο αξρήο , χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ. Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο αλ ε ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζχλε ηνπ Γήκνπ
ή ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβηάζεη επαλεηιεκκέλα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο,
θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα θαη θαη’ αλαινγία κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
ε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ε ππεξεζία δηαηεξεί ην
δηθαίσκα ηεο πεξηθνπήο ηνπ αλαινγνχληνο ηκήκαηνο γηα ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ ζε βάξνο έθπησηνπ πξνκεζεπηή γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε
φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε
έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε
ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ.
Ζ Γεκνηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φηαλ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν αλάδνρνο εθηειεί ην έξγν
πιεκκειψο θαη κεηά απφ ζπλερή επαλάιεςε ηεο αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο λα ηνλ θαηαζηήζεη
έθπησην
Οη ηπρφλ δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηιχνληαη κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ Ν. 3463/2006 θαη 4412/2016 Κ
ΑΡΘΡΟ 12ν : ΦΟΡΟΙ – ΣΔΛΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ
Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε φινπο ηνπ λφκηκνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ
θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζην ρξφλν
θαη ηφπν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ην Γήκν.
Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν Σξίπνιεο.
Σξίπνιε, 10 Μαξηίνπ 2017

Η ζπληάμαζα

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η Γ/ληξηα Κνηλωληθήο
Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ

ηέκπνπ Δξαζκία
Παλαγηώηα-Μαξία Καξαιέθα
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