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Προϋπολογισμός: 55.246,47 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρ. Μελέτης: 160/10-10-2016
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια πλήρους μεσημβρινού γεύματος για την
καθημερινή σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για το σχολικό έτος 2016-2017
και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μετά τις διακοπές των
Χριστουγέννων έως τη λήξη του σχολικού έτους, προϋπολογισμού 44.553,6 ευρώ, πλέον ΦΠΑ
24%, 10.692,87ευρώ, ήτοι σύνολο 55.246,47 ευρώ. Τα μεσημβρινά γεύματα που θα παρέχονται, θα
είναι σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται
στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η συσκευασία, μεταφορά και
διανομή του (σερβίρισμα) στους μαθητές του Σχολείου, από προσωπικό του προμηθευτή. Οι
ποσότητες των γευμάτων, που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ενδεικτικές
και ο Δήμος Τρίπολης δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες
αυτών. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων έτους
2017 του Δήμου Τρίπολης.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/Α/2006).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, σχετικά με την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης (ΦΕΚ 163/ Α/2009).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.4257/14(ΦΕΚ93/τ.Α/14/4-2014 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Γ2/3732/1988 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ., ΕΣ. & ΟΙΚ. (ΦΕΚ 767 /88 τ.Β’)
“Δωρεάν σίτιση μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων’’.
6. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ 160/Α/2014), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ( προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
8. Τις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
Τρίπολη, 10-10-2016
Η συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού

Ελένη Χιώτη
Παναγιώτα-Μαρία Καραλέκα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρ. Μελέτης: 160/10-10-2016
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα προμήθεια αφορά την κάλυψη της καθημερινής σίτισης των εγγεγραμμένων μαθητών
του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης με ένα πλήρες μεσημβρινό γεύμα το οποίο θα περιλαμβάνει
σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο σύμφωνα με το κάτωθι ενδεικτικό πρόγραμμα δύο εβδομάδων.
Στην προμήθεια περιλαμβάνεται κουβέρ (σερβίτσιο, χαρτοπετσέτα) καθώς και η συσκευασία,
μεταφορά του φαγητού και η διανομή του στους μαθητές του Σχολείου, από το προσωπικό του
προμηθευτή.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ο σιτιστής αναλαμβάνει την παροχή στους μαθητές του Σχολείου, ενός πλήρους μεσημβρινού
γεύματος, για κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με εναλλασσόμενο ημερήσιο διαιτολόγιο, το οποίο θα
προσφέρεται στο χώρο του σχολείου και θα περιλαμβάνει :
1η Εβδομάδα
ΗΜΕΡΑ
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή

Παστίτσιο ή Κανελόνια ή Μακαρόνια με κιμά, τυρί τριμμένο, σαλάτα εποχής,
ψωμί, φρούτο εποχής
Ψάρι φιλέτο πανέ ή κατεψυγμένο (πέρκα), πατάτες λεμονάτες ή πίτα ή
πατατοσαλάτα, σαλάτα εποχής, ψωμί, γλυκό
Αρακάς ή φασολάκια ή χάντρες, τυρί φέτα, σαλάτα εποχής, ψωμί, φρούτο
εποχής, γλυκό
Κοτόπουλο ή χοιρινό με πατάτες ή πιλάφι ή κριθαράκι, σαλάτα εποχής, ψωμί,
φρούτο εποχής
Ζυμαρικά με σάλτσα και τριμμένο τυρί ή Όσπρια (εναλλάξ φακές ή φασόλια ή
ρεβίθια), ελιές, σαλάτα εποχής, ψωμί φρούτο εποχής, ζελέ

2η Εβδομάδα
ΗΜΕΡΑ
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη

Κοτόπουλο ή Μοσχάρι με πατάτες ή πιλάφι ή μακαρόνια με κρέμα γάλακτος ή
σάλτσα ντομάτας, τυρί τριμμένο, σαλάτα εποχής, ψωμί, φρούτο εποχής
Ψάρι κατεψυγμένο φιλέτο πανέ (πέρκα), πατάτες λεμονάτες ή πίτα ή
πατατοσαλάτα, σαλάτα εποχής, ψωμί, φρούτο εποχής
Πίτσα με τυρί, ντομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, ελιές, σαλάτα εποχής, ψωμί,
φρούτο εποχής, γλυκό
Μπιφτέκια ή σουτζουκάκια, ρύζι ή ζυμαρικό ή πουρές, σαλάτα εποχής, ή ψωμί
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Παρασκευή

φρούτο εποχής
Όσπρια (εναλλάξ φακές ή φασόλια ή ρεβίθια), ελιές, σαλάτα εποχής, ψωμί
φρούτο εποχής, ζελέ

Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του μειοδότη με τη Δ/νση του
Σχολείου και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου
Τρίπολης κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόμενη εβδομάδα. Η Δ/νση του Σχολείου αναρτά, σε
καθορισμένο μέρος, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης, για να λάβουν γνώση οι μαθητές του
Σχολείου. Επίσης ένα αντίγραφο μπορεί να στέλνεται στον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης.
Η Επιτροπή παρακολούθησης και 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 αναδόχου, ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο
έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε είδικού χαρακτηριστικού
γνωρίσματος των παρεχόμενων ειδών.
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 προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού των ημερησίως δηλωθέντων
μαθητών από τον Διευθυντή του Σχολείου επί της αξίας του ημερήσιου συσσιτίου ανά μαθητή.
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 σάντουιτς (τυρί - γαλοπούλα βραστή) ή κάποιο μπουφέ ανάλογα, πάντα σε
συνεργασία του προμηθευτή με τη Δ/νση του σχολείου.
Η Δ/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών,
εορτών, καταλήψεων κ.λ.π. ή όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των μαθητών
λόγω μειωμένου ωραρίου (όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδρομών κ.λ.π.) ειδοποιώντας έγκαιρα
τον προμηθευτή. Επιπλέον η Δ/νση του σχολείου μπορεί να απαιτεί την περικοπή των ορισμένων
γευμάτων όποτε το κρίνει αναγκαίο (απουσία μαθητών κλπ). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή
του τόπου σίτισης μερίδας μαθητών ή όλης της δύναμης των μαθητών λόγω μεταστέγασης του
σχολείου ή εκδηλώσεων, πάντα όμως σε συνεννόηση με τον προμηθευτή, καθώς και διαφοροποίηση
του γεύματος χωρίς να αλλάζουν οι πρώτες ύλες. Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου, λόγω
έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά μπορούν να γίνουν μετά από έγκριση του Διευθυντή του
Σχολείου, με την προϋπόθεση ότι το νέο μενού είναι ισάξιο ποιότητας.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Α) Τα τρόφιμα και γενικά 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 ισχύουσες υγειονομικές, αγορανομικές και αστυκτηνιατρικές
διατάξεις. Επιπλέον δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές,
χρωστικές κ.λ.π. (Ε) που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.
Β) Τα όρια βάρους των μερίδων και η ποιότητά τους θα είναι σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται
από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις Κατά την παρασκευή των γευμάτων να χρησιμοποιείται
παρθένο ελαιόλαδο. Τα κρέατα και τα πουλερικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι νωπά,
απολιπασμένα και αποστεωμένα ( τα κρέατα ). Τα ψάρια να είναι πρόσφατης κατάψυξης. Tο ψωμί θα
πρέπει να έχει ψηθεί την ίδια ημέρα . Oι πατάτες θα είναι φρέσκιες και όχι προτηγανισμένες ή
κατεψυγμένες. Τα φρούτα και οι σαλάτες να είναι εποχής (λάχανο- καρότο το χειμώνα και μαρούλιντομάτα τους λοιπούς μήνες). Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους
μαγειρέματος χωρίς να αλλάζουν οι πρώτες ύλες.
Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή έτοιμων προς κατανάλωση γευμάτων πρέπει να
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πραγματοποιείται με φροντίδα του αναδόχου µε υγιεινό τρόπο με μέσα τελείως καθαρά και
απολυμασμένα, 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 όπως ισχύει σήμερα και του Συμβουλίου
της Ε.Ε και όπως αυτός έχει μεταφερθεί στην Ελληνική νομοθεσία και ισχύει. Επί πλέον, ο ανάδοχος
οφείλει όχι µόνο να εφαρμόζει αλλά και να αναθεωρεί την διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και
υλοποιείται σύμφωνα µε τις αρχές του HACCP.
Γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέρχεται στο σχολείο την ώρα που θα καθοριστεί μετά από
συνεννόηση με τον Δ/ντη του Σχολείου, µε το γεύμα έτοιμο και φρεσκοµαγειρεµένο σε δικό του
χώρο.
Η παρασκευή των γευμάτων θα είναι ημέρας, αποκλειόμενης της μεθόδου προκατάψυξης τύπου
cook and freeze, επί ποινή αποκλεισμού και η πλέον ενδεδειγμένη ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η
καταστροφή των θρεπτικών στοιχείων των τροφίμων.
Το ημερήσιο γεύμα (κύριο πιάτο) θα στεγανοποιείται σε κατάλληλες - επιτρεπόμενες από τη
νομοθεσία - συσκευασίες που θα αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής και θα συνοδεύεται από
χαρτοπετσέτες και κατάλληλα πλαστικά πιρούνια ή κουτάλια – κατά περίπτωση – καθώς και
μαχαίρια (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες). Τα παραπάνω θα είναι μιας χρήσεως. Επίσης, θα
διανέμεται ζεστό εντός μιας ώρας από την παρασκευή του (μεταφορά με κατάλληλους για το σκοπό
αυτό θερμοθαλάμους, θερμομπόξ), προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας
του και θα ομαδοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τμήμα.
Δ) Το ημερήσιο φαγητό θα μεταφέρεται στο σχολείο με κατάλληλο όχημα εφοδιασμένο με σχετική
άδεια και προσφάτως ελεγμένο από τον οικείο Ο.Τ.Α. εντός μιας (1) ώρας από την παρασκευή του,
προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας του. 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
Δ/νση του σχολείου.
Ε ) 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.
ΣΤ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να φέρει και να τοποθετήσει τον απαιτούμενο αριθμό
τραπεζοκαθισμάτων στην αίθουσα σίτισης των μαθητών του σχολείου καθώς και χάρτινα
τραπεζομάντηλα. Διευκρινίζεται ότι η σίτιση γίνεται σε δύο χρόνους διότι οι μαθητές χωρίζονται σε
δύο ομάδες με τους μισούς κάθε φορά μαθητές .
Ζ) Σε τακτικά χρονικά διαστήματα θα ασκείται Υγειονομικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί
και να εξασφαλιστεί η ποιότητα των παραδοθέντων προϊόντων. Επίσης η υπηρεσία του Δήμου ή η
Δ/νση του σχολείου έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε κρίνει επιπλέον μερίδα γεύματος (για
έλεγχο της ποσότητας και ποιότητας), ενημερώνοντας το μειοδότη το πρωί της συγκεκριμένης
ημέρας.
Η) Όσοι έρχονται σε επαφή µε το φαγητό (προετοιμάζουν, μεταφέρουν και σερβίρουν το φαγητό
στους μαθητές) πρέπει να ακολουθούν κανόνες ατομικής υγιεινής, να φορούν ενδύματα εργασίας
κατά τη διανομή και να έχουν ατομικά πιστοποιητικά υγείας τα οποία και θα επιδεικνύουν αν και
όποτε ζητηθούν.
Θ) Η συμπεριφορά των ατόμων που θα έρχονται σε επαφή με μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό
του σχολείου πρέπει να είναι άψογη και το σερβίρισμα από τους υπαλλήλους του αναδόχου το
κατάλληλο. Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της
σίτισης του συνόλου των μαθητών και σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του σχολείου.
Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 55.246,47 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα
βαρύνει τον οικείο Κ.Α του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου Τρίπολης έτους 2017 με το
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ποσό των 55.246,47 €.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. που θα κατανεμηθεί στο Δήμο Τρίπολης
για το σκοπό αυτό. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αμείβεται όταν το ΥΠ.ΕΣ. θα καταβάλλει τη
χρηματοδότηση στο Δήμο Τρίπολης. Ο Δήμος Τρίπολης δεν θα εξοφλήσει κανένα μέρος της
ανωτέρω σύμβασης από δικά του έσοδα
Τρίπολη, 10- 10 -2016
Η συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού

Ελένη Χιώτη
Παναγιώτα-Μαρία Καραλέκα

6

Ελληνική

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης
Προϋπολογισμός: 55.246,47 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρ. Μελέτης: 160/10-10-2016
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Η προμήθεια αφορά την παροχή ημερήσιων συσσιτίων σε όλους τους εγγεγραμμένους μαθητές του
Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Συγκεκριμένα, η σίτιση των μαθητών περιλαμβάνει ένα πλήρες
μεσημβρινό γεύμα σύμφωνα με το προτεινόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα που αναφέρεται στη Μελέτη.
Στην περίπτωση εκδρομών ή εκδηλώσεων το ημερήσιο συσσίτιο αντικαθίσταται από σάντουιτς. Ο
αριθμός των μαθητών ανέρχεται στους εκατόν πενήντα έξη (156) και οι ημέρες σίτισης για το 2017
σε ογδόντα πέντε (85) σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 698/07-10-2016 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου
Τρίπολης.
Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 55.246,47 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα
βαρύνει τον οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου Τρίπολης έτους 2016 με το
ποσό των 55.246,47 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ
ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΚΟΥΒΕΡ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

156

ΗΜΕΡΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ
2017

ΑΞΙΑ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

85

3,36

44.553,6

10.692,87

55.246,47

Τρίπολη, 10 Οκτωβρίου 2016

Η συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού

Ελένη Χιώτη
Παναγιώτα-Μαρία Καραλέκα
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Ελληνική

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης
Προϋπολογισμός: 55.246,47 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρ. Μελέτης: 160/10-10-2016
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Για τη σύνταξη του παρόντος τιμολογίου ελήφθησαν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες και οι τιμές
αγαθών στην περιοχή της Τρίπολης. Στις προβλεπόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο αντίστοιχος
Φ.Π.Α. 24%
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Για την προμήθεια ενός (1) γεύματος για τους μαθητές
του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης
και πληρωμή δια προσκομίσεως τιμολογίου.
4.166 €/γεύμα
Τρίπολη, 10 Οκτωβρίου 2016

Η συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού

Ελένη Χιώτη
Παναγιώτα-Μαρία Καραλέκα
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Ελληνική

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης
Προϋπολογισμός: 55.246,47 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρ. Μελέτης: 160/10-10-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του προμηθευτή ………………………………………………………………..……………………………
Δ/νση ………………………………………………………………………Πόλη………..………………….
Τηλ…………………………………………………………………………..Fax………………….…………..

ΕΙΔΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ
ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΚΟΥΒΕΡ (σερβίτσιο,
χαρτοπετσέτα)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(ΕΥΡΩ)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)

14.705

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

H ως άνω οικονομική προσφορά θα ισχύει για ………ημέρες
Ημερ/νία: ………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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Ελληνική

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης
Προϋπολογισμός: 55.246,47 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρ. Μελέτης: 160/10-10-2016
Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ ΡΑ Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αποτελεί τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της
προμήθειας γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης κατά το
σχολικό έτος 2016-2017 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των
μαθημάτων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων έως τη λήξη του σχολικού έτους. Η επιλογή
του αναδόχου θα γίνει μετά από διαγωνισμό και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή. Η
προμήθεια έχει συνολικό προϋπολογισμό 55.246,47 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα
χρηματοδοτηθεί από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της προμήθειας είναι τα εξής:
Α) Διακήρυξη
Β) Τεχνική Έκθεση
Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
Δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ε) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ΣΤ) Τιμολόγιο
Ζ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται έως 55.246,47 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%) .
Η δαπάνη θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του ΥΠ. ΕΣ. και θα βαρύνει τον οικείο κωδικό του
προϋπολογισμού 2017 του Δήμου για την προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του
Μουσικού Σχολείου Τρίπολης.
Ο Δήμος Τρίπολης διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης του αριθμού των μερίδων ανάλογα με τις
ανάγκες του σχολείου κατά την υπογραφή της σύμβασης, προσαρμοζόμενης αντίστοιχα της
συμβατικής αμοιβής του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 5°: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ, ανά μονάδα (ημερήσιο γεύμα) και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και
αριθμητικώς στην οικονομική προσφορά και θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η
αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης
των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην μελέτη
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προμήθεια θα γίνει με διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις
προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής
υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών τευχών διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή
892,00 €. Η ισχύς της εγγύησης θα είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στη σχετική διακήρυξη.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΣΥΜΒΑΣΗ
Η σύμβαση θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ο χρόνος ισχύος της
σύμβασης είναι για το υπολειπόμενο του σχολικού έτους 2016 – 2017 μετά τις διακοπές των
Χριστουγέννων .
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Η παράδοση των συσσιτίων θα γίνεται την ίδια ημέρα από τη λήψη της ανάλογης παραγγελίας από
τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης σε ώρες και σε χώρο που θα υποδείξει ο Διευθυντής
του Σχολείου. Την παραλαβή θα βεβαιώνει ο Διευθυντής του σχολείου ή όποιος οριστεί από αυτόν. Ο
υπεύθυνος του σχολείου σε συνεργασία με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής θα
διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό μακροσκοπικό έλεγχο και κατόπιν θα συντάσσεται οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
Η επιτροπή αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη των ειδών.
Τα απορριφθέντα είδη ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει μέσα στην προθεσμία
που θα του ορίζεται, διαφορετικά ο Δήμος δικαιούται να αγοράσει την ποσότητα των ειδών από την
ελεύθερη αγορά, η δε επί πλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον
προμηθευτή.
Κατά την παράδοση πρέπει να παρίσταται ο ανάδοχος αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου του,
ενηλίκου και εγγράμματου, την ιδιότητα του οποίου πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στον Δήμο και ο
οποίος θα υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και τα πρακτικά απορρίψεως καθώς και τα
σχετικά πρωτόκολλα δειγματοληψιών. Σε περίπτωση που αρνηθεί ο ανάδοχος να υπογράψει πρέπει
να γίνει ρητώς μνεία της αρνήσεώς του αυτής.
Στα πρακτικά απορρίψεως των διαφόρων ειδών, δύναται ο ανάδοχος να σημειώσει τις υπάρχουσες
αντιρρήσεις του επί των οποίων η επιτροπή πρέπει να σημειώσει τις σχετικές αντιπαρατηρήσεις.
Η μη αναγραφή σχετικών αντιπαρατηρήσεων δημιουργεί απόδειξη για την αλήθεια των αντιρρήσεων
του ανάδοχου.
Η τυχόν μη τήρηση εκ μέρους της επιτροπής των διατυπώσεων αυτών έχει σαν συνέπεια την
απαλλαγή του προμηθευτή για λόγους τυπικούς χωρίς να εξετασθεί περαιτέρω η ουσία της
παραβάσεως.
Εξ’ άλλου η αδικαιολόγητη άρνηση του προμηθευτή να υπογράψει το πρακτικό παραβάσεως και
δειγματοληψιών θα αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική αιτία της ποινής που θα του επιβληθεί.
Ο ανάδοχος οφείλει απαραιτήτως να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς στα προσκομιζόμενα είδη και
όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα.
Τους χαρακτηρισμούς αυτούς η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής θα ελέγχει βάσει του
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δελτίου παραγγελίας, θα προβαίνει σε οποιοδήποτε απαιτούμενη εξέταση για την ακρίβεια και θα
υπογράφει μετά το σχετικό πρωτόκολλο ή πρακτικό απορρίψεως.
Ουδεμία ασάφεια, όσον αφορά την ποιότητα δύναται να επικαλεστεί σε όφελός του ο ανάδοχος.
Σε περίπτωση απόρριψης γεύματος ή τμήματος αυτού μόνο για λόγους ποιότητας, ο ανάδοχος
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από τους αρμόδιους κατ΄ είδος
υπαλλήλους αντίστοιχων δημόσιων 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 είδος,
γίνεται δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται στέλνονται στην αρμόδια για την εξέταση
υπηρεσία. Τα δείγματα λαμβάνονται παρουσία του αναδόχου ή του αντιπροσώπου του.
Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει με οποιοδήποτε τρόπο - χημικό, εργαστηριακό κ.λ.π - το
προϊόν σε χρόνο που θα επιλέγει για να διαπιστώσει και να εξασφαλίσει τη συμφωνία της ποιότητας
των παραδοθέντων ειδών με αυτή των τεχνικών προδιαγραφών. Τα έξοδα της δαπάνης του
εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών, κηρύσσεται
έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 203του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τυχόν βλαβερές συνέπειες στην υγεία των σιτιζούμενων που θα
προέρχεται από κακή ποιότητα των τροφίμων π.χ.δηλητηρίαση κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά από την επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. που θα
κατανεμηθεί στο Δήμο Τρίπολης για το σκοπό αυτό, (ο Δήμος Τρίπολης δεν θα εξοφλήσει κανένα
μέρος της ανωτέρω σύμβασης από δικά του έσοδα).
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα παρασκευής, μεταφοράς, παράδοσης και διανομής των
συσσιτίων στους μαθητές από το προσωπικό του.
Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον προμηθευτή:
 Στις ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του σχολείου
 Στις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του
διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με τον Διευθυντή του σχολείου
 Σε έκτακτες περιπτώσεις που τα σχολεία παραμένουν κλειστά με απόφαση Δημάρχου ή άλλου
εξουσιοδοτημένου οργάνου
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση της Δημοτικής αρχής , ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου
ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ’ αναλογία με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, η υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τμήματος για τις σχετικές εργασίες, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη
η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών
προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
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Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο
πλημμελώς και μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς να τον καταστήσει
έκπτωτο
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιλύονται με τις διατάξεις
των Ν. 3463/2006 και 4412/2016 Κ
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους του νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν
κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών στο χρόνο
και τόπο που θα του υποδειχθεί από το Δήμο.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Τρίπολης.
Τρίπολη, 10 Οκτωβρίου 2016
Η συντάξασα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού

Ελένη Χιώτη
Παναγιώτα-Μαρία Καραλέκα

13

