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Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Κατερίνης σχολικού έτους 2016-2017.
Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια σάντουιτς για την σίτιση των µαθητών του
Μουσικού Σχολείου Κατερίνης.
Η σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
1) Της αριθ. Γ2/3732/88 (ΦΕΚ 767 Β΄) Κ.Υ.Α. (παραγρ. 1-2) «Δωρεάν σίτιση µαθητών των µουσικών
Γυµνασίων» ήτοι «1. Μαθητές που φοιτούν σε µουσικό γυµνάσιο σιτίζονται δωρεάν στο σχολείο αυτό. 2.Για τη δωρεάν
αυτή σίτιση εξουσιοδοτείται ο οικείος Νοµάρχης όπου εδρεύει το µουσικό γ/σιο στο οποίο φοιτούν οι µαθητές αυτοί, να
προβαίνει µε απόφασή του, κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού ή απευθείας, χωρίς µειοδοτικό διαγωνισµό λόγω του
κατεπείγοντος, στην ανάθεση σε επιχείρηση της προµήθειας πλήρους µεσηµβρινού γεύµατος για τους µαθητές.»
2) Του Ν.1566/1985 (άρθρο 2 παρ.9 εδαφ. β) «Δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε µε το άρθ. 14 παρ.1 του Ν. 1771/88 (ΦΕΚ Α 71) ήτοι: «Μαθητές
που φοιτούν σε αθλητικό ή µουσικό γυµνάσιο ή λύκειο, µπορούν να µεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του
σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται δωρεάν ή και να διαµένουν δωρεάν στην πόλη που λειτουργεί το σχολείο».
3) Του Ν.3852/2010 (άρθρο 94 παραγρ.4. εδαφ.18) «Περίληψη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» αναφορικά µε τις αρµοδιότητες οι οποίες µεταφέρθηκαν στους
δήµους ήτοι «Η µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς
των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών και
λυκείων».
4) Του Ν.4089/12 (ΦΕΚ 206/Α) «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά Μαθητών για το
σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)», µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις» (Άρθρο όγδοο)
σύµφωνα µε το οποίο «Το εδάφιο 18 της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) από 1.7.2013
καταργείται».
5) Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 / Α) (άρθρο 69 παρ. 2) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» ήτοι: «Στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) προστίθεται εδάφιο 18, µε ισχύ
από 1.7.2013, ως εξής: «Η σίτιση µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.»

Η σίτιση των µαθητών αφορά στην προµήθεια ενός σάντουιτς για τους διακόσιους σαράντα ένα (241)
µαθητές του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης (Εθνικού Σταδίου 1- Κατερίνη), για το σχολικό έτος 2016-2017 σύµφωνα και
µε αρ. πρωτ. 61/5-2-2016 έγγραφο του Διευθυντή του Σχολείου.
Η σίτιση θα γίνεται όλες τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας (5 ηµέρες) που θα είναι ανοικτά τα σχολεία,
πλην εορτών, λοιπών αργιών και των ηµερών εξετάσεων και για χρονικό διάστηµα από την έναρξη έως τέλους του
σχολικού έτους ( 9

ος

/2016 έως 5

ος/2017

), όπως ορίζεται µε τις σχετικές κάθε φορά αποφάσεις του Υπουργείου

Παιδείας.
Η σίτιση θα γίνεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα.
Σηµειώνεται ωστόσο, ότι ο αριθµός των γευµάτων που θα προσφέρονται καθηµερινά θα εξαρτάται από τον

αριθµό των µαθητών οι οποίοι θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου ενώ ο ακριβής αριθµός θα επιβεβαιώνεται σε
καθηµερινή βάση µετά από επικοινωνία µε τον διευθυντή του σχολείου.
Η ηµερήσια αποζηµίωση του αναδόχου θα προκύπτει από τον αριθµό των ηµερησίως δηλωθέντων µαθητών
από την Δ/νση του Σχολείου επί της αξίας του ηµερήσιου συσσιτίου για κάθε µαθητή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευµένο προσωπικό για την πλήρη εξυπηρέτηση των
σιτιζοµένων µαθητών. Η αναθέτουσα αρχή, µετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή 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 ανάδοχος υποχρεούται να προσέρχεται, µεταφέροντας σε κατάλληλο όχηµα το γεύµα (σάντουιτς) έτοιµο και
φρέσκο. Η παρασκευή των γευµάτων (σάντουιτς) θα είναι ηµέρας, αποκλειόµενης της µεθόδου προκατάψυξης τύπου
cook and freeze, επί ποινή αποκλεισµού.
Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της σίτισης του συνόλου των
µαθητών και σε συνεννόηση µε τον Δ/ντή του σχολείου
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προµηθεύεται µε δικά του έξοδα και δικής του ευθύνης τα τρόφιµα και τα
υλικά για την παρασκευή των σάντουιτς, και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την καθαριότητα στους χώρους σίτισης- διανοµής.
Η προµήθεια θα γίνει µε την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α. αρ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β ), «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του Ν.3463/06 ( άρθρο 209 παρ. 1) « Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων» και τις
διατάξεις της Υ.Α. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αρ. Π1/3305/03-11-2010(ΦΕΚ 1789/Β) «Σύναψη,
εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12,
13 και 16) του Ν.2286/95».
ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικές προδιαγραφές
Η συγκεκριµένη προµήθεια αφορά στη σίτιση των εγγεγραµµένων µαθητών, µε ένα σάντουιτς.
Το καθηµερινό σάντουιτς θα παρασκευάζεται αυθηµερόν και θα προσφέρεται σε επιτρεπόµενες από τη
σχετική νοµοθεσία συσκευασίες.
Στην προµήθεια περιλαµβάνεται, κουβέρ (χαρτοπετσέτα) καθώς και η συσκευασία του σάντουιτς, µεταφορά
και διανοµή του φαγητού στους µαθητές του σχολείου από το προσωπικό του αναδόχου.
Τα σάντουιτς θα περιλαµβάνουν : ψωµί-µπαγκέτα 24-26 εκ. λευκή ή ολικής άλεσης τουλάχιστον 145 γρ. ,
ντοµάτα, πιπεριά, µαρούλι, ελιές ή πάστα ελιάς, λαχανικά όλων των ειδών, αλοιφές, κίτρινο τυρί κασέρι 2 φέτες
τετράγωνες τουλάχιστον συνολικά 36 γρ., πάριζα βραστή ή καπνιστή 2 φέτες τουλάχιστον συνολικά 40 γρ. ή
γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 2 φέτες τουλάχιστον συνολικά 40 γρ. .ή ζαµπόν 2 φέτες τουλάχιστον συνολικά 40 γρ.
‘Όλα τα λαχανικά θα είναι άριστης ποιότητας
Απαγορεύεται η χρήση κονσερβοποιηµένων λαχανικών

Η τελική µορφή του εβδοµαδιαίου σάντουιτς καθορίζεται σε συνεργασία του αναδόχου µε τον διευθυντή του
σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόµενη εβδοµάδα.
Η Διεύθυνση του σχολείου αναρτά σε καθορισµένο µέρος το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα σίτισης προκειµένου να
λάβουν γνώση οι µαθητές του σχολείου.
Τυχόν αλλαγές στο περιεχόµενο των σάντουιτς του αναδόχου, δικαιολογείται µόνο λόγω έλλειψης ενός
προϊόντος στην αγορά και µπορούν µετά από συνεννόηση µε τον διευθυντή του σχολείου µε την προϋπόθεση ότι το
νέο σάντουιτς είναι ισάξιο θρεπτικά.

Επιπλέον παροχές, οι οποίες θα συντελούν στην βελτίωση της σίτισης των µαθητών όπως π.χ. ειδικό µενού
νηστειών και διαίτης, θα πρέπει να αναγράφεται ως τέτοιες (επιπλέον παροχές) στην τεχνική προσφορά που πρόκειται
να καταθέσουν οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό.
Το βάρος των παρασκευαζόµενων σάντουιτς καθώς και η ποιότητά τους θα είναι σύµφωνα, επί ποινή
αποκλεισµού, µε την αγορανοµική διάταξη 7/2009 όπως ισχύει κάθε φορά.
Όλα τα προς προµήθεια προϊόντα για την παρασκευή του σάντουιτς καθώς και οι µονάδες παραγωγής,
συσκευασίας ή διανοµή τους πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 15523/31-08-2006 (ΦΕΚ 1187/ τ.Β΄)
και της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./ 81025/27-8-2013 (ΦΕΚ 2135/Β’/29-8-2013) όπως ισχύουν.
Ειδικές προδιαγραφές
Παρακάτω προτίθενται οι προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτουν τα προς προµήθεια τρόφιµα που θα
αποτελούν τις πρώτες ύλες για την παρασκευή του συσσιτίου των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης.
Τα τρόφιµα και γενικότερα οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα σάντουιτς θα πρέπει να είναι
αρίστης ποιότητας και να πληρούν όλους του όρους του κώδικα τροφίµων και των υγειονοµικών και αστυκτηνιατρικών
διατάξεων.
1) ΨΩΜΙ
Ο προσφερόµενος άρτος – αρτοσκεύασµα για σάντουιτς θα είναι κατά κανόνα 24 -26 cm ή και άνω, µπαγκέτα
λευκή ή ολικής άλεσης, ανάλογα µε την προτίµηση των µαθητών, φρέσκο, παραγωγής της ιδίας ηµέρας
παρασκευασµένο σύµφωνα µε τον κώδικα Τροφίµων & Ποτών.
2) ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
Τα οπωρολαχανικά θα είναι Α΄ ποιότητας, της εποχής, φρέσκα και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιµολόγιο αναγράφονται
λεπτοµερώς χαρακτηρισµοί του προσκοµιζοµένου είδους,
Υλικοτεχνική υποδοµή / Σκεύη
Χαρτοπετσέτες
Συσκευασία σάντουιτς
Ότι θεωρεί ο ανάδοχος απαραίτητα για την εξασφάλιση της καλύτερης παροχής σίτισης.

ΙΙI. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο µελέτης
Η παρούσα µελέτη αφορά την ανάθεση της σίτισης των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης.

Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις όπως ισχύουν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την Π1/3305/2010- ΦΕΚ 1789/12.11.2010 απόφαση Υπ. Οικονοµίας. Αντ. & Ναυτιλίας .
4. Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209.
5. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
- Πρόγραµµα Καλλικράτης).

6. Το Π. . 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-Διορθ. σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010) :Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες.
7. Το N. 3861/10 (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.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/15-9-2011 τεύχος Α).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29 Α/19-03-2015) : Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις.
12. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
Διάρκεια σύµβασης

Η ανάθεση αφορά το σχολικό έτος 2016-2017 ήτοι από Σεπτέµβριο 2016 έως Μάϊο 2017 όπως ορίζεται µε τις
σχετικές κάθε φορά αποφάσεις του Υπ. Παιδείας ενώ θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.001 µε τίτλο «Σίτιση µαθητών
Μουσικού Σχολείου Κατερίνης για το σχολικό έτος 2016-2017», του προϋπολογισµού έτους 2016 για 73 ηµέρες και του
έτους 2017 για 85 ηµέρες. Η χρηµατοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση Οικονοµικών ΟΤΑ, Τµήµα
Οικονοµικής Διοίκησης ΟΤΑ.
Ποσότητες γευµάτων
Ο αριθµός των γευµάτων που θα προσφέρονται καθηµερινά θα εξαρτάται από τον αριθµό των µαθητών οι
οποίοι θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου ενώ ο ακριβής αριθµός θα επιβεβαιώνεται σε καθηµερινή βάση µετά από
επικοινωνία µε τον διευθυντή του σχολείου.
Η Δ/νση του σχολείου έχει το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε ηµέρες αργιών, εορτών, καταλήψεων κλπ
ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των µαθητών λόγων µειωµένου ωραρίου λειτουργίας του
σχολείου όπως σε περιόδους εξετάσεων κλπ, σε συνεννόηση µε τον προµηθευτή.
Επιπλέον, η Δ/νση του σχολείου µπορεί να αιτηθεί περικοπή ορισµένων γευµάτων έως και το ήµισυ επί του
συνόλου ηµερησίως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο (απουσίες µαθητών κλπ).
Επίσης δύναται να ζητήσει αλλαγή του τόπου σίτισης µερίδας µαθητών ή όλης της δύναµης των µαθητών λόγω
µεταστέγασης του σχολείου ή εκδηλώσεων, έπειτα από την έγκαιρη ενηµέρωση του προµηθευτή.
Η ηµερήσια αποζηµίωση του αναδόχου θα προκύπτει από τον αριθµό των ηµερησίως δηλωθέντων µαθητών
από την Δ/νση του σχολείου επί της αξίας του ηµερήσιου συσσιτίου για κάθε µαθητή.

Χρόνος και τρόπος παράδοσης

Η παράδοση θα γίνεται καθηµερινά, τις εργάσιµες ηµέρες στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης και ώρα από 8.00
π.µ. έως τις 9.00 π.µ., από την υπογραφή της σύµβασης και έως το τέλος του σχολικού έτους 2016-2017.
Σε καθηµερινή συνεννόηση µε τον Δ/ντή, θα ορίζεται η ακριβής ώρα της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και
θα αναφέρεται και ο ακριβής αριθµός των µαθητών καθηµερινά. Μικρές αλλαγές στο παραπάνω ωράριο είναι δυνατό
να υπάρχουν ανάλογα µε το καθηµερινό πρόγραµµα των µαθητών, πάντοτε ωστόσο ύστερα από συνεννόηση µε τον
Διευθυντή του σχολείου.
Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή στο ωράριο, το µενού θα πρέπει να σερβίρεται φρέσκο και σε

άριστη κατάσταση.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές για τον δήµο,
δεδοµένου ότι οι ποσότητες που θα ζητηθούν θα εξαρτηθούν από τον ηµερήσιο αριθµό των µαθητών.
Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια µε αυτά που προσφέρθηκαν, αξιολογήθηκαν και
προτιµήθηκαν από το Δήµο, στην ποιότητα, ποσότητα, συσκευασία και τιµή, που αποφασίσθηκε µε την κατακύρωση
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και τη συναφθείσα σύµβαση.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται µε φροντίδα, δαπάνες και τα µεταφορικά µέσα του προµηθευτή.
Παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της Υ.Α. µε αριθµό 11389/93, από
την αρµόδια τριµελή επιτροπή, η οποία ορίζεται µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου
Ο δήµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των προσφερόµενων γευµάτων όποτε το
κρίνει απαραίτητο, σε συνεργασία µε την Διεύθυνση Υγείας του Νοµού.
Σε περίπτωση απόρριψης είδους οµόφωνα από την Επιτροπή Παραλαβής ο προµηθευτής υποχρεούται σε
άµεση αντικατάσταση του είδους, παραιτούµενος ρητώς από κάθε δικαίωµα διαιτησίας .
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και σε περίπτωση που
διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή δύναται να προτείνει την απόρριψη ή
την αντικατάσταση τους χωρίς καµία επιβάρυνση για το δήµο σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Υ.Α. 11389/93.
Σε περίπτωση απόρριψης είδους από την Επιτροπή Παραλαβής ο προµηθευτής υποχρεούται σε άµεση
αντικατάσταση του είδους, παραιτούµενος ρητώς από κάθε δικαίωµα διαιτησίας και ισχύουν οι σχετικές διατάξεις όπως
αυτές ορίζονται στα άρθρα 33-35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Υποχρεώσεις Αναδόχου – Τρόπος Εκτέλεσης των υπηρεσιών:

Ο ανάδοχος υποχρεούται από τις 8.00. έως τις 9.00 π.µ. να προσέρχεται µε τα σάντουιτς έτοιµα και η
αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της σίτισης του συνόλου των µαθητών και
σε συνεννόηση µε τον Δ/ντή του σχολείου
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την
απαιτούµενη εµπειρία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύµβασης, υπόσχεται δε και
βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν άψογη συµπεριφορά προς τους µαθητές και το προσωπικό του σχολείου. Σε αντίθετη
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε
ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.
Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις ζητούµενες υπηρεσίες θα είναι σταθερό και αποδεκτό από την αναθέτουσα
αρχή, να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και να έχει τη δυνατότητα άνετης επικοινωνίας µε το κοινό (σχολικό
περιβάλλον) και τις υπηρεσίες του δήµου.
Είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της
νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.
Επίσης, οφείλει να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων του και να είναι
αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιάς,
φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση
κάθε είδους ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις
των υπαλλήλων του κατά την εκτέλεση της σύµβασης.

Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά και ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας ως
προς την ποιότητα, της κατηγορία και προέλευση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των παρεχόµενων
ειδών.
Υπογραφή της σύµβασης
Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση.
Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Εγγυητική καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας,
χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης πλέον δύο
(2) µηνών.
Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται
από αναγνωρισµένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. Οι
εγγυητικές επιστολές µπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε
χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για
τις Δηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων.
Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία αναφορικά µε τις µεταφράσεις.
Τρόπος πληρωµής –Κρατήσεις
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής που θα συνοδεύονται
από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και την
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013):
Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις.
Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν, τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας.
Γενικοί Όροι
Σε περίπτωση κατάργησης του νόµου αναφορικά µε τη δωρεάν σίτιση των µαθητών καλλιτεχνικών µουσικών
σχολείων, η σύµβαση λύεται και ο δήµος δεν φέρει καµία ευθύνη αποζηµίωσης προς τον ανάδοχο.
Κάθε διαφορά που απορρέει από την παρούσα ή από τη σύµβαση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως
προς το κύρος, την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται
από τα αρµόδια δικαστήρια του Νοµού της έδρας του δήµου. Εφαρµοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου
273 του Ν.3463/06. Αρµόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια Κατερίνης.

ΙV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Απαιτούµενης δαπάνης για τη:
«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

Έτος 2016

µαθητ
ών

Σίτιση
ς

Συνολικ
ός
αριθµός
σάντουιτ
ς

241

73

241 Χ 73 =
17593

Αριθµό
ς

Ηµέρες

Περιγραφή

Ηµερήσιο
γεύµασάντουιτς ανά
µαθητή

Ηµερήσια Αξία
Σύνολο (€)
γεύµατος (€)

1,50
Φ.Π.Α. 24%

Συνολική Δαπάνη έτους 2016

26.389,5€
6.333,48 €
32.722,98€

Έτος 2017
Ηµερήσιο
γεύµασάντουιτς
ανά µαθητή

241

87

241 Χ 87 =
20967

1,50
Φ.Π.Α. 24%

Συνολική Δαπάνη έτους 2017

31.450,5€
7.548,12€
38.998,62€

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αφορά ποσό ανάθεσης εβδοµήντα µία χιλιάδες, επτακόσια είκοσι ένα ευρώ και
εξήντα λεπτά ( 71.721,60€ ), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Η προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος
Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Δ.Β.Μ.
και Ισότητας των Φύλων

ΣΥΚΟΒΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας-ΠαιδείαςΔ.Β.Μ. και Ισότητας των Φύλων

Η υπάλληλος
ΓΚΑΤΖΑ ΣΤΕΛΛΑ

