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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Σίτιση µαθητών µουσικού Γυµνασίου ∆ήµου Σάµου για το Σχολικό
Έτος 2018 -2019»
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.010,00 ευρώ (µε ΦΠΑ).

Η παρούσα µελέτη αφορά τη σίτιση των µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου ∆ήµου Σάµου για το
σχολικό έτος 2018 -2019, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται να γίνει η προµήθεια έτοιµου φαγητού
«catering» ( πλήρες µεσηµεριανό γεύµα) για τις ανάγκες σίτισης των µαθητών του Μουσικού
Γυµνασίου ∆ήµου Σάµου για όλες τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας που είναι ανοιχτά τα σχολεία,
πλην εορτών , αργιών και των ηµερών εξετάσεων για τη σχολική περίοδο 2018-2019, όπως ορίζεται µε
τις σχετικές κάθε φορά αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και σύµφωνα µε το µε Α.Π.
33/Φ.6/05-09-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης του Μουσικού Γυµνασίου Σάµου.
Συγκεκριµένα η σίτιση των µαθητών θα γίνεται στο σύνολο των µαθητών ( 15) για 216
ηµέρες Η σίτιση θα γίνεται σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα το οποίο θα καθορίζεται κάθε
φορά από τη διεύθυνση του σχολείου, σύµφωνα µε το ενδεικτικό εβδοµαδιαίο εδεσµατολόγιο του
πίνακα, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 17.010,00 € συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ ( µε πίστωση για το 2018 ποσού 4.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδων
15-6481.0001 € τίτλο: «Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου-Γυµνασίου ∆ήµου Σάµου». Το
υπολειπόµενο ποσό των 13.010,00 ευρώ θα προβλεφθεί στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2019.
Η εν λόγω προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
- Της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α),
σύµφωνα µε την οποία προστίθεται εδάφιο 18 στην παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν.
3852/2010,(Α' 87) µε το οποίο επαναφέρεται αναδροµικά από 1-7-2013 στους
∆ήµους, η αρµοδιότητα της σίτισης των µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων,
που είχε καταργηθεί µε το άρθρο όγδοο του Ν. 4089/12 (ΦΕΚ 206/26-10-2012
τεύχος Α')
- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών»
(ΦΕΚ τ. Α' 114/2006), όπως ισχύει. Η Προµήθεια θα διεξαχθεί µε απευθείας
ανάθεση σύµφωνα µε τις διατ. του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
-

Σάµος 20-09-2018
Ο Συντάξας

Χρήστος Χατζηηλίας
Προϊσταµένος Τµήµατος Αποθήκης &
Προµηθειών

Θεωρήθηκε
Ο ∆ιευθυντής
Ρόρης Εµµανουήλ
Προϊστάµενος της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών

2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια έτοιµου
φαγητού «catering» (πλήρες µεσηµεριανό γεύµα) για τις ανάγκες σίτισης 15 µαθητών του
Μουσικού Γυµνασίου ∆ήµου Σάµου για το σχολικό έτος 2018-2019, και για 216 ηµέρες.
Συγκεκριµένα η καθηµερινή σίτιση των µαθητών θα γίνεται µε µεσηµβρινά γεύµατα, σε ατοµικές
µερίδες και σε ατοµική συσκευασία, σύµφωνα µε το ενδεικτικό εναλλασσόµενο εδεσµατολόγιο. Οι
τυχόν αλλαγές που προκύπτουν στις ποσότητες και στις ηµέρες παροχής της υπηρεσίας της σίτισης θα
γνωστοποιούνται από τη ∆/νση του Μουσικού Σχολείου προς τον ανάδοχο. Στην παρούσα προµήθεια
περιλαµβάνεται η συσκευασία και µεταφορά του φαγητού, τα απαραίτητα βοηθητικά µέσα (πιρούνια,
πιάτα, τραπεζοµάντιλα και χαρτοπετσέτες κ.λ.π.), καθώς και η διανοµή του φαγητού στους µαθητές
του σχολείου.
Η σίτιση των µαθητών θα πραγµατοποιείται όλες τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας (5 ηµέρες) που
είναι ανοιχτά τα σχολεία, σύµφωνα µε τις σχετικές κάθε φορά αποφάσεις του Υπ. Παιδείας, τις ηµέρες
που κάνουν µαθήµατα, και όχι τις ηµέρες εξετάσεων, σύµφωνα µε τον πίνακα προµέτρησης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έρχεται σε συνεννόηση καθηµερινά µε το ∆/ντή του σχολείου,
προκειµένου να ενηµερώνεται για τον ακριβή αριθµό των προς σίτιση µαθητών. Η ηµερήσια
αποζηµίωση του αναδόχου θα καθορίζεται από τον αριθµό των ηµερησίως δηλωθέντων µαθητών από
την ∆/νση του σχολείου επί της αξίας του ηµερήσιου συσσιτίου για κάθε µαθητή.
Το καθηµερινό γεύµα θα παρασκευάζεται αυστηρά αυθηµερόν και θα τυποποιείται σε επιτρεπόµενες
από τη σχετική νοµοθεσία συσκευασίες. Η παράδοση των γευµάτων των µαθητών θα
πραγµατοποιείται µε φροντίδα, δαπάνες και µεταφορικά µέσα του αναδόχου, µε µέσα τα οποία θα
είναι τελείως καθαρά και απολυµασµένα, σε χώρους και σε ώρα που θα υποδείξει η ∆/νση του
Μουσικού Σχολείου Σάµου.
Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται υποχρεωτικά µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται
κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες
αγορανοµικές διατάξεις.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή του Ν. 4412/2016. Η
διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου και ο ∆ήµος Σάµου διατηρούν το δικαίωµα να ζητούν σε τακτά
χρονικά διαστήµατα ή όποτε κρίνεται σκόπιµο, να ασκηθεί υγειονοµικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις
και τα µεταφορικά µέσα του προµηθευτή.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο αναλυτικός πίνακας πλήρων γευµάτων {προτεινόµενο ενδεικτικό
εβδοµαδιαίο εδεσµατολόγιο}.
Το τελικό εβδοµαδιαίο µενού καθορίζεται σε συνεργασία του αναδόχου µε τη ∆ιεύθυνση του
Σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόµενη εβδοµάδα. Η ∆ιεύθυνση του Σχολείου αναρτά
σε καθορισµένο και εµφανές σηµείο το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα σίτισης για να λάβουν γνώση όλοι οι
µαθητές του Σχολείου. Επίσης αντίγραφο στέλνεται στην ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών - Τµήµα
Προµηθειών και Αποθήκης και στη ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισµού του
∆ήµου Σάµου.
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Σε περίπτωση εκδροµής/εορτής κλπ του σχολείου το προγραµµατισµένο ηµερήσιο γεύµα
αντικαθίσταται από σνακ σύµφωνα µε το ενδεικτικό µενού, πάντα σε συνεργασία του προµηθευτή µε
τη ∆ιεύθυνση του Σχολείου.
Η ∆ /νση του Σχολείου έχει δικαίωµα να αναστείλει τη σίτιση σε επιπλέον ηµέρες αργιών , εορτών
κ.λ.π. ή όποτε κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των µαθητών, λόγω µειωµένου ωραρίου
λειτουργίας του σχολείου µετά από συνεννόηση µε τον ανάδοχο. Ανάλογα ισχύουν και σε περιπτώσεις
που δε θα λειτουργούν τα σχολεία µετά από απόφαση του ∆ήµου ή του Υπουργείου Παιδείας.
Επιπλέον η ∆/νση του Σχολείου µπορεί να απαιτεί την περικοπή αριθµού γευµάτων, όποτε το κρίνει
απαραίτητο ( απουσίες µαθητών). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης µερίδας
µαθητών ή όλης της δύναµης των µαθητών λόγω µεταστέγασης του σχολείου ή άλλων ιδιαίτερων
συνθηκών, πάντα µε έγκαιρη συνεννόηση µε τον προµηθευτή.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ Ε∆ΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΗΜΕΡΑ

ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ

∆ευτέρα

Ζυµαρικό µε κιµά / Παστίτσιο

Ψωµί, νωπή σαλάτα, φρούτο

Τρίτη

Κοτόπουλο ψητό µε πατάτες φούρνου

Τετάρτη

Λαδερό λαχανικό/ Γεµιστά

Πέµπτη

Μοσχάρι µε ριζότο ή πουρέ.

Παρασκευή

Ψωµί, νωπή σαλάτα, φρούτο
Ψωµί, 50γρ. τυρί φέτα, φρούτο.
Ψωµί, νωπή σαλάτα, φρούτο.
Ψωµί, νωπή σαλάτα, φρούτο

Μπιφτέκι µε πατάτες φούρνου ή τηγανιτές

ΗΜΕΡΑ

ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ

∆ευτέρα

Ζυµαρικό µε σάλτσα.

Ψωµί, νωπή σαλάτα, 50γρ, τυρί φέτα ,
φρούτο.

Τρίτη

Μπριζόλα χοιρινή ή Σνίτσελ µε ρύζι ή
πατάτες φούρνου

Ψωµί, νωπή σαλάτα, φρούτο.

Τετάρτη

Όσπριο

Ψωµί, νωπή σαλάτα, φρούτο.

Πέµπτη

Σουτζουκάκια µε ρύζι ή πουρέ

Ψωµί, νωπή σαλάτα, φρούτο.

Πίτσα ατοµική/ κλαµπ σάντουιτς µε
πατάτες

Ψωµί, νωπή σαλάτα, φρούτο

Παρασκευή
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
/ΕΟΡΤΩΝ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Η' ΤΥΡΟΠΙΤΑ Ή
ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ
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Ι.

Η καθηµερινή σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Γυµνασίου Σάµου θα γίνεται µε
µεσηµβρινά γεύµατα, σε ατοµικές µερίδες και ατοµική συσκευασία.
Α. ΕΙ∆ΟΣ :

Κάθε µεσηµβρινό γεύµα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη σαλάτα εποχής (αγγουροντοµάτα,
λάχανο-καρότο, µαρούλι, µπρόκολο/ κουνουπίδι βραστό), τη φέτα (ελληνική), το φρούτο εποχής και
το ψωµί (κατά προτίµηση ολικής αλέσεως), σύµφωνα µε το παραπάνω ενδεικτικό εβδοµαδιαίο
εδεσµατολόγιο και τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα. Η παρασκευή
των γευµάτων θα είναι ηµέρας αποκλειόµενης της µεθόδου προκατάψυξης τύπου cook and freeze, επί
ποινή αποκλεισµού.
Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ :

Όλα τα προς προµήθεια προϊόντα για την παρασκευή των γευµάτων καθώς και οι µονάδες
παρασκευής, συσκευασίας ή διανοµής τους πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθµ.
1288/17 (ΦΕΚ 1763 Β/22-05-2017) : «Τροποποίηση της αριθ. 15523/30-8-2006 απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
«Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ' αριθµ. 178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και
εναρµόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου»
(Β'1187/31.8.2006) καθώς και τον Ν. 4235/2014 ( ΦΕΚ 32/1/11-2-2014), στους οποίους
περιγράφονται και οι εκάστοτε κυρώσεις.
Τα τρόφιµα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται τα γεύµατα (κύριο πιάτο) και
τα συνοδευτικά τους, θα είναι Α' Ποιότητας και θα τηρούν τους όρους του κώδικα τροφίµων και
ποτών καθώς και τις υγειονοµικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Ειδικότερα:
α) Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να παρασκευάζονται µε χρήση παρθένου ελαιόλαδου, β) τα
προσφερόµενα γεύµατα πρέπει να µην περιέχουν σπορέλαια και ζωικά λίπη, καθώς και πρόσθετα
συστατικά (γαλακτοµατοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές, κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται από την
κείµενη νοµοθεσία σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία, γ) το κοτόπουλο, κρέας, κιµάς
θα είναι νωπά, δ) ο κιµάς θα πρέπει να είναι µοσχαρίσιος, ε) οι σαλάτες και τα φρούτα να είναι εποχής,
να έχουν ποικιλία και άριστη ποιότητα. Απαγορεύεται η χρήση κονσερβοποιηµένων λαχανικών.
Η παρασκευή των γευµάτων επί ποινή αποκλεισµού, θα είναι ηµέρας, αποκλειόµενης της µεθόδου
προκατάψυξης τύπου cook and freeze, και θα τυποποιείται σε επιτρεπόµενες από τη νοµοθεσία
συσκευασίες. Η επιχείρηση οφείλει να εφαρµόζει και να τηρεί το σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνων και
Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου HACCP ως προς την διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας
τροφίµων (Hazard Analysis and Critical Control Points). Σε περίπτωση που µέρος των
προσφερόµενων γευµάτων δεν είναι παρασκευασµένα από τον ίδιο ανάδοχο τότε αυτός οφείλει µε
δική του ευθύνη να διασφαλίσει τους παραπάνω όρους.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια υλικών που θα αποτελούν τη βάση για την παρασκευή
του προσφερόµενου µενού, περιγράφονται παρακάτω. Τυχόν αλλαγές στο µενού του αναδόχου, λόγω
έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά µπορούν να γίνουν µετά από έγκριση της
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Υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι το νέο µενού είναι ισάξιο ποιότητας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των µερίδων, καθώς και τους βάρους
τους.
Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΒΑΡΟΣ ΜΕΡΙ∆ΑΣ :
Το βάρος της κάθε µερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες αγορανοµικές
και λοιπές διατάξεις όπως ισχύουν (Αγορανοµική διάταξη αριθ. 7/2009 ΦΕΚ 1388/Β 72009 όπως
ισχύει).
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :
Το ηµερήσιο γεύµα θα συσκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφαλούς,
αβλαβούς και υγιεινής µεταφοράς και θα συνοδεύεται από κατάλληλα βοηθητικά µέσα (πιρούνια κουτάλια - µαχαίρια (χωρίς προεξοχές και ανωµαλίες χύτευσής τους), χαρτοπετσέτες, ατοµικό χάρτινο
ή πλαστικό τραπεζοµάντιλο µιας χρήσεως, αλατοπίπερο κ.α.).
Η οργάνωση του συσσιτίου και η προµήθεια των σχετικών συσκευών, σκευών, εργαλείων κ.λ.π.,
ανήκει στον ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες, καθώς και τη συντήρηση
αυτών, για όλο το διάστηµα διάρκειας της σύµβασης. Η όλη υλικοτεχνική οργάνωση θα είναι
καινούρια, σύγχρονη και έτοιµη για χρήση από την πρώτη ηµέρα της σίτισης.
∆.

Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ∆ΙΑΝΟΜΗ :
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα να προµηθευτεί τον απαραίτητο κατάλληλο και
σύγχρονο εξοπλισµό και τα απαραίτητα, άριστης ποιότητας, σκεύη για την απρόσκοπτη παροχή της
προµήθειας, Πιο συγκριµένα, θα πρέπει να εξασφαλίσει: θερµοθαλάµους που να τηρούν τις
προδιαγραφές, ισοθερµικά κιβώτια για τα προϊόντα που απαιτούν ψύξη (π.χ. τυρί), δίσκους µε
χωρίσµατα, µαχαιροπίρουνα, κ.τ.λ. και ότι άλλα σκεύη, συσκευές εργαλεία και βοηθητικά θεωρεί ο
ανάδοχος απαραίτητα για την εξασφάλιση της καλύτερης παροχής της προµήθειας.
Τα ηµερήσια γεύµατα θα µεταφέρονται στο σχολείο, µε κατάλληλο όχηµα, το οποίο θα διαθέτει άδεια
κυκλοφορίας και άδεια καταλληλότητας για τη µεταφορά γευµάτων, εκδοθείσα από την αρµόδια
υπηρεσία. Τα τρόφιµα θα µεταφέρονται εντός των κλειστών δοχείων παρασκευής των ή σε ατοµικά
σερβιρισµένα πιατάκια, τα οποία θα κουµπώνουν υποχρεωτικά. Όσοι έρχονται σε επαφή µε το φαγητό
θα ακολουθούν κανόνες ατοµικής υγιεινής, προφύλαξης και καθαριότητας, θα φορούν ενδύµατα
εργασίας κατά τη διανοµή και θα έχουν ατοµικά βιβλιάρια υγείας/ πιστοποιητικά υγείας, τα οποία θα
επιδεικνύουν στην Επιτροπή παραλαβής, αν και όποτε ζητηθούν. Η παράδοση των γευµάτων των
µαθητών θα γίνεται εντός 1 Ά ώρας από την παρασκευή τους και σε ώρα που θα ορίζεται από τη ∆/νση
του Σχολείου. Το φαγητό θα µεταφέρεται από τη µονάδα παρασκευής του και όχι από ενδιάµεση
µονάδα, όπου θα αναθερµαίνεται.
Το ηµερήσιο γεύµα θα διανέµεται ζεστό (µεταφερόµενο σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό
θερµοθαλάµους). Η µεταφορά των µερίδων θα γίνεται µε φροντίδα του αναδόχου και θα πρέπει να
πληροί αυστηρά τούς όρους υγιεινής και καθαριότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές
διατάξεις, η δε παράδοση των γευµάτων στο Μουσικό Σχολείο, θα γίνεται όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω, κάθε εργάσιµη ηµέρα, σε χρόνο και χώρο που θα καθορισθεί µετά από υπόδειξη της
∆ιεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου και µε δυνατότητα τροποποίησης µετά από έγκαιρη ενηµέρωση
προς τον ανάδοχο.
Τέλος, η αποκοµιδή των απορριµµάτων µετά την ολοκλήρωση της σίτισης, θα γίνεται µε ευθύνη και
µε το προσωπικό του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευµένο
προσωπικό για την πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζοµένων µαθητών.
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ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ :
Όποτε κρίνεται απαραίτητο θα διενεργείται υγειονοµικός έλεγχος από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες
Υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή και κυρίως στον χώρο αποθήκευσης των πρώτων
υλών, προετοιµασίας και παρασκευής αλλά και στον χώρο του σχολείου, όπου θα παραδίδονται τα
γεύµατα. Επίσης ο ∆ήµος ή η ∆/νση του Μουσικού Σχολείου µπορεί να ζητήσει επιπλέον µερίδα για
έλεγχο ποιοτικό και ποσοτικό.
Το προσωπικό, το απασχολούµενο από τον ανάδοχο στην προετοιµασία, στη µεταφορά και στην
προσφορά των γευµάτων στους µαθητές, πρέπει να διαθέτει βιβλιάριο υγείας/ πιστοποιητικό υγείας,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Θα πρέπει να είναι υγιές και να βεβαιώνεται από το σχετικό
πιστοποιητικό ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από
µεταδοτικό ή άλλο νόσηµα µη συµβατό µε την απασχόλησή του, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
Όλα τα παραπάνω θα είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση και των µελών των επιτροπών ελέγχου και σε
περίπτωση ασθένειας ή ακαταλληλότητάς τους θα πρέπει άµεσα να αντικατασταθούν. Επίσης, ο
ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Ζ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ :
Η συµπεριφορά των ατόµων που θα έρχονται σε επαφή µε µαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του
σχολείου πρέπει να είναι άψογη. Το δε σερβίρισµα από τους υπαλλήλους του αναδόχου θα πρέπει να
είναι το κατάλληλο.
Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της σίτισης του
συνόλου των µαθητών, και αποκατάσταση της καθαριότητας του χώρου και σε συνεννόηση µε τον
∆/ντη του σχολείου.
Η αναθέτουσα αρχή µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή του σχολείου, δύναται να ζητήσει από τον
ανάδοχο να αντικαταστήσει υπάλληλο του για λόγους υγείας, ανάρµοστης συµπεριφοράς ή µη
τήρησης κανόνων υγιεινής. Σε µια τέτοια περίπτωση, ο ∆ήµος Σάµουκαι το Μουσικό Γυµνάσιο Σάµου
δεν φέρουν καµία ευθύνη και υποχρέωση για καταβολή αποζηµίωσης σε οποιονδήποτε.
Η. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ :
Η ∆/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε ηµέρες αργιών, εορτών,
εξετάσεων, εκδροµών, µειωµένου ωραρίου, κ.λπ. ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη
ή αναγκαία η σίτιση των µαθητών, µετά από έγκαιρη έγγραφη ή προφορική προειδοποίηση του
αναδόχου. Ανάλογα ισχύουν και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν πρόκειται να λειτουργήσει το
σχολείο µετά από απόφαση του ∆ήµου ή του Υπουργείου Παιδείας, η οποία ανακοινώνεται από τα
ραδιοτηλεοπτικά µέσα.
Επιπλέον η ∆/νση του Σχολείου µπορεί να απαιτεί την περικοπή αριθµού γευµάτων , όποτε το κρίνει
απαραίτητο ( απουσίες µαθητών). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης µερίδας
µαθητών ή όλης της δύναµης των µαθητών λόγω µεταστέγασης του σχολείου ή άλλων ιδιαίτερων
έκτακτων συνθηκών, πάντα µε έγκαιρη συνεννόηση µε τον προµηθευτή.
Ως έγκαιρη προειδοποίηση εννοείται αυτή που θα πραγµατοποιείται την προηγουµένη τουλάχιστον
ηµέρα από εκείνη που πρόκειται να γίνει η αναστολή της σίτισης. Κατ' εξαίρεση και µόνο για
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έκτακτες αιτιολογηµένες περιπτώσεις η ενηµέρωση του σιτιστή για την αναστολή για τη µερική ή
ολική αναστολή της σίτισης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί το πρωί της ίδιας ηµέρας.
Θ. ΓΕΝΙΚΑ :
Η παρασκευή, αποθήκευση, µεταφορά ή διανοµή ή διάθεση έτοιµων προς κατανάλωση γευµάτων
πρέπει να πραγµατοποιείται µε υγιεινό τρόπο, µε την εφαρµογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται
και υλοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές του συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων
ελέγχου (HACCP) ή ISO 22000 ή ισοδύναµό του, µε βάση τον κανονισµό 852/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή των τροφίµων. Επί πλέον, ο ανάδοχος
οφείλει όχι µόνο να εφαρµόζει αλλά και να αναθεωρεί τη διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και
υλοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές του HACCP. Η εφαρµογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήµατος
αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που υπάγονται στον
χώρο σίτισης µε δικά του έξοδα. Ο τρόπος παρασκευής και η µορφή του προς παροχή γεύµατος
µένουν ανοιχτά στους υποψηφίους. Ωστόσο τα υλικά για την παρασκευή των γευµάτων θα πρέπει να
είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης και τους ισχύοντες κανόνες τις
κείµενης νοµοθεσίας.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για βλαβερές συνέπειες στην υγεία των µαθητών από
τροφική δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούµενη κακή ποιότητα στα τρόφιµα που
προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού, ο ανάδοχος: α) κηρύσσεται αυτοµάτως ΕΚΠΤΩΤΟΣ
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, β) αναλαµβάνει την πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
και τα έξοδα νοσηλείας των µαθητών που τυχόν υποστούν τροφική δηλητηρίαση και γ) καταπίπτει η
εγγυητική του επιστολή καλής εκτέλεσης.
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ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Παρακάτω παρατίθενται 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.
Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα του τελικού προς
προµήθεια προϊόντος και εποµένως θέτει αυστηρές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια παρασκευής του
(από την προµήθεια των πρώτων υλών έως το σερβίρισµα), τις οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται, µέσω
του σχετικού φύλλο συµµόρφωσης που θα πρέπει να υποβάλει, να δεσµευτεί ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα ότι θα προµηθεύει τα προϊόντα µε τις παρακάτω προδιαγραφές και ότι θα αποδέχεται
ανεπιφύλακτα κάθε αιφνιδιαστικό έλεγχο της αναθέτουσας αρχής, προκειµένου να διαπιστωθεί αν
τηρείται η εκτέλεσης της προµήθειας µε τις προδιαγραφές που ορίζει η διακήρυξη και η σύµβαση.
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ Ή ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ

Το κρέας (µοσχαρίσιο νωπό και χοιρινό νωπό) να προέρχεται από ζώο σφαγµένο σε σφαγεία που
λειτουργούν νόµιµα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόµενες σηµάνσεις
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ειδικά για το βόειο κρέας - διευκρινίζεται ότι θα αφορά βόειο
νεαρό ζώο 12 έως 24 µηνών - απαιτείται η προσκόµιση ετικέτας επισήµανσης.
Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση και τα
σφαγεία της να ταξινοµούνται µε µικρή κατηγορία λίπους.
Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσής του στον φορέα δεν πρέπει να έχει υποστεί αλλοίωση του
χρώµατος της οσµής και της σύστασης. Η µεταφορά του κρέατος προς το φορέα θα γίνεται υπό
υγιεινές συνθήκες και µε µεταφορικά µέσα εφοδιασµένα µε σχετική άδεια της αρµόδιας Υπηρεσίας. Ο
κιµάς θα κόπτεται από κρέας που πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας ζώου που έχει σφαγεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και
θα παράγεται σε εργοστάσιο νοµίµως αδειοδοτούµενο µε Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής
Έγκρισης).
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ.65%)

Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας
σε εγκεκριµένα και νόµιµα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία, ανεπτυγµένο µυϊκό σύστηµα µε δέρµα λείο
και µαλακό ξιφοειδή απόφυση του στέρνου µαλακή και άκαµπτη και να έχουν διατραφεί µε καλή
τροφή. ∆εν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσµία, να είναι απαλλαγµένα αλλοιώσεων, κακώσεων,
εκδορών και γενικότερα να φέρουν τη σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ηµεροµηνία σφαγής και
ανάλωσης. Τα προσκοµιζόµενα κοτόπουλα (τ.65%) να είναι αποπτερωµένα, χωρίς κεφάλι και πόδια
που κόβονται στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς το συκώτι, στοµάχι, καρδιά
και έντερα. Το βάρος τους πρέπει να είναι 1.200 γρ. έως 1.400 γρ. Γενικά πρέπει να πληρούν τις
εκάστοτε, περί τροφίµων, ισχύουσες διατάξεις.
Τα τεµαχισµένα κοτόπουλα, να φέρουν όλες τις προβλεπόµενες ενδείξεις από τις κείµενες διατάξεις
και να προέρχονται από εγκεκριµένη εγκατάσταση µε άδεια και Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθµός
Κτηνιατρικής Έγκρισης).
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ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΑ

Τα οπωρολαχανικά θα είναι Α’ ποιότητας, της εποχής, φρέσκα και θα πληρούν τις προδιαγραφές της
Ε.Ε. (Ο αρακάς είναι αποδεκτό να είναι κατεψυγµένος). Απαγορεύεται η ύπαρξη ελαττωµατικών
φρούτων στην ποσότητα προς κατανάλωση που µεταφέρεται στο σχολείο. Εφίσταται η προσοχή του
αναδόχου όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιµολόγιο αναγράφονται λεπτοµερώς
χαρακτηρισµοί του προσκοµιζόµενου είδους, κατηγορία και τόπος προέλευσης και κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισµα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, κτλ. ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους, κτλ.
ΑΧΛΑ∆ΙΑ: Κρυστάλια κτλ.
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ

Το προσφερόµενο είδος- ΦΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ- θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, παραγόµενο από πρόβειο
ή µε µείγµα πρόβειου-γίδινου γάλακτος, σύµφωνα µε τον κώδικα Τροφίµων & Ποτών, από
εγκεκριµένο τυροκοµείο και στη συσκευασία του παραγωγού να αναγράφεται: α) το ονοµατεπώνυµο
του παραγωγού, τυροκόµου ή η επωνυµία της επιχείρησης, β) η τοποθεσία του τυροκοµείου και γ) η
ηµεροµηνία παραγωγής.
Τα τρίµµατα αποκλείονται.
ΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

Το νωπό βούτυρο θα παρασκευάζεται από πλήρες και κανονικό γάλα αγελάδος ή πρόβειο
παστεριωµένο ή να προέρχονται από παστεριωµένη κρέµα, να φέρει προστατευτικό περιτύλιγµα
έναντι δυσµενών εξωτερικών επιδράσεων και να έχει παρασκευασθεί σε εγκαταστάσεις
αδειοδοτηµένες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα τυριά - ηµίσκληρο ή σκληρό- να είναι Α’
ποιότητας και να έχουν παρασκευασθεί σε εγκαταστάσεις αδειοδοτηµένες, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία. Τα τρίµµατα καθώς και µετουσιωµένα ή υποκατάστατα τυριού αποκλείονται.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΡΥΖΙ

Τα ζυµαρικά θα πρέπει να είναι παρασκευασµένα από σιµιγδάλι ή από άλευρο ολικής άλεσης
µακαρονοποϊας από σκληρό σίτο και νερό, χωρίς ζύµη, ξηραινόµενα εντός ειδικών θαλάµων µε
ελαφρά θέρµανση ή στον αέρα, χωρίς ψήσιµο. Η διαδικασία να είναι σύµφωνη µε τους όρους του του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονοµικές διατάξεις.
Το ρύζι να είναι Α' ποιότητας, πρόσφατης συλλογής και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων
και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονοµικές διατάξεις.

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΠΑΡΘΕΝΟ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα έλαια και παράγωγά τους που θα χρησιµοποιούνται για την
παρασκευή του προς παροχή συσσιτίου. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 124 της αρ. 15523/31-08-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/τ.Β’/31-08-2006), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει. Συγκεκριµένα το ελαιόλαδο που θα χρησιµοποιείται πρέπει να είναι παρθένο, ελληνικής
παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε., σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονοµικές διατάξεις και
τους κανονισµούς από ελιές και µόνο µε µη µηχανικές µεθόδους, ή από εξευγενισµένα ελαιόλαδα και
παρθένα ελαιόλαδα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΤΟΣ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο προσφερόµενος άρτος - αρτοσκεύασµα πρέπει να είναι φρέσκος, παραγωγής της ίδιαςηµέρας, 70 γρ.
(+- 10%), παρασκευασµένος από εγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες αλεύρων, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις. και να φέρεται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος
πλαστικής ατοµικής συσκευασίας.
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Ο παρασκευαζόµενος άρτος να είναι ολότελα απαλλαγµένος από οποιαδήποτε ξένα σώµατα, η
παρουσία των οποίων κατά το δειγµατοληπτικό έλεγχο θα συνιστά αιτία απόρριψής του.
ΟΣΠΡΙΑ

Πρέπει να είναι Λ' ποιότητας, πρόσφατης συλλογής και να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στον
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονοµικές διατάξεις.
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ (µε ηµίσκληρο τυρί, βραστή ή καπνιστή γαλοπούλα/ντοµάτα, µαρούλι)/ ΠΙΤΣΑ/ ΚΛΑΜΠ
ΣΛΝΤΟΥΙΤΣ/ΤΥΡΟΠΙΤΛ /ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ

Τα υλικά παρασκευής τους θα είναι Α' Ποιότητας και θα τηρούν τους όρους του κώδικα τροφίµων και
ποτών καθώς και τις υγειονοµικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις, σύµφωνα µε τις ανωτέρω τεχνικές
προδιαγραφές. Σε περιπτώσεις χρήσης αλλαντικών αυτά καθώς και οι πρώτες ύλες και οι ενδείξεις
τους να είναι σύµφωνα µε τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. Οι προµηθεύουσες τον
ανάδοχο µονάδες θα έχουν κωδικό αριθµό κτηνιατρικής έγκρισης.

Σάµος 20-09-2018
Ο Συντάξας

Χρήστος Χατζηηλίας
Προϊσταµένος Τµήµατος Αποθήκης
&Προµηθειών

Θεωρήθηκε
O ∆ιευθυντής
Ρόρης Εµµανουήλ
Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών
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7. 499, 00

ΕΤΟΣ 2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ηµερήσιο γεύµα ανά µαθητή
Πρόχειρο γεύµα/σνακ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ευρώ)

15

56

4,60

15

2

ΣΥΝΟΛΟ
(ευρώ)

3.864,00
30,00

1,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

3.894,00

ΦΠΑ 17%

661,98

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2018

4.555,98

ΕΤΟΣ 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ηµερήσιο γεύµα ανά µαθητή
1/01-31/05
Πρόχειρο γεύµα/σνακ
01/01-31/05
Ηµερήσιο γεύµα ανά µαθητή\
15/09-31/12
Πρόχειρο γεύµα/σνακ
15/09-21/12

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΞΙΑ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ευρώ)

15

87

4,60

6.003,00

15

3

1,00

45,00

15

66

4,60

4.554,00.0

15

2

1,00

ΣΥΝΟΛΟ
(ευρώ)

30,00

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΦΠΑ 17%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2019

10.632,00
1807,44

12.439,440

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2018 -& 2019 ΠΟΣΟ 16.995,42 € (µε Φ.Π.Α).
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