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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Αντικείμενο της προμήθειας
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια έτοιμου φαγητού (πλήρες μεσημεριανό γεύμα),
για την σίτιση των διακοσίων είκοσι (220), μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας του Δήμου
Βοΐου για το σχολικό έτος 2016-2017 κατά τις ημέρες που αυτό λειτουργεί και μέχρι και την λήξη
του σχολικού έτους, σύμφωνα με το συνημμένο εβδομαδιαίο μενού.
Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια προϋπολογίζεται ενδεικτικά σε 73.656,00 Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει αναλογικά τις εγγεγραμμένες πιστώσεις
με Κ.Α. 15.6481.01 των προϋπολογισμών του Δήμου Βοΐου οικονομικών ετών 2016 και 2017.
Από την προαναφερόμενη δαπάνη, ποσό έως και 43.062,36 € μπορεί να θα καταλογιστεί σε βάρος της
πίστωσης του Κ.Α. 15.6481.01 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016, ενώ το
υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό των θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017.
H ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Σκοπός
Σκοπός της προμήθειας είναι η σίτιση των εγγεγραμμένων μαθητών του Μουσικού Σχολείου
Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2016-2017 κατά τις ημέρες που αυτό λειτουργεί.

3. Διάρκεια σύμβασης.
Η σύμβαση θα διαρκέσει από τη σύναψη της μέχρι και την λήξη του σχολικού έτους 2016-2017.

4. Ανάθεση της προμήθειας
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Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
117 του Ν. 4412/2016.
Για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις:
Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114A/2006).
Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦEK 87/A/2010).
Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147A/2016).
Η προμήθεια θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

5. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου, τμηματικά σε τακτά χρονικά
διαστήματα, μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Βοΐου.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ)
(220 άτομα ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

Χ

90 ημέρες)

1

Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την
σίτιση των εγγεγραμμένων μαθητών
του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας
για το σχολικό έτος 2016-2017.

Μερίδα
φαγητού.

3,00 €

59.400,00 €

Σύνολο καθαρής αξίας:

59.400,0 €

Φ.Π.Α. 24%:

14.256,00 €

Γενικό σύνολο δαπάνης:

73.656,00 €

19.800

Η προμήθεια ανά ημέρα θα γίνει σύμφωνα με το εβδομαδιαίο μενού που αναφέρεται αναλυτικά στην Γενική &
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το Δήμο και ο ανάδοχος θα πληρωθεί σύμφωνα με τις
ποσότητες που θα του ζητηθούν από την Δ/νση του μουσικού σχολείου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε
ημερήσια βάση.
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε
αντίστοιχο είδος.
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής.
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της προμήθειας
έτοιμου φαγητού, για την σίτιση των διακοσίων είκοσι (220), μαθητών του Μουσικού Σχολείου
Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου για το σχολικό έτος 2016-2017 κατά τις ημέρες που αυτό λειτουργεί και
μέχρι και την λήξη του σχολικού έτους, σύμφωνα με το συνημμένο εβδομαδιαίο μενού.
Με τον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει η επιλογή αναδόχου, με Συνοπτικό Διαγωνισμό και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή).
Η παραπάνω προμήθεια έχει προϋπολογισμό δημοπράτησης 73.656,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια της δημοπρασίας και η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1. Του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης της διακήρυξης.
2. Της αριθ. Γ2/3732/20-9-88 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ., ΕΣ. & ΟΙΚ. (ΦΕΚ 767 /88 τ.Β’) «Δωρεάν
σίτιση μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων».
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 ( ΦEK 87/A/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) με ισχύ από 1/7/2013.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147A/2016).
Άρθρο 3ο: Σειρά ισχύος τευχών.
Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των
περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:
1. Η Διακήρυξη δημοπρασίας.
2. Η Οικονομική Προσφορά του προμηθευτή.
3. Το Τιμολόγιο της μελέτης και ο προϋπολογισμός της μελέτης.
4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (περιλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών).
5. Η Τεχνική Έκθεση.

Άρθρο 4ο: Προϋπολογισμός 2016-10-25
προμηθείας.
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Η δαπάνη για την συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογίζεται σε 73.565,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει αναλογικά τις εγγεγραμμένες πιστώσεις με Κ.Α. 15.6481.01 των
προϋπολογισμών του Δήμου Βοΐου οικονομικού έτους 2016 και 2017.
Ο Δήμος Βοΐου διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ζητούμενες ποσότητες κατά την υπογραφή της
σύμβασης (ανάλογα με τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων μαθητών), προσαρμοζόμενης
αντίστοιχα της συμβατικής αμοιβής του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους χωρίς καμία αντίρρηση από
τον προμηθευτή και χωρίς να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του διαγωνισμού.
Άρθρο 5ο: Τρόπος αναθέσεως της προμηθείας.
Η παραπάνω προμήθεια θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τις προσφορές
που πληρούν τις ζητούμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές.
Άρθρο 6ο: Εγγυήσεις.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον συνοπτικό
διαγωνισμό για την προμήθεια «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το
σχολικό έτος 2016-2017», (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων των συμβαλλομένων.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να
αναφέρουν κατ’ ελάχιστο τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7ο: Προθεσμία παράδοσης.
Η σύμβαση σίτισης μαθητών ισχύει για το σχολικό έτος 2016-2017.
Άρθρο 8ο: Παραλαβή.
Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται σε καθημερινή βάση για όλες τις ημέρες λειτουργίας του
σχολείου και για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017.
Σημειώνεται ότι δεν θα παραδίδονται γεύματα και δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο
όποτε η Δ/νση του Σχολείου κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των μαθητών λόγω μειωμένου
ωραρίου (εξετάσεις, εκδρομές, κ.λ.π.), κατά τη διάρκεια που δε λειτουργεί το Σχολείο είτε λόγω
κατάληψης ή απεργίας ή για οποιοδήποτε άλλον λόγο για τον οποίο έχει προηγηθεί συνεννόηση
μεταξύ της Δ/νσης του σχολείου και του αναδόχου.
Η παραλαβή των γευμάτων (ποσοτική και ποιοτική) θα βεβαιώνεται, καθημερινά, με πρωτόκολλο
παραλαβής υπογεγραμμένο από τριμελή επιτροπή καθηγητών του σχολείου (αποτελούμενη από τον
Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή και έναν καθηγητή του Μουσικού Σχολείου).
Η παραπάνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Δ/νσης του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας.
Επιπλέων, κάθε μήνα θα συντάσσεται βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου για την πραγματοποίηση
της σίτισης με αναφορά στον συνολικό μηνιαίο αριθμό παραδοθέντων γευμάτων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο είδος δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή
εμφανίζει κάποιο εμφανές πρόβλημα (π.χ. αλλοίωση, δυσοσμία, κλπ), ο προμηθευτής υποχρεούται να
προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του χωρίς να έχει δικαίωμα διαφωνίας.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την
προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών εκ των παραδιδομένων από τον προμηθευτή, ή αν διαπιστώνει
ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών και τις προδιαγραφές, τότε η Επιτροπή παραλαβής έχει το αποκλειστικό και
αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην παραλάβει το είδος ή τα είδη.

Η επιτροπή παραλαβής μπορεί 2016-10-25
όποτε κρίνει σκόπιμο να αποστέλλει με δαπάνη του προμηθευτή
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αντιπροσωπευτικό δείγμα της συνολικής ποσότητας στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση.
Αν η Επιτροπή παραλαβής αποφασίσει δύο (2) φορές να μην παραλάβει το είδος ή τα είδη από τον
προμηθευτή, δύναται να κηρυχθεί ο προμηθευτής έκπτωτος μετά από σχετική απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.
Άρθρο 9ο: Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις.
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν
κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (Με τα σημερινά δεδομένα: Φ.Ε. 4%, Ε.Α.Δ.Σ. 0,06%).
Τυχόν έξοδα Χημικού ή Εργαστηριακού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν είναι δυνατόν να
προκύψει αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημίωσης
σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.
Άρθρο 10ο: Πληρωμή.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Βοΐου, μετά τη διενέργεια της οριστικής
παραλαβής, τμηματικά, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του προμηθευτή
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 για την έκδοση του εντάλματος
πληρωμής.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Βεβαίωση της Δ/νσης του Σχολείου για την πραγματοποίηση του συσσιτίου, μαζί με τα αντίστοιχα
πρωτόκολλα παραλαβής.
- Τιμολόγιο του προμηθευτή (συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής).
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Βοΐου.
Η δαπάνη θα βαρύνει την κάθε φορά εγκεκριμένη πίστωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
Δήμου Βοΐου.
Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον προμηθευτή:
- Στις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση με τη Δ/νση του Σχολείου.
- Στις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο Σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού
προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με τη Δ/νση του σχολείου.
- Στις περιπτώσεις που, λόγω κακοκαιρίας, τα σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση Δημάρχου ή
άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.
Άρθρο 11ο: Τεχνικές Προδιαγραφές.
Κατά την παρασκευή, μεταφορά και παράδοση του έτοιμου φαγητού πρέπει να πληρούνται οι όροι
συσκευασίας, οι όροι του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και οι προδιαγραφές του εβδομαδιαίου μενού.
Η ποιότητα των προαναφερομένων ειδών θα είναι άριστη και το μενού θα έχει ως εξής:
ΗΜΕΡΑ

ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

Δευτέρα

Ζυμαρικά με κιμά.

Ψωμί, τριμμένο τυρί, νωπή σαλάτα
(με ελαιόλαδο)

Τρίτη

Κοτόπουλο με πιλάφι
ή ψάρι (σχάρας ή φούρνου).

Ψωμί, νωπή σαλάτα (με ελαιόλαδο)

Τετάρτη

Λαδερό λαχανικό ή όσπριο.

Ψωμί (διπλή μερίδα), 50γρ. τυρί,
νωπό φρούτο εποχής.

Πέμπτη

Μοσχάρι με πατάτες
(πουρέ ή φούρνου ή τηγανητές )

Ψωμί, νωπή σαλάτα (με ελαιόλαδο)

Παρασκευή

Λαδερό λαχανικό ή όσπριο.

Ψωμί (διπλή μερίδα), 50γρ. τυρί,
νωπό φρούτο εποχής

Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο
καθορίζεται σε συνεργασία του προμηθευτή με τη Διεύθυνση του
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Σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόμενη εβδομάδα.
Η Διεύθυνση του Σχολείου αναρτά σε καθορισμένο μέρος το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης για να
λάβουν γνώση οι μαθητές του Σχολείου.
Επίσης, ένα αντίγραφο στέλνεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
ένα στο Δήμο Βοΐου [Τμήμα Προμηθειών].
Σε περίπτωση ημερήσιας εκδρομής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης τη περίοδο των εορτών
(Χριστούγεννα - Πάσχα) θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το προγραμματισμένο ημερήσιο γεύμα να
αντικαθίσταται από sandwich ή κάποιο μπουφέ ανάλογα, πάντα σε συνεργασία του προμηθευτή με τη
Διεύθυνση του Σχολείου.
Η Διεύθυνση του Σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, εορτών
κ.τ.λ. ή όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των μαθητών λόγω μειωμένου ωραρίου
(όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδρομών κ.α.).
Επίσης, δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης μερίδας μαθητών ή όλης της δύναμης των
μαθητών λόγω μεταστέγασης του Σχολείου ή εκδηλώσεων, πάντα όμως σε συνεννόηση με τον
προμηθευτή.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο πιάτο)
και τα συνοδευτικά τους, ΘΑ ΕΙΝΑΙ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και θα πληρούν τους όρους του κώδικα
τροφίμων και ποτών καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Ο προμηθευτής οφείλει να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control
Points - Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου) - Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής που
στόχος τους είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής
ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή, που θα πιστοποιείται-ελέγχεται από τις αρμόδιες Δημόσιες
Υπηρεσίες.

Επιπλέον δε θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές κ.τ.λ.
(Ε) που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.
Το βάρος της μερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανομική Διάταξη 14/1989, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το ημερήσιο γεύμα θα στεγανοποιείται σε συσκευασίες αλουμινόχαρτου (κύριο πιάτο) και θα
συνοδεύεται από κατάλληλα μαχαιροπίρουνα πλαστικά (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες κύτευσής
τους), χαρτοπετσέτες και ατομικό χάρτινο ή πλαστικό τραπεζομάντιλο διαστάσεων 35 cm x 55 cm μιας
χρήσεως.
Επίσης, θα διανέμεται ζεστό (μεταφορά σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό θερμοθαλάμους,
θερμομπόξ) και θα ομαδοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε τάξη.
Το ημερήσιο φαγητό θα μεταφέρεται στο σχολείο με κατάλληλο όχημα εφοδιασμένο με σχετική άδεια
και προσφάτως ελεγμένο (έλεγχος τελευταίου μήνα) από την αρμόδια Υπηρεσία. Προκειμένου δε να
αποφευχθεί ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητάς του, ο συνολικός χρόνος μεταφοράς και διανομής του
φαγητού στους μαθητές δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δυο (02) ώρες.
Θα σερβίρεται στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του σχολείου ζεστό και καλοψημένο, θα
στεγανοποιείται σε συσκευασίες αλουμινόχαρτου (κύριο πιάτο) και θα συνοδεύεται από κατάλληλα
πλαστικά μαχαιροπίρουνα (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες κύτευσής τους), χαρτοπετσέτες και ατομικό
χάρτινο ή πλαστικό τραπεζομάντιλο διαστάσεων 35 cm x 55 cm μιας χρήσεως.
Η διανομή του φαγητού προς τους μαθητές θα γίνεται με ευθύνη και προσωπικό του σιτιστή όπως
επίσης και η αποκομιδή των απορριμμάτων.
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.

Σε τακτικά χρονικά διαστήματα θα
ασκείται Υγειονομικός έλεγχος στο χώρο που προετοιμάζονται
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και
παρασκευάζονται τα γεύματα και στο σχολείο.
Όσοι προετοιμάζουν, μεταφέρουν και σερβίρουν το φαγητό στους μαθητές θα πρέπει να έχουν
πιστοποιητικό υγείας.
Άρθρο 12ο: Τελικές διατάξεις.
Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, πριν και
μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4412/2016.

Σιάτιστα 22/09/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 22/09/2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

