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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

αριθμός μελέτης : 1 / 2021

«ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2021-2022)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 136.500,00 € 

Φ.Π.Α 13% 17.745,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 154.245,00 € 

Κ.Α. 15.6481.004

CPV : 15894210-6
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2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας πλήρους μεσημβρινού 
γεύματος, για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων κατά το σχολικό έτος 
2021-2022, κατά τις ημέρες που αυτό λειτουργεί, (εκτός των εορτών, αργιών, εξετάσεων, 
καταλήψεων και εκτός περιόδων απαγόρευσης λειτουργίας σχολικών μονάδων για 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος), συνολικού προϋπολογισμού 154.245,00 € με 
τον Φ.Π.Α., ήτοι:

Είδος 
Προμήθειας CPV

Ενδεικτική 
Δαπάνη  

χωρίς  ΦΠΑ

Φ.Π.Α.
13 %

Ενδεικτική       
Δαπάνη
με Φ.Π.Α.

Κ.Α.Ε. Τρόπος κάλυψης 
της δαπάνης

Προμήθεια
πλήρους 

μεσημβρινού 
γεύματος για τη 

σίτιση των  
μαθητών του 

Μουσικού 
Σχολείου 

Ιωαννίνων 
(2021-2022)

15894210-6 136.500,00 17.745,00 154.245,00 15.6481.004
Επιχορήγηση 

ΥΠ.ΕΣ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. και θα βαρύνει αναλογικά τους  
προϋπολογισμούς του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 και οικονομικού έτους 2022 όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Οικονομικά Έτη 2021-2022 Για αγαθά Για ΦΠΑ 13 % Σύνολα ανά Έτος

Οικονομικό Έτος 2021 58.500,00 € 7.605,00 € 66.105,00 €
Οικονομικό Έτος 2022 78.000,00 € 10.140,00 € 88.140,00 €
Συνολική Δαπάνη για το σχολικό έτος 2021-2022                                  154.245,00 €
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Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως 
τροποποιήθηκε  και ισχύει

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) 
, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11.  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α), 
12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 
13. Την  με αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  
Ανάπτυξης. 

14. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ,

15. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016): Έγκριση  
«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του 
Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών.
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16. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) και 23 ΕΑΑΔΗΣΥ 
(Απόφαση 3/2018), περί συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16  

17. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές 
που αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 
την 26/6/2017, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ)»

18. Τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/ 31.12.1987) όπως ισχύει.
19. Του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6Β (‘’Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις 

θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργού Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις’’).
20. Την αριθμ. Γ2/3732/20-09-1988 ΚΥΑ (ΦΕΚ 767/21-10-1988 τ. Β΄), «Δωρεάν σίτιση 

μαθητών των Μουσικών Γυμνασίου» , όπως ισχύει.
21. Την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 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 στους δήμους, αναδρομικά από 01.07.2013, η 
αρμοδιότητα της σίτισης των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, που είχε 
καταργηθεί με το άρθρο όγδοο του ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26.10.2012 τεύχος Α΄).

22. Τις διατάξεις του Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ 200/20-10-2020 τεύχος Α΄) «Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ)2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών 
προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις».

23. Την αριθμ. πρωτ.: 89395/31.12.2020 (ΑΔΑ ΩΣΞΝΩΕΩ-ΒΕΦ) απόφαση Δημάρχου με θέμα 
“Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με θητεία από 01.01.2021 
μέχρι 31.12.2021’’ .

24. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο : «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου 
(2021-2022)»

  
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει  
τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 
άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ 
αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017) και μέχρι τη λήξη του σχολικού 
έτους 2021-2022 (όπως αυτή θα καθοριστεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού σχετικά 
με την έναρξη των εξετάσεων).

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
            Η συντάξασα

            Μαρία Κοσμά

             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

         Νικόλαος Έξαρχος

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα, 10 / 06 / 2021

Η Αναπληρώτρια        
Προϊσταμένη Δ/νσης

Αικατερίνη Πιάνου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   Αντικείμενο του υπόψη διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 
πλήρους μεσημβρινού γεύματος για τη σίτιση των διακοσίων (200) (κατ΄ εκτίμηση) 
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021 
- 2022. Οι τυχόν αλλαγές που προκύπτουν στις ποσότητες και στις ημέρες παροχής της 
προμήθειας της σίτισης θα γνωστοποιούνται εγγράφως και εμπρόθεσμα από τη Διεύθυνση 
του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων προς τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη σίτιση μικρότερου ή μεγαλύτερου αριθμού μαθητών με 
την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραδοθούν δεν θα 
υπερβαίνει το ποσό του συμβατικού προϋπολογισμού.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ

Εβδομάδα 1η 2η 3η 4η 5η 6η

Δευτέρα

Μακαρόνια
με κιμά
Σαλάτα
Τυρί φέτα 
Ψωμί,Φρούτο

Σουτζουκάκια 
με ριζότο
Σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί,Φρούτο

Παστίτσιο
Σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί,
Φρούτο

Φις στικς με
πατάτες φούρνου
Σαλάτα,              
Τυρί φέτα 
Ψωμί,Φρούτο

Παστίτσιο
Σαλάτα 
Τυρί φέτα
Ψωμί
Φρούτο

Σουβλάκι
με πατάτες 
σαλάτα
Τυρί φέτα 
Ψωμί, Φρούτο

Τρίτη Κοτόπουλο Κοτόπουλο Κρέας Σνίτσελ με Κοτόπουλο Κοτόπουλο 
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Με πατάτες
Φούρνου 
σαλάτα
 Τυρί φέτα
Ψωμί,Φρούτο

με πατάτες 
φούρνου
σαλάτα 
Τυρί φέτα
Ψωμί,Φρούτο

λεμονάτο 
με ρύζι, 
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί,Φρούτο

Πατάτες
σαλάτα
Τυρί φέτα 
Ψωμί
Φρούτο

με πατάτες
φούρνου
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί,Φρούτο

φούρνου με 
κριθαράκι
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί,Γλυκό

Τετάρτη

Φασόλια 
Φούρνου
σαλάτα
Τυρί φέτα 
Ψωμί,Γλυκό

Μακαρόνια 
με σάλτσα
σαλάτα
Φέτα
Ψωμί,Γλυκό

Αρακάς
σαλάτα
Τυρί φέτα 
Ψωμί
Γλυκό

Φασόλια
Γίγαντες
σαλάτα
Τυρί φέτα 
Ψωμί, Γλυκό

Φις στικς με 
Πατάτες Φούρνου
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί,Γλυκό

Μακαρόνια 
με σάλτσα
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί, Γλυκό

Πέμπτη

Μοσχαράκι 
Κοκκινιστό
με ρύζι
σαλάτα
Τυρί φέτα 
Ψωμί,Φρούτο

Μπριζόλα 
χοιρινή
Με Ρύζι 
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί,Φρούτο

Μπιφτέκι 
με πουρέ
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί
Φρούτο

Κρέας 
με πατάτες
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί 
Φρούτο

Κρέας 
λεμονάτο 
με πατάτες
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί, Φρούτο

Σουτζουκάκια 
με ρύζι
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί
Φρούτο

Παρασκευή

Αρακάς
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί,
 Γλυκό

Πατάτες 
Φούρνου
σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί, Γλυκό

Φασολάκια
σαλάτα
Τυρί φέτα 
Ψωμί 
Γλυκό

Μακαρόνια 
με σάλτσα
σαλάτα
τυρί Φέτα 
Ψωμί, Γλυκό

Μακαρόνια 
με σάλτσα
σαλάτα
τυρί Φέτα 
Ψωμί ,Γλυκό

Πατάτες 
φούρνου
σαλάτα
Τυρί Φέτα
Ψωμί, Γλυκό

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η καθημερινή σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων θα γίνεται με 
μεσημβρινά γεύματα, σε ατομικές μερίδες και ατομική συσκευασία, σε περιέκτες, 
επιτρεπόμενους από τη νομοθεσία. 

Κάθε μεσημβρινό γεύμα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη σαλάτα, τη φέτα 
(ελληνική), το φρούτο ή το γλυκό και το ψωμί, σύμφωνα με το παραπάνω ενδεικτικό  
εβδομαδιαίο διαιτολόγιο.

Στην παραπάνω προμήθεια περιλαμβάνεται η συσκευασία και μεταφορά του φαγητού, τα 
μαχαιροπίρουνα/κουτάλια, τραπεζομάντιλα και χαρτοπετσέτες, καθώς και η διανομή του 
φαγητού στους μαθητές του σχολείου, με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου.   

Το τελικό διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του αναδόχου με τη Διεύθυνση του 
σχολείου κάθε μήνα ή δεκαπενθήμερο και ισχύει για τον επόμενο μήνα ή δεκαπενθήμερο 
αντίστοιχα. 

Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου, δικαιολογείται είτε λόγω αίτησης της Διεύθυνσης 
του σχολείου, ύστερα από εισήγηση της μαθητικής κοινότητας (περίοδος νηστειών, 
περιπτώσεις χορτοφάγων, περιπτώσεις μαθητών με αλλεργία, δυσανεξία σε συγκεκριμένες 
τροφές  κ.λ.π.), είτε λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά, με την προϋπόθεση ότι το 
νέο μενού είναι ισάξιο θρεπτικά.

Η Διεύθυνση του σχολείου αναρτά σε καθορισμένο μέρος το (μηνιαίο ή 15νθήμερο) 
πρόγραμμα σίτισης για να λάβουν γνώση οι μαθητές του σχολείου. Επίσης, ένα αντίγραφο 
στέλνεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας και 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60c1b395e910c255f98bfce8 στις 10/06/21 09:53

7

Πολιτισμού του Δήμου Ιωαννιτών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έρχεται σε συνεννόηση 
καθημερινά με τη Διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να ενημερώνεται για τον ακριβή 
αριθμό των προς σίτιση μαθητών. Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου θα προκύπτει 
από τον αριθμό των ημερησίως δηλωθέντων μαθητών από τη Διεύθυνση του σχολείου επί 
της αξίας του ημερήσιου γεύματος για κάθε μαθητή.    

ΠΟΙΟΤΗΤΑ:
Όλα τα προς προμήθεια προϊόντα για την παρασκευή του γεύματος, καθώς και οι 

μονάδες παραγωγής, συσκευασίας ή διανομής τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Κ.Υ.Α. 15523/31-08-2006 (ΦΕΚ 1187/τ.Β΄) και με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. 
(178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004) 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.

Ειδικά: α) το ψάρι θα πρέπει να είναι φρεσκοκατεψυγμένο φιλέτο (σφυρίδα, 
γαλέος, μπακαλιάρος), β) το κοτόπουλο, κρέας, κιμάς θα είναι νωπά, γ) ο κιμάς θα 
πρέπει να είναι μοσχαρίσιος, δ) η φέτα να είναι  Π.Ο.Π., ε) οι σαλάτες να είναι εποχής, τα 
γλυκά να είναι σε ελαφρά μορφή και τα φρούτα να έχουν ποικιλία.

Επιπλέον δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτωματοποιητές, 
σταθεροποιητές, χρωστικές κ.λ.π.), που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή 
ύποπτα για την υγεία. 

Τα προσφερόμενα γεύματα δεν πρέπει να περιέχουν σπορέλαια και ζωϊκά λίπη και 
πρόσθετα συστατικά (γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές ουσίες, 
συντηρητικά, υποκατάστατα κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως 
επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία των μαθητών. Τα φαγητά πρέπει να 
παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιολάδου.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να εφαρμόζει στην 
επιχείρησή του Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2015 ή ισοδύναμο και 
Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 : 2005 ή ισοδύναμο. (με 
πεδίο εφαρμογής την παραγωγή και διάθεση γευμάτων εντός της επιχείρησης και 
παραγωγή, μεταφορά, διάθεση συσκευασμένων και ασυσκεύαστων γευμάτων εκτός της 
επιχείρησης – catering)  
 Αποκλείονται ρητά παντός είδους τρόφιμα ζωικής ή φυτικής προέλευσης 
προμαγειρεμένα, προτηγανισμένα ή προσυσκευασμένα.  

Το φαγητό θα μαγειρεύεται με παραδοσιακό τρόπο το πρωί της ίδιας ημέρας, που 
θα προσφέρεται για σίτιση, αποκλειόμενης της μεθόδου προκατάψυξης τύπου cook and 
freeze, επί ποινή αποκλεισμού. Αποκλείεται η χρησιμοποίηση υπολοίπων φαγητών 
προηγούμενων ημερών. 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του προσφερόμενου 
γεύματος, όπως και για τον ασφαλέστερο και υγιεινότερο τρόπο μεταφοράς των γευμάτων 
στο Σχολείο.   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ :
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Το βάρος της κάθε μερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις 
ισχύουσες αγορανομικές (7/2009 – ΦΕΚ 1388 Β΄/13.07.2009) και λοιπές διατάξεις όπως 
ισχύουν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :
Το ημερήσιο γεύμα θα συσκευάζεται, σε επιτρεπόμενες από τη νομοθεσία 

συσκευασίες, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφαλούς, αβλαβούς και 
υγιεινής μεταφοράς και θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιρούνια – κουτάλια – μαχαίρια, 
επιτρεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες χύτευσής τους), 
χαρτοπετσέτες, αλατοπίπερο κ.λ.π.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ : 
Τα γεύματα παραδίδονται εντός του χρονικού διαστήματος 11:00 - 13:00. Η 

μεταφορά των γευμάτων από τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους δεν θα πρέπει να ξεκινάει 
νωρίτερα από τις 08:30. Ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον το σχολείο το επιθυμεί, να 
αφήσει τις μερίδες των γευμάτων σε θερμοθαλάμους και τις σαλάτες σε ψυκτικούς 
θαλάμους, τους οποίους θα παραλαμβάνει την επόμενη σχολική ημέρα.

Το φαγητό θα μεταφέρεται από τις εγκαταστάσεις παραγωγής του και όχι από 
ενδιάμεση μονάδα, όπου θα αναθερμαίνεται. 

Το φαγητό θα μεταφέρεται εντός των κλειστών δοχείων παρασκευής του ή σε 
ατομικά σερβιρισμένα πιατάκια, τα οποία θα κουμπώνουν υποχρεωτικά .  

Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα για τη συντήρηση των 
τροφίμων οχήματα (τα οποία για τον σκοπό αυτό θα έχουν έγκριση καταλληλόλητας από 
την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας, για μεταφορά έτοιμων γευμάτων), 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, θα φορούν ενδύματα εργασίας κατά τη διανομή και θα έχουν ατομικά 
βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από το αρμόδιο τμήμα της οικείας Διεύθυνσης Υγείας, τα 
οποία θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή παραλαβής,  αν και όποτε ζητηθούν.

Το ημερήσιο γεύμα θα διανέμεται ζεστό (μεταφερόμενο σε κατάλληλους για τον 
σκοπό αυτό θερμοθαλάμους, θερμομπόξ) και τα ατομικά γεύματα θα ομαδοποιούνται 
ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών κάθε τμήματος στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων. 

Η μεταφορά των μερίδων θα γίνεται με φροντίδα του προμηθευτή 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 Ιωαννίνων και  
θα γίνεται σε χώρο εντός του σχολείου που θα καθορισθεί μετά από έγγραφη υπόδειξη της 
Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων και με δυνατότητα τροποποίησης μετά από 
έγκαιρη ενημέρωση προς τον ανάδοχο.

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :  
Η παράδοση των γευμάτων των μαθητών θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και 
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή τα οποία θα είναι τελείως καθαρά και απολυμασμένα, 
στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων, Κωνσταντινουπόλεως 1, στα Ιωάννινα και σε χώρο που θα 
υποδείξει η Διεύθυνση του σχολείου. 
Η παράδοση των γευμάτων θα γίνεται εντός του χρονικού διαστήματος 11:00 - 13:00 και 
κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση του Μουσικού  Σχολείου Ιωαννίνων. 
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Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή στο ωράριο, το μενού θα πρέπει να σερβίρεται 
ζεστό και σε άριστη κατάσταση. 
Κατά την παράδοση θα γίνεται καταμέτρηση των γευμάτων/μερίδων από τον εκπρόσωπο 
του αναδόχου και από Επιτροπή του Συλλόγου Διδασκόντων και θα καταθέτουν στη 
Διεύθυνση του σχολείου το δελτίο αποστολής.
Η Επιτροπή παραλαβής του σχολείου θα διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό μακροσκοπικό 
έλεγχο και κατόπιν θα συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο/βεβαίωση (παραλαβής ή 
απόρριψης) με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στον έλεγχο των μακροσκοπικών και οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών των γευμάτων, τα οποία πρέπει να είναι χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης 
μειονεκτικών πρώτων υλών, απαλλαγμένα από ξένες ύλες και το χρώμα, η υφή, η οσμή και 
η γεύση τους να είναι χαρακτηριστικά του είδους και των συστατικών τους. Γεύματα τα 
οποία παρουσιάζουν σημάδια σήψης, ευρωτίασης (μούχλας) ή άλλης αλλοίωσης πρέπει να 
αποκλείονται από την κατανάλωση.
Ο ως άνω έλεγχος διενεργείται καθημερινά κατά τη διαδικασία παραλαβής, μπορεί δε να 
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Την πραγματοποίηση της σίτισης θα βεβαιώνει η Διεύθυνση του σχολείου ή όποιος οριστεί 
από αυτή, ανά μήνα ή 15νθήμερο, συντάσσοντας ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ, η οποία θα 
αποστέλλεται στην Αναθέτουσα αρχή (Δήμος Ιωαννιτών, Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών) μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα (τιμολόγιο, δελτία αποστολής, 
μενού σίτισης) .
         Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.

ΔΙΑΝΟΜΗ :
Η διανομή του φαγητού στους μαθητές, καθώς επίσης και η αποκομιδή των 

απορριμμάτων, θα γίνεται με ευθύνη και με το προσωπικό του αναδόχου.
Απαγορεύεται η εκ μέρους του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου 

δεξαμενής υγραερίου στον χώρο που παραχωρείται από το σχολείο για την συντήρηση των 
φαγητών σε κατάλληλη θερμοκρασία. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση φιαλών υγραερίου 
για τη χρήση σχετικών συσκευών.  

ΕΛΕΓΧΟΣ :
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και 

Περιφερειακές Ενότητες, η Υπηρεσία θα διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των 
γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας 
περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες συντήρησης των υπό προμήθεια 
τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει αντίστοιχους ελέγχους στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του τροφίμου. Για το σύνολο ή 
μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία 
προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω εγκαταστάσεις.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που 
αποδίδεται στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των 
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διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή 
εκπτώτου.

Το προσωπικό, το απασχολούμενο από τον προμηθευτή στην προετοιμασία, στη 
μεταφορά και στην προσφορά των γευμάτων στους μαθητές, πρέπει να έχει πιστοποιητικό 
υγείας.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ :
Η συμπεριφορά των ατόμων που θα έρχονται σε επαφή με τους μαθητές, τους γονείς 

και το προσωπικό του σχολείου πρέπει να είναι άψογη.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ : 
Η Διεύθυνση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα, σε περιπτώσεις 

προγραμματισμένης μη λειτουργίας της σχολικής μονάδας συνολικά ή μερικώς (π.χ. μιας 
τάξης αυτής), της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, εορτών, εκλογών, 
επιμορφωτικά σεμινάρια διδασκόντων, λόγω πανδημίας COVID-19, εξετάσεων, μειωμένου 
ωραρίου, καταλήψεων, κ.λ.π. ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει, ότι δεν είναι πρόσφορη ή 
αναγκαία η σίτιση των μαθητών, μετά από έγκαιρη έγγραφη ή μη ενημέρωση του 
προμηθευτή. Ανάλογα ισχύουν και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν πρόκειται να 
λειτουργήσει το σχολείο μετά από απόφαση του Δήμου ή του αρμόδιου Υπουργείου, η 
οποία ανακοινώνεται από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Ως έγκαιρη προειδοποίηση εννοείται αυτή που θα πραγματοποιείται το αργότερο 
μέχρι τις 18:00 της προηγουμένης ημέρας από εκείνη που πρόκειται να γίνει η αναστολή 
της σίτισης. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, αιφνίδιας αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας,  οι 
υπεύθυνοι του Σχολείου οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί με κάθε πρόσφορο μέσο τον 
ανάδοχο και τον Δήμο Ιωαννιτών.

Επιπλέον, η σχολική μονάδα είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη ενημέρωση του 
αναδόχου και του Δήμου Ιωαννιτών (τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω email), για τυχόν 
μεταβολές του καθημερινού αριθμού, αλλά και του είδους των γευμάτων (π.χ. νέοι 
μαθητές που επιθυμούν εκ των υστέρων να σιτίζονται, αλλαγές στο διαιτολόγιο των 
μαθητών με αλλεργίες ή δυσανεξίες).

Επίσης, σε περίπτωση εκδρομών ή εκδηλώσεων το ημερήσιο γεύμα δύναται να 
αντικαθίσταται, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης από τη Διεύθυνση του σχολείου, από 
σάντουιτς (ενδεικτικά με: γαλοπούλα βραστή, ημίσκληρο τυρί και μαρούλι) συνοδευόμενο 
με μη ανθρακούχο αναψυκτικό ή χυμό περιεχομένου 250-330 ml.  

Η Διεύθυνση του σχολείου δύναται να απαιτεί περικοπή ορισμένων γευμάτων έως 
και το ήμισυ επί του συνόλου ημερησίως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο (απουσίες μαθητών, 
ημερήσιες εκδρομές κ.λ.π.). Επίσης, δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης 
μέρους μαθητών ή όλης της δύναμης των μαθητών, λόγω μεταστέγασης του σχολείου ή 
εκδηλώσεων, πάντα όμως μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή.

Σε ημέρες νηστείας, η Διεύθυνση του σχολείου μπορεί να ζητήσει από τον 
προμηθευτή,  εγγράφως και έγκαιρα  την αλλαγή του ημερήσιου προγράμματος διατροφής. 

Όλοι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη θεωρούνται ουσιώδεις. 
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            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
            Η συντάξασα

            Μαρία Κοσμά

             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

         Νικόλαος Έξαρχος

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα, 10 / 06 / 2021

Η Αναπληρώτρια        
Προϊσταμένη Δ/νσης

Αικατερίνη Πιάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

      Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας πλήρους μεσημβρινού γεύματος για τη 
σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων ανέρχεται στο ποσό των 154.245,00  
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλυτικά, έχει ως εξής:
ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προμήθεια πλήρους μεσημβρινού γεύματος για τη σίτιση των διακοσίων (200) 
(κατ΄εκτίμηση) μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2021 - 2022. 
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 154.245,00   € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως 
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΑ
Προμήθειας

ΣΥΝΟΛΟ
(Ευρώ)
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ΣΙΤΙΣΗΣ (άτομα Χ 
ημέρες)

Φαγητού/ημέρα/άτομο 
Ευρώ προ ΦΠΑ

Προμήθεια
πλήρους μεσημβρινού 
γεύματος για τη σίτιση 

των  μαθητών του 
Μουσικού Σχολείου 

Ιωαννίνων
 (2021-2022)

200 175 35.000
(200Χ175) 3,90 136.500,00

                                                                  ΣΥΝΟΛΟ 136.500,00
                                          Φ.Π.Α.  13%   17.745,00

                                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 154.245,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
με 66.105,00  € με το Φ.Π.Α. και τον αντίστοιχο κωδικό οικονομικού έτους 2022 με 
88.140,00 € με το Φ.Π.Α.. ( CPV 15894210-6 ).
Οι ποσότητες, καθώς και οι ημέρες σίτισης είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τον 
Δήμο  και ο ανάδοχος θα πληρωθεί σύμφωνα με τις ποσότητες που θα του ζητηθούν από τη 
Διεύθυνση του σχολείου ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών σε ημερήσια βάση.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται:

Η αξία της αγοράς του έτοιμου, πλήρους μεσημβρινού γεύματος για τη σίτιση των  
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, κάθε δαπάνη μεταφοράς και διανομής του 
στον χώρο του σχολείου, το κέρδος του αναδόχου, κάθε δασμός και υπέρ τρίτου κράτηση. 
Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών 
προδιαγραφών.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (γεύματος) ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

Για την προμήθεια άρτιων μερίδων μεσημβρινού γεύματος αρίστης ποιότητας και τη 
μεταφορά και διανομή του στον χώρο του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων για τη σίτιση των 
μαθητών για το σχολικό έτος 2021-2022 ορίζεται :

 ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ/ ΗΜΕΡΑ : ΕΥΡΩ τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (3,90)

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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            Η συντάξασα

            Μαρία Κοσμά

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

         Νικόλαος Έξαρχος

Ιωάννινα, 10 / 06 / 2021
Η Αναπληρώτρια        

Προϊσταμένη Δ/νσης

Αικατερίνη Πιάνου
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