ΜΕΛΕΣΗ ΑΡΙΘΜ. 12 /2020
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΟΙΜΟΤ ΦΑΓΗΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΙΣΙΗ
ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΟΤΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2020 - 2021»

1. ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ

2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Νομόσ Λζςβου Διμοσ
Μυτιλινθσ Δ/νςθ Οικον. Υπθρεςιϊν Τμιμα
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Ταχ. Δ/νςθ: Ελ. Βενιηζλου 13-17 Μυτιλινθ
Ρλθροφορ.: Ε. Αργυροφ
Τθλζφωνο: 2251350565
FAX:
2251350510

Ρρομικεια ζτοιμου φαγθτοφ για τθ
ςίτιςθ των μακθτϊν μουςικοφ
ςχολείου Μυτιλινθσ, ςχολικοφ ζτουσ
2020-2021.
Ρροχπ/ςμόσ: 100.683,00 € με το ΦΡΑ
Cpv: 15 89 42 10-6

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ζτοιμου φαγθτοφ «catering», ςυνολικοφ
προχπ/ςμοφ 89.100,00 € χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι: 100.683,00 με ΦΡΑ 13%.
Είδοσ
Ρρομικειασ

CPV

Σίτιςθ
μακθτϊν
μουςικοφ
ςχολείου
Μυτιλινθσ,
ςχολικοφ
ζτουσ 20202021

15894210-6

ΣΥΝΟΛΟ:

Ενδεικτικι
Δαπάνθ
χωρίσ ΦΡΑ

ΦΡΑ
13%

Ενδεικτικι
Δαπάνθ με
ΦΡΑ

Κ.Α.Ε.

15.6481.0001

89.100,00

11.583,00

100.683,00

89.100,00

11.583,00

100.683,00

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου, οικ. ζτουσ 2020 και 2021, ωσ εξισ :
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Τρόποσ
κάλυψθσ
δαπάνθσ

τθσ

Χρθματοδότθςθ
ΥΡ.ΕΣ.
από
Κ.Α.Ρ.

θσ

ΕΤΟΣ 2020: Σχολικι περίοδοσ από 1
θ
Σεπτεμβρίου ζωσ 21
Δεκεμβρίου
2020.
ΡΟΣΟ ΔΑΡΑΝΘΣ
44.188,65

θσ

ΕΤΟΣ 2021: Σχολικι περίοδοσ από 8
θ
Ιανουαρίου 2021 ζωσ 21 Δεκεμβρίου
2021.
ΡΟΣΟ ΔΑΡΑΝΘΣ
56.494,35

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ
ΕΥΩ

100.683,00

Θ αναφερόμενθ προμικεια κα εκτελεςτεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:
 Του Ν. 4412/2016-ΦΕΚ 147/8-8-2016 τεφχοσ Αϋ.
 Ο Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα
Καλλικράτθσ».
 του Ν.3463/06
 του Ν.4155/2013 (120A) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων & άλλεσ Διατάξεισ»
Θ διαδικαςία ςφμβαςθσ κα γίνει με ανοικτι θλεκτρονικι διαγωνιςτικι διαδικαςία κάτω των ορίων και κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ .
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ .
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται : από τθν υπογραφι τθσ και μζχρι τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021.

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ
Μυτιλινθ
Ιοφνιοσ 2020
Θ ςυντάξαςα

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ
Μυτιλινθ, Ιοφνιοσ 2020
Θ Αναπ. Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ

ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Μυτιλινθ, Ιοφνιοσ 2020
Θ Αναπ. Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ

Ευαγγελία Αργυροφ

Ρελαγία Αράμβογλου

Ουρανία Κιουβρζκθ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Νομόσ Λζςβου Διμοσ Μυτιλινθσ
Δ/νςθ Οικον. Υπθρεςιϊν Τμιμα Ρρομθκειϊν

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΙΤΙΣΘ ΜΑΘΘΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
Αντικείμενο του υπόψθ διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου για τθ ςίτιςθ των 165 (περίπου) μακθτϊν του
Μουςικοφ Σχολείου Λζςβου κακ' όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2020 - 2021. Οι τυχόν αλλαγζσ που
προκφπτουν ςτισ ποςότθτεσ και ςτισ θμζρεσ παροχισ τθσ προμικειασ τθσ ςίτιςθσ κα γνωςτοποιοφνται εγγράφωσ και
εμπρόκεςμα από τθ Δ/νςθ του Μουςικοφ Σχολείου προσ τον ανάδοχο.

Εβδομάδα

Δευτζρα

1θ
Μακαρόνια με
κιμά, Σαλάτα
Τυρί φζτα
Ψωμί, Φροφτο

Τρίτθ

Κοτόπουλο με
πατάτεσ φοφρνου,
ςαλάτα
Τυρί φζτα Ψωμί,
Φροφτο

Τετάρτθ

Φαςόλια
Φοφρνου
ςαλάτα Τυρί
φζτα Ψωμί
Γλυκό
Μοςχαράκι
Κοκκινιςτό με
ρφηι, ςαλάτα,
Τυρί φζτα ,
Ψωμί, Φροφτο
Αρακάσ,
Σαλάτα,
Τυρί φζτα,
Ψωμί, Γλυκό

Ρζμπτθ

Ραραςκευι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ
2θ
3θ
4θ
Σουτηουκάκια με Ραςτίτςιο
Φισ ςτικσ με
ριηότο, Σαλάτα
Σαλάτα Τυρί
πατάτεσ φοφρνου
Τυρί φζτα Ψωμί, φζτα
Σαλάτα, Τυρί
Φροφτο
Ψωμί,Φροφτο φζτα Ψωμί,
Φροφτο
Κοτόπουλο με
Κρζασ
Σνίτςελ με
πατάτεσ φοφρνου λεμονάτο με
Ρατάτεσ
ςαλάτα , Τυρί
ρφηι, ςαλάτα
Σαλάτα, Τυρί
φζτα Ψωμί,
Τυρί φζτα
φζτα Ψωμί,
Φροφτο
Ψωμί, Φροφτο Φροφτο
Μακαρόνια με
ςάλτςα ςαλάτα
Φζτα
Ψωμί, Γλυκό
Μπριηόλα χοιρινι
Με φηι , ςαλάτα
Τυρί φζτα,
Ψωμί , Φροφτο
Ρατάτεσ φοφρνου,
ςαλάτα, Τυρί φζτα
Ψωμί, Γλυκό

5θ
Ραςτίτςιο
Σαλάτα, Τυρί
φζτα, Ψωμί,
Φροφτο

6θ
Σουβλάκι με
πατάτεσ,
ςαλάτα Τυρί
φζτα , Ψωμί,
Φροφτο
Κοτόπουλο με Κοτόπουλο
πατάτεσ φοφρν. φοφρνου
με
ςαλάτα, Τυρί κρικαράκι
φζτα, ψωμί,
ςαλάτα,
Τυρί
Φροφτο
φζτα,
Ψωμί,
Γλυκό
Αρακάσ
Φαςόλια Γίγαντεσ Φισ ςτικσ με
Μακαρόνια με
ςαλάτα Τυρί ςαλάτα Τυρί φζτα Ρατάτεσ
ςάλτςα ςαλάτα
φζτα Ψωμί
Ψωμί, Γλυκό
Φοφρνου
Τυρί φζτα
Γλυκό
ςαλάτα Τυρί
Ψωμί, Γλυκό
φζτα Ψωμί,
Γλυκό λεμονάτο Σουτηουκάκια
Μπιφτζκι με Κρζασ με πατάτεσ Κρζασ
πουρζ,
Σαλάτα, Τυρί φζτα με πατάτεσ,
με ρφηι, ςαλάτα
ςαλάτα Τυρί Ψωμί , Φροφτο
ςαλάτα, Τυρί
Τυρί φζτα,
φζτα, Ψωμί,
φζτα, Ψωμί,
Ψωμί, Φροφτο
Φροφτο
Φροφτο
Φαςολάκια,
Μακαρόνια με
Μακαρόνια με Ρατάτεσ φοφρΣαλάτα, Τυρί
ςάλτςα, ςαλάτα, ςάλτςα, ςαλάτα νου , ςαλάτα
φζτα , Ψωμί
τυρί φζτα, Ψωμί, τυρί Φζτα ,
Τυρί Φζτα,
Γλυκό
Γλυκό
Ψωμί ,Γλυκό
Ψωμί, Γλυκό

Το εβδομαδιαίο μενοφ δφναται να αλλάξει μετά από ςυμφωνία μεταξφ του Μουςικοφ Σχολείου και του
αναδόχου.
Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ - Β. ΡΟΙΟΤΘΤΑ - Γ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ - Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΑ - Ε ΜΕΤΑΦΟΑ- ΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΘ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΘΣ - Η.
ΡΑΑΛΑΒΘ - Θ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- Ο. ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ ΣΙΤΙΣΤΘ - Ι. ΑΝΑΣΤΟΛΘ ΣΙΤΙΣΘΣ
Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ :

Επιςθμαίνεται ότι ο αρικμόσ των μακθτϊν που κα ςιτιςκοφν είναι ενδεικτικόσ ( εξαρτάται από τισ
νζεσ εγγραφζσ , απουςίεσ κλπ) όπωσ και οι θμζρεσ ςίτιςθσ είναι ενδεικτικζσ ( εκδρομζσ, απεργίεσ κλπ)
και για τον λόγο αυτό , δύναται , θ εξάντλθςθ όλου του οικονομικοφ αντικείμενου τθσ ςφμβαςθσ ςε
ςχζςθ με τθν πορεία του φυςικοφ αντικειμζνου ( αρικμόσ μακθτϊν – θμζρεσ ςίτιςθσ) , ακόμα και μετά
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τθν ζναρξθ του επομζνου ςχολικοφ ζτουσ , και μζχρι τθν υπογραφι τθσ επόμενθσ ςφμβαςθσ .
Ο Διμοσ Μυτιλινθσ διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου κακϊσ και τροποποίθςθσ
τθσ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο ζωσ και τθν λιξθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςυναφκείςασ
ςφμβαςθσ.
Θ κακθμερινι ςίτιςθ των μακθτϊν του Μουςικοφ Σχολείου Μυτιλινθσ κα γίνεται με μεςθμβρινά γεφματα, ςε
ατομικζσ μερίδεσ και ατομικι ςυςκευαςία.
Κάκε μεςθμβρινό γεφμα κα αποτελείται από το κυρίωσ πιάτο, τθ ςαλάτα τθ φζτα (Ρ.Ο.Ρ.), το φροφτο ι το γλυκό και
το ψωμί , ςφμφωνα με το παραπάνω ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο .
Θ Διεφκυνςθ του Σχολείου αναρτά ςε κακοριςμζνο μζροσ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ςίτιςθσ για να λάβουν γνϊςθ οι
μακθτζσ του Σχολείου. Επίςθσ ζνα Αντίγραφο ςτζλνεται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Ραιδείασ & Ρολιτιςμοφ Διμου
Μυτιλινθσ.
Β. ΡΟΙΟΤΘΤΑ:
Πλα τα προσ προμικεια προϊόντα για τθν παραςκευι του ςυςςιτίου κακϊσ και οι μονάδεσ παραγωγισ, ςυςκευαςίασ ι
διανομισ τουσ πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κ.Υ.Α. 15523/31-08-2006 (ΦΕΚ 1187/τ.Β') και με τουσ
κανονιςμοφσ Ε.Κ. 178/2002 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, ςτουσ οποίουσ περιγράφονται και οι εκάςτοτε
κυρϊςεισ.
Τα τρόφιμα και γενικϊσ οι πρϊτεσ φλεσ από τισ οποίεσ παραςκευάηονται τα γεφματα (κφριο πιάτο) και τα ςυνοδευτικά
τουσ, κα είναι Α' Ροιότθτασ και κα τθροφν τουσ όρουσ του κϊδικα τροφίμων και ποτϊν κακϊσ και τισ υγειονομικζσ και
αςτυκτθνιατρικζσ διατάξεισ.
Ειδικά: α) το ψάρι κα πρζπει να είναι φρζςκο , β) το κοτόπουλο, κρζασ, κιμάσ κα είναι νωπά, γ) ο κιμάσ κα πρζπει να είναι
μοςχαρίςιοσ, δ) οι ςαλάτεσ να είναι εποχισ, τα γλυκά να είναι ςε ελαφρά μορφι και τα φροφτα να ζχουν ποικιλία.
Επιπλζον δεν κα περιζχουν πρόςκετα ςυςτατικά (γαλακτωματοποιθτζσ, ςτακεροποιθτζσ, χρωςτικζσ κ.λ.π.),που
χαρακτθρίηονται ςαν επικίνδυνα, επιβλαβι ι φποπτα για τθν υγεία. Το βάροσ τθσ μερίδασ κα είναι αυτό που
προςδιορίηεται από τθν Α.Δ.14/1989,που κακορίηει τα όρια.
Τα προςφερόμενα γεφματα δεν πρζπει να περιζχουν ςπορζλαια και ηωϊκά λίπθ και πρόςκετα ςυςτατικά
(γαλακτομετοποιθτζσ, ςτακεροποιθτζσ, χρωςτικζσ ουςίεσ, ςυντθρθτικά, υποκατάςτατα κ.λπ.) που χαρακτθρίηονται από
τθν κείμενθ νομοκεςία ωσ επικίνδυνα, επιβλαβι ι φποπτα για τθν υγεία των μακθτϊν. Τα φαγθτά πρζπει να
παραςκευάηονται με χριςθ παρκζνου ελαιολάδου.
Θ επιχείρθςθ οφείλει να εφαρμόηει και να τθρεί το ςφςτθμα Ανάλυςθσ Κινδφνων και Κρίςιμων Σθμείων Ελζγχου HACCP ωσ
προσ τθν διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ και τθσ αςφάλειασ τροφίμων (Hazard Analysis and Critical Control Points). Σε περίπτωςθ
που μζροσ των προςφερόμενων γευμάτων δεν είναι παραςκευαςμζνα από τον ίδιο προμθκευτι (π.χ. κομπόςτα), τότε
αυτόσ οφείλει με δικι του ευκφνθ να διαςφαλίςει τον παραπάνω όρο. Αποκλείονται ρθτά παντόσ είδουσ τρόφιμα ηωικισ ι
φυτικισ προζλευςθσ προμαγειρεμζνα - προτθγανιςμζνα - προςυςκευαςμζνα και ςυντθρθμζνα με οποιονδιποτε τρόπο
όπωσ κατάψυξθ, απλι ψφξθ ι άλλο τρόπο.
Το θμεριςιο φαγθτό κα μαγειρεφεται με παραδοςιακό τρόπο το πρωί τθσ ίδιασ θμζρασ, που κα προςφζρεται για ςίτιςθ.
Αποκλείεται θ χρθςιμοποίθςθ υπολοίπων φαγθτϊν προθγουμζνων θμερϊν.
Γ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ :
Το βάροσ τθσ κάκε μερίδασ πρζπει να είναι αυτό που προςδιορίηεται από τισ ιςχφουςεσ αγορανομικζσ και λοιπζσ
διατάξεισ.
Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :
Το θμεριςιο γεφμα κα ςυςκευάηεται κατά τρόπο που να διαςφαλίηονται απόλυτα οι όροι αςφαλοφσ, αβλαβοφσ και
υγιεινισ μεταφοράσ και κα ςυνοδεφεται από κατάλλθλα πιροφνια - κουτάλια - μαχαίρια πλαςτικά (χωρίσ προεξοχζσ και
ανωμαλίεσ χφτευςισ τουσ), χαρτοπετςζτεσ αλατοπίπερο κ.λπ.
Ε. ΜΕΤΑΦΟΑ :
Το θμεριςιο φαγθτό κα μεταφζρεται ςτο χϊρο ςίτιςθσ, με κατάλλθλο όχθμα εφοδιαςμζνο με ςχετικι άδεια εντόσ μιάμιςθ
(1 1/2) ϊρασ από τθν παραςκευι του ,π ροκε ιμ ζ νο υ ν α απ οφε υ χκ εί ε ν δε χόμε νθ α λ λοί ως θ τθ σ π οιό τ θ τα σ
του κ αι ν α μ πο ρεί ν α κα τα ν αλ ωκ εί άμ ες α κ αι μζ ςα ς τ ο χρ ονι κό δ ιά ςτ θ μ α τω ν δ φο (2 ) ω ρϊ ν από τθ ν
πα ρα γω γι του .
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Το φα γθ τ ό κ α μ ετ α φζ ρ ετ αι απ ό τθ μ ο ν ά δα π α ρα ςκ ευι σ το υ και ό χ ι α πό εν δ ιάμ εςθ μ ον ά δα , όπου
κα α να κε ρμ αί νε τα ι.
Το φαγθτό κα μεταφζρεται εντόσ των κλειςτϊν δοχείων παραςκευισ των ι ςε ατομικά ςερβιριςμζνα πιατάκια, τα οποία
κα κουμπϊνουν υποχρεωτικά .
Πςοι ζρχονται ςε επαφι με το φαγθτό κα ακολουκοφν κανόνεσ ατομικισ υγιεινισ κα φοροφν ενδφματα εργαςίασ κατά τθ
διανομι και κα ζχουν ατομικά βιβλιάρια υγείασ τα οποία κα επιδεικνφουν ςτθν Επιτροπι παραλαβισ, αν και όποτε
ηθτθκοφν.
Θ μεταφορά των μερίδων κα γίνεται με φροντίδα του προμθκευτι και κα πρζπει να πλθροί αυςτθρά τοφσ όρουσ υγιεινισ
και κακαριότθτασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ διατάξεισ, θ δε παράδοςθ των γευμάτων ςτο Μουςικό Σχολείο,
κα γίνεται κάκε εργάςιμθ θμζρα , ςε χρόνο και χϊρο που κα κακοριςκεί μετά από ζγγραφθ υπόδειξθ τθσ Διεφκυνςθσ του
Μουςικοφ Σχολείου και με δυνατότθτα τροποποίθςθσ μετά από ζγκαιρθ ενθμζρωςθ προσ τον προμθκευτι.
ΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΘ:
Θ διανομι του φαγθτοφ ςτουσ μακθτζσ κακϊσ επίςθσ και θ αποκομιδι των απορριμμάτων, κα γίνεται με ευκφνθ και με το
προςωπικό του προμθκευτι.
Το θμεριςιο γεφμα κα διανζμεται ηεςτό (μεταφερόμενο ςε κατάλλθλουσ για το ςκοπό αυτό κερμοκαλάμουσ) και τα
ατομικά γεφματα κα ομαδοποιοφνται ανάλογα με τον αρικμό των μακθτϊν - μακθτριϊν κάκε τμιματοσ. Το φαγθτό κα
ςερβίρεται ςτθν τραπεηαρία του ςχολείου.
Η. ΡΑΑΛΑΒΘ :
Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται κακθμερινά από τθν αρμόδια τριμελι επιτροπι παραλαβισ που
κα ςυςτακεί για το ςκοπό αυτό από το φορζα - Μουςικό ςχολείο Μυτιλινθσ .
Αντικείμενο τθσ Επιτροπισ παραλαβισ είναι:
1. Ο ζλεγχοσ τθσ ζγκαιρθσ και ςωςτισ ποιοτικά και ποςοτικά προμικειασ των ειδϊν.
2. Θ ςφνταξθ για τθν κακθμερινι προςκόμιςθ των ειδϊν, πρωτοκόλλου παραλαβισ ι απόρριψθσ και διαπίςτωςθσ
παράβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που θ επιτροπι παραλαβισ απορρίψει το υλικό, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ παρεκκλίςεισ που
παρουςιάηει τοφτο από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ και γνωματεφει αν τα είδθ μπορεί να
καταναλωκοφν.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο.
Θ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ :
Σε τακτά χρονικά διαςτιματα κα αςκείται Υγειονομικόσ Ζλεγχοσ από ομάδα εμπειρογνωμόνων των Δ/νςεων Δθμόςιασ
Υγιεινισ & Κοινωνικισ Μζριμνασ και Κτθνιατρικισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Βορείου Αιγαίου νομοφ Λζςβου, ςτισ
εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι και κυρίωσ ςτο χϊρο αποκικευςθσ των πρϊτων υλϊν, ςτον χϊρο προετοιμαςίασ και
παραςκευισ των γευμάτων αλλά και ςτο χϊρο του ςχολείου όπου κα παραδίδονται τα γεφματα.
Το προςωπικό, το απαςχολοφμενο από τον προμθκευτι ςτθν προετοιμαςία, ςτθ μεταφορά και ςτθν προςφορά των
γευμάτων ςτουσ μακθτζσ, πρζπει να ζχει πιςτοποιθτικό υγείασ.
Θ. ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ :
Θ ςυμπεριφορά των ατόμων που κα ζρχονται ςε επαφι με μακθτζσ, τουσ γονείσ και το προςωπικό του ςχολείου πρζπει να
είναι άψογθ.
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Ι. ΑΝΑΣΤΟΛΘ ΣΙΤΙΣΘΣ :
0. Θ Δ/νςθ του ςχολείου διατθρεί το δικαίωμα τθσ αναςτολισ τθσ ςίτιςθσ ςε θμζρεσ αργιϊν, εορτϊν, εξετάςεων ,
εκδρομϊν , μειωμζνου ωραρίου, κ.λπ. ι όποτε άλλοτε θ ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόςφορθ ι αναγκαία θ ςίτιςθ των
μακθτϊν, μετά από ζγκαιρθ ζγγραφθ ι μθ προειδοποίθςθ του προμθκευτι. Ανάλογα ιςχφουν και ςτισ περιπτϊςεισ
κατά τισ οποίεσ δεν πρόκειται να λειτουργιςει το ςχολείο μετά από απόφαςθ του Διμου ι του Υπουργείου Ραιδείασ,
Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων , θ οποία ανακοινϊνεται από τα ραδιοτθλεοπτικά μζςα.
Ωσ ζγκαιρθ προειδοποίθςθ εννοείται αυτι που κα πραγματοποιείται τθν προθγουμζνθ τουλάχιςτον θμζρα από εκείνθ
που πρόκειται να γίνει θ αναςτολι τθσ ςίτιςθσ. Κατ' εξαίρεςθ και μόνο για τισ θμεριςιεσ απρογραμμάτιςτεσ εκδρομζσ
του Σχολείου (πορείεσ ), θ ενθμζρωςθ του ςιτιςτι για τθν αναςτολι για τθν μερικι ι ολικι αναςτολι τθσ ςίτιςθσ ,
μπορεί να πραγματοποιθκεί το πρωί τθσ ίδιασ θμζρασ.
1. Θ Δ/νςθ του ςχολείου δφναται να απαιτεί περικοπι οριςμζνων γευμάτων ζωσ και το ιμιςυ επί του ςυνόλου
θμερθςίωσ, όποτε αυτό κρικεί αναγκαίο (απουςίεσ μακθτϊν, θμεριςιεσ εκδρομζσ κ.λπ.). Επίςθσ δφναται να απαιτιςει
αλλαγι του τόπου ςίτιςθσ μζρουσ μακθτϊν ι όλθσ τθσ δφναμθσ των μακθτϊν λόγω μεταςτζγαςθσ του ςχολείου ι
εκδθλϊςεων, πάντα όμωσ μετά από ςυνεννόθςθ με τον προμθκευτι.
2. Σε θμζρεσ νθςτείασ, θ Δ/νςθ του ςχολείου μπορεί να ηθτιςει από τον προμθκευτι, εγγράφωσ και ζγκαιρα τθν
αλλαγι του θμεριςιου προγράμματοσ διατροφισ.
3. Τζλοσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται κάκε θμζρα να προςφζρει ςτθ Δ/νςθ του ςχολείου, δωρεάν τρεισ (3) επιπλζον
μερίδεσ ωσ δείγμα .

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ
Μυτιλινθ Ιοφνιοσ 2020
Θ ςυντάξαςα

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ
Μυτιλινθ, Ιοφνιοσ 2020
Θ Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ

ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Μυτιλινθ, Ιοφνιοσ 2020
Θ Αναπ. Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ

Ευαγγελία Αργυροφ

Ρελαγία Αράμβογλου

Ουρανία Κιουβρζκθ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Νομόσ Λζςβου Διμοσ
Μυτιλινθσ
Δ/νςθ Οικον. Υπθρεςιϊν Τμιμα Ρρομθκειϊν

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ζτοιμου φαγθτοφ ανζρχεται ςτο ποςό των
100.683,00 € με το ΦΡΑ και αναλυτικά , ζχει ωσ εξισ:
ΣΙΤΙΣΘ ΜΑΘΘΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
Ρρομικεια πλιρουσ μεςθμβρινοφ γεφματοσ για τθ ςίτιςθ των 165 μακθτϊν του Μουςικοφ
Σχολείου Λζςβου για το ςχολικό ζτοσ 2020 - 2021. Θ δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 89.100,00 €
πλζον ΦΡΑ, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα που ακολουκεί:
Ρεριγραφι

Θμεριςιο γεφμα ανά μακθτι

Αρικμόσ
θμερϊν

Αρικμόσ
μακθτϊν

Αρικμ.
θμεριςιων
γευμάτων

(α)
180

(β)
165

(γ) = α*β
29.700

Θμεριςιο
κόςτοσ
ςίτιςθσ

Ετιςια δαπάνθ

(δ)
3,00

(ε) = γ*δ
89.100,00

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
ΦΡΑ
13%
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ

89.100,00
11.583,00
100.683,00

Το θμεριςιο κόςτοσ ςίτιςθσ ανά μακθτι (δ) - κφριο πιάτο και ςυνοδευτικά - κα είναι ςτακερό και
δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα 3,51 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. (Εγκφκλιοσ Απόφ.
ΥΡΕΡΘ Γ2/5382/19-12-2000).
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α. 15.6481.0001 του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020 με
44.188,65€ και τον αντίςτοιχο κωδικό οικονομικοφ ζτουσ 2021 με 56.494,35 € .

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ
Μυτιλινθ Ιοφνιοσ 2020
Θ ςυντάξαςα

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ
Μυτιλινθ, Ιοφνιοσ 2020
Θ Αναπλ.Ρροϊςτάμενθ Τμιματοσ

ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Μυτιλινθ, Ιοφνιοσ 2020
Θ Αναπλ. Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ

Ευαγγελία Αργυροφ

Ρελαγία Αράμβογλου

Ουρανία Κιουβρζκθ

