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Προμήθεια γευμάτων για την 
σίτιση των μαθητών του 
Μουσικού Σχολείου Αλίμου 
 
Αρ. Μελέτης Δ.Τ.Υ.: 61/2019 

  
ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  

  
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, αφορά στην προμήθεια μεσημβρινών γευμάτων για την 

καθημερινή σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020. 
Η προμήθεια θα είναι σε ημερήσια βάση, ατομικών μερίδων έτοιμου φαγητού 

αποτελούμενο από κύριο πιάτο και τα συνοδευτικά του σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα, το 
οποίο αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται κουβέρ (σερβίτσιο, χαρτοπετσέτα, αλατοπίπερο κ.λ.π), η 
συσκευασία, μεταφορά και διανομή του γεύματος στους μαθητές του Σχολείου, από το προσωπικό 
του προμηθευτή. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα διενεργηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016. 

Με βάση τα στοιχεία του σχολείου οι δικαιούμενοι σίτισης μαθητές είναι [390] και οι ημέρες 
λειτουργίας του σχολείου ανέρχονται σε [166]. Επομένως ο εκτιμώμενος αριθμός γευμάτων για 
ολόκληρο το σχολικό έτος είναι 390Χ166=64.740 γεύματα. Ο αριθμός των γευμάτων, που 
αναφέρονται στην σχετική μελέτη είναι ενδεικτικός και ο Δήμος Αλίμου δεν είναι υποχρεωμένος να 
καταναλώσει όλη την ποσότητα. 

Τα γεύματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές 
αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσόν των €129.480,00 
πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι €160.555,00 και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.0009 του 
Προϋπολογισμού του Δήμου ετών 2019 – 2020 με τα ποσά των €72.540,00 κ’ €88.015,20 
αντίστοιχα.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 15894210-6 (σχολικά γεύματα). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την έναρξη έως και την λήξη του σχολικού έτους 2019 – 
2020. 
 

Άλιμος, Μάιος 2019 
 
 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

Δημήτριος Σπανός 

Η Αν. Διευθύντρια Τ.Υ 
 
 
 
 
 

Σωτηρία Μασούρη 
Πολιτικός Μηχανικός 
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