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του Μουσικού σχολείου Αλίμου σχολικού έτους 
2022-2023 

          

 

 
 

ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μεσημβρινών γευμάτων για την καθημερινή σίτιση των 
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου για το σχολικό έτος 2022-2023. 
Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε 
συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η υλοποιηθεί 
η προμήθεια. 

 
Άρθρο 2ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί μέσω ανοικτού και δημοσίου και θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016, Αρ.86, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά. 

 
Άρθρο 3ο: Εγγυήσεις 
α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου 
υποβάλλεται προσφορά, χωρίς τον Φ.Π.Α. (ήτοι 199.200,00 € Χ 2%= 3.984,00€ ) και εκδίδεται 
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε . ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό 
σύμφωνα με την σχετική κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ περί εγγυητικών επιστολών. Η 
εγγύηση θα έχει ισχύ τουλάχιστον για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 
εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης. 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο οικον. φορέας, στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την σχετική κατευθυντήρια 
οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει δε σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Πέραν των παραπάνω 
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αναφερομένων, αναφορικά με τις εγγυητικές επιστολές, ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016, 
Αρ. 72. 
 
Άρθρο 4ο: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης -Παράδοση - Παραλαβή - Ρήτρες 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την έναρξη έως και την λήξη του σχολικού έτους 
2022 – 2023. 
 

Ο ανάδοχος θα παραδίδει τα φαγητά, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα συσσιτίου, στην 
τραπεζαρία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, καθημερινά κατά τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου 
σε ώρα που θα καθοριστεί ύστερα από συνεννόηση με τον Διευθυντή του Σχολείου. Η παραλαβή 
των ειδών θα γίνεται από την τριμελή επιτροπή παραλαβής, η οποία θα διενεργεί ποιοτικό και 
ποσοτικό μακροσκοπικό έλεγχο. Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφεται από την επιτροπή 
παραλαβής και τον ανάδοχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 
Στο πρωτόκολλα παραλαβής θα αναγράφεται η ημερομηνία, το είδος, η ποσότητα και τα 
αποτελέσματα της μακροσκοπικής εξέτασης. Ο ανάδοχος μπορεί να σημειώνει τις τυχόν 
παρατηρήσεις του στο πρωτόκολλο παραλαβής. Εάν αρνηθεί να το υπογράψει, η επιτροπή 
παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει. Το πρωτόκολλο παραλαβής θα κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο ενώ αντίγραφό του θα επισυνάπτεται κάθε μήνα στη βεβαίωση 
(πιστοποίηση) του Διευθυντή του σχολείου. 
Σε περίπτωση απόρριψης των υπό προμήθεια ειδών, η παραπάνω επιτροπή, θα αναφέρει στο 
σχετικό πρακτικό τους λόγους της απόρριψης και θα το κοινοποιεί άμεσα στον Δήμο.  
 

Αν υπάρξει αδικαιολόγητη μη συμμόρφωση του αναδόχου α) με υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
απορρέουν από την σχετική σύμβαση, β) ή τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής και της Δ/νσης του 
Μουσικού Σχολείου κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016. 
 

Ο ανάδοχος επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που θα προκληθούν στην υγεία 
των μαθητών συνεπεία κατανάλωσης ακατάλληλου προς βρώσιν φαγητού. Στην περίπτωση αυτή ο 
ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος (κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου), θα αναλάβει καθ’ 
ολοκληρίαν την κάλυψη των εξόδων της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τα έξοδα νοσηλείας 
των μαθητών, η δε εγγυητική του επιστολή καλής εκτέλεσης θα καταπέσει υπέρ του Δήμου. 
 
Άρθρο 5ο: Ποιότητα – Προέλευση Ειδών 
Η ποιότητα των προσφερομένων γευμάτων θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του 
αναθέτοντα φορέα και με την τεχνική προσφορά του αναδόχου. 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μονάδας παρασκευής των 
προσφερομένων ειδών, που δηλώθηκε στην προσφορά του αναδόχου παρά μόνον σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας της δηλωθείσας μονάδας παραγωγής για οποιονδήποτε λόγο 
ενώ, και πάντα κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του αναδόχου και απόφασης του αρμοδίου 
οργάνου. 
 
Άρθρο 6ο: Φόροι – Κρατήσεις - Πληρωμή 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ημέρα λήξης της ισχύος της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας των υπό 
προμήθεια ειδών θα γίνει κατόπιν της οριστικής παραλαβής αυτών. 

 
Άρθρο 7ο: Ισχύς Προσφορών 
Ο χρόνος  ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, υπολογιζόμενου 
από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η χρόνος ισχύος της προσφοράς 
μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα 90 ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στον Ν.4412/2016, Αρ.97, Παρ.4. 
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Άρθρο 8ο: Υποχρεώσεις αναδόχου 
• Τα γεύματα θα παρασκευάζονται υποχρεωτικά κατά την ημέρα της διανομής αυτών. 

Απαγορεύεται η παρασκευή αυτών της μεθόδου προκατάψυξης (cook and freeze) επί ποινή 
αποκλεισμού και θα τυποποιείται σε επιτρεπόμενες από τη νομοθεσία συσκευασίες. 
Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή έτοιμων προς κατανάλωση γευμάτων θα 
γίνεται κατ’ εφαρμογήν του προτύπου ISO22000, ή ισοδύναμό του και του κανονισμού (ΕΚ) 
852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την 
υγιεινή των τροφίμων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) 1019/2008 της 
Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2008 και διορθωθεί από ΕΕ L 226 της 25.6.2004 σ.3 (852/2004) 
και έχει μεταφερθεί στην ελληνική νομοθεσία και ισχύει. Επί πλέον, ο ανάδοχος οφείλει όχι μόνο 
να εφαρμόζει αλλά και να αναθεωρεί την διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται 
σύμφωνα με τις αρχές του ISO22000, ή ισοδύναμό του. Η εφαρμογή και ανάπτυξη του 
παραπάνω συστήματος αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης του υποψηφίου 
αναδόχου.  
Ο ανάδοχος οφείλει, στην περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων γευμάτων δεν 
παρασκευάζεται από τον ίδιο, με δική του ευθύνη να διασφαλίσει τις παραπάνω προϋποθέσεις 
και για το μέρος των γευμάτων που δεν παρασκευάζει ο ίδιος.  

• Ο ανάδοχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Εάν ο ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή 
εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχή θα κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

• Επιτρέπεται αλλαγή στο καθημερινό μενού, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά κατόπιν 
εγγράφου αιτήματος του αναδόχου και εγκρίσεως αυτού από την διεύθυνση του σχολείου, υπό 
την προϋπόθεση ότι, το νέο μενού θα είναι ίσης θρεπτικής αξίας και ποιότητας. 

• Τα γεύματα θα μεταφέρονται στο σχολείο, με όχημα/οχήματα, το οποίο θα διαθέτει βεβαίωση 
υγειονομικής καταλληλότητας για μεταφορά τροφίμων (ετοίμων φαγητών). 

• Το προσωπικό του αναδόχου, το οποίο ασχολείται με την παρασκευή, μεταφορά και διανομή 
του φαγητού θα διαθέτει οπωσδήποτε ατομικά βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από το αρμόδιο 
τμήμα της οικείας Διεύθυνσης Υγείας και από τα οποία θα προκύπτει ότι τα εν λόγω άτομα 
έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για μεταδοτικά νοσήματα και τους απαραίτητους 
εμβολιασμούς, τα οποία βιβλιάρια και θα επιδεικνύουν όποτε ζητηθούν.  

• Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του διευθυντή του 
σχολείου, να ζητήσει από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει υπάλληλο ο οποίος απασχολείται στην 
διαδικασία παρασκευής, μεταφοράς και διανομής των γευμάτων, λόγω μη τήρησης των κανόνων 
υγιεινής ή έλλειψης θεωρημένου ατομικού βιβλιαρίου υγείας ή μη συμμόρφωσης με τις 
υποδείξεις του διευθυντή ή της αναθέτουσας αρχής ή για οποιονδήποτε άλλο αιτιολογημένο 
λόγο. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος και το Μουσικό Σχολείο, δεν φέρουν καμία ευθύνη και 
υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης σε οποιονδήποτε. 

• Απαγορεύεται η εκ μέρους του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και δεξαμενής 
υγραερίου σε χώρους του σχολείου. 

 
 
                                                                 Άλιμος, Ιούνιος  2022 

                                                                    O Αν. Διευθυντής Δ.Υ 
 
                                                                Δημήτριος Γεωργακόπουλός 

 
 
 
 
 
 

 


