
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
     ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ
     ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄

Μ  Ε  Λ  Ε  Τ  Η  
«Σίτιση μαθητών

μουσικού σχολείου Χαλκίδας 
για το έτος 2018»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 70.587,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Τεχνική Έκθεση
- Προϋπολογισμός



ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Προμήθειας

Η συγγραφή  αυτή  αφορά  τη  σίτιση  των  μαθητών  του  μουσικού  σχολείου

Χαλκίδας για το  έτος 2018.

Άρθρο 2ο – Διατάξεις που ισχύουν.

Η διενέργεια της ανάθεσης και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα

με τις διατάξεις:

α)  Του Νόμου 4412/2016.

β) Το Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006) με τίτλο << Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων>>.

γ)  Το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α΄/ 7-6-2010 << Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 

και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>>

δ) Το Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α΄/ 13-7-2010 <<Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο << Πρόγραμμα διαύγεια >> και άλλες 

διατάξεις. 

Άρθρο 3ο – Συμβατικά τεύχη 

1. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ)

2. Τεχνικές Προδιαγραφές

3. Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός

4. Τιμολόγιο προσφοράς

Άρθρο 4ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους  της

παρούσας

Άρθρο 5ο – Σύμβαση

Ο  ανάδοχος  της  προμήθειας,  μετά  την  κατά  τον  νόμο  έγκριση  του

αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός

15 ημερών για να υπογράψει τη  σύμβαση.



Άρθρο 6ο – Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και

ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.  

Άρθρο 7ο – Έκπτωση αναδόχου

Εφόσον  υπάρξει  αδικαιολόγητη  υπέρβαση  της  συμβατικής  προθεσμίας

εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους

υποχρεώσεις  του,  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος   σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες

διατάξεις .

 Άρθρο 8ο – Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους,

τέλη και κρατήσεις , που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο

Φ.Π.Α βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 11ο –  Προσωρινή – οριστική παραλαβή υλικών

Η προσωρινή και οριστική  παραλαβή των  υπό προμήθεια ειδών θα γίνει

σύμφωνα  με  τον  νόμο  4412/2016  όπως  ισχύει  σήμερα  από  την  οικεία  επιτροπή

παραλαβής παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση

από  τις  συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές,  η  επιτροπή  παραλαβής  μπορεί  να

προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αντικατάσταση

αυτών.  Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις άνω προτάσεις της Επιτροπής,

εντός  της  ίδιας  οριζόμενης  προθεσμίας,  ο  Δήμος  δικαιούται  να  προβεί  στη

τακτοποίηση  αυτών,  σε  βάρος  και  για  λογαριασμό  του  αναδόχου  και  κατά  τον

προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

                                                          
                                                                  Χαλκίδα 12-07-2018

Η αρμόδιος υπάλληλος                                             Ο αν. Προϊστάμενος  τμήματος                                                                                       
                                                                                   Προμηθειών           

Αλεξίου Μαρία                                                       Κούμαρος Αντώνης



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Χαλκίδας για το

έτος 2018.

Συγκεκριμένα θα γίνει  προμήθεια 18.975 γευμάτων-μερίδων (CPV: 15894210-6) για τις

ανάγκες σίτισης των εκατόν δέκα πέντε (115)  μαθητών  του μουσικού σχολείου για το έτος

2018 για όλες τις μέρες λειτουργίας του (165), όπως προκύπτουν από το αριθ. 79/26-06-2018

έγγραφο του σχολείου.

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού μαθητών καθώς και της περιορισμένης χωρητικότητας του

υπάρχοντος χώρου εστίασης,  το μενού της σίτισης θα περιλαμβάνει  στερεά τροφή και θα

προσφέρεται στους μαθητές με ατομικό πακέτο χωρίς να απαιτείται η λειτουργία και η χρήση

τραπεζαρίας.

Ο χρόνος και ο τρόπος παραλαβής των γευμάτων σε πακέτο θα γίνεται σε συνεννόηση

της Δ/νσης του Σχολείου με τον ανάδοχο.

Η  Δ/νση  του  Σχολείου  θα  πρέπει  να  ενημερώνει  τον  ανάδοχο  σε  περίπτωση

οποιασδήποτε  αλλαγής   στο  καθορισμένο  πρόγραμμα  παραδόσεων των  ειδών  τόσο  όσο

αφορά την ποσότητα όσο και τις ημέρες και ώρες παράδοσής αυτών .

Ο  ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  τις  σωστές  συνθήκες   υγειινής  όσο  αφορά  την

παρασκευή  και  μεταφορά  των  πακέτων -γευμάτων στην  σχολική  Μονάδα του  Μουσικού

Γυμνασίου  Χαλκίδας.  Σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  παρατηρηθούν  πλημμέλειες  για  την

συγκεκριμένη προϋπόθεση ο ανάδοχος θα κυρρυσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ της

Σχολικής επιτροπής και η σύμβαση θα θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη .

Η σίτιση των μαθητών θα γίνεται σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα (μενού), το οποίο

θα καθορίζεται  σε συνεργασία με τη  Διεύθυνση του σχολείου  και  το  σύλλογο Γονέων και

Κηδεμόνων  καθώς κια  με  την  Β΄βάθμια  Σχολική  Επιτοπή  του  Δήμου.  Για  κάθε  μέρα της

εβδομάδας  αντιστοιχεί  ένα  γεύμα  (μερίδα)  ανά  μαθητή  και  κάθε  γεύμα  θα  περιλαμβάνει

απαραίτητα  τρία  στοιχεία:  Κυρίως  πιάτο,  επιδόρπιο  και  φρούτο.  Κάθε  ένα  από  αυτά  τα

στοιχεία θα περιέχει ένα από τα παρακάτω:

Κυρίως Πιάτο Επιδόρπιο Φρούτο
Περιγραφή Τεχν. Χαρακτ. Περιγραφή Τεχν. Χαρακτ. Περιγραφή Τεχν. Χαρακτ.

Σάντουιτς με 
κοτόπουλο ή 
χοιρινό φιλέτο 
ψητό, μαρούλι, 
ντομάτα

Ψωμάκι 100γρ.,
κοτόπουλο ή 
χοιρινό 150γρ., 
ντομάτα 50γρ.

Γλυκό 
Προφιτερόλ

Ατομική συσκευασία 
με καπάκι βάρους 
100γρ.

Μήλο Τεμάχιο 
βάρους 120γρ.



Σάντουιτς με τόνο, 
μαρούλι, ντομάτα

Ψωμάκι 100γρ.,
τόνος 120γρ., 
μαρούλι και 
ντομάτα 50γρ.

Γλυκό 
σιροπιαστό 
(μπακλαβάς, 
ραβανί, ροξ, 
κλπ)

Ατομική συσκευασία 
με καπάκι βάρους 
100γρ.

Μπανάνα Τεμάχιο 
βάρους 120γρ.

Χωριάτικη 
σπανακόπιτα ή 
τυρόπιτα

Κομμάτι 200γρ. Κρέμα μους 
σοκολάτα

Ατομική συσκευασία 
με καπάκι βάρους 
100γρ.

Αχλάδι Τεμάχιο 
βάρους 120γρ.

Σάντουιτς με 
μπιφτέκι, πατάτες, 
ντομάτα

Ψωμάκι 100γρ.,
μπιφτέκι 
150γρ., πατάτες
50γρ. και 
ντομάτα 50γρ.

Κρέμα 
ρυζόγαλο ή 
καραμελέ

Ατομική συσκευασία 
με καπάκι βάρους 
100γρ.

Πορτοκάλι/2 
μανταρίνια

Τεμάχιο 
βάρους 120γρ.

Πίτσα με τυρί, 
ντομάτα, ζαμπόν, 
μανιτάρια, πιπεριά

Κομμάτι 250γρ. Πανακότα ή 
ζελέ

Ατομική συσκευασία 
με καπάκι βάρους 
100γρ.

  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016.
                                                                               

                                                                                  Χαλκίδα 12-07-2018
Η αρμόδιος υπάλληλος                                             Ο αν. Προϊστάμενος  τμήματος                                                                                       
                                                                                           Προμηθειών

     Αλεξίου Μαρία                                                       Κούμαρος Αντώνης

                



Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  70.587,00  €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως προκύπτει στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα
Τιμή

Μονάδος (€)
Καθαρή
Αξία (€)

1 Γεύμα (μερίδα) 18.975 3.00 56.925,00

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.
56.925,00

Φ.Π.Α. 24% 13.662,00

Σύνολο με Φ.Π.Α. 70.587,00

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από ειδικές πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(Κ.Α.Π.). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά των γευμάτων στην Σχολική μονάδα του
Μουσικού Γυμνασίου Χαλκίδας.

  

                                                                                  Χαλκίδα 12-07-2018
Η αρμόδιος υπάλληλος                                             Ο αν. Προϊστάμενος  τμήματος                                                                                       
                                                                                           Προμηθειών

     Αλεξίου Μαρία                                                       Κούμαρος Αντώνης



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα
Τιμή

Μονάδος (€)
Καθαρή
Αξία (€)

1 Γεύμα (μερίδα) 18.975

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24%

Σύνολο με Φ.Π.Α.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


