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ΣΓΥΝΙΚΗ ΓΚΘΓΗ

Ε πανμφζα μειέηε αθμνά ηε πνμμήζεηα έημημμο θαγεημφ γηα ηε ζίηηζε μαζεηχκ Δεοηενμβάζμηαξ
Γθπαίδεοζεξ ημο Ηαιιηηεπκηθμφ & ημο Ιμοζηθμφ πμιείμο Κ. Εναθιείμο ανμμδηυηεηαξ ημο Δήμμο
Υενζμκήζμο γηα 75 ενγάζημεξ εμένεξ έημοξ 2016 ( Απνίιημξ –Ιάημξ 2016 θαη επηέμβνημξ –
Οθηχβνημξ 2016). Ε πανμφζα δηαδηθαζία πνμμήζεηαξ θνίκεηαη απαναίηεημ κα πναγμαημπμηεζεί άμεζα
ιυγς ηεξ με μιμθιήνςζεξ ςξ ζήμενα ημο ακμηθημφ ειεθηνμκηθμφ δηεζκμφξ δηαγςκηζμμφ ζπμιηθήξ
πενηυδμο 2016-2017.
Ο Ακμηπηυξ Ειεθηνμκηθυξ Δηεζκήξ Δηαγςκηζμυξ είπε πνμθενοπζεί ζηηξ 06/11/2015 ζφμθςκα με ηεκ
ανηζμυ πνςη: δηαθήνολεξ 23677/06-11-2015, ε ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε έγηκε ζηηξ 21/12/2015 θαη
δεκ οπμβιήζεθε θαμία ειεθηνμκηθή πνμζθμνά (ΑΓΟΝΟ).
Γπίζεξ έπεη ήδε μιμθιενςζεί ε ζφκηαλε ηεξ κέαξ Ιειέηεξ ζπεηηθά με ηεκ «ίηηζε ηςκ μαζεηχκ ημο
Ηαιιηηεπκηθμφ & ημο Ιμοζηθμφ πμιείμο Κ. Εναθιείμο γηα ηεκ πενίμδμ Απνίιημξ-Μάημξ 2016 θαη
επηέμβνημξ –Οθηχβνημξ 2016 μέπνη ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ δηαδηθαζηχκ δεμμπνάηεζεξ ημο Ακμηπημφ
Ηιεθηνμκηθμφ Δηεζκμφξ Δηαγςκηζμμφ 2016 – 2017» θαη βνίζθεηαη ζημ ηειηθυ ζηάδημ , έηζη χζηε κα
δεμμπναηεζεί άμεζα θαη εθηυξ ζμβανμφ απνμυπημο κα θαηαιήλμομε ζε μεημδυηε ζηεκ έκανλε ηεξ κέαξ
ζπμιηθήξ πενηυδμο 2016-2017
Η ζίηιζη ηων μαθηηών θα ππαγμαηοποιηθεί ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ :
 Σε με ανηζμυ 11389/ΦΓΗ 185 Β’/23-3-1993 απυθαζε ημο Τπ. Γζςηενηθχκ «Γκηαίμξ Ηακμκηζμυξ
Πνμμεζεηχκ Ονγακηζμχκ Σμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ (Γ. Η. Π. Ο. Σ. Α.)».
 Σμ Κ. 2286/ΦΓΗ 19 Α’/1-2-1995 «Πνμμήζεηεξ ημο Δεμμζίμο Σμμέα θαη νοζμίζεηξ ζοκαθχκ
ζεμάηςκ.
 Σμ Κ. 2690/9-3-99 (ΦΓΗ 45 Α'): Ηφνςζε ημο Ηχδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ.
 Σμ Κ. 3463/ΦΓΗ 114 Α/8-6-2006 «Ηχδηθαξ Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ».
 Σμ Κ. 3548/ΦΓΗ 68 Α’/20-3-2007 «Ηαηαπχνεζε δεμμζηεφζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο Δεμμζίμο ζημ
κμμανπηαθυ θαη ημπηθυ Σφπμ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ».
 Σμ N. 3731/08 (ΦΓΗ 263 Α/23-12-2008) : «Ακαδημνγάκςζε ηεξ δεμμηηθήξ αζηοκμμίαξ θαη
νοζμίζεηξ ιμηπχκ ζεμάηςκ ανμμδηυηεηαξ Τπμονγείμο Γζςηενηθχκ, θαη ηδηαίηενα ηεκ 13ε πανάγναθμ
ημο άνζνμο 20.
 Ανηζμ. Π1/3305/10 (ΦΓΗ 1789 Β/12-11-2010) : φκαρε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ
ζομβάζεςκ πνμμεζεηχκ, θαη’ εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ημο άνζνμο 2 (παν. 5, 12, 13 θαη 16) ημο Κ.
2286/95.
 Σμ N. 3852/10 (ΦΓΗ 87 Α/7-6-2010) : Κέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ
Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ - Πνυγναμμα Ηαιιηθνάηεξ.
 Σμ N. 3861/10 (ΦΓΗ 112 Α/13-7-2010) : Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε
κυμςκ θαη πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ
«Πνυγναμμα Δηαφγεηα» θαη άιιεξ δηαηάλεηξ.
 Σμ Π.Δ. 113/10 (ΦΓΗ 194 Α/22-11-2010-Δημνζ.ζθαιμ. ημ ΦΓΗ 209 Α/10-12-2010) : Ακάιερε
οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Δηαηάθηεξ.
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Tμ Κ. 4013 (ΦΓΗ204 Α/15-9-2011) φζηαζε εκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ
Δεμμζίςκ ομβάζεςκ
θαη Ηεκηνηθμφ Ειεθηνμκηθμφ Ιεηνχμο Δεμμζίςκ ομβάζεςκ – Ακηηθαηάζηαζε ημο έθημο θεθαιαίμο
ημο κ. 3588/2007 (πηςπεοηηθυξ θχδηθαξ) – Πνμπηςπεοηηθή δηαδηθαζία ελογίακζεξ θαη άιιεξ
δηαηάλεηξ θαη ημκ Κ.4072/12 (ΦΓΗ86Α) Σνμπμπμίεζε.
Σμ Κ. 4152/2013 (Πνμζανμμγή ηεξ Γιιεκηθήξ Κμμμζεζίαξ ζηεκ Οδεγία 2011/7 ηεξ 16εξ
Φεβνμοανίμο 2011 γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηςκ θαζοζηενήζεςκ πιενςμχκ ζηηξ εμπμνηθέξ ζοκαιιαγέξ)
ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ οπμπαναγνάθμο Δ5 ηεξ παν. Δ.
Σμ Κ. 4155/2013 «Γζκηθυ φζηεμα Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ».
Σμ Κ. 4250/ΦΓΗ 74 Α’/26-03-2014 «Δημηθεηηθέξ Απιμοζηεφζεηξ – Ηαηανγήζεηξ, ογπςκεφζεηξ
Κμμηθχκ Πνμζχπςκ θαη Τπενεζηχκ ημο Δεμμζίμο Σμμέα – Σνμπμπμίεζε Δηαηάλεςκ ημο π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) θαη ιμηπέξ νοζμίζεηξ».
Σμ N.4257/2014 (ΦΓΗ 93/14-4-2014): «Γπείγμοζεξ νοζμίζεηξ ανμμδηυηεηαξ Τπμονγείμο
Γζςηενηθχκ» θαη ηδηαίηενα ημο 69μο άνζνμο .
Σμ Κ.4270/14 (ΦΓΗ 143 Α/28-06-2014) : Ανπέξ δεμμζημκμμηθήξ δηαπείνηζεξ θαη επμπηεία
(εκζςμάηςζε ηεξ Οδεγίαξ 2011/85/ΓΓ) - δεμυζημ ιμγηζηηθυ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ.
Σμ Κ.4281/2014: «Ιέηνα ζηήνηλεξ θαη ακάπηολεξ ηεξ ειιεκηθήξ μηθμκμμίαξ, μνγακςηηθά ζέμαηα
Τπμονγείμο Οηθμκμμηθχκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ».
Σμ Κ. 4320/ΦΓΗ 29Α/19-03-2015 «Ροζμίζεηξ γηα ηε ιήρε άμεζςκ μέηνςκ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηεξ
ακζνςπηζηηθήξ θνίζεξ, ηεκ μνγάκςζε ηεξ Ηοβένκεζεξ θαη ηςκ Ηοβενκεηηθχκ μνγάκςκ θαη ιμηπέξ
δηαηάλεηξ» θαη εηδηθυηενα ημ άνζνμ 37.













Ε ζοκμιηθή δαπάκε ε μπμία ζα θαιοθζεί απυ ηεκ επηπμνήγεζε ημο ΤΠ.Γ απμιμγηζηηθά, ακένπεηαη ζε
πεκήκηα εκκέα πηιηάδεξ, ηεηναθυζηα εβδμμήκηα πέκηε εονχ (59.475 €) επηπιέμκ Φ.Π.Α. 23 % δεθαηνείξ
πηιηάδεξ ελαθυζηα εβδμμήκηα εκκέα εονχ θαη είθμζη πέκηε ιεπηά (13.679,25 €), ζε βάνμξ ημο Η. Α.
70.6481.0001 ημο πνμτπμιμγηζμμφ ημο Δήμμο μαξ γηα ημ 2016.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

α/α

Πενηγναθή

1

Πνμμήζεηα μηθνμγεφμαημξ ηφπμο
ζάκημοηηξ ή ηονυπηηα ή πμνηυπηηα θαη
θοζηθυ πομυ ή κενυ 0,5 lt, γηα ηε ζίηηζε
μαζεηχκ Ηαιιηηεπκηθμφ & Ιμοζηθμφ
πμιείμο Κ. Εναθιείμο

οκμιηθή
Γκδεηθηηθή Σημή
Μαζεηέξ Ημένεξ
Γκδεηθηηθή Σημή
Μμκάδαξ (€)
(€)

610

75

1,30

φκμιμ
Φ. Π. Α. 23 %
Γεκηθυ φκμιμ
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59.475

59.475
13.679,25
73.154,25

Κςδηθυξ CPV 15811511-1 (Έημημα ζάκημοηηξ)

ΑΡΘΡΟ 1

O

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΣΙΜΓ ΓΦΑΡΜΟΓΗ

Πνμμήζεηα έημημμο θαγεημφ γηα ηε « ίηηζε ηςκ μαζεηχκ ημο Ηαιιηηεπκηθμφ & Ιμοζηθμφ πμιείμο Κ.
Εναθιείμο γηα ηεκ πενίμδμ Απνίιημξ -Ιάημξ 2016 θαη επηέμβνημξ-Οθηχβνημξ 2016 μέπνη ηεκ
μιμθιήνςζε ηςκ δηαδηθαζηχκ δεμμπνάηεζεξ ημο Ακμηπημφ Ειεθηνμκηθμφ Δηεζκμφξ Δηαγςκηζμμφ 20162017» , ήημη ζίηηζε θαη άνηζηε πνμζθμνά ηςκ πανεπυμεκςκ οπενεζηχκ υπςξ πενηγνάθεηαη ζηηξ ηεπκηθέξ
πνμδηαγναθέξ, ακμηγμέκε ζε εμένεξ ακά μαζεηή.
Σημή ακά εμένα, ακά μαζεηή 1,60 €. (Έκα εονχ θαη ελήκηα ιεπηά ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΠΑ).

ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ
Οη θάηςζη ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ αθμνμφκ ηε πνμμήζεηα ζκαθ (ηφπμο sandwich ή ηονυπηηα ή
πμνηυπηηα ) γηα ηε ζίηηζε ηςκ μαζεηχκ ημο Ηαιιηηεπκηθμφ & Ιμοζηθμφ πμιείμο Κ. Εναθιείμο γηα ηεκ
πενίμδμ Απνίιημξ-Ιάημξ 2016 θαη επηέμβνημξ –Οθηχβνημξ 2016 μέπνη ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ
δηαδηθαζηχκ δεμμπνάηεζεξ ημο Ακμηπημφ Ειεθηνμκηθμφ Δηεζκμφξ Δηαγςκηζμμφ 2016-2017.
Πημ ακαιοηηθά, μη πνμδηαγναθέξ αοηέξ έπμοκ ςξ ελήξ :
Α.
Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηεκ πανμπή εμενήζηςκ ζκαθ (ηφπμο sandwich ή ηονυπηηα ή
πμνηυπηηα) ζε υιμοξ ημοξ εγγεγναμμέκμοξ μαζεηέξ ημο Ηαιιηηεπκηθμφ & Ιμοζηθμφ πμιείμο Κ.
Εναθιείμο γηα ηεκ πενίμδμ Απνίιημξ-Ιάημξ 2016 θαη επηέμβνημξ –Οθηχβνημξ 2016 μέπνη ηεκ
μιμθιήνςζε ηςκ δηαδηθαζηχκ δεμμπνάηεζεξ ημο Ακμηπημφ Ειεθηνμκηθμφ Δηεζκμφξ Δηαγςκηζμμφ 20162017.
. Ο αθνηβήξ ανηζμυξ ηςκ εμενήζηςκ γεομάηςκ δειχκεηαη με έγγναθμ ημο Δηεοζοκηή ημο πμιείμο πνμξ
ημκ πνμμεζεοηή θαηά ηεκ έκανλε εθηέιεζεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ. Οη ηοπυκ μεηαβμιέξ ζηηξ
πμζυηεηεξ, υηακ πνμθφπημοκ, ζα γκςζημπμημφκηαη εγγνάθςξ ζημκ πνμμεζεοηή.
ηεκ παναπάκς πνμμήζεηα πενηιαμβάκεηαη ε ζοζθεοαζία θαη μεηαθμνά ημο θαγεημφ, θαζχξ ε
δηακμμή ημοξ ζημοξ μαζεηέξ ημο ζπμιείμο.
Β. Πνμηεηκυμεκμ εκδεηθηηθυ εβδμμαδηαίμ δηαηημιυγημ
Α/Α

Ημένα

Πενηγναθή

οκμδεοηηθά

1.

Δεοηένα

άκημοηηξ με θέηα θαη ειηέξ

Αημμηθυξ πομυξ

2.

Σνίηε

άκημοηηξ με θμηυπμοιμ ή μπηθηέθη

Κενυ 0,5 lt
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3.

Σεηάνηε

4.

Πέμπηε

5.

Παναζθεοή

άκημοηηξ με δομ ηονηά (edam, cheddar)
Σονυπηηα ή πμνηυπηηα ηαρημφ (πςνίξ βμφηονμ)

άκημοηηξ με γαιμπμφια θαη ηονί

Κενυ 0,5 lt
Κενυ 0,5 lt
Κενυ 0,5 lt

εμείςζε :
Σμ ηειηθυ εβδμμαδηαίμ δηαηημιυγημ θαζμνίδεηαη ζε ζοκενγαζία ημο πνμμεζεοηή με ηε Δηεφζοκζε ημο
πμιείμο θάζε Παναζθεοή θαη ηζπφεη γηα ηεκ επυμεκε εβδμμάδα ή θαη ημκ επυμεκμ μήκα. Ε Δηεφζοκζε
ημο πμιείμο ακανηά ζε θαζμνηζμέκμ μένμξ ημ εβδμμαδηαίμ πνυγναμμα ζίηηζεξ γηα κα ιάβμοκ γκχζε μη
μαζεηέξ ημο πμιείμο. Γπίζεξ, έκα ακηίγναθμ ζηέικεηαη ζημκ Πνμσζηάμεκμ ηεξ ακηίζημηπεξ Δηεφζοκζεξ
Γθπαίδεοζεξ θαη έκα ζημκ Δήμμ Υενζμκήζμο.
ε πενίπηςζε εμενήζηαξ εθδνμμήξ ημο ζπμιείμο ή θάπμηαξ εθδήιςζεξ ηεκ πενίμδμ ηςκ εμνηχκ
(ππ Πάζπα) ζα πνέπεη κα οπάνπεη ε δοκαηυηεηα ζοκενγαζίαξ ημο πνμμεζεοηή με ηε Δηεφζοκζε ημο
πμιείμο, υζμ αθμνά ηεκ παναγγειία ή με ηεξ πνμμήζεηαξ ημο ζκαθ ακά εμένα ή εμένεξ
Ε Δηεφζοκζε ημο πμιείμο δηαηενεί ημ δηθαίςμα ηεξ ακαζημιήξ ηεξ ζίηηζεξ ζε εμένεξ ανγηχκ,
εμνηχκ, θαηαιήρεςκ θ.η.ι. ή υπμηε ε ίδηα θνίκεη υηη δεκ είκαη πνυζθμνε ε ζίηηζε ηςκ μαζεηχκ ιυγς
μεηςμέκμο ςνανίμο (υπςξ ζε πενηυδμοξ ελεηάζεςκ, εθδνμμχκ θ.α.). Γπίζεξ δφκαηαη κα απαηηήζεη αιιαγή
ημο ηυπμο ζίηηζεξ μενίδαξ μαζεηχκ ή υιεξ ηεξ δφκαμεξ ηςκ μαζεηχκ ιυγς μεηαζηέγαζεξ ημο πμιείμο ή
εθδειχζεςκ, πάκηα υμςξ ζε ζοκεκκυεζε με ημκ πνμμεζεοηή.
Mε ηεκ θαζεμενηκή πανάδμζε ζα γίκεηαη θαηαμέηνεζε μενίδςκ απυ ημκ εθπνυζςπμ ηεξ εηαηνείαξ θαη
απυ δφμ μέιε ημο ζοιιυγμο δηδαζθυκηςκ θαη ζα θαηαζέημοκ ζημκ Δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο ημ δειηίμ
παναιαβήξ ημ μπμίμ ζα ζηέικεηαη θαη ζημ Δήμμ Υενζμκήζμο, πνμθεημέκμο κα ζοκηαπζεί ημ μνηζηηθυ
Πνςηυθμιιμ Παναιαβήξ.
Γ. Πμηυηεηα εηδχκ δηαηνμθήξ
Σα ηνυθημα θαη γεκηθχξ μη πνχηεξ φιεξ απυ ηηξ μπμίεξ ζα παναζθεοάδμκηαη ηα ζκαθ (ηφπμο
sandwich ή ηονυπηηα ή πμνηυπηηα) ζα είκαη Α΄ πμηυηεηαξ θαη ζα πιενμφκ ημοξ υνμοξ ημο θχδηθα
ηνμθίμςκ θαη πμηχκ θαζχξ θαη ηηξ ογεημκμμηθέξ θαη αζηοθηεκηαηνηθέξ δηαηάλεηξ.
Σα πνμζθενυμεκα είδε πνέπεη κα παναζθεοάδμκηαη με πνήζε πανζέκμο ειαηυιαδμο θαη κα μεκ
πενηέπμοκ ιίπε θαη πνυζζεηα ζοζηαηηθά (γαιαθημμαημπμηεηέξ, ζηαζενμπμηεηέξ, πνςζηηθέξ, θ.η.ι. (Γ))
πμο παναθηενίδμκηαη ζακ επηθίκδοκα, επηβιαβή ή φπμπηα γηα ηεκ ογεία.
Σμ γεφμα ζα παναζθεοάδεηαη αοζεμενυκ, απμθιεηυμεκεξ ηεξ μεζυδμο πνμθαηάρολεξ επί πμηκή
απμθιεηζμμφ.
ε πενίπηςζε πμο μένμξ ηςκ πνμζθενυμεκςκ γεομάηςκ δεκ είκαη παναζθεοαζμέκα απυ ημκ ίδημ ημκ
πνμμεζεοηή, ηυηε αοηυξ μθείιεη με δηθή ημο εοζφκε κα δηαζθαιίζεη ημκ παναπάκς υνμ.
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Σμ βάνμξ ηεξ μενίδαξ ζα είκαη αοηυ πμο πνμζδημνίδεηαη απυ ηεκ Αγμνακμμηθή Δηάηαλε 14/1989,
υπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ηζπφεη.
Σμ εμενήζημ ζκαθ ζα ζηεγακμπμηείηαη ζε πάνηηκε ζαθμφια ηφπμο graft.
Γπίζεξ, ζα δηακέμεηαη (μεηαθμνά ζε θαηάιιειμοξ γηα ημ ζθμπυ αοηυ ζενμμζαιάμμοξ, ζενμμμπυλ) θαη
ζα μμαδμπμηείηαη ακάιμγα με ημκ ανηζμυ ηςκ παηδηχκ ζε θάζε ηάλε.
Ε μεηαθμνά ηςκ μενίδςκ, με θνμκηίδα ημο πνμμεζεοηή, ζα πνέπεη κα πιενεί ημοξ υνμοξ:
- πνμθφιαλεξ
- θαζανηυηεηαξ
- θαηάιιειμο πνυκμο άθηλεξ ζημ ζπμιείμ θάζε ενγάζημε εμένα, πμο ζα θαζμνηζηεί απυ ηε
Δηεφζοκζε ημο ζπμιείμο.
ε ηαθηηθά πνμκηθά δηαζηήμαηα, ζα αζθείηαη Τγεημκμμηθυξ έιεγπμξ ζημ πχνμ πμο πνμεημημάδμκηαη
θαη παναζθεοάδμκηαη ηα γεφμαηα θαη ζημ ζπμιείμ.
Όζμη πνμεημημάδμοκ, μεηαθένμοκ θαη ζενβίνμοκ ημ θαγεηυ ζημοξ μαζεηέξ ζα πνέπεη κα έπμοκ
πηζημπμηεηηθυ ογείαξ.
Ε παναζθεοή, απμζήθεοζε, μεηαθμνά θαη δηακμμή έημημςκ πνμξ θαηακάιςζε γεομάηςκ πνέπεη κα
πναγμαημπμηείηαη με ογηεηκυ ηνυπμ, με ηεκ εθανμμγή ηςκ δηαδηθαζηχκ πμο ακαπηφζζμκηαη θαη
οιμπμημφκηαη ζφμθςκα με ηηξ ανπέξ ημο ζοζηήμαημξ ακάιοζεξ θηκδφκςκ θαη θνίζημςκ ζεμείςκ ειέγπμο
(HACCP), με βάζε ημκ θακμκηζμυ 852/2004 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο ομβμοιίμο ηεξ Γ.Γ
θαη υπςξ αοηυξ έπεη μεηαθενζεί ζηεκ ειιεκηθή κμμμζεζία θαη ηζπφεη. Γπί πιέμκ, μ ακάδμπμξ μθείιεη υπη
μυκμ κα εθανμυδεη αιιά θαη κα ακαζεςνεί ηεκ δηαδηθαζία ε μπμία ακαπηφζζεηαη θαη οιμπμηείηαη ζφμθςκα
με ηηξ ανπέξ ημο HACCP. Ε εθανμμγή θαη ακάπηολε ημο παναπάκς ζοζηήμαημξ απμηειεί πνμτπυζεζε γηα
ηε ιεηημονγία ηεξ επηπείνεζεξ ημο οπμρεθίμο ακαδυπμο.
Ωξ εθ ημφημο, μη
οπμρήθημη
ακάδμπμη
οπμπνεμφκηαη
κα
δηαζέημοκ, με
ποιμή
αποκλεισμού
σε αμτίθετη
περίπτωση, πηζημπμηεηηθυ ISO 22000:2005 (HACCP), (ημ μπμίμ
δηαζθαιίδεη ηεκ ογηεηκή θαη αζθάιεηα ηςκ ηνμθίμςκ ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ηεξ επηπείνεζεξ, ζηηξ μπμίεξ
ζα παναζθεοάδμκηαη ηα οπυ πνμμήζεηα είδε, ηεκ παναγςγή θαη ηε δηάζεζε γηα θαηακάιςζε).
Ο ακάδμπμξ πνμμεζεοηήξ είκαη απμθιεηζηηθυξ οπεφζοκμξ γηα βιαβενέξ ζοκέπεηεξ ζηεκ ογεία ηςκ
μαζεηχκ απυ ηνμθηθή δειεηενίαζε θαη γεκηθά γηα θάζε παναηενμφμεκε θαθή πμηυηεηα ζηα ηνυθημα πμο
πνμζθένεη. ε πενίπηςζε ηέημημο πενηζηαηηθμφ, μ ακάδμπμξ:
α) θενφζζεηαη αοημμάηςξ ΓΗΠΣΩΣΟ με απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ ομβμοιίμο Υενζμκήζμο,
β) ακαιαμβάκεη ηεκ πιήνε ηαηνμθανμαθεοηηθή πενίζαιρε θαη ηα έλμδα κμζειείαξ ηςκ μαζεηχκ πμο
ηοπυκ οπμζημφκ ηνμθηθή δειεηενίαζε θαη
γ) θαηαπίπηεη ε εγγοεηηθή ημο επηζημιή θαιήξ εθηέιεζεξ.
Δ.

Δήιςζε ηεξ επηπείνεζεξ θαηαζθεοήξ ημο ηειηθμφ πνμσυκημξ
Πνηκ θαη μεηά ηε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ, θαηανπήκ, δεκ επηηνέπεηαη ε αιιαγή ηεξ επηπεηνεμαηηθήξ
μμκάδαξ θαηαζθεοήξ ημο πνμζθενυμεκμο πνμσυκημξ πμο δειχζεθε με ηεκ πνμζθμνά θαη με βάζε ηεκ
μπμία έγηκε ε θαηαθφνςζε. Ηαη’ ελαίνεζε, πνηκ ηε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ μπμνεί κα εγθνηζεί ε ακςηένς
αιιαγή μυκμ ιυγς ακςηέναξ βίαξ ή δηαθμπήξ ιεηημονγίαξ ημο δειςζέκημξ ενγμζηαζίμο γηα μπμημκδήπμηε
ιυγμ εκχ, μεηά ηε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ, μπμνεί κα εγθνηζεί ε ακςηένς αιιαγή μεηά απυ αηηημιμγεμέκμ
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αίηεμα ημο πνμμεζεοηή. ε θάζε πενίπηςζε, απαηηείηαη απυθαζε ημο ανμυδημο απμθαζίδμκημξ μνγάκμο,
μεηά απυ γκχζε ημο ανμυδημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο.
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΓΩΓΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1O
Ακηηθείμεκμ ηεξ πνμμήζεηαξ
Ε πανμφζα ογγναθή Τπμπνεχζεςκ αθμνά ηεκ πνμμήζεηα (ηφπμο sandwich ή ηονυπηηα ή πμνηυπηηα)
γηα ηε ζίηηζε ηςκ μαζεηχκ ημο Ηαιιηηεπκηθμφ & Ιμοζηθμφ πμιείμο Κ. Εναθιείμο γηα ηεκ πενίμδμ
Απνίιημξ-Ιάημξ 2016 θαη επηέμβνημξ –Οθηχβνημξ 2016 θαη μέπνη ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ δηαδηθαζηχκ
δεμμπνάηεζεξ ημο Ακμηπημφ Ειεθηνμκηθμφ Δηεζκμφξ Δηαγςκηζμμφ 2016-2017 , ανμμδηυηεηαξ ημο Δήμμο
Υενζμκήζμο, ημ δηάζηεμα δε αοηυ δεκ μπμνεί κα λεπενκά ηηξ 75 ενγάζημεξ εμένεξ απυ ηεκ οπμγναθή ημο
ζπεηηθμφ ζομθςκεηηθμφ.
Δειαδή εθηημάηαη υηη ζα ιάβεη πχνα πενίπμο απυ ανπέξ Απνηιίμο έςξ θαη ηέιε Οθηςβνίμο,
εμενμμεκία πμο εθηημάηαη υηη ζα έπμομε ακάδμπμ μεηά ηεκ πνμθήνολε ημο Ακμηπημφ Δηεζκμφξ
ειεθηνμκηθμφ δηαγςκηζμμφ, γηα ηεκ ζπμιηθή πενίμδμ 2016 – 2017. (ζημ παναπάκς πνμκηθυ δηάζηεμα δεκ
ζομπενηιαμβάκμκηαη μη εμένεξ ηςκ ζπμιηθχκ ανγηχκ, ημ δηάζηεμα ηςκ θαιμθαηνηκχκ δηαθμπχκ αιιά
θαη μη εμένεξ πμο ζα δηελάγμκηαη μη εηήζηεξ πνμαγςγηθέξ ελεηάζεηξ).
ΑΡΘΡΟ 2O
Ιζπφμοζεξ δηαηάλεηξ
Ε ζίηηζε ηςκ μαζεηχκ ζα πναγμαημπμηεζεί ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ :
Σε με ανηζμυ 11389/ΦΓΗ 185 Β’/23-3-1993 απυθαζε ημο Τπ. Γζςηενηθχκ «Γκηαίμξ Ηακμκηζμυξ
Πνμμεζεηχκ Ονγακηζμχκ Σμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ (Γ. Η. Π. Ο. Σ. Α.)».
Σμ Κ. 2286/ΦΓΗ 19 Α’/1-2-1995 «Πνμμήζεηεξ ημο Δεμμζίμο Σμμέα θαη νοζμίζεηξ ζοκαθχκ ζεμάηςκ.
Σμ Κ. 2690/9-3-99 (ΦΓΗ 45 Α'): Ηφνςζε ημο Ηχδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ.
Σμ Κ. 3463/ΦΓΗ 114 Α/8-6-2006 «Ηχδηθαξ Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ».
Σμ Κ. 3548/ΦΓΗ 68 Α’/20-3-2007 «Ηαηαπχνεζε δεμμζηεφζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο Δεμμζίμο ζημ
κμμανπηαθυ θαη ημπηθυ Σφπμ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ».
Σμ N. 3731/08 (ΦΓΗ 263 Α/23-12-2008) : «Ακαδημνγάκςζε ηεξ δεμμηηθήξ αζηοκμμίαξ θαη νοζμίζεηξ
ιμηπχκ ζεμάηςκ ανμμδηυηεηαξ Τπμονγείμο Γζςηενηθχκ, θαη ηδηαίηενα ηεκ 13ε πανάγναθμ ημο άνζνμο 20.
Ανηζμ. Π1/3305/10 (ΦΓΗ 1789 Β/12-11-2010) : φκαρε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ ζομβάζεςκ
πνμμεζεηχκ, θαη’ εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ημο άνζνμο 2 (παν. 5, 12, 13 θαη 16) ημο Κ. 2286/95.
Σμ N. 3852/10 (ΦΓΗ 87 Α/7-6-2010) : Κέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ
Δημίθεζεξ - Πνυγναμμα Ηαιιηθνάηεξ.
Σμ N. 3861/10 (ΦΓΗ 112 Α/13-7-2010) : Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κυμςκ
θαη πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ «Πνυγναμμα
Δηαφγεηα» θαη άιιεξ δηαηάλεηξ.
Σμ Π.Δ. 113/10 (ΦΓΗ 194 Α/22-11-2010-Δημνζ.ζθαιμ. ημ ΦΓΗ 209 Α/10-12-2010) : Ακάιερε
οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Δηαηάθηεξ.
Σμ Κ. 4013 (ΦΓΗ204 Α/15-9-2011) φζηαζε εκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ θαη
Ηεκηνηθμφ Ειεθηνμκηθμφ Ιεηνχμο Δεμμζίςκ ομβάζεςκ – Ακηηθαηάζηαζε ημο έθημο θεθαιαίμο ημο κ.
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3588/2007 (πηςπεοηηθυξ θχδηθαξ) – Πνμπηςπεοηηθή δηαδηθαζία ελογίακζεξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ θαη ημκ
Κ.4072/12 (ΦΓΗ86Α) Σνμπμπμίεζε.
Σμ Κ. 4152/2013 (Πνμζανμμγή ηεξ Γιιεκηθήξ Κμμμζεζίαξ ζηεκ Οδεγία 2011/7 ηεξ 16εξ Φεβνμοανίμο
2011 γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηςκ θαζοζηενήζεςκ πιενςμχκ ζηηξ εμπμνηθέξ ζοκαιιαγέξ) ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ
οπμπαναγνάθμο Δ5 ηεξ παν. Δ.
Σμ Κ. 4155/2013 «Γζκηθυ φζηεμα Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ».
Σμ Κ. 4250/ΦΓΗ 74 Α’/26-03-2014 «Δημηθεηηθέξ Απιμοζηεφζεηξ – Ηαηανγήζεηξ, ογπςκεφζεηξ Κμμηθχκ
Πνμζχπςκ θαη Τπενεζηχκ ημο Δεμμζίμο Σμμέα – Σνμπμπμίεζε Δηαηάλεςκ ημο Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161)
θαη ιμηπέξ νοζμίζεηξ».
Σμ N.4257/2014 (ΦΓΗ 93/14-4-2014): «Γπείγμοζεξ νοζμίζεηξ ανμμδηυηεηαξ Τπμονγείμο Γζςηενηθχκ»
θαη ηδηαίηενα ημο 69μο άνζνμο .
Σμ Κ.4270/14 (ΦΓΗ 143 Α/28-06-2014) : Ανπέξ δεμμζημκμμηθήξ δηαπείνηζεξ θαη επμπηεία (εκζςμάηςζε
ηεξ Οδεγίαξ 2011/85/ΓΓ) - δεμυζημ ιμγηζηηθυ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ.
Σμ Κ.4281/2014: «Ιέηνα ζηήνηλεξ θαη ακάπηολεξ ηεξ ειιεκηθήξ μηθμκμμίαξ, μνγακςηηθά ζέμαηα
Τπμονγείμο Οηθμκμμηθχκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ».
Σμ Κ. 4320/ΦΓΗ 29Α/19-03-2015 «Ροζμίζεηξ γηα ηε ιήρε άμεζςκ μέηνςκ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηεξ
ακζνςπηζηηθήξ θνίζεξ, ηεκ μνγάκςζε ηεξ Ηοβένκεζεξ θαη ηςκ Ηοβενκεηηθχκ μνγάκςκ θαη ιμηπέξ
δηαηάλεηξ» θαη εηδηθυηενα ημ άνζνμ 37.
ΑΡΘΡΟ 3O
ομβαηηθά ζημηπεία
Σα ζομβαηηθά ζημηπεία ηεξ μειέηεξ είκαη :
α) ογγναθή Τπμπνεχζεςκ
β) Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ
γ) Σημμιυγημ – Σημέξ Γθανμμγήξ
δ) Γκδεηθηηθυξ Πνμτπμιμγηζμυξ
ε) Σεπκηθή Έθζεζε
ΑΡΘΡΟ 4μ
Σνυπμξ ακάζεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ
Ε παναπάκς πνμμήζεηα ζα γίκεη με πνυπεηνμ δηαγςκηζμυ με ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ θαη με θνηηήνημ
θαηαθφνςζεξ ηεκ παμειυηενε ηημή γηα ηηξ πνμζθμνέξ πμο πιενμφκ ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ θαη ημοξ
υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ.

ΑΡΘΡΟ 5O
Γγγφεζε ζομμεημπήξ
Ηάζε πνμζθμνά ζοκμδεφεηαη απυ εγγφεζε ζομμεημπήξ οπέν ημο ζομμεηέπμκημξ γηα πμζυ πμο ζα θαιφπηεη
ημ 1 % ηεξ πνμεθηημχμεκεξ αλίαξ εθηυξ ΦΠΑ, δειαδή : 594,75 €, ζφμθςκα με ηεκ 1ε πανάγναθμ εδάθημ
α΄ημο 157 ημο άνζνμο ημο Κ.4281/2014.
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ΑΡΘΡΟ 6μ
Πνμζθμνέξ
Ε μηθμκμμηθή πνμζθμνά ημο οπμρήθημο πνμμεζεοηή, μ μπμίμξ ζα ακαιάβεη ηειηθά ηεκ πανμφζα
πνμμήζεηα, ζα απμηειεί ακαπυζπαζημ μένμξ ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ. οκεπχξ ζε αοηή ηεκ πενίπηςζε ε
ηημή ηεξ πνμζθμνάξ ημο πνμμεζεοηή ζα παναμέκεη ζηαζενή γηα υζμ ζα είκαη ζε ηζπφ ε ακηίζημηπε
ζφμβαζε, θαζχξ θαη ηοπυκ πανάηαζε αοηήξ. Οπμηαδήπμηε αιιαγή ηεξ απυ ηεκ πιεονά ημο πνμμεζεοηή ζα
απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε θαη ακηίζεηε ζημοξ υνμοξ ηεξ ακηίζημηπεξ ζφμβαζεξ.
ΑΡΘΡΟ 7O:
φμβαζε
Ο ακάδμπμξ, μεηά ηεκ θαηά κυμμ έγθνηζε ημο απμηειέζμαημξ αοηήξ, είκαη οπμπνεςμέκμξ κα
πνμζέιζεη πνμξ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ θαη κα θαηαζέζεη ηεκ θαηά ημ 8μ άνζνμ ηεξ πανμφζαξ εγγφεζε
γηα ηεκ θαιή εθηέιεζε αοηήξ.
ΑΡΘΡΟ 8O:
Γγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ - Πιενςμή
Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ θαζμνίδεηαη ζε 5% ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηεξ πνμμήζεηαξ
εθηυξ Φ.Π.Α., ζφμθςκα με ημ (β) εδάθημ ηεξ 1εξ παναγνάθμο ημο 157μο άνζνμο ημο Κ. 4281/2014.
Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ θαηαπίπηεη ζηεκ πενίπηςζε πανάβαζεξ ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ, υπςξ
αοηή εηδηθυηενα μνίδεη. Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ επηζηνέθεηαη ζημκ ακάδμπμ ηεξ
πνμμήζεηαξ μεηά ηεκ μνηζηηθή πμζμηηθή θαη πμημηηθή παναιαβή ηςκ πνμξ πνμμήζεηα εηδχκ απυ ηεκ
ανμυδηα επηηνμπή θαη ηεκ εθθαζάνηζε ηςκ ηοπυκ απαηηήζεςκ μεηαλφ ηςκ δφμ ζομβαιιυμεκςκ. Ε
πιενςμή ημο πνμμεζεοηή ζα γίκεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ πνμμήζεηαξ θαη
με ηε ζφκηαλε ηςκ ζπεηηθχκ πνςημθυιιςκ παναιαβήξ θαη ηεκ πνμζθυμηζε ηςκ ηημμιμγίςκ.
Πημ, ακαιοηηθά, μ ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα πνμζθμμίδεη :
α) Σα θαηά κυμμ πνμβιεπυμεκα πνςηυηοπα παναζηαηηθά, (ηημμιυγημ θαη δειηία απμζημιήξ ημο
πνμμεζεοηή) ζηα μπμία ζα ακαγνάθμκηαη αθνηβχξ μη πμζυηεηεξ ηςκ οπυ πνμμήζεηα εηδχκ πμο
παναδυζεθακ,
β) βεβαίςζε ημο Δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο γηα ηεκ θαιή θαη ζφμθςκε με ημοξ υνμοξ ηεξ ακηίζημηπεξ
ζφμβαζεξ εθηέιεζε ηεξ πνμμήζεηαξ γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ημο ζοζζηηίμο, μαδί με ηα πνςηυθμιια
παναιαβήξ θαη
γ) Φμνμιμγηθή θαη αζθαιηζηηθή εκεμενυηεηα.
Δφκαηαη κα γίκμκηαη ημεμαηηθέξ πιενςμέξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ, μη μπμίεξ ζα
πενηιαμβάκμοκ ημοιάπηζημκ έκακ (1) εμενμιμγηαθυ μήκα.
Ο Δήμμξ δεκ μθείιεη κα πιενχζεη ημκ ακάδμπμ ζηηξ παναθάης πενηπηχζεηξ:
 ηηξ εμένεξ πμο δεκ ιεηημονγμφκ ηα ζπμιεία, θαηυπηκ ζοκεκκυεζεξ με ημκ Δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο.
 ηηξ εμένεξ πμο δεκ πνμζένπμκηαη μη μαζεηέξ ζημ ζπμιείμ ιυγς θαηάιερεξ ή απενγίαξ ημο δηδαθηηθμφ
πνμζςπηθμφ, θαηυπηκ ζοκεκκυεζεξ με ημκ Δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο.
 ηηξ πενηπηχζεηξ πμο ιυγς θαθμθαηνίαξ, ηα ζπμιεία παναμέκμοκ θιεηζηά με απυθαζε Κμμάνπε ή
άιιμο ελμοζημδμηεμέκμο μνγάκμο.
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ΑΡΘΡΟ 9O
Πμηκηθέξ νήηνεξ – Έθπηςζε ημο ακαδυπμο
Γάκ μ ακάδμπμξ δεκ ζομμμνθχκεηαη με ηηξ οπμπνεχζεηξ πμο πνμθφπημοκ απυ ηε ζφμβαζε θαη ηηξ
δηαηάλεηξ ηεξ 11389/1993 Τπμονγηθήξ Απυθαζεξ ή εηδηθυηενα εάκ οπάνλεη αδηθαημιυγεηε οπένβαζε ηεξ
ζομβαηηθήξ πνμζεζμίαξ εθηέιεζεξ ηεξ πνμμήζεηαξ, εηδηθή πνυζθιεζε ημο Δεμάνπμο θαιεί ημκ ακάδμπμ
κα ζομμμνθςζεί πνμξ ηηξ οπμπνεχζεηξ αοηέξ μέζα ζε εφιμγε πνμζεζμία.
Ε εηδηθή πνυζθιεζε θαη ε πνμζεζμία πμο μνίδεηαη με αοηή δεκ ακαηνέπμοκ ηηξ ζομβαηηθέξ
οπμπνεχζεηξ ημο ακαδυπμο γηα ηεκ εμπνυζεζμε εθηέιεζε ηςκ πνμμεζεηχκ. Γπίζεξ, ε εηδηθή πνυζθιεζε
μπμνεί κα ζηαιεί ζημκ ακάδμπμ θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ, ςξ ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ παναιαβήξ
ηςκ πνμξ εθηέιεζε πνμμεζεηχκ. Γάκ μ ακάδμπμξ δεκ ακηαπμθνηζεί εμπνυζεζμα ζηεκ ακςηένς εηδηθή
πνυζθιεζε, μπμνεί κα θενοπζεί έθπηςημξ με απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ ομβμοιίμο, φζηενα απυ εηζήγεζε
ηεξ επηηνμπήξ δηεκένγεηαξ ημο πανυκημξ δηαγςκηζμμφ.
ΑΡΘΡΟ 10O
Πιεμμειήξ πανμπή πνμμεζεηχκ
Γθ’ υζμκ ηα πνμξ πνμμήζεηα είδε δεκ ακηαπμθνίκμκηαη ζημοξ υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ ή εμθακίδμοκ
ειαηηχμαηα, μη ακηίζημηπμη ακάδμπμη είκαη οπμπνεςμέκμη κα ηα απμθαηαζηήζμοκ ή βειηηχζμοκ ζφμθςκα
με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ.
ΑΡΘΡΟ 11O
Φυνμη - ηέιε – θναηήζεηξ
Ο ακάδμπμξ επηβανφκεηαη με υιμοξ ημοξ θυνμοξ, ηα ηέιε θαη ηηξ θναηήζεηξ πμο ηζπφμοκ θαηά ηηξ
εμένεξ δηεκένγεηαξ ηεξ δηαδηθαζίαξ, εθηυξ ημο Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 12O
Υνυκμη θαη ηυπμη πανάδμζεξ
Ο πνμμεζεοηήξ ζα παναδίδεη ηα ζκαθ (ηφπμο sandwich ή ηονυπηηα ή πμνηυπηηα ), ζφμθςκα με ημ
εμενήζημ πνυγναμμα ζοζζηηίμο, ζηεκ ηναπεδανία ημο Ηαιιηηεπκηθμφ & Ιμοζηθμφ πμιείμο ημο Κ.
Εναθιείμο (Πνχεκ Αμενηθακηθή Βάζε Γμονκχκ ), θαζεμενηκά θαηά ηηξ εμένεξ ιεηημονγίαξ ημο ζπμιείμο
ζε χνα πμο ζα θαζμνηζηεί φζηενα απυ ζοκεκκυεζε με ημκ Δ/κηή ημο πμιείμο.
Οη πμζυηεηεξ πμο ακαθένμκηαη ζημκ πνμτπμιμγηζμυ είκαη εκδεηθηηθέξ θαη υπη δεζμεοηηθέξ γηα ημκ
Δήμμ, δεδμμέκμο υηη μη πμζυηεηεξ πμο ζα δεηεζμφκ ζα ελανηεζμφκ απυ ημκ εμενήζημ ανηζμυ ηςκ
μαζεηχκ.
Ε πανμφζα πνμμήζεηα (ηφπμο sandwich ή ηονυπηηα ή πμνηυπηηα) αθμνά ηε ζίηηζε ηςκ μαζεηχκ ημο
Ηαιιηηεπκηθμφ & Ιμοζηθμφ πμιείμο Κ. Εναθιείμο γηα ηεκ πενίμδμ Απνίιημξ-Ιάημξ 2016 θαη
επηέμβνημξ –Οθηχβνημξ 2016 θαη μέπνη ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ δηαδηθαζηχκ δεμμπνάηεζεξ ημο Ακμηπημφ
Ειεθηνμκηθμφ Δηεζκμφξ Δηαγςκηζμμφ 2016-2017 , ανμμδηυηεηαξ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο, ημ δηάζηεμα δε
αοηυ δεκ μπμνεί κα λεπενκά ηηξ 75 ενγάζημεξ εμένεξ απυ ηεκ οπμγναθή ημο ζπεηηθμφ ζομθςκεηηθμφ.
Δειαδή εθηημάηαη υηη ζα ιάβεη πχνα πενίπμο απυ ανπέξ Απνηιίμο έςξ θαη ηέιε Οθηςβνίμο, εμενμμεκία πμο
εθηημάηαη υηη ζα έπμομε ακάδμπμ μεηά ηεκ πνμθήνολε ημο Ακμηπημφ Δηεζκμφξ ειεθηνμκηθμφ δηαγςκηζμμφ, γηα ηεκ
ζπμιηθή πενίμδμ 2016 – 2017. (ζημ παναπάκς πνμκηθυ δηάζηεμα δεκ ζομπενηιαμβάκμκηαη μη εμένεξ ηςκ
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ζπμιηθχκ ανγηχκ, ημ δηάζηεμα ηςκ θαιμθαηνηκχκ δηαθμπχκ αιιά θαη μη εμένεξ πμο ζα δηελάγμκηαη μη εηήζηεξ
πνμαγςγηθέξ ελεηάζεηξ

ΑΡΘΡΟ 13O
Πνμζςνηκή θαη μνηζηηθή παναιαβή ηςκ ζοζζηηίςκ
Ε παναιαβή ηςκ ζοζζηηίςκ, εκενγείηαη απυ ηεκ ανμυδηα επηηνμπή πανμοζία ημο ακαδυπμο. Γάκ θαηά
ηεκ παναιαβή δηαπηζηςζεί απυθιηζε απυ ηηξ ζομβαηηθέξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ, ε επηηνμπή παναιαβήξ
μπμνεί κα πνμηείκεη ή ηεκ ηέιεηα απυννηρε ή ηε μενηθή αοηήξ ή ηεκ ακηηθαηάζηαζε ηςκ υπμηςκ
ακςμαιηχκ.
Γάκ μ ακάδμπμξ δεκ ζομμμνθςζεί πνμξ ηηξ πνμηάζεηξ ηεξ επηηνμπήξ, εκηυξ ηεξ απυ ηεξ ίδηαξ
μνηδυμεκεξ πνμζεζμίαξ, μ Δήμμξ Υενζμκήζμο δηθαημφηαη κα πνμβεί ζηεκ ηαθημπμίεζε ημφηςκ ζε βάνμξ
θαη γηα ιμγανηαζμυ ημο ακαδυπμο θαη θαηά ημκ πιέμκ πνυζθμνμ γηα ηηξ ακάγθεξ θαη ηα ζομθένμκηα αοημφ
ηνυπμ. Ε παναιαβή ηςκ παναπάκς ζοζζηηίςκ, εκενγείηαη βάζεη ηςκ θείμεκςκ δηαηάλεςκ ςξ ηεκ πάνμδμ
ημο ζομβαηηθμφ πνυκμο εγγφεζεξ. Ε μνηζηηθή παναιαβή ηςκ πνμξ πνμμήζεηα εηδχκ εκενγείηαη βάζεη ηςκ
θείμεκςκ δηαηάλεςκ με μαθνμζθμπηθυ έιεγπμ.
ΑΡΘΡΟ 14O
Απαγμνεφεηαη ε με μπμημδήπμηε ηνυπμ εθπχνεζε εκ υιμ ή εκ μένεη ημο ένγμο ηεξ πνμμήζεηαξ απυ
ημκ ακάδμπμ ζε ηνίημοξ.
ΑΡΘΡΟ 15O
ηεκ ηημή πενηιαμβάκεηαη ε ζοζθεοαζία, ε πνμμήζεηα, ε πνμζθυμηζε θαη ε δηακμμή, ζημοξ μαζεηέξ
ημο Ηαιιηηεπκηθμφ & Ιμοζηθμφ πμιείμο ημο Κ. Εναθιείμο.
ΑΡΘΡΟ 16O
Κονχζεηξ γηα πανάβαζε ηςκ οπμπνεχζεςκ
ε πενίπηςζε απυννηρεξ πνμμήζεηαξ πνμξ πανμπή με ζφμθςκεξ πνμξ ημοξ υνμοξ ηεξ πανμφζαξ
δηαθήνολεξ ή ηςκ Σεπκηθχκ Πνμδηαγναθχκ, μπμνεί κα επηβιεζμφκ θονχζεηξ ζημκ ακάδμπμ με μμνθή
πμηκηθήξ νήηναξ.
Πημ ακαιοηηθά, ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο μ ακάδμπμξ παναβαίκεη ή αμειεί ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο, δφκαηαη
ημοιάπηζημκ κα ημο επηβιεζεί πνυζηημμ, πμο μπμνεί κα θηάζεη μέπνη ημ 10% ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ημο γηα
υιμ ημ ζπμιηθυ έημξ πςνίξ ημ Φ. Π. Α., ακάιμγα με ηε βανφηεηα ή θαη ηε ζοπκυηεηα ηεξ πανάβαζεξ, με
απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ ομβμοιίμο ημο Δήμμο Υενζμκήζμο φζηενα απυ εηζήγεζε ημο Δηεοζοκηή ημο
ζπμιείμο.
Γκδεηθηηθά ακαθένμκηαη μη αθυιμοζεξ παναβάζεηξ :
 Αδηθαημιυγεηε θαζοζηένεζε πανάδμζεξ ζοζζηηίςκ ζημ ζπμιείμ.
 Πανάδμζε ηςκ ζοζζηηίςκ με ζφμθςκε με ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηεξ μειέηεξ ςξ πνμξ ηεκ
πμηυηεηα θαη ηεκ πμζυηεηα ηςκ πνμζθενυμεκςκ αγαζχκ.
Ε είζπναλε ημο πνμζηίμμο γίκεηαη με παναθνάηεζε απυ ημ ιαβείκ ημο ακαδυπμο ή, ζε πενίπηςζε
ακεπάνθεηαξ ή έιιεηρεξ αοημφ, με ηζυπμζε θαηάπηςζε ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ εθηέιεζεξ, εθυζμκ μ ακάδμπμξ
δεκ θαηαζέζεη ημ απαηημφμεκμ πμζυ. ε πενίπηςζε έκςζεξ εηαηνεηχκ, ημ πνυζηημμ θαη μη ηυθμη
επηβάιιμκηαη ακαιμγηθά ζε υια ηα μέιε ηεξ έκςζεξ. Οη ακςηένς θονχζεηξ είκαη δημηθεηηθά μέηνα θαη είκαη
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ακελάνηεηεξ απυ εκδεπυμεκεξ πμηκηθέξ θονχζεηξ πμο μπμνμφκ κα επηβιεζμφκ απυ ηα Δηθαζηήνηα.

Γμφνκεξ 08/02/2016

Ο οκηάλαξ

ΓΘΓΓΥΘΕΗΓ
Ο Ακαπιενςηήξ Πνμσζηάμεκμξ
Σμήμαημξ Πνμμεζεηχκ

ΘΓΩΡΕΘΕΗΓ
Ο ΔΖΓΤΘΤΚΣΕ
ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΩΚ ΤΠΕΡΓΖΩΚ

Αζεκά Ιειηανάθε

Ηςκ/κμξ Ηαιαζάθεξ

Υανάιαμπμξ Ημφημοιαξ
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