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 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: Υπηρεσίες σίτισης των 
μαθητών του Καλλιτεχνικού & του 
Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη 
σχολική περίοδο Μάρτιος 2022- Ιούνιος 
2024. 
 
Προϋπολογισμός: 1.014.974,47€ 
Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτούμενο 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
Έγγραφο Δήμου/Φορέα: Δήμος Χερσονήσου 

Τίτλος: Υπηρεσίες σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού 
& του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη 
σχολική περίοδο Μάιος 2022- Ιούνιος 2024 

Κωδ. Προϋπ/σμού: Κ.Α. 70.6481.0001 
CPV: 55524000-9 

 
Περιγραφή:  

Η παρούσα μελέτη αφορά τις υπηρεσίες σχολικών γευμάτων ενδεικτικά σε 335 
μαθητές του Καλλιτεχνικού σχολείου Ν. Ηρακλείου και 300 μαθητές του Μουσικού 
σχολείου Ν. Ηρακλείου (σύνολο μαθητών 635) κατά τις ημέρες που αυτό λειτουργεί για 
το διάστημα από τη λήξη της υπάρχουσας σύμβασης και έως τέλος σχολικού έτους 
Ιούνιος 2024 (410 ημέρες) αφαιρεμένων αργιών, εορτών, εξετάσεων. Ο αριθμός των 
μαθητών υπολογίστηκε σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία των εν λόγω σχολείων 
που ελήφθησαν βάσει της προηγούμενης σύμβασης.  

Το απαιτούμενο ποσό ανέρχεται στις 1.014.974,47€ ευρώ και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έτους  2022 και θα καλυφθεί από χρηματοδοτούμενους πόρους του 
υπουργείου Εσωτερικών. 

Αναλυτικά για τα έτη: 
2022: 232.701,46€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 

2023: 490.158,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 

2024: 292.114,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 

Στον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση 
για τις παρούσες υπηρεσίες στον Κ.Α. 70.6481.0001. 
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο 

Η συγγραφή αυτή αφορά στις «Υπηρεσίες σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού & 
του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για τη σχολική περίοδο Μάιος 2022- Ιούνιος 
2024» και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της.  
 
Με τον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει η επιλογή ανάδοχου, με ανοιχτό διεθνή 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για υπηρεσίες σχολικών 
γευμάτων για τους 635 μαθητές (ενδεικτικός αριθμός) του Καλλιτεχνικού και του 
Μουσικού σχολείου Νομού Ηρακλείου. 
 

Άρθρο 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση των υπηρεσιών σχολικών γευμάτων 
γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 
• Τον Ν. 4412/2016 όπως ισχύει 

• Την υπ’αριθμ. 136/2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ περί της διαδικασίας του άρθρου 

2 παρ.2 περ.γ’ υποπερ. δδ’ του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει 

• Τον Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 

• Τον Ν. 3852/2010  

• Τον Ν. 3886/2010  

• Τον Ν. 3548/2007 

• Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ) 

• Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013 

• Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το 

άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 

(Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12) 

• Τον Ν. 2362/1995 

• Το Π.Δ. 80/2016 

• Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» 

• Την Υ.Α. Π1/2390/2013 

• Τον Ν. 4205/2013 ( ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) « Ηλεκτρονική Επιτήρηση υπόδικων 

…και άλλες διατάξεις», ( αρθρ. 9 παρ.4β) 



• Την αρ. Γ2/3732/20-09-1988 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΕΠΘ, ΕΣ & ΟΙΚ (ΦΕΚ 

767/88 τΒ΄) «Δωρεάν σίτιση Μαθητών Καλλιτεχνικών & Μουσικών Γυμνασίων» 

• Το υπ΄ αρ. 27130 / 10-10-2014 έγγραφο του Υπ. Εσ. περί κάλυψης της δαπάνης 

σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων 

• Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/109/οικ. 

8000/16.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-611) «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα 

για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 

• Το άρθρο 2, παρ. 8 της από 14/03/2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊούCOVID-19» 

• Το άρθρο 10, παρ. 3β της από 11/03/2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του». 

•  
Άρθρο 3ο 

Συμβατικά τεύχη 
 Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος 
είναι:  
1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

2. H 01/2022 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

3. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 

4. Η προσφορά του αναδόχου 
  

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης 

Η εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών σχολικών γευμάτων θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό 
Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τους Όρους που θα καθορίσει η Οικονομική 
Επιτροπή  του Δήμου Χερσονήσου. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-
2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07  
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : χχ/χχ/χχχ 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  
χχ/χχ/2022 και ώρα ………………….. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της 
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Άρθρο 5ο 
1. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής   
1.1  Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 
του) ταυτοποιούμενοιως εξής: 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών.  

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 

την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 

Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για 
τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του 
π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 
στην αρμόδια υπηρεσία. 

 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

http://www.promitheus.gov.gr/


 
1.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

1.3. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αυτές παρέχονται έξι (6) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή 

των προσφορών.  

1.4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι 

καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις 

(4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα αιτήματα 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 

Άρθρο 6ο 
Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

(διακήρυξη) 
 
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. 
 

Άρθρο 7ο 
Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής 
της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον 
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 
 

Άρθρο 8ο 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


β) ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) συνεταιρισμοί  
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.  
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 
σύμφωνα με το ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω: 
  

 
Άρθρο 9ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-
102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στον N 4412/2016.  
 
9.2 Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 
 
9.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής 
της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) 
και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 

http://www.promitheus.gov.gr/


Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι 
η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς. 
 
Τεχνική προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται 
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
του). 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου  .pdf  και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 
φέρουν σχετική θεώρηση γνήσιου υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός 
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέακαι κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου.Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή. 
 
 



9.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 
 

Άρθρο 10ο   

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση 
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται 
από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο 
έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
 

Άρθρο 11ο 
Εγγυήσεις 

 α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται στο ποσό των 
8.982,075€1 (1% επί του συνολικού προϋπολογισμού) με ισχύ τουλάχιστον 3 μηνών 
μετά την λήξη υποβολής των προσφορών. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες αμέσως μετά την κατακύρωση των υπηρεσιών σχολικών γευμάτων. 
  

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε 4% επί της συνολικής συμβατικής αξίας 
των υπηρεσιών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
επιστρέφεται στον ανάδοχο των υπηρεσιών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, ισχύει δε δυο (2) μήνες επιπλέον του συμβατού 
χρόνου παράδοσης. 
 

Άρθρο 12ο 
Προθεσμία Παράδοσης 

Η σύμβαση υπηρεσιών σίτισης των μαθητών ισχύει για το σχολικό έτος Μάρτιος 2022- 
Ιούνιος 2024 και μετά τη λήξη της υπάρχουσας σύμβασης.  
 

Άρθρο 13ο 
Παραλαβή 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή κατόπιν 
μακροσκοπικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας και θα συντάσσεται το σχετικό 

 
1 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 

με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.   



πρωτόκολλο για κάθε μήνα παροχής των υπηρεσιών σίτισης. Σε περίπτωση που η 
επιτροπή αμφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή 
περισσοτέρων ειδών σίτισης έχει το δικαίωμα να μην παραλάβει το είδος ή τα είδη.  
 

Άρθρο 14ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ήμερα της διενεργείας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τους ΟΤΑ. Τυχόν έξοδα Χημικού ή εργαστηριακού ελέγχου, βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

 
Άρθρο 15ο 
Πληρωμή 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από το Ταμείο του Δήμου μετά 
την διενέργεια της οριστικής παραλαβής (κάθε μήνα) με την προϋπόθεση ότι θα 
προσκομιστούν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι : 
α) Βεβαίωση των Δ/ντών των σχολείων για την πραγματοποίηση του συσσιτίου, μαζί με 
τα πρωτόκολλα παραλαβής της επιτροπής. 
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 
γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
Δεν θα προσφέρεται συσσίτιο σε μέρες που τα σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω 
καταλήψεων, αργιών,  απεργιών, κακοκαιρίας ή άλλους λόγους σε συνεννόηση με τους 
Δ/ντες των σχολείων. 

 
Άρθρο 16ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ι.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις υπηρεσίες ενός πλήρους μεσημεριανού γεύματος 

για 

τη σίτιση των μαθητών του μουσικού και καλλιτεχνικού σχολείου Ν. Ηρακλείου για 635 

μαθητές για το σχολικό έτος Μάιος 2022- Ιούνιος 2024. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη 

σίτιση και μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού μαθητών. Η σίτιση των μαθητών θα 

γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (5 ημέρες) που είναι ανοιχτά τα 

σχολεία, σύμφωνα με τις σχετικές κάθε φορά αποφάσεις του Υπ. Παιδείας, τις ημέρες 

που κάνουν μαθήματα και όχι τις ημέρες εξετάσεων, ανάλογα με την απόφαση του 

αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με την έναρξη των εξετάσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται 

να έρχεται σε συνεννόηση καθημερινά με τον Δ/ντή του σχολείου, προκειμένου να 

ενημερώνεται για τον ακριβή αριθμό των προς σίτισης μαθητών. Η ημερήσια 

αποζημίωση του αναδόχου θα ανέρχεται από τον αριθμό των ημερησίως δηλωθέντων 

μαθητών από την Δ/νση του σχολείου επί της αξίας του ημερήσιου συσσιτίου για κάθε 

μαθητή. 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να προμηθευτεί τον απαραίτητο, 

πλέον κατάλληλο και σύγχρονο, εξοπλισμό και τα απαραίτητα, πολύ καλής ποιότητας, 

σκεύη και έπιπλα, τραπεζοκαθίσματα κλπ, για την απρόσκοπτη παροχή της εν λόγω 

υπηρεσίας, δηλαδή θερμοθαλάμους, δίσκους κ.τ.λ, και ότι άλλα εργαλεία θεωρεί ο 



ανάδοχος απαραίτητα για την εξασφάλιση της καλύτερης παροχής της εν λόγω 

υπηρεσίας.  

Η υπηρεσία σίτισης των μαθητών θα γίνεται με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού), σύμφωνα 

με τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα. Η παρασκευή 

των γευμάτων θα είναι ημέρας αποκλειόμενης της μεθόδου προκατάψυξης τύπου 

cookand freeze, επί ποινή αποκλεισμού. Το δε σερβίρισμα από τους υπαλλήλους του 

αναδόχου άψογο. Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται μετά την 

ολοκλήρωση της σίτισης του συνόλου των μαθητών και σε συνεννόηση με τον Δ/ντη του 

σχολείου. 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύεται με δικά του έξοδα και δική του 

ευθύνη τα τρόφιμα και τα υλικά για την παρασκευή των φαγητών, και είναι 

αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητά τους. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 

που θα αποτελούν την βάση για την παρασκευή του προσφερόμενου μενού 

περιγράφονται παρακάτω στο κεφ. ΙΙΙ της παρούσης. Το βάρος των μερίδων των 

παρασκευαζόμενων φαγητών καθώς και η ποιότητά τους θα είναι σύμφωνα, επί ποινή 

αποκλεισμού, με την αγορανομική διάταξη 7/2009 όπως ισχύει σήμερα. 

 

Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά 

μπορούν 

να γίνουν μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι το νέο μενού είναι 

ισάξιο 

ποιότητας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη 

ποιοτική σύνθεση των μερίδων, καθώς και τους βάρους τους. 

 

Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά ή διανομή ή διάθεση έτοιμων προς κατανάλωση 

γευμάτων πρέπει να πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο, με την εφαρμογή των 

διαδικασιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος 

ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), με βάση τον κανονισμό 

852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή 

των τροφίμων. 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 HACCP. Η εφαρμογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος αποτελεί 

προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για την 

πλήρη 

εξυπηρέτηση των σιτιζομένων μαθητών.Το προσωπικό του αναδόχου που θα 

αποστέλλεται στο σχολείο θα πρέπει προηγουμένως να διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, 

γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσημα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας θεωρημένα 

από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Υγείας από το οποίο να προκύπτει ότι τα εν λόγω 

άτομα είναι εμβολιασμένα και έχουν κάνει τις αναγκαίες εξετάσεις για μεταδοτικά 

νοσήματα, ηπατίτιδα, φυματίωση κτλ και άρα ικανό για την ως άνω εργασία. Όλα τα 

παραπάνω θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση και των μελών των επιτροπών ελέγχου 



και σε περίπτωση ασθένειας ή ακαταλληλότητάς τους θα πρέπει άμεσα να 

αντικατασταθούν. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις. 

 

Απαγορεύεται η εκ μέρους του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και 

δεξαμενής 

υγραερίου στο χώρο που παραχωρείται από το σχολείο για την συντήρηση των φαγητών 

σε 

κατάλληλη θερμοκρασία. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση φιαλών υγραερίου για τη 

λειτουργία 

σχετικών συσκευών. 

 

Η εποπτεία της λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής των σχολικών γευμάτων και 

ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών, της 

ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού, καθώς και ο 

(αιφνιδιαστικός) έλεγχος της καθαριότητας του χώρου του εστιατορίου, διενεργείται 

από τους επόπτες υγείας της Υπηρεσίας του Δήμου, και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου 

που διενεργείται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανομία, 

Υγειονομική Υπηρεσία Υπουργείου ή τη Δ/νση Εμπορίου, Κτηνιατρικής, ΕΦΕΤ κ.τ.λ.). 

Τα ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από τον 

ανάδοχο, τα δε πορίσματά τους θα υποβάλλονται στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία προς 

ενημέρωση και λήψη σχετικών αποφάσεων όπου τυχόν χρειάζεται. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον 

ασκούν. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που 

υπάγονται στο εστιατόριο, με δικά του έξοδα. Η αναθέτουσα αρχή, μετά από σχετική 

εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας και του 

Δ/ντη του σχολείου μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει υπάλληλό 

του για λόγους υγείας (ψυχικό ή μεταδοτικό νόσημα), ανάρμοστης συμπεριφοράς ή 

έλλειψης καθαριότητας. Ο απολυόμενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν 

δικαιούμενη αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον περιορισμό του 

covid 19 και να εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αναλυτικός πίνακας πλήρων σχολικών γευμάτων για 

τέσσερις εβδομάδες και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του προσφερόμενου 

εδεσματολογίου από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Το προαναφερόμενο ημερήσιο 

εδεσματολόγιο θα πρέπει απαραίτητα να είναι σύμφωνο με τους κανόνες υγιεινής 

διατροφής και τον παρακάτω πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 



ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΝΟΥ 

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡ/ΣΚΕΥΗ 

Κοτόπουλο ψητό, 

πατάτες 

φούρνου, 

σαλάτα, ψωμί, 

φρούτο,νερό   

Παστίτσιο,σαλάτ
α, φέτα ψωμί, 
φρούτο νερό 

Γίγαντες 

φούρνου 

σαλάτα,φέτα 

ψωμί,γλυκό, 

νερό  
 

Κοκκινιστό 

μοσχάρι, πατάτες 

τηγανητές,σαλάτα, 

ψωμί, φρούτο, 

νερό  

Ομελέτα, σαλάτα 
φέτα, ψωμί,φρούτο, 

νερό  

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡ/ΣΚΕΥΗ 

Κοτοσνίτσελ, 

ριζότο, σαλάτα, 

ψωμί, φρούτο, 

νερό  

Μακαρόνια με 
κιμά και τυρί, 
σαλάτα, ψωμί 
φρούτο,νερό 

Γίγαντεςφούρ
νου, σαλάτα, 

φέτα, 
ψωμί,γλυκό, 

νερό  

Ψαροκροκέτα,πατά
τες τηγανητές, 

σαλάτα, 
ψωμί,γλυκό, νερό 

Γεμιστά,ψωμί, 
φέτα, γλυκό,νερό 

 

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡ/ΣΚΕΥΗ 

Κοτόπουλο ψητό,  

πατάτες 

φούρνου, ψωμί, 

σαλάτα, φρούτο, 

νερό  

Μπιφτέκι, 
ριζότο  σαλάτα, 
ψωμί, φρούτο, 

νερό  

Γίγαντες 
φούρνου,σαλά

τα, φέτα 
ψωμί, γλυκό, 

νερό 

Χοιρινή μπριζόλα 
με πατάτες 

τηγανιτές, σαλάτα, 
φρούτο νερό 

Ομελέτα, σαλάτα 
φέτα, ψωμί, νερό, 

φρούτο 

4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡ/ΣΚΕΥΗ 

Κοτοσνίτσελριζό

το,σαλάτα, 

ψωμί,φρούτο, 

νερό  

Σουτζουκάκι, 
πατάτες 

τηγανιτές, 
σαλάτα, ψωμί, 
φρούτο, νερό 

Γίγαντες 
φούρνου, 
σαλάτα, 

φέτα,ψωμί,γλυ
κό 

Μοσχάρι 
γιουβέτσι,  σαλάτα, 

ψωμί, φρούτο, 
νερό  

Ψαροκροκέτα,πατά
τεςτηγανιτές, 
σαλάτα, ψωμί, 
γλυκό, νερό  

 

Όλα τα παραπάνω είναι με ποινή αποκλεισμού. 

Παραπάνω καταγράφεται η σύνθεση του απαιτούμενου μενού σε εικοσαήμερη βάση και 

είναι 

επί ποινή αποκλεισμού. Ο τρόπος παρασκευής και η μορφή του σχολικού γεύματος 

μένουν ανοιχτά στους υποψηφίους. Ωστόσο τα υλικά για την παρασκευή των όσων 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα υλικών της παρούσης. Επιπλέον 

παροχές, οι οποίες θα συντελούν στην βελτίωση της σίτισης των μαθητών όπως π.χ. 

ειδικό μενού νηστειών και διαίτης, πρώτο πιάτο, γλυκό, θα πρέπει να αναγράφεται ως 

τέτοιες (επιπλέον παροχές) και θα ληφθούν υπόψη. 

 

II. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ / ΣΚΕΥΗ 

 



• Θερμοθάλαμοι που να τηρούν τις προδιαγραφές μέσα στους οποίους θα 

μεταφέρονται τα φαγητά προκειμένου να διατηρούνται ζεστά 

• Ισοθερμικά κιβώτια για την μεταφορά των τροφίμων που πρέπει να 

διατηρούνται σε ψύξη όπως γαλακτοκομικά 

• Δίσκοι με χωρίσματα ή πιάτα ή συσκευασίες μιας χρήσης κατάλληλες για 

τρόφιμα 

• Μαχαιροπίρουνα 

• Αλατιέρες, πιπεριέρες 

• Χαρτοπετσέτες 

• Ότι άλλα εργαλεία θεωρεί ο ανάδοχος απαραίτητα για την εξασφάλιση της 

καλύτερης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας 

 

 

Η οργάνωση του εστιατορίου, η προμήθεια των σχετικών μηχανημάτων, εργαλείων, 

επίπλων 

και σκευών και γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδομή του εστιατορίου ανήκει στον 

ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες, καθώς και τη συντήρηση 

αυτών, για όλο το διάστημα διάρκειας της σύμβασης. Η ανάληψη με την προσφορά της 

υποχρέωσης προσκόμισης εξοπλισμού πέραν αυτού που περιγράφεται παραπάνω θα 

ληφθεί υπόψη. 

 

 

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 

ΥΛΩΝ 

Παρακάτω παρατίθενται οι προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτουν τα προς προμήθεια 

τρόφιμα που θα αποτελούν τις πρώτες ύλες για την παρασκευή των σχολικών γευμάτων 

των μαθητών. Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

ποιότητα του τελικού προς προμήθεια προϊόντος και επομένως θέτει αυστηρές 

προδιαγραφές σε όλα τα στάδια παρασκευής του (από την προμήθεια των πρώτων υλών 

έως το σερβίρισμα), τις οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται να δεσμευτεί με υπεύθυνη 

δήλωσή του ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι θα προμηθεύεται τα προϊόντα με τις 

παρακάτω προδιαγραφές και ότι θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε αιφνιδιαστικό 

έλεγχο της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρείται η προμήθεια 

προϊόντων με τις προδιαγραφές που ορίζει η διακήρυξη και η σύμβαση. 

 

1) ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ 

Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, να έχει 

υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σημάνσεις σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά για το βόειο κρέας – διευκρινίζεται ότι θα αφορά βόειο 

νεαρό ζώο 12 έως 24 μηνών – απαιτείται η προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης. 

Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική 

κατάσταση και τα σφαγεία της να ταξινομούνται με μικρή κατηγορία λίπους. 

Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσής του στον φορέα δεν πρέπει να παρουσιάζει 

θερμοκρασία ανώτερη των +7ο C οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 6,1 και μικρότερη του 



5,6 και αλλοίωση του χρώματος της οσμής και της σύστασης. Η μεταφορά του κρέατος 

προς τον φορέα θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα 

με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 

Ο κιμάς θα κόπτεται από κρέας που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια της 

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας ζώου που έχει σφαγεί 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα παράγεται σε εργοστάσιο νομίμως 

αδειοδοτούμενο με Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 

Σε περίπτωση που το κρέας έχει υποστεί κατάψυξη, ο χρόνος συντήρησής του να μην 

υπερβαίνει το ένα (1) έτος. 

 

2) ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ.65%) 

Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι 

λόγω αρρώστιας σε εγκεκριμένα και νόμιμα λειτουργούνται πτηνοσφαγεία, ανεπτυγμένο 

μυϊκό σύστημα με δέρμα λείο και μαλακό ξιφοειδή απόφυση του στέρνου μαλακή και 

άκαμπτη και να έχουν διατραφεί με καλή τροφή. Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσμία, 

απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να φέρουν τη σφραγίδα 

του πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης. Τα προσκομιζόμενα 

κοτόπουλα (τ.65%) να είναι σφαγμένα, αποστειρωμένα, χωρίς κεφάλι και πόδια που 

κόβονται στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς στο συκώτι, 

στομάχι, καρδιά και έντερα. Το βάρος τους πρέπει να είναι 1.200 γρ. έως 1.400 γρ. 

Γενικά πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις.  

Τα τεμαχισμένα κοτόπουλα, να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις 

κείμενες διατάξεις και να προέρχονται από εγκεκριμένη εγκατάσταση με άδεια και 

Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 

 

3) ΨΑΡΙΑ  

Το προσφερόμενο είδος θα είναι φιλετοποιημένα ή τεμαχισμένα μέχρι 15% του βάρους 

τους. Αν ανέρχεται πάνω από τα ανωτέρω όρια, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στη 

συσκευασία του κατ/νου αλιεύματος το καθαρό βάρος του. 

Τα ψάρια θα πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να μην παρουσιάζονται σημεία 

αφυδάτωσης, αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής και γενικά να πληρούν τις 

εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές διατάξεις. 

Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόμιση βεβαίωσης της Δ/νσης 

Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρημένη ιχθυόσκαλα ή από 

εγκεκριμένη εγκατάσταση με HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθμός 

Κτηνιατρικής Έγκρισης). 

 

4) ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Τα οπωρολαχανικά θα είναι Α’ ποιότητας, της εποχής, φρέσκα και θα πληρούν τις 

προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η ύπαρξη ελαττωματικών φρούτων στην ποσότητα 

προς κατανάλωση που μεταφέρεται στο σχολείο. 

Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο 

τιμολόγιο αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του προσκομιζομένου είδους, 

κατηγορία και τόπος προέλευσης και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. 



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης κτλ ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους κτλ ΑΧΛΑΔΙΑ: 

Κρυστάλια κτλ. 

 

5) ΑΥΓΑ 

Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α’ Κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ. και να είναι άνω των 

53 γρ. Το κέντρο προμήθειας θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο ως Ωοσκοπικό Κέντρο 

καθώς και φέρει κωδικό αριθμό ΕΟΚ από την Δ/νση Κτηνιατρικής. Τα δε δικαιολογητικά 

και βεβαιώσεις που αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω απαιτείται να είναι στη διάθεση του 

προμηθευτή για κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. 

 

6) ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 

Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τον κώδικα 

Τροφίμων & Ποτών και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και τη 

μεταφορά. 

Το παστεριωμένο γάλα πρέπει:  

Α. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή 

θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15’’ ή ισοδύναμος 

συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς 

συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος. 

Β. Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση 

στη 

δοκιμασία υπεροξείδασης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος 

με αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξείδασης υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα 

του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλής παστερίωσης». 

Γ. Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία 

που δεν υπερβαίνει τους 6ο C στην οποία και συντηρείται, αποθηκεύεται και διανέμεται, 

η δε διάρκεια της συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας 

παστερίωσης. 

Δ. Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ημερομηνία της 

παστεριώσεως. 

Ε. Να προέρχεται από εγκατάσταση αδειοδοτημένη και εγκεκριμένη από τη Δ/νση 

Κτηνιατρικής. 

 

7) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, παραγόμενο από πρόβειο ή με 

μείγμα πρόβειου-γίδινου γάλακτος, σύμφωνα με τον κώδικα Τροφίμων & Ποτών, από 

εγκεκριμένο τυροκομείο και στην συσκευασία του παραγωγού να αναγράφεται: 

 

α) το ονοματεπώνυμο του παραγωγού, τυροκόμου ή η επωνυμία της επιχείρησης, 

β) η τοποθεσία του τυροκομείου και 

γ) η ημερομηνία παραγωγής. 



Τα τρίμματα αποκλείονται. 

 

8) ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΛΙΠΑΡΑ 3,9% 

Να έχει περιεκτικότητα σε παραδοσιακό λίπος 3,9% από νωπό γάλα, σε συσκ. 200 

γρ.,αεροστεγώς κλεισμένο και να παρασκευάζεται σε εργαστήρια γιαουρτιού 

εγκεκριμένα. Το 

προμηθευόμενο γιαούρτι και τα εργαστήρια παρασκευής τους να πληρούν τις 

προδιαγραφές που θέτει ισχύων κώδικας τροφίμων και ποτών. 

 

9) ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ 

Το νωπό βούτυρο θα παρασκευάζεται από πλήρες και κανονικό γάλα αγελάδος ή 

πρόβειο παστεριωμένο ή να προέρχονται από παστεριωμένη κρέμα, να φέρει 

προστατευτικό περιτύλιγμα έναντι δυσμενών εξωτερικών επιδράσεων και να έχει 

παρασκευασθεί σε εγκαταστάσεις αδειοδοτημένες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά να είναι Α’ ποιότητας και να έχουν παρασκευασθεί σε 

εγκαταστάσεις αδειοδοτημένες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στην προσφορά 

να δηλώνεται η προέλευσή τους. 

 

10) ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΡΥΖΙ 

Τα προμηθευόμενα ζυμαρικά να πληρούν τις διατάξεις του κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών. 

 

11) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα έλαια και παράγωγά τους που θα χρησιμοποιούνται για 

την παρασκευή των σχολικών γευμάτων. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 124 της αρ. 15523/31-08-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/τ.Β’/31-08-

2006). Συγκεκριμένα: 

Πρόκειται αποκλειστικά για: 

• Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που 

παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μη μηχανικές μεθόδους, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Ελαιόλαδο παρθένο, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται 

απευθείας από ελιές και μόνο με μη μηχανικές μεθόδους, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

• Ελαιόλαδο που αποτελείται από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα 

ελαιόλαδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

12) ΑΡΤΟΣ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Ο προσφερόμενος άρτος – αρτοσκεύασμα πρέπει να είναι φρέσκο, παραγωγής της ίδιας 

ημέρας, 70 γρ., παρασκευασμένο από εγκεκριμένους τύπους ή κατηγορίες αλεύρων, 

σύμφωνα με τον κώδικα Τροφίμων & Ποτών. 

 

13) ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 



Τα προσφερόμενα είδη παντοπωλείου θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

Όλα τα προς προμήθεια προϊόντα για τις υπηρεσίες σχολικών γευμάτων καθώς και 

οι μονάδες παραγωγής, συσκευασίας ή διανομής τους πρέπει να είναι σύμφωνα με 

τις διατάξεις Κ.Υ.Α. 15523/31-08-2006 (ΦΕΚ 1187/τ.Β’) και με τους 

κανονισμούς Ε.Κ. 178/2002 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 στους 

οποίους περιγράφονται και οι εκάστοτε κυρώσεις. 

 

Για τη νομιμότητα όλων των παραπάνω θα γίνονται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από τις 

αρμόδιες επιτροπές και οι τυχόν παρατυπίες θα επιφέρουν τις αντίστοιχες κυρώσεις 

(έκπτωτος, πρόστιμα, κτλ) 
 

 
Άρθρο17ο 

Τελικές Διατάξεις 
Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ του Δήμου και του 
Αναδόχου, πριν και μετά την υπογραφή της σύμβασης γίνεται εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων του N. 4412/2016. 
 
 

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: Υπηρεσίες σίτισης των 
μαθητών του Καλλιτεχνικού & του 
Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για 
τη σχολική περίοδο Μάιος 2022- 
Ιούνιος 2024. 

 
 
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Ο υπολογισμός των ποσοτήτων του σχολικού γεύματος  γίνεται βάση των μαθητών επί των 
ημερών λειτουργίας των σχολείων δηλαδή [635 μαθητές Χ 410 ημέρες] Χ 3,45€ τιμή 
μονάδας (Μάιος 2022 – Ιούνιος 2024) 
 
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Παροχή 
υπηρεσιών 
πλήρους 
σχολικού 

γεύματος που 
περιλαμβάνει 
κυρίως πιάτο, 

σαλάτα, 
φρούτο, γλυκό, 

νερό, ψωμί 

Μερίδα / 
υπηρεσία 
σχολικού 
γεύματος 

260.350 3,45 898.207,50€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 260.350 3,45 898.207,50€ 
  ΦΠΑ  13% 116.766,97€ 
  ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
  1.014.974,47€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Η  Εισηγήτρια                                        Ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών                                                   

 
 
 
 

Ελίζα Ιατράκη                                                           Νικόλαος Βασιλάκης  
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