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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Καρπενήσι 01/10/2013                  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ          
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ –ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
        -----------------                                                                 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την 
ενίσχυση του προσωπικού μαγειρείου με μάγειρα με κύρια προσόντα: 
 

Για τον μάγειρα :Πτυχίο ή δίπλωμα ή βεβαίωση σπουδών, ειδικότητας Μαγειρικής τέχνης 
,αντίστοιχο των ΙΕΚ ή Ε.Ε.Σ και με αντίστοιχη προϋπηρεσία σε φορέα ή εταιρεία μαζικής εστίασης για 
ένα έτος τουλάχιστον  

Το προσωπικό που θα διατεθεί στον Παιδικό Σταθμό Καρπενησίου ( Μάγειρας) θα πρέπει να έχει 
περάσει την εκπαίδευση του ΕΦΕΤ σε θέματα «Κανόνων ορθής υγιεινής Πρακτικής» και να φέρει 
βεβαίωση της εταιρείας παροχής εκπαίδευσης ή πιστοποίηση του ΕΦΕΤ ως χειριστής τροφίμων. 

Τέλος θα πρέπει να προσκομίσει το βιβλιάριο Υγείας τους.     
 

1. Χώρος εργασίας  
Ως  χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ορίζεται 
μαγειρείο του Παιδικού Σταθμού  Καρπενησίου. 

2. Προσδιορισμός της εργασίας του αναδόχου με τις εντολές της Υπηρεσίας μας 
     Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου προς τον Παιδικό Σταθμό  Καρπενησίου ,ορίζονται ως 
παρακάτω: 
Α. Για τους Μαγείρους  
 1. Προπαρασκευή φαγητού (προετοιμασία του φαγητού όπως πλύσιμο λαχανικών ,κρεάτων κ.λ.π) 

       2. Παρασκευή και σερβίρισμα φαγητού  
3. Εργασιακές περίοδοι του αναδόχου    

        Η παροχή υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται σε ημερήσια βάση σε μια βάρδια  και το ωράριο της 
βάρδιας , θα γίνεται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του Παιδικού Σταθμού  σύμφωνα με τις ανάγκες 
της υπηρεσίας. 

4. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασίας  
α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στους εργαζόμενους του συνεργείου του, στολές εργασίας 
ομοιόμορφες καθώς και  υποδήματα 
β. Το προσωπικό του αναδόχου θα μισθοδοτείται ,ασφαλίζεται (ατυχήματα ,ασθένεια κ.λ.π) από τον ίδιο 
τον ανάδοχο. 
Γ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην γραμματεία του Παιδικού Σταθμού  ,την 
αναγγελία έναρξης εργασίας στον ΟΑΕΔ, την βεβαίωση του ΙΚΑ για την ασφαλιστική κάλυψη του 
εργαζομένου και θεωρημένο πρόγραμμα εργασίας από την επιθεώρηση εργασίας ,του μηνιαίου 
προγράμματος. 
 
Κάθε εργατική διαφορά που απορρέει από τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο χώρο μας είναι 
υπεύθυνος  και υπόλογος ο ανάδοχος. 
Οι εργαζόμενοι με ευθύνη του αναδόχου υποχρεούνται να καταθέσουν τα βιβλιάρια υγείας στη 
Γραμματεία του  Παιδικού Σταθμού.  
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Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ  
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
H ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΛΕΣΗ 

                        ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
 

 



 

 2 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Καρπενήσι 01/10/2013                  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ          
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ –ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
        -----------------                                                                 
 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 
 

ΕΡΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) 

Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου εστιατορίου του 
Παιδικού Σταθμού  Καρπενησίου , όπως αναλυτικά 

αποτυπώνεται στην συνημμένη τεχνική περιγραφή του 
έργου. ( 1   Μάγειρας με 5ήμερη απασχόληση ) 

 

 

01-11-2013 
έως 31-12-

2013 

 
 

4.000,00 € 

ΓΕΝIKO ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 € 

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Τέσσερις   χιλιάδες    
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ  
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
H ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΛΕΣΗ 

                        ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
 

 
 
 

 


