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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. : 913 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ –ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
  
  

 
 
 
 
 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ: Α)ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ Β)ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/03/2016 ΕΩΣ 28/02/2017» 
 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.953,36 € ευρώ με ΦΠΑ  
(ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 42.600,00 €) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ –ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ενίσχυση του 
προσωπικού μαγειρείου: 
 
 
Α) της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ του Δήμου Καρπενησίου, με ένα μάγειρα και ένα εργάτη μαγειρείου με 

κύρια προσόντα: 
Ι) 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 και 
ΙΙ) Για τον Εργάτη Μαγειρείου ,τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ,χωρίς προϋπηρεσία. 
Όλο το προσωπικό που θα εργαστεί στην Μαθητική Εστία Καρπενησίου (Μάγειρας και Εργατικό 

προσωπικό) θα πρέπει να έχει περάσει την εκπαίδευση του ΕΦΕΤ σε θέματα «Κανόνων ορθής υγιεινής 
Πρακτικής» και να φέρουν βεβαίωση της εταιρείας παροχής εκπαίδευσης ή πιστοποίηση του ΕΦΕΤ ως 
χειριστές τροφίμων. 

Τέλος θα πρέπει να προσκομιστούν τα βιβλιάρια Υγείας τα οποία να είναι θεωρημένα από αρμόδια αρχή, 
τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο, που να πιστοποιούν ότι το προσωπικό δεν πάσχει από νοσήματα που 
μπορούν να μεταδοθούν με τα τρόφιμα. Το βιβλιάριο υγείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιλογή. 

 
1. Χώρος εργασίας  
Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ορίζεται το μαγειρείο -
εστιατόριο της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου. 
 
2. Προσδιορισμός της εργασίας του αναδόχου με τις εντολές της Υπηρεσίας μας 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου προς την Μ.Ε Καρπενησίου ,ορίζονται ως παρακάτω: 
2.1 Για το Μάγειρα 

Προπαρασκευή –παρασκευή και σερβίρισμα φαγητού 
2.2 Για το εργατικό προσωπικό 

α. Επιμελημένο πλύσιμο λαχανικών ,φρούτων ,πουλερικών, κρεάτων ψαριών κ.λ.π 
β. Επιμελημένο καθαρισμό προϊόντων και διαφόρων άλλων υλικών( οσπρίων ,λαχανικών ,κ.λ.π) 
γ. Άριστο πλύσιμο των δίσκων ,πιάτων ποτηριών ,μαχαιριών, πιρουνιών ,κουταλιών κ.λ.π 
δ. Άριστο πλύσιμο με τα χέρια  όλων των συσκευών , εργαλείων και συσκευών του μαγειρείου. 
ε. Επιμελημένη καθαριότητα της επιφάνειας των τραπεζιών του εστιατορίου  
στ. Άριστο καθαρισμό όλων των χώρων του μαγειρείου. 
ζ. Κάθε άλλη εργασία που έχει σχέση με την παρασκευή γευμάτων και δεν αναφέρθηκε παραπάνω. 
η. Μεταφορά των απορριμμάτων μέσα σε νάιλον σακούλες από το μαγειρείο στο σημείο τοποθέτησης των 
απορριμμάτων της ΜΕ Καρπενησίου. 
 

3. Εργασιακές περίοδοι του αναδόχου 
Η παροχή υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται σε ημερήσια βάση και η κατανομή του προσωπικού του 
αναδόχου καθώς και το ωράριο της βάρδιας, θα γίνεται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της Μ.Ε 
Καρπενησίου, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
4. Απασχολούμενο εργατικό προσωπικό  
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει έμπειρο και ικανό εργατικό προσωπικό από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή (ήτοι για 5 ημέρες την εβδομάδα με 1 μάγειρα και 1 εργάτη Μαγειρείου ,για 8 ώρες ημερησίως 
από 01/03/2016 έως 28/02/2017).Τα ρεπό του προσωπικού θα τα καλύπτει ο ανάδοχος με άλλα δικά του 
άτομα. Το προσωπικό πρέπει να είναι σε άριστη συνεργασία με το προσωπικό της ΜΕ Καρπενησίου, και υπό 
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την εποπτεία και τις οδηγίες του υπευθύνου της Μαθητικής Εστίας και να εφαρμόζει τις Γενικές Οδηγίες και 
εγκύκλιους. 
 
5. 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) Το προσωπικό του αναδόχου όταν προσέρχεται και αναχωρεί θα υπογράφει σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται 
και θα ελέγχεται από την υπεύθυνο της ΜΕ Καρπενησίου. 
δ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην γραμματεία της Μ.Ε, την αναγγελία έναρξη εργασίας 
στον ΟΑΕΔ, την βεβαίωση του ΙΚΑ για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων 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 

της Εστίας 

Τα τυπικά προσόντα όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή (αντίγραφα)θα κατατεθούν από τον ανάδοχο 

στην Επιτροπή όπου θα κάνει τον Έλεγχο. 
Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει τις εξοφλητικές αποδείξεις κάθε τέλος του μήνα και της ΑΠΔ με 

πληρωμένες τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων ανεξάρτητα από την ροή αποπληρωμής του έργου 

από το Δήμο Καρπενησίου. 

 
6. Λοιπές υποχρεώσεις  
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την επιπλέον υποχρέωση για την απασχόληση σε αργίες και Σαββατοκύριακα (και 
για επιπλέον δώδεκα (12) ημέρες) αν ζητηθεί από το δήμο χωρίς καμία προσαύξηση της αμοιβής του, για 
Κυριακές και εξαιρέσιμες να παρέχει τις υπηρεσίες του αν του ζητηθεί από τον προϊστάμενο της Εστίας όταν 
σε αυτή παραμένουν μαθητές ή υπάρχει φιλοξενία χωρίς να προβάλει καμιά αντίρρηση. 
 
Β) των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του Δήμου Καρπενησίου, με ένα μάγειρα με κύρια προσόντα: 

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. 

Ο Μάγειρας που θα εργαστεί στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου  θα πρέπει να έχει 
περάσει την εκπαίδευση του ΕΦΕΤ σε θέματα «Κανόνων ορθής υγιεινής Πρακτικής» και να φέρουν βεβαίωση 
της εταιρείας παροχής εκπαίδευσης ή πιστοποίηση του ΕΦΕΤ ως χειριστές τροφίμων. 

Τέλος θα πρέπει να προσκομιστεί το βιβλιάριο Υγείας το οποίο να είναι θεωρημένο από αρμόδια αρχή, 
τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο, που να πιστοποιούν ότι το προσωπικό δεν πάσχει από νοσήματα που 
μπορούν να μεταδοθούν με τα τρόφιμα. Το βιβλιάριο υγείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιλογή. 

 
1. Χώρος εργασίας  
Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ορίζεται το μαγειρείο-
εστιατόριο των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου. 
 
2. Προσδιορισμός της εργασίας του αναδόχου με τις εντολές της Υπηρεσίας μας 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου προς τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, ορίζονται ως παρακάτω: 

α. Προπαρασκευή (προετοιμασία του φαγητού όπως επιμελημένο πλύσιμο λαχανικών, κρεάτων κ.λ.π) 
β. 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 των Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
4. Απασχολούμενο εργατικό προσωπικό  
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει έμπειρο και ικανό εργατικό προσωπικό από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή (ήτοι για 5 ημέρες την εβδομάδα με 1 μάγειρα, για 8 ώρες ημερησίως για χρονικό διάστημα από 
01/03/2016 έως 27/04/2016,από 09/05/2016 έως 29/07/2016, από 01/09/2016 έως 23/12/2016 και από 
09/01/2017 έως 28/02/2017). 
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Τα ρεπό του προσωπικού θα τα καλύπτει ο ανάδοχος με άλλα δικά του άτομα. Το προσωπικό πρέπει να είναι 
σε άριστη συνεργασία με το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, και υπό την εποπτεία και τις 
οδηγίες του υπευθύνου των Παιδικών Σταθμών και να εφαρμόζει τις Γενικές Οδηγίες και εγκύκλιους. 
 
5. 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) Το προσωπικό του αναδόχου όταν προσέρχεται και αναχωρεί θα υπογράφει σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται 
και θα ελέγχεται από την υπεύθυνο των Παιδικών Σταθμών του Δήμου. 
δ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην γραμματεία των Παιδικών Σταθμών, την αναγγελία 
έναρξη εργασίας στον ΟΑΕΔ, την βεβαίωση του ΙΚΑ για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων 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 

των Παιδικών Σταθμών. 

Τα τυπικά προσόντα όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή (αντίγραφα)θα κατατεθούν από τον ανάδοχο 

στην Επιτροπή όπου θα κάνει τον Έλεγχο. 
Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει τις εξοφλητικές αποδείξεις κάθε τέλος του μήνα και της ΑΠΔ με 
πληρωμένες τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων ανεξάρτητα από την ροή αποπληρωμής του έργου 
από το Δήμο Καρπενησίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καρπενήσι 25-01-2016 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 H AN/TΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  
  
  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΛΕΣΗ 
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ –ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η : 

 Τις διατάξεις των άρθρων 103, 209 παρ. 2 και 273 παρ. 1 του ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

 Τις διατάξεις του π.δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

 Τις απαραίτητες πιστώσεις ποσού που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του οικονομικού 

έτους 2016 και 2017, στον Κ.Α. 15-6117.005 &15.6117.006, 

Συντάχθηκαν τα παρακάτω άρθρα: 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών: 
Α) «Ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου-εστιατορίου για την Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου» για το 
διάστημα από 01-3-2016 έως 28-2-2017 είναι συνολικού  προϋπολογισμού: 35.520,00 € με Φ.Π.Α (με 
υπάρχουσα πίστωση για το οικονομικό έτος 2016 29.600,00 €)  και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6117.005. 
Β) «Ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου-εστιατορίου των Παιδικών σταθμών Δήμου Καρπενησίου» για το 
διάστημα από 01/03/2016 έως 27/04/2016,από 09/05/2016 έως 29/07/2016, από 01/09/2016 έως 23/12/2016 
και από 09/01/2017 έως 28/02/2017 είναι συνολικού  προϋπολογισμού:15.600,00 € με Φ.Π.Α (με υπάρχουσα 
πίστωση για το οικονομικό έτος 2016 13.000,00 €) και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6117.006. 

 
Άρθρο 2ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
1. Η διακήρυξη. 
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές.  
3. Το τιμολόγιο προσφοράς. 
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
5. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 
Άρθρο 3ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Το προσωπικό που θα απασχολεί θα πρέπει να έχει προσληφθεί νόμιμα και να καταβάλλονται πλήρως 

και εμπρόθεσμα οι ασφαλιστικές του εισφορές και να είναι ειδικά εκπαιδευμένο. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί την σχετική νομοθεσία που αφορά στις προϋποθέσεις, στις αποδοχές , 

στην ασφαλιστική κάλυψη, στην ασφάλεια κ.λ.π. του προσωπικού του, έναντι του οποίου θα έχει την πλήρη 

και αποκλειστική ευθύνη και θα είναι υπεύθυνος απέναντί του τόσο ποινικά όσο και αστικά , για κάθε ατύχημα 

που τυχόν προκύψει σε βάρος του προσωπικού του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του. Σε περίπτωση 

που θα διαπιστωθεί παράβαση των όρων αυτών θα καταγγέλλεται η σύμβαση. 

Όλα τα έξοδα χρήσης, όπως η μεταφορά του προσωπικού, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις του Δήμου 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου είναι υποχρεωμένος να παρέχουν όλα τα μέσων και στοιχεία τα 

οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

 
Άρθρο 5ο : Συμβατικός χρόνος  

Ο συμβατικός χρόνος των υπηρεσιών είναι : 
α)για την  παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Επιλογή αναδόχου υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου για 
την Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου» για το διάστημα από 01-3-2016 έως 28-2-2017. 
β)για την  παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Επιλογή αναδόχου υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου των 

Παιδικών σταθμών Δήμου Καρπενησίου» για το διάστημα 01/03/2016 έως 27/04/2016,από 09/05/2016 έως 

29/07/2016, από 01/09/2016 έως 23/12/2016 και από 09/01/2017 έως 28/02/2017. 
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Άρθρο 6ο : Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 

επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά 

γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος 

(ανάδοχος) ή ο εντολέας (Δήμος) είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 

αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 

ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν 

λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες . 

Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 

υπηρεσιών και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή 

δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη 

καθ'όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 
Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της 

δημοπρασίας. 

 
Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καρπενήσι 25-01-2016 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 H AN/TΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  
  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΛΕΣΗ 
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ –ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από 01/03/2016 ΕΩΣ 28/02/2017 

 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΦΠΑ 23% 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

112,90 € 255 28.789,50 € 6.621,58 € 35.411,08 € 

 
 
 

ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 29.578,67 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καρπενήσι 25-01-2016 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 H AN/TΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  
  
  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΛΕΣΗ 
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ –ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ για χρονικό διάστημα από 01/03/2016 έως 27/04/2016,από 
09/05/2016 έως 29/07/2016, από 01/09/2016 έως 23/12/2016 και από 09/01/2017 έως 28/02/2017 

 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΦΠΑ 23% 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

58,50 € 216 12.636,00 € 2.906,28 € 15.542,28 € 

 
 
 
 

ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 12.879,94 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καρπενήσι 25-01-2016 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 H AN/TΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  
  
  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΛΕΣΗ 
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ –ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από 01/03/2016 ΕΩΣ 28/02/2017 

 

Του: ..……………………………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα τ…………………………………………… οδός……………………………..…………………………………. 

αρ.………… Τ.Κ. ….………………… Τηλ. …………………….……..……….Fax…………………..…..………… 

………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

Προς: 

Δήμο Καρπενησίου 

Την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παραπάνω υπηρεσίας 

 

Αφού έλαβα γνώση της προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας που 

αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των λοιπών τευχών της 

υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με το ακόλουθο ποσό 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%. 

 

 

Συνολική δαπάνη _____________________€,    ήτοι ποσοστό έκπτωσης ________________% 

 

 

Ολογράφως:    ________________________________________________________________ 

 

 
Καρπενήσι …….-………-2016 

 
Ο Προσφέρων 

  
  
  
  
  
  

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ –ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από 01/03/2016 έως 27/04/2016,από 09/05/2016 έως 

29/07/2016, από 01/09/2016 έως 23/12/2016 και από 09/01/2017 έως 28/02/2017 
 

 

Του: ..……………………………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα τ…………………………………………… οδός……………………………..…………………………………. 

αρ.………… Τ.Κ. ….………………… Τηλ. …………………….……..……….Fax…………………..…..………… 

………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

Προς: 

Δήμο Καρπενησίου 

Την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παραπάνω υπηρεσίας 

 

Αφού έλαβα γνώση της προκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας που 

αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των λοιπών τευχών της 

υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με το ακόλουθο ποσό 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%. 

 

 

Συνολική δαπάνη _____________________€,    ήτοι ποσοστό έκπτωσης ________________% 

 

 

Ολογράφως:    ________________________________________________________________ 

 

Καρπενήσι …….-………-2016 
 

Ο Προσφέρων 
  
  
  
  
  
  

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων) 
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