ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CATERING)
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Αθήνα, 10-07-2018
Το Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (εφεξής Ρ.Ε.Σ.),
σύμφωνα με την από 10-07-2018 απόφαση του Πολυμελούς του Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε σχέση
με την τιμή και την ποιότητα, για την παροχή γευμάτων (catering) προς σίτιση των μαθητών του Οικοτροφείου της, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και διανέμεται από τη
Γραμματεία του Ιδρύματος καθημερινώς από ώρα 9:00 μέχρι 14:00 ή παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος www.rizarios.gr.
1. -Τόπος των προσφερομένων υπηρεσιών: Τα Διδακτήρια του Ιδρύματος επί της οδού Ριζάρη αρ. 1 στο Χαλάνδρι Αττικής.
2. -Αριθμός σιτιζομένων ημερησίως : (άρθρο 41).
3. -Ημερήσια γεύματα: δύο (2), μεσημέρι – βράδυ.
4. -Διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης: Από την υπογραφή της (σύμβασης) και μέχρι την 30-06-2019, οπότε λύεται αυτομάτως. Κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί.
5. -Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της προμήθειας.
6. -Τεύχη Διακήρυξης διανέμονται στους ενδιαφερομένους από τα
Γραφεία Διοικήσεως του Ιδρύματος, Λεωφ. Βασ. Σοφίας αριθμ. 51, 4ος όροφος, ή ηλεκτρονικά, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:00 μέχρι 14:00.
7. -Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν
θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.rizarios.gr, στην
κατηγορία Ειδήσεις  Προκηρύξεις.
8. -Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 210 72
10 661 και 210 72 19 502 καθημερινώς από ώρα 9:00 μέχρι 14:00.
9. -Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον συγκεντρώνουν τις
προϋποθέσεις των όρων της παρούσης, έχουν :
9.1.- όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Ελλάδα ή

την ΕΕ εμπόριο ή χονδρεμπόριο ή βιομηχανία των παραπάνω ειδών,
9.2.- συνεταιρισμοί των εις την προηγούμενη παράγραφο αναφερομένων προσώπων,
9.3.- ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
10. -ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με απόδειξη στη Γραμματεία της Ρ.Ε.Σ. (Βασ.
Σοφίας 51, 4ος όροφ.), με οποιοδήποτε τρόπο (με courier ή αυτοπροσώπως, ή με εκπρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο), σε κλειστό-σφραγισμένο
φάκελο, μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και από ώρα
9:00 – 12:00.
11. -Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον οριζόμενο
ή εκπρόθεσμα.
12. -Το άνοιγμα και καταγραφή των οικονομικών προσφορών θα λάβει χώρα αμέσως μετά τη λήξη της άνω προθεσμίας στα Γραφεία Διοικήσεως
του Ιδρύματος (Βασ. Σοφίας 51, 4ος όροφ.), ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού που θα ορισθεί από το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ..
13. -Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, όσων υποψηφίων τα
προσκομισθέντα έγγραφα έχουν κριθεί πλήρη, θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός (δέκα) 10 εργασίμων ημερών από την ημέρα του
διαγωνισμού και αφού κληθούν προηγουμένως οι υποψήφιοι να προσκομίσουν δείγματα των προσφερομένων ειδών διατροφής προς αξιολόγηση και να
παράσχουν διευκρινίσεις ή βελτιώσεις, αν ζητηθεί.
14. -Η κλήση σε κάθε φάση της διαδικασίας και η γνωστοποίηση του
αποτελέσματος θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που θα
έχει δηλώσει εγγράφως κάθε υποψήφιος.
15. -Η ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη θα γίνει με απόφαση του
Πολυμελούς Συμβουλίου, το οποίο δεν δεσμεύεται από τη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
16. -Η προς τον επιλεγέντα Ανάδοχο κοινοποίηση της απόφασης προσωρινής κατακύρωσης έχει την έννοια της πληροφόρησης και όχι της σύναψης Συμβάσεως.
17. -Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (εξήντα) 60 ημέρες από την
ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής. Σε περίπτωση ματαίωσης και επα-
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νάληψης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν νέες
προσφορές, εφόσον έχει παρέλθει η άνω 60νθήμερος προθεσμία.
18. -Αυτός που θα επιλεγεί προσωρινώς υποχρεούται να προσέλθει
προς υπογραφή της συμβάσεως κατόπιν προσκλήσεως που θα λάβει χώρα εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης του Π.Σ., υπόδειγμα της οποίας κατά τα βασικά μέρη της επισυνάπτεται στην παρούσα ως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Σε περίπτωση αρνήσεως του ή μη προσελεύσεως εντός της
ταχθείσης προθεσμίας, ο προσωρινώς αναδειχθείς θα εκπίπτει αυτοδικαίως
και το Πολυμελές Συμβούλιο της Ρ.Ε.Σ. θα δύναται, κατά την ελεύθερη κρίση του είτε να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης υποψήφιο είτε
να επαναλάβει το διαγωνισμό.
19. -Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Ρ.Ε.Σ. δεν δεσμεύεται από την ανακοίνωση αυτή για το χρόνο οριστικής επιλογής και αναδείξεως προμηθευτή
και διατηρεί γενικά το δικαίωμά της, ακόμη και μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, να ζητήσει βελτίωση της επιλεγείσης προσφοράς, τροποποίηση των όρων, ακόμη δε δύναται ελευθέρως να ματαιώσει ή επαναλάβει το διαγωνισμό κατά πάντα χρόνο και μέχρι την υπογραφή της συμβάσεως, χωρίς ουδείς των διαγωνιζομένων να αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση
εξ οιασδήποτε αιτίας.
20. -ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Η προσφορά, επί ποινή απόρριψης της συνολικώς, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
20.1.- Την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σε κλειστό φάκελο) η οποία θα
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα για τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος στοιχεία (υλικοτεχνική υποδομή της εταιρείας, χρησιμοποιούμενα υλικά, τόπος προέλευσης, ποιότητα, βαθμολόγηση, στοιχεία
που να αποδεικνύουν την εμπειρία του διαγωνιζομένου κ.λ.π.).
20.2.- Την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σε κλειστό φάκελο), η
οποία θα περιλαμβάνει τιμή μονάδος ανά γεύμα κατ’ άτομο σε ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α..
20.3.- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό,
ανεγνωρισμένης Τράπεζας σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα
υπόδειγμα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, και
20.4.- Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα.
21. -Η προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προμήθειας και
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όχι μέρος αυτής. Προσφορές που θα αφορούν είδη με ουσιώδεις διαφορές
των στην παρούσα προκήρυξη αναγραφομένων ή που περιέχουν όρους περιοριστικούς ή αντικείμενους προς τους όρους της παρούσης ή υπό αίρεση
ή εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές θα απορρίπτονται.
22. -Όσον αφορά στην Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής διευκρινίζεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Σχολής μαζί με την προσφορά και εγγύηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, οριζόμενη στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00), με εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας η οποία θα τους επιστραφεί ένα
μήνα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Αυτός που θα αναδειχθεί
προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει την ημέρα υπογραφής της
συμβάσεως νέα ισόποση (€ 2.000,00) εγγυητική επιστολή, ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες πέραν του χρόνου λήξεως της συμβάσεως, σύμφωνα με
το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, η οποία θα
παραμείνει στο Ταμείο της Σχολής ατόκως, ως εγγύηση καλής εκτελέσεως
και θα του αποδοθεί μετά την σύμφωνη προς τους όρους του παρόντος ολοσχερή εκτέλεση της προμήθειας. Ως προς το περιεχόμενο των εγγυητικών
επιστολών ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς. Στην περίπτωση μη
προσέλευσης ή άρνησης της υπογραφής της σύμβασης, καταπίπτει υπέρ
της Ρ.Ε.Σ. η εγγύηση ή η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που έχει κατατεθεί λόγω ποινικής ρήτρας, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας
της Ρ.Ε.Σ. από την αιτία αυτή και ειδικότερα από τη διαφορά τιμής που θα
επιβαρυνθεί για την αναπλήρωση της προμήθειας φαγητού από άλλον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού.
23. -Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται αντί εγγυητικής επιστολής να καταθέσουν το ποσό αυτής σε μετρητά στο Ταμείο του Ιδρύματος, το οποίο θα
αναλάβουν ατόκως μετά την σύμφωνη προς τους όρους του παρόντος ολοσχερή εκτέλεση της προμήθειας.
24. -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Η αξιολόγηση των
προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά
σε σχέση με την τιμή και την ποιότητα και με βάση τον τύπο:
50% Χ βαθμολογία ποιότητας υποψηφίου / υψηλότερη επιτευχθείσα βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων + 50% Χ μικρότερη
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οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των υποψηφίων / οικονομική προσφορά υποψηφίου.


Η βαθμολογία ποιότητος ορίζεται από 0-100 βαθμούς.



Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τιμή μονάδος ανά γεύμα

κατ’ άτομο σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.


Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται

στη βαθμολογία του κριτηρίου της ποιότητας του υποψηφίου, σύμφωνα
με την παραπάνω σχέση, θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία σε υπηρεσίες
μαζικής σίτισης, που έχουν παρασχεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με
τη σημερινή μορφή της επιχείρησης κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη.
Συγκεκριμένα, θα ληφθεί υπόψη το πλήθος των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών, ο ημερήσιος μέσος όρος των σιτισθέντων, ο συνολικός κύκλος εργασιών από την παραπάνω μαζική σίτιση (αξία εκτελεσθέντων
έργων). Επιπλέον, κατά τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της ποιότητας
του υποψηφίου, θα συμπεριληφθεί και η αξιολόγηση των δειγμάτων των
προσφερομένων ειδών διατροφής από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
25. -∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
25.1.- Πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα των ενδιαφερομένων (νομικά
πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών).
25.2.- Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητός του, τη φερεγγυότητά του και την αξιοπιστία του (ενδεικτικώς: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
ενέργειες, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήμιση κ.λ.π.).
25.3.- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.
25.4.- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, όλων των εμπλεκομένων ασφαλιστικών φορέων.
25.5.- Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης
του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έναρξης των παραπάνω.
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25.6.- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, η
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν Γεωργικό ή Κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή της
προσφοράς του.
25.7.- Βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς.
25.8.- Πιστοποίηση ELOT.
25.9.- Υπεύθυνη δήλωση: α) ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του διοικητική
διαδικασία για παραβάσεις σχετικές με την άσκηση της δραστηριότητός του
ή (δεν εκκρεμεί) ανάλογη πειθαρχική διαδικασία ενώπιον οιουδήποτε οργάνου ή αρχής και δεν έχει εκπέσει από ανάλογο έργο προμήθειας δημοσίου
ή ιδιωτικού φορέα, ως επίσης ότι δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσε
τις συμβατικές υποχρεώσεις του.
25.10.- Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των εγγράφων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται όλους τους όρους του ανεπιφυλάκτως.
26. -Η έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού από τα παραπάνω καθιστά την προσφορά αυτομάτως απορριπτέα στο σύνολό της με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων.
26.1.- Η έλλειψη πιστοποιητικού δύναται να θεραπευτεί εφόσον προσκομισθεί εντός δύο ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού (ώρα
14:00).
26.2.- Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται κατά Νόμον ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν δύναται να εκδοθούν τα συγκεκριμένα
έγγραφα και το λόγο της αδυναμίας αυτής ως και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω δυσμενείς για τον υποψήφιο νομικές
καταστάσεις.
27. -Η Ρ.Ε.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο
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για την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του προσφέροντος.
28. -Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί τους χώρους παρασκευής φαγητών όλων των υποψηφίων που συμμετέχουν καθώς και να ζητήσει τη συνδρομή οποιουδήποτε κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού, χωρίς καμία ειδοποίηση, προκειμένου να διαπιστώσει, εάν τα όσα αναφέρονται στις προσφορές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
29. -Αποκλείεται της συμμετοχής, ο Προσφέρων εις βάρος του οποίου
υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή όταν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε
η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή την επαγγελματική του ιδιότητα, το
οποίο αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές, δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής ή δεν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με
τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής ή είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
κάθε φορά ή έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του.
30. -Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν και για τα φυσικά ή νομικά
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πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή
παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν
υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
31. -Η παράδοση γευμάτων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Οικοτροφείου της Σχολής στο Χαλάνδρι Αττικής, κατόπιν συνεννοήσεως με τον
Οικονόμο, με επιμέλεια, κίνδυνο και έξοδα του προμηθευτή και με μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους του Νόμου περί υγιεινής.
32. -Η ενεργοποίηση της συμβάσεως θα αρχίσει εντός δύο ημερών από
την επίδοση της εγγράφου ειδοποιήσεως της Σχολής, η δε πληρωμή θα γίνεται τοις μετρητοίς βάσει των υποβαλλομένων από τον προμηθευτή δικαιολογητικών σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών της Ρ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε
ημερολογιακού μήνα.
33. -Η παραλαβή των γευμάτων θα γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής
της Σχολής, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του πολυμελούς Συμβουλίου
της Ρ.Ε.Σ. και θα ελέγχει την ποσότητα και την ποιότητα του παραδιδομένου είδους, απορρίπτουσα τα τυχόν ακατάλληλα και τα μη πληρούντα τους
όρους της παρούσης προκηρύξεως. Η ποιότητα μπορεί να ελέγχεται και με
χημικές εξετάσεις, τα πορίσματα των οποίων θα είναι υποχρεωτικά για τον
προμηθευτή.
34. -Εάν απορριφθεί ως ακατάλληλο το προσφερόμενο είδος, για οποιαδήποτε αιτία, ο προμηθευτής υποχρεούται άμεσα να το αντικαταστήσει
με άλλο που θα πληροί τους όρους της προκηρύξεως. Ο έλεγχος και η κρίση της ποιότητας ή ποσότητας του χορηγουμένου είδους είναι αποκλειστικό
έργο της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής της Σχολής, της οποίας η απόφαση είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.
35. -Την ποσότητα του είδους που προσκομίζεται για παράδοση και
που απορρίπτει η Επιτροπή Παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται να την
παραλάβει αμέσως, με δαπάνη του χωρίς η Σχολή να έχει καμία υποχρέωση
για διαφύλαξη αυτής. Κάθε δαπάνη της Σχολής προς φύλαξη ή απομάκρυνση προϊόντων θα βαρύνει τον προμηθευτή.
36. -Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος για κάθε παράβαση των όρων
του παρόντος (ενδεικτικά αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατ' εξακολούθηση ουσιώδεις
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όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί, εφόσον μετά από δύο τουλάχιστον
διαδοχικές σχετικές έγγραφες επισημάνσεις της Ρ.Ε.Σ. δεν συμμορφώνεται
με τις υποδείξεις της). Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτει υπέρ της Ρ.Ε.Σ. η
εγγύηση ή η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί λόγω
ποινικής ρήτρας, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Ρ.Ε.Σ.
από την αιτία αυτή και ειδικότερα από τη διαφορά τιμής που θα επιβαρυνθεί για την αναπλήρωση της προμήθειας φαγητού από άλλον προμηθευτή
μέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού.
37. -Η Ρ.Ε.Σ. δικαιούται να αξιώσει από τον Ανάδοχο αποζημίωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της από την παράβαση των υποχρεώσεών
του.
38. -Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, ούτε να
υποκατασταθεί από τρίτο πρόσωπο στην εκτέλεση του έργου, χωρίς τη ρητή
έγγραφη συναίνεση της Ρ.Ε.Σ..
39. -Η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή στον διαγωνισμό, αποτελεί δήλωση του υποβάλλοντος την προσφορά, ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης προκηρύξεως.
40. -ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
40.1.- Οι χρησιμοποιούμενες για την παρασκευή του φαγητού πρώτες
ύλες θα πρέπει να είναι ελληνικής προέλευσης, αρίστης ποιότητας, να
πληρούν τις αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις
καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
40.2.- Η παρασκευή των φαγητών να γίνεται με ελαιόλαδο έξτρα παρθένο, τα κρέατα να είναι νωπά άνευ οστών α' ποιότητας και το κοτόπουλο να είναι μόνο στήθος ή μπούτι, ο δε κιμάς νωπός μοσχαρίσιος.
40.3.- Τα ψάρια θα είναι τα μεν μεγάλα (πέρκα, γαλέος, σφυρίδα, ξιφίας, κλπ) κατεψυγμένα, τα δε άλλα (γαύρος, μαρίδα, σαρδέλα, τσιπούρα, λαβράκι κλπ) φρέσκα ιχθυοτροφείου, άπαντα ελληνικής προέλευσης & παραγωγής.
40.4.- Φαγητά όπως λαδερά και σούπες θα έχουν τη σωστή αναλογία
σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή ζυμαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόμενο.
40.5.- Το τριμμένο τυρί για το σύνολο τον υπό προμήθεια έτοιμων φαγητών, που συνοδεύονται με αυτό, θα παραδίδεται ξεχωριστά σε μεγα-
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λύτερη συσκευασία.
40.6.- Το βάρος των φαγητών, ανά μερίδα που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι υπολογίζεται σε μαγειρεμένη μορφή.
40.7.- Τα σκεύη που θα χρησιμοποιούνται για την παράδοση θα είναι
καθαρά και απολυμασμένα, ισοθερμικά και οπωσδήποτε θα είναι σκεπασμένα.
40.8.- Να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής στον εξοπλισμό, στην
προετοιμασία, παρασκευή και φύλαξη σε όλα τα στάδια μεταφοράς και
παράδοσης των φαγητών.
40.9.- Τα φαγητά θα παραδίδονται συνολικά και όχι ξεχωριστά κατά
μερίδα σε θερμαινόμενο σκεύος το μεν μεσημεριανό έως την 13:30 &
το δε δείπνο έως την ώρα 19:45.
41. -Ο αριθμός των μερίδων ημερησίως θα κυμαίνεται αναλόγως προς
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον αριθμό των σπουδαστών που θα διαιτώνται εσωτερικώς. Προϋπολογίζεται κατά μέσον όρον αριθμός 16-60 μερίδων
για το μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και περίπου μέχρι 16 μερίδες
το βράδυ τις ίδιες ημέρες. Ο ακριβής αριθμός των μερίδων θα προσδιορίζεται την προηγούμενη ημέρα από τον Οικονόμο της Σχολής. Το Σαββατοκύριακο προϋπολογίζεται αριθμός μερίδων 0 έως 16 μεσημέρι/βράδυ και θα
προσδιορίζεται κάθε Παρασκευή μεσημέρι εγγράφως.
42. -Ο Ανάδοχος θα δεσμευθεί ότι δύναται να καλύψει τυχόν αυξημένες
ανάγκες εφόσον θα έχει ειδοποιηθεί προς τούτο εγγράφως πριν από 24 ώρες.
Ως έγγραφη ειδοποίηση θεωρείται η με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
43. -Η σύνθεση εκάστου γεύματος και δείπνου θα είναι σύμφωνα με
το προτεινόμενο ενδεικτικό πρόγραμμα συσσιτίου με ιδιαίτερη προσοχή κατά τις ημέρες των νηστειών και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά καθημερινώς
κυρίως πιάτο, σαλάτα, τυρί, φρούτο και μία ή δύο φορές την εβδομάδα
γλυκό, με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του προσφερόμενου φαγητού,
καθώς απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 14–18 ετών.
44. -Η ποιότητα και η σύνθεση του προσφερόμενου γεύματος και δείπνου
θα ελέγχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, από τον ιατρό της Σχολής και σε
καθημερινή βάση από τον Διευθυντή του Οικοτροφείου της Σχολής.
45. -Νόμισμα προσφερόμενης τιμής το Ευρώ και εφαρμοστέο δίκαιο το
Ελληνικό, αρμόδια δε τα Δικαστήρια των Αθηνών.
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46. -Η αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμβάσεως και αποκλεισμού του σε επόμενους διαγωνισμούς της
Ρ.Ε.Σ..
47. -Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών παράδοσης η Ρ.Ε.Σ. δύναται
να επιβάλει ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου για κάθε καθυστέρηση σε
ποσοστό 20% επί της συμβατικής αξίας των παραδοτέων που καθυστέρησαν, η
οποία θα παρακρατείται κατά τη μηναία εκκαθάριση του λογαριασμού.
48. -Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Ρ.Ε.Σ..
49. -Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες
επιβάλλονται αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο Έργο σε κάθε ένα από τα
Μέλη της.
50. -Η άποψη των σιτιζομένων για την ποιότητα και ποσότητα του προσφερομένου φαγητού αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης του τρόπου εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου.
Αθήνα, 10-07-2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΥΜΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
∆ιαιτολόγιο των Ιεροσπουδαστών της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
κατά εβδομάδα, σύμφωνα με τη δυνατότητα της Σχολής.
1.- Από…10-9-18…….Έως…16-9-18……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
10-9-18
ΤΡΙΤΗ
11-9-18
ΤΕΤΑΡΤΗ
12-9-18
ΠΕΜΠΤΗ
13-9-18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14-9-18
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κοτόπουλο κοκκ. –πατάτες τ.
Σαλάτα - φρούτο

Μπιφτέκια -πιλάφι
Σαλάτα - φρούτο

Μουσακάς
Σαλάτα - φρούτο

Πίτσα – πατάτες τ.
Σαλάτα φρούτο

Γεμιστά –πατάτες κοκκ. φ.
Σαλάτα - φρούτο

Μπέργερ μπιφτέκι λαχανικών
–πατάτες τηγ.
Σαλάτα - φρούτο
Μακαρόνια με κιμά
Τυρί τριμ.
Σαλάτα - φρούτο
Φασολάκια (αλάδωτα)
Σαλάτα - φρούτο

Κρέας γιουβέτσι
Τυρί τριμ.
Σαλάτα –πάστα σοκολάτα
Φακές (αλάδωτες)
Σαλάτα –Ζελές φρούτων
Πέρκα φ. – πατάτες τηγ.
Σαλάτα φρούτο

Κεφτεδάκια με σάλτσα
Κοχύλι – τυρί τριμ.
Σαλάτα φρούτο

Κρέας κοκκ. –πατάτες τηγ.
Σαλάτα φρούτο

Παστίτσιο
Σαλάτα - φρούτο

15-9-18
ΚΥΡΙΑΚΗ
16-9-18

2.- Από…17-9-18…….Έως…23-9-18……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
17-9-18
ΤΡΙΤΗ
18-9-18
ΤΕΤΑΡΤΗ
19-9-18
ΠΕΜΠΤΗ
20-9-18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21-9-18
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κρέας λεμ. –πιλάφι
Σαλάτα - φρούτο
Κοτόπουλο ψητό - πατάτες τ.
Σαλάτα φρούτο

(2) αυγά τηγ. –πατάτες τηγ.
Λουκάνικα
Σαλάτα - φρούτο
Πίτσα –πατάτες τηγ.
Σαλάτα -φρούτο

Γεμιστά –πατάτες φούρνου
Σαλάτα - Φρούτο

Αρακάς με πατάτες
Σαλάτα - φρούτο

Σνίτσελ – πατάτες τηγ.
Σαλάτα - πάστα (λευκή)
Φακές
Σαλάτα - Φρούτο

Κεφτεδάκια με σάλτσα
Πιλάφι
Σαλάτα - φρούτο
Πένες με σάλτσα
Σαλάτα Φρούτο

Γαλέος τ. – πατάτες φ.
Σαλάτα φρούτο

Καρμπονάρα
Σαλάτα - φρούτο

Κρέας γιουβέτσι
Τυρί τριμ.
Σαλάτα φρούτο

Μπιφτέκια φ. –πατάτες φ.
Σαλάτα - φρούτο

22-9-18
ΚΥΡΙΑΚΗ
23-9-18
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3.- Από…….24/9/18…….Έως…30/9/18…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
24/9/18
ΤΡΙΤΗ
25/9/18
ΤΕΤΑΡΤΗ
26/9/18
ΠΕΜΠΤΗ
27/9/18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κοτόπουλο κοκκ. - πουρές
Σαλάτα - φρούτο

Μακαρόνια με τόνο
Σαλάτα - Φρούτο

Κρέας κοκκ. –χυλοπίτες
Τυρί τριμ.
Σαλάτα - φρούτο
Γεμιστά – πατάτες φ.
Σαλάτα - Φρούτο

Πίτσα - πατάτες τηγ.
Σαλάτα φρούτο

Μουσακάς
Φέτα
Σαλάτα Πάστα (σοκολάτα)
Ρεβίθια
Σαλάτα Φρούτο

Κεφτεδάκια τ. πατάτες τ
Σαλάτα φρούτο

Πένες με σάλτσα (χωριστά)
Σαλάτα - Φρούτο

28/9/18
ΣΑΒΒΑΤΟ
29/9/18
ΚΥΡΙΑΚΗ

(2) αυγά τηγ.-πατάτες τ.
Λουκάνικα
Σαλάτα - φρούτο

30/9/18

4.- Από…1/10/18…….Έως…7/10/18……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
1/10/18
ΤΡΙΤΗ
2/10/18
ΤΕΤΑΡΤΗ
3/10/18
ΠΕΜΠΤΗ
4/10/18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Ρολό κιμά με γλυκόξινη σάλτσα πιλάφι
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ. φρούτο
Κοτόπουλο ψ. –πατάτες τ.
Σαλάτα ( μαρούλι) φρούτο
Φασολάδα
Σαλάτα αγγουροντομάτα
Φρούτο
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο φέτα πάστα (λευκή)

Κανελόνια
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο
Κεφτεδάκια με σάλτσα
Κοχυλάκι - Τυρί τριμ.
Σαλάτα φρούτο
Σπαγγέτι με σάλτσα
Σαλάτα φρούτο
Ψαρόσουπα
Σαλάτα πράσινη - φρούτο

Φακές
Ταραμοσαλάτα – Φρούτο

Φασολάκια με πατάτες
Σαλάτα - φρούτο

Πέρκα φ. –πατάτες τ.
Σαλάτα χόρτα -φρούτο

Σουτζουκάκια –πιλάφι
Σαλάτα -φρούτο

Κρέας χοιρ. ψητό-πατάτες τ.
Σαλάτα - φρούτο

Μακαρόνια με κιμά
Τυρί τριμ.
Σαλάτα (αγγουροντομάτα)
φρούτο

5/10/18
ΣΑΒΒΑΤΟ
6/10/18
ΚΥΡΙΑΚΗ
7/10/18
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5.- Από…8/10/18….Έως…14/10/18……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

∆ΕΥΤΕΡΑ

Κοτομπουκές –πατάτες τ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ. φρούτο

Κολοκυθάκια γεμιστά αυγολέμονο
Φέτα φρούτο
Ρολό κοτόπουλο -πουρές
Σαλάτα Σεφ - φρούτο

8/10/18
ΤΡΙΤΗ
9/10/18
ΤΕΤΑΡΤΗ

Μπριζόλα φ. - πατάτες τ.
Σαλάτα χωριάτικη –φρούτο
Καλαμαράκια τ.-πατάτες φ.
Σαλάτα πράσινη - Φρούτο

Φασολάκια με πατάτες
Σαλάτα αγγουροντομάτα
Φρούτο

Κρέας γιουβέτσι
Τυρί τριμ.
Χωριάτικη σαλάτα
πάστα (σοκολάτα)
Γίγαντες φούρνου
Πατατοσαλάτα - Φρούτο

Κοτόσουπα
Σαλάτα φρούτο

10/10/18
ΠΕΜΠΤΗ
11/10/18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12/10/18
ΣΑΒΒΑΤΟ

Παστίτσιο
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ. φρούτο

13/10/18
ΚΥΡΙΑΚΗ
14/10/18

Αρνί με πατάτες φ.
Χωριάτικη σαλάτα
φρούτο

Πένες με σάλτσα
Αγγουροντομάτα σαλάτα
φρούτο
Κεφτεδάκια με σάλτσα
Πουρές
Σαλάτα (μαρούλι)-φρούτο
Μπιφτέκια –πατάτες φ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ.
φρούτο

6.- Από…..15/10/18…….Έως…21/10/18……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
15/10/18
ΤΡΙΤΗ
16/10/18
ΤΕΤΑΡΤΗ
17/10/18
ΠΕΜΠΤΗ
18/10/18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κοτόπουλο αλά κρεμ-πιλάφι
Σαλάτα πράσινη βαλσάμικο
Φρούτο
Κρέας κοκκ.-χυλοπίτες
Τυρί τριμ.
Σαλάτα Λάχανο καρότο σως
φρούτο
Φασολάδα
Πατατοσαλάτα Φρούτο
Μουσακάς
Σαλάτα χωριάτικη
πάστα (λευκή)

(2) αυγά τηγ. –πατάτες τ.
Λουκάνικο
Χωριάτικη σαλάτα
Γιαούρτι ατομικό
Μπιφτέκια -πιλάφι
Σαλάτα σεφ - φρούτο
Σπανακόρυζο –πατάτες τ.
Σαλάτα - Φρούτο
Ψαρόσουπα
Σαλάτα μαρούλι– φρούτο

Φακές
Ταραμοσαλάτα – φρούτο

19/10/18
ΣΑΒΒΑΤΟ
20/10/18
ΚΥΡΙΑΚΗ

Μακαρόνια με κιμά
Τυρί τριμ.
Σαλάτα χωρ. -φρούτο

21/10/18
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7.- Από……22/10/18…….Έως…28/10/18……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Πέρκα φ. –πατάτες τ.
Χόρτα σαλάτα -φρούτο

Σουτζουκάκια -πουρές
Σαλάτα χωρ.- φρούτο

Κοτόπουλο με μπάμιες φ.
Σαλάτα λάχανο καρότο
Φρούτο
Γεμιστά – πατάτες φ.
Σαλάτα
Φρούτο

Πίτσα - πατάτες τηγ.
Σαλάτα σεφ - φρούτο

Μπριζόλα φ.- πατάτες τ.
Σαλάτα χωριάτικη
πάστα (σοκολάτα)

Παστίτσιο
Φέτα –φρούτο

Ρεβίθια
Ταραμοσαλάτα -φρούτο

Φασολάκια με πατάτες
Σαλάτα (αγγουροντομάτα)
Φρούτο
Κεφτεδάκια τ. –πιλάφι
Σαλάτα χωριάτικη -φρούτο

22/10/18
ΤΡΙΤΗ
23/10/18
ΤΕΤΑΡΤΗ
24/10/18
ΠΕΜΠΤΗ
25/10/18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26/10/18
ΣΑΒΒΑΤΟ
27/10/18
ΚΥΡΙΑΚΗ

Κρέας λεμ. -πιλάφι
Σαλάτα πράσινη
Φρούτο
Κοτόπουλο ρολό –πατάτες τ.
Σαλάτα χωρ. - Φρούτο

Μπέργκερ λαχανικών (ν)
Πατάτες τηγ.
Σαλάτα μαρούλι - Φρούτο

Κανελόνια
Σαλάτα πράσινη -φρούτο

28/10/18

8.- Από…29/10/18…….Έως…4/11/18……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
29/10/18
ΤΡΙΤΗ
30/10/18
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κρέας κοκκ.- μακαρόνια
Τυρί τριμ.
Σαλάτα Χωριάτικη - φρούτο
Κοτόσουπα
Πολίτικη σαλάτα - φρούτο

Γιουβαρλάκια αυγολέμονο
Φέτα - φρούτο

Γίγαντες φ.
Πατατοσαλάτα - φρούτο

Κοχύλι με σάλτσα λαχανικών
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ.
Φρούτο
Κεφτεδάκια τ.-πατάτες τ.
Σαλάτα χωρ. - φρούτο

31/10/18
ΠΕΜΠΤΗ
1/11/18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Χοιρινή τηγανιά – πιλάφι
Χωριάτικη σαλάτα
πάστα (σοκολάτα)
Φακές
Ταραμοσαλάτα - Φρούτο

2/11/18
ΣΑΒΒΑΤΟ
3/11/18
ΚΥΡΙΑΚΗ

Παστίτσιο
Σαλάτα μαρούλι - φρούτο

Μακαρόνια με κιμά
Τυρί τριμ.
Σαλάτα σεφ - Φρούτο

4/11/18
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9.- Από…..5/11/18…….Έως…11/11/18……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κοτόπουλο ψητό -Πιλάφι
Σαλάτα με σος - φρούτο

(2) αυγά τηγ. - πατάτες τ.
Λουκάνικα
Σαλάτα χωρ. - γιαούρτι

Μοσχαράκι ραγού κατσαρόλας με
πατάτες
Σαλάτα χωρ. - φρούτο
Γεμιστά –πατάτες φ.
Σαλάτα πλιγούρι - φρούτο

Σουτζουκάκια -πιλάφι
Σαλάτα πολίτικη - φρούτο

5/11/18
ΤΡΙΤΗ
6/11/18
ΤΕΤΑΡΗ
7/11/18
ΠΕΜΠΤΗ
8/11/18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9/11/18
ΣΑΒΒΑΤΟ
10/11/18
ΚΥΡΙΑΚΗ

Κρέας με κολοκυθάκια
Σαλάτα πολίτικη
πάστα (λευκή)
Φασολάδα
Πατατοσαλάτα Φρούτο

Αρακάς με πατάτες
Σαλάτα μαρούλι
Φρούτο
Πίτσα - Πατάτες τηγ.
Σαλάτα σεφ - φρούτο
Σπανακόρυζο –πατάτες τ.
Σαλάτα – φρούτο

Γαλέος τ. –πατάτες τηγ.
Χόρτα σαλάτα -φρούτο

Μπιφτέκια με πουρέ
Σαλάτα χωρ. – φρούτο

Σνίτσελ - πατάτες τ.
Σαλάτα πράσινη - φρούτο

Ριγγατόνι 4 τυριά
Σαλάτα χωρ. -Φρούτο

11/11/18

10.- Από…12/11/18……Έως…..18/11/18……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
12/11/18
ΤΡΙΤΗ
13/11/18
ΤΕΤΑΡΤΗ
14/11/18
ΠΕΜΠΤΗ
15/11/18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κρέας κοκκ. –μακαρόνια
Τυρί τριμ.
Σαλάτα χωρ.- φρούτο

Γιουβαρλάκια αυγολέμονο
Φέτα - φρούτο

Κοτόπουλο αλά κρεμ
πιλάφι
Σαλάτα μαρούλι – φρούτο

Πίτσα – πατάτες τηγ.
Σαλάτα του σεφ -φρούτο

Γίγαντες φούρνου
Αγγουροντομάτα - φρούτο

Μελιτζάνες ιμάμ
Πατάτες φ.
Σαλάτα - Φρούτο
Ψαρόσουπα
Σαλάτα - φρούτο

Λαβράκια τ.- πατάτες τ.
Χόρτα – Μπακλαβάς
Ρεβίθια
Ντολμαδάκια- Φρούτο

16/11/18
ΣΑΒΒΑΤΟ
17/11/18
ΚΥΡΙΑΚΗ

Μακαρόνια με τόνο
Σαλάτα Φρούτο

18/11/18
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11.- Από……19/11/18…….Έως…25/11/18……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
19/11/18
ΤΡΙΤΗ
20/11/18
ΤΕΤΑΡΤΗ
21/11/18
ΠΕΜΠΤΗ
22/11/18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23/11/18
ΣΑΒΒΑΤΟ
24/11/18
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Φιλέτο γλώσσας- πατάτες τ.
Σαλάτα πράσινη βαλς.- φρούτο

Μπριάμ
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο
Ψαροκροκέτες -πιλάφι
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο
Αρακάς κοκκ.- πατάτες τ.
Σαλάτα Φρούτο

Κοκκινόψαρο σούπα
Σαλάτα μαρούλι - φρούτο
Φακές
Ντολμαδάκια - φρούτο
Τσιπούρα φ. -πατάτες φ.
Σαλάτα χόρτα – Κανταΐφι

Μακαρόνια με τόνο
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο
Χορτόσουπα
Σαλάτα Φρούτο

Γεμιστά –πατάτες φ.
Σαλάτα πλιγούρι - Φρούτο
Καλαμαράκια τ. – πατάτες τ.
Σαλάτα πράσινη - φρούτο
Χταπόδι κοκκ.- μακαρονάκι κοφτό
Σαλάτα αγγουροντομάτα φρούτο

25/11/18

Μελιτζάνες ιμάμ
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο
Μπέργκερ με μπιφτέκι λαχανικών –πατάτες τ.
Σαλάτα πράσινη- Φρούτο

12.- Από……26/11/18…….Έως…2/12/18……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
26/11/18
ΤΡΙΤΗ
27/11/18
ΤΕΤΑΡΤΗ
28/11/18
ΠΕΜΠΤΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Γαριδομακαρονάδα
Σαλάτα πράσινη Βαλσ.φρούτο
Πέρκα φ.– πατάτες τ.
Σαλάτα λάχανο καρότο φρούτ
Ρεβίθια
Σαλάτα πλιγούρι - φρούτο
Κοκκινόψαρο σούπα
Σαλάτα μαρούλι – Σάμαλι

29/11/18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κροκέτες ψαριού –
πατάτες τηγ.
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο
Μακαρόνια με τόνο
Σαλάτα μαρούλι-φρούτο
Φασολάκια με πατάτες
Σαλάτα αγγουροντομάτα
Φρούτο
Μπέργκερ με μπιφτέκι λαχανικών- πατάτες τ.
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο

Φασολάδα
Πατατοσαλάτα - Φρούτο

30/11/18
ΣΑΒΒΑΤΟ
1/12/18
ΚΥΡΙΑΚΗ

Πένες με σάλτσα βασιλικό
Σαλάτα αγγουροντομάτα
Φρούτο

2/12/18
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13.- Από……3/12/18…….Έως..…9/12/18……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
3/12/18
ΤΡΙΤΗ
4/12/18
ΤΕΤΑΡΤΗ
5/12/18
ΠΕΜΠΤΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Σολωμός στην σχάρα με λαδολέμονο –πατάτες τ.
Σαλάτα μαρούλι - φρούτο
Παγκάσιους τ. –πατάτες φ.
Σαλάτα πράσινη βαλσ. φρούτο
Γεμιστά – πατάτες κοκκ. φ.
Σαλάτα πλιγούρι - φρούτο
Κοκκινόψαρο σούπα
Σαλάτα λάχανο καρότο μπακλαβάς

6/12/18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7/12/18
ΣΑΒΒΑΤΟ
8/12/18
ΚΥΡΙΑΚΗ

Φακές
ντολμαδάκια - Φρούτο
Γλώσσα φ. –πατάτες τ.
Σαλάτα μαρούλι -φρούτο
Χταπόδι κοκκ.- πιλάφι
Σαλάτα λάχανο καρότο φρούτο

9/12/18

Χορτόσουπα
Σαλάτα φρούτο
Μακαρόνια με τόνο
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο
Γιουβέτσι λαχανικών
Σαλάτα - Φρούτο
Κροκέτες ψαριού –πατάτες
τηγ.
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο
Λαχανόρυζο - πατάτες τ.
Σαλάτα - Φρούτο
Πένες με τόνο
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο
Μπέργκερ λαχανικών
Πατάτες τ.
Σαλάτα πράσινη - Φρούτο

14.- Από…..10/12/18…….Έως…..16/12/18……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
10/12/18
ΤΡΙΤΗ
11/12/18
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Πέρκα φ. – πιλάφι
Σαλάτα πράσινη βαλσ.- φρούτο
Καλαμαράκια τ.. –πατάτες φ.
Σαλάτα μαρούλι - φρούτο
Φασολάδα
Πατατοσαλάτα φρούτο

12/12/18
ΠΕΜΠΤΗ
13/12/18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14/12/18
ΣΑΒΒΑΤΟ
15/12/18
ΚΥΡΙΑΚΗ

Γαλέος τ. – πατάτες τ.
Σκορδαλιά – Σοκολατόπιτα (ν.)
Ρεβίθια
Σαλάτα μαρούλι - φρούτο
Καλαμαράκια τ.. –πατάτες τ.
Σαλάτα μαρούλι - φρούτο
Χταπόδι κοκκ. – πιλάφι
Σαλάτα πράσινη βαλσ. - φρούτο

16/12/18
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Κροκέτες ψαριού –πατάτες τ.
Σαλάτα αγγουροντομάτα
Φρούτο
Κοκκινόψαρο σούπα
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο
Μπέργκερ με μπιφτέκι λαχανικών –πατάτες τ.
Σαλάτα αγγουροντομάτα
Φρούτο
Πίτσα λαχανικών-πατάτες τ.
Σαλάτα αγγουροντομάτα
Φρούτο
Σπανακόρυζο - πατάτες τηγ.
Σαλάτα - φρούτο
Μπέργκερ με μπιφτέκι λαχανικών –πατάτες τ.
Αγγουροντομάτα -Φρούτο
Πένες με τόνο
Σαλάτα αγγουροντομάτα φρούτο
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15.- Από…17-12-18…….Έως……21-12-18…&…6-1-19…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
17-12-18
ΤΡΙΤΗ
18-12-18
ΤΕΤΑΡΤΗ
19-12-18
ΠΕΜΠΤΗ
20-12-18

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Σουπιές κοκκ.-πιλάφι
Σαλάτα αγγουροντομάτα
Φρούτο
Γαριδομακαρονάδα
Σαλάτα πράσινη βαλσ.-φρούτο

Σπανακόρυζο –πατάτες τ.
Σαλάτα -φρούτο

Ρεβίθια
Σαλάτα πλιγούρι-φρούτο

Αρακάς κοκκ. με πατάτες
Σαλάτα - φρούτο

Μπέργκερ με μπιφτέκι λαχανικώνπατάτες τηγ.
Σαλάτα αγγουροντομάτα
Μπακλαβάς

Σπαγγέτι με σάλτσα
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο

Μπριάμ
Σαλάτα - φρούτο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21-6-18
ΚΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Μακαρόνια με κιμά
Τυρί τριμ.
Σαλάτα - φρούτο

6-1-19

16.- Από……7-1-19…….Έως……13-1-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
7-1-19
ΤΡΙΤΗ
8-1-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
9-1-19
ΠΕΜΠΤΗ
10-1-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11-1-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
12-1-19
ΚΥΡΙΑΚΗ
13-1-19

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κοτόπουλο αλά κρεμ - πιλάφι
Σαλάτα λάχανο καρότο φρούτο

Σουτζουκάκια -πουρές
Σαλάτα χωριάτικη φρούτο

Τηγανιά χοιρ. – Πατάτες τηγ.
Σαλάτα μαρούλι - φρούτο

Καρμπονάρα
Σαλάτα σεφ - φρούτο

Φασολάδα
Σαλάτα πλιγούρι φρούτο

Γεμιστά –πατάτες φ.
Σαλάτα – φρούτο

Μπριζολάκια χοιρ. –πατάτες
Σαλάτα πράσινη βαλσάμικο
πάστα (σοκολάτα)
Φακές
Ντολμαδάκια - Φρούτο

Πίτσα –πατάτες τ.
Σαλάτα χωριάτικη
Φρούτο
Πένες με σάλτσα
Σαλάτα - Φρούτο

Ψάρι φούρνου – πιλάφι
Σαλάτα χόρτα - φρούτο

Μπιφτέκια –πατάτες φ
Σαλάτα χωριάτικη- φρούτο

Κρέας γιουβέτσι
Τυρί τριμ.
Σαλάτα λάχανο καρ. φρούτο

Γιουβαρλάκια αυγολέμονο
Φέτα - φρούτο
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17.- Από……14-1-19…….Έως……20-1-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
14-1-19
ΤΡΙΤΗ
15-1-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
16-1-19
ΠΕΜΠΤΗ
17-1-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Ρολό κιμά με γλυκόξινη σάλτσα πιλάφι
Σαλάτα λάχανο καρότο φρούτο
Κοτόπουλο κοκκ.-μακαρόνια
Τυρί τριμ.
Σαλάτα μαρούλι - φρούτο
Γίγαντες φούρνου
Σαλάτα αγγουροντομάτα Φρούτο
Σνίτσελ – πατάτες φ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάμικο Πάστα (λευκή)
Αρακάς κοκκ. –πατάτες τηγ.
Σαλάτα αγγουροντομάτα Φρούτο

(2) αυγά τηγ. –πατάτες τ.
Λουκάνικα
Σαλάτα χωριάτικη Γιαούρτι
ατομ.
Παστίτσιο
Σαλάτα χωριάτικη φρούτο
Χορτόσουπα
Σαλάτα - φρούτο
Πίτσα –πατάτες τηγ.
Σαλάτα σεφ - φρούτο

18-1-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
19-1-19
ΚΥΡΙΑΚΗ

Κοχύλι με κιμά
Τυρί τριμ.
Σαλάτα χωριάτικη- φρούτο

20-1-19

18.- Από…..21-1-19…….Έως……27-1-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
21-1-19
ΤΡΙΤΗ
22-1-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
23-1-19
ΠΕΜΠΤΗ
24-1-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25-1-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
26-1-19
ΚΥΡΙΑΚΗ
27-1-19

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κρέας γιουβέτσι
Τυρί τριμ.
Σαλάτα πολίτικη -φρούτο

Ρολό κοτόπουλο –πατάτες τ.
Σαλάτα πράσινη - φρούτο

Κοτομπουκιές –πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάμικο φρούτο
Ρεβίθια
Σαλάτα λάχανο καρότο Φρούτο

Μπιφτέκια - πιλάφι
Σαλάτα χωριάτικη φρούτο

Χοιρ. Τηγανιά – πατάτες φ.
Σαλάτα πολίτικη
πάστα
(σοκολάτα)
Φακές
Πατατοσαλάτα - Φρούτο

Σπαγγέτι με σάλτσα
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο
Πίτσα –πατάτες τηγ.
Σαλάτα χωριάτικη φρούτο
Λαχανόρυζο-πατάτες τηγ.
Σαλάτα -Φρούτο

Γαλέος τ. –πατάτες φ.
Σαλάτα χόρτα -φρούτο

Γιουβαρλάκια αυγολέμονο
Φέτα - φρούτο

Κρεατόσουπα
Σαλάτα - φρούτο

Καρμπονάρα
Σαλάτα σεφ - φρούτο
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19.- Από……28-1-19…….Έως……3-2-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κρέας λεμ. -πιλάφι
Σαλάτα βαλσ. -φρούτο

Κοτομπουκές –πατάτες τ.
Σαλάτα χωρ. – φρούτο

Μουσακάς
Φέτα - φρούτο

Μακαρόνια με κιμά
Τυρί τριμ.
Σαλάτα χωρ. - φρούτο
Αρακάς κοκκ. με πατάτες
Σαλάτα αγγουροντομάτα
Φρούτο

28-1-19
ΤΡΙΤΗ
29-1-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
30-1-19
ΠΕΜΠΤΗ
31-1-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1-2-19

Γεμιστά
Πατάτες κοκκ. φούρνου
Σαλάτα πολίτικη
Φρούτο
Μπριζόλα φ. –πατάτες φ.
Τζατζίκι - πάστα (λευκή)

Χάμπουρκερ –πατάτες τ.
Σαλάτα κηπουρού
Φρούτο

Γίγαντες φούρνου
Σαλάτα αγγουροντομάτα
Φρούτο

ΣΑΒΒΑΤΟ
2-2-19
ΚΥΡΙΑΚΗ

Μπιφτέκια –πουρές
Σαλάτα Σεφ - φρούτο

3-2-19

20.- Από…..4-2-19…….Έως……10-2-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κεφτεδάκια τ. –πατάτες τ.
Σαλάτα χωρ. -φρούτο

4-2-19
ΤΡΙΤΗ
5-2-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
6-2-19
ΠΕΜΠΤΗ
7-2-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8-2-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
9-2-19
ΚΥΡΙΑΚΗ

Σνίτσελ –πατάτες φ.
Σαλάτα ντάκο -φρούτο
Φασολάδα
Σαλάτα πράσινη βαλσάμικο
Φρούτο
Κεμπάπ –ντομάτα –κρεμμύδι
Πιττάκια-πατάτες τηγ.
Τζατζίκι –πάστα σοκολάτα
Φακές
Πατατοσαλάτα - Φρούτο
Γαύρος τ.- πατάτες τ.
Σαλάτα χόρτα - φρούτο
Κρέας με αρακά
Φέτα - φρούτο

Κρέας χοιρ. κατσαρόλας –
πατάτες φ. πιλάφι
Σαλάτα παρμεζάνα -βαλσ.
Φέτα
Καρμπονάρα
Λάχανο καρ. Σαλάτα
Φρούτο
Σπανακόρυζο - πατάτες τ.
Σαλάτα -φρούτο
Μπιφτέκια φ. –πατάτες τ.
Σαλάτα σίζαρ
Φρούτο
Μπάμιες φούρνου
Πατάτες τ.
Σαλάτα - φρούτο
Μακαρόνια με κιμά
Τυρί τριμ.
Σαλάτα -φρούτο
Γιουβαρλάκια αυγολέμονο
Φέτα - φρούτο

10-2-19
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21.- Από…11-2-19…….Έως……17-2-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κοτόπουλο ρολό - πουρές
Σαλάτα φρούτο

Κεμπάπ –πατάτες τηγ.
Πίτες -γιαούρτι
Σαλάτα - φρούτο

Κρέας γιουβέτσι
Τυρί τριμ.
Σαλάτα φρούτο
Γεμιστά –πατάτες φ.
Σαλάτα - Φρούτο

Πίτσα - πατάτες τηγ.
Σαλάτα -φρούτο

11-2-19
ΤΡΙΤΗ
12-2-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
13-2-19
ΠΕΜΠΤΗ
14-2-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μπριζόλες φ.– πατάτες φ.
Σαλάτα - πάστα (λευκή)
Φασολάδα
Σαλάτα - Φρούτο

Μακαρόνια με σάλτσα βασιλικό
Σαλάτα - φρούτο
Κανελόνια με κιμά, μοτσαρέλα & βασιλικό
Σαλάτα - φρούτο
Σπανακόρυζο-πατάτες τηγ.
Σαλάτα Φρούτο

15-2-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
16-2-19
ΚΥΡΙΑΚΗ

Λαβράκια τ.- πατάτες φ.
Σαλάτα - φρούτο
Κρέας με φασολάκια
Φέτα - φρούτο

17-2-19

Κεφτεδάκια με σάλτσα
Πιλάφι
Σαλάτα -φρούτο
Πένες με κιμά
Τυρί τριμ.
Σαλάτα - φρούτο

22.- Από……18-2-19…….Έως……24-2-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
18-2-19
ΤΡΙΤΗ
19-2-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
20-2-19
ΠΕΜΠΤΗ
21-2-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Μοσχαράκι γιουβέτσι
Τυρί τριμ.
Σαλάτα φρούτο
Κοτόπουλο κοκκ.- πιλάφι
Σαλάτα φρούτο
Φακές
Σαλάτα - Φρούτο
Σνίτσελ χοιρινό με πουρέ
Σαλάτα - πάστα σοκολάτα

Σουφλέ ζυμαρικών
Σαλάτα - φρούτο
Κροκέτες μπακαλιάρου με
λαχανικά με σως ταρτάρ
Σαλάτα -φρούτο
Φασολάκια λαδερά
Πατάτες τηγ.
Σαλάτα - φρούτο
Κοτόπουλο ρολό -πιλάφι
Σαλάτα - φρούτο

Γεμιστά –πατάτες φ.
Σαλάτα - Φρούτο

22-2-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
23-2-19
ΚΥΡΙΑΚΗ

Ριγγατόνι 4 τυριά
Σαλάτα - φρούτο

24-2-19
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23.- Από……25-2-19…….Έως……3-3-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
25-2-19
ΤΡΙΤΗ
26-2-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
27-2-19
ΠΕΜΠΤΗ
28-2-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1-3-19
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κρέας λεμ. -πιλάφι
Σαλάτα βαλσ. -φρούτο

Κοτομπουκές –πατάτες τ.
Σαλάτα χωρ. – φρούτο

Μουσακάς
Φέτα - φρούτο

Μακαρόνια με κιμά
Τυρί τριμ.
Σαλάτα χωρ. - φρούτο
(2) αυγά τηγ. –πατάτες τηγ.
Λουκάνικο
Σαλάτα χωριάτικη
Γιαούρτι ατομικό
Χάμπουρκερ –πατάτες τ.
Σαλάτα κηπουρού
Φρούτο

Γεμιστά (με κιμά)
Πατάτες κοκκ. φούρνου
Σαλάτα πολίτικη
Φρούτο
Μπριζόλα φ. –πατάτες φ.
Τζατζίκι - πάστα (λευκή)
Κοτόπουλο με μπάμιες φούρνου
Σαλάτα χωριάτικη
Φρούτο

2-3-19
ΚΥΡΙΑΚΗ

Μπιφτέκια –πουρές
Σαλάτα Σεφ - φρούτο

3-3-19

24.- Από…..4-3-19…….Έως……10-3-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
4-3-19
ΤΡΙΤΗ
5-3-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
6-3-19
ΠΕΜΠΤΗ
7-3-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Μακαρόνια ογκραντέν
Σαλάτα πράσινη παρμεζάνα βαλσάμικο - φρούτο
Ριγγατόνι 4 τυριά
Σαλάτα λάχανο καρότο φρούτο
Γεμιστά – πατάτες κοκκ. φ.
Φέτα - Φρούτο

(2) αυγά τηγ. –πατάτες τηγ.
Σαλάτα χωριάτικη
Γιαούρτι ατομικό
Πίτσα με τυριά - πατάτες τ.
(χωρίς αλλαντικά)
Σαλάτα πράσ.-φρούτο
Τυρόπιτα –πατάτες τηγ.
Σαλάτα - φρούτο

Σουφλέ τυριών
Σαλάτα πολίτικη Γαλακτομπούρεκο

Καρμπονάρα
(χωρίς αλλαντικά)
Σαλάτα χωρ. - φρούτο

8-2-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
9-3-19
ΚΥΡΙΑΚΗ
10-3-19
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25.- Από…11-3-19…….Έως……16-3-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

∆ΕΥΤΕΡΑ
11-3-19
ΤΡΙΤΗ

Πένες με σάλτσα
Σαλάτα -φρούτο
Χταπόδι κοκκ. –πιλάφι
Σαλάτα μαρούλι - φρούτο

Μπέργκερ με μπιφτέκι λαχανικών - πατάτες τηγ.
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο
Χορτόσουπα
Σαλάτα - φρούτο

12-3-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
13-3-19
ΠΕΜΠΤΗ
14-3-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14-3-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
15-3-19
ΚΥΡΙΑΚΗ
16-3-19

Φασολάδα
Σαλάτα λάχανο καρότο Φρούτο
Καλαμαράκια τ. –πατάτες τ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάμικο
Μπακλαβάς
Ρεβίθια
Σαλάτα αγγουροντομάτα Φρούτο

Αρακάς κοκκ. με πατάτες
Σαλάτα - φρούτο

Σουπιές κοκκ. –πιλάφι
Σαλάτα μαρούλι- φρούτο

Μπριάμ
Σαλάτα - φρούτο

Γαριδομακαρονάδα
Σαλάτα πράσινη
Φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες τ.
Σαλάτα - φρούτο

Σπαγγέτι με σάλτσα
Σαλάτα - φρούτο

26.- Από…….18-3-19…….Έως……24-3-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
18-3-19
ΤΡΙΤΗ
19-3-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
20-3-19
ΠΕΜΠΤΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κριθαρωτό θαλασσινών
Σαλάτα πράσινη βαλσάμικο
φρούτο
Καλαμαράκια τ.- πατάτες φ.
Σαλάτα πράσινη - φρούτο
Γίγαντες φούρνου
Αγγουροντομάτα - Φρούτο
Χταπόδι με μακαρονάκι κοφτό
Σαλάτα παντζάρια – κανταΐφι

21-3-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πίτσα λαχανικών
πατάτες τηγ. αγγουροντομάτα - φρούτο
Φαρφάλες με σάλτσα
Σαλάτα (λάχανο καρότο) φρούτο
Κολοκυθοκεφτέδες πατάτες
Σαλάτα - φρούτο
Μπέργκερ μπιφτέκι λαχανικών –πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσ. βαλσάμικοφρούτο

Φακές
Αγγουροντομάτα - Φρούτο

22-3-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
23-3-19
ΚΥΡΙΑΚΗ

Χορτόσουπα
Σαλάτα - φρούτο

24-3-19
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27.- Από…..25-3-19…….Έως……31-3-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
25-3-19
ΤΡΙΤΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Μπακαλιάρος τ.-πατάτες τ.
Σκορδαλιά - φρούτο

Κοχύλι με τόνο
Σαλάτα -φρούτο

Γαριδομακαρονάδα
Σαλάτα λάχανο καρότο - φρούτο

Πίτσα λαχανικών (νηστ.)
Πατάτες τηγ.
Σαλάτα αγγουροντομάταφρούτο
Σπαγγέτι με σάλτσα
Σαλάτα πράσινη βαλσ.
φρούτο
Μελιτζάνες ιμάμ
Πατάτες κοκκ. φ.
Σαλάτα αγγουροντομάταφρούτο
Χορτόσουπα
Σαλάτα φρούτο

26-3-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
27-3-19
ΠΕΜΠΤΗ
28-3-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29-3-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
30-3-19
ΚΥΡΙΑΚΗ

Φασολάκια με πατάτες
Σαλάτα (αγγουροντομάτα) - Φρούτο
Σουπιές κοκκ. –πιλάφι
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ.- Σοοκολατόπιτα (νηστ.)
Ρεβίθια
Σαλάτα λάχανο καρότο

Φρούτο

Γιουβέτσι θαλασσινών
Σαλάτα πράσινη βαλσ. φρούτο

Λαχανόρυζο –πατάτες τηγ.
Σαλάτα - φρούτο

Καλαμαράκια τ. –πατάτες φ.
Σαλάτα λάχανο καρότο φρούτο

Κοχυλάκι με σάλτσα
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο

31-3-19

28.- Από…..1-4-19…….Έως……7-4-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Χταπόδι με μακαρονάκι κοφτό
Σαλάτα αγγουροντομάτα φρούτο

1-4-19
ΤΡΙΤΗ
2-4-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
3-4-19
ΠΕΜΠΤΗ
4-4-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γαριδομακαρονάδα
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο
Φακές
Ταραμοσαλάτα - Φρούτο
Καλαμαράκια τ. – πατάτες τ.
Σαλάτα παντζάρια
Μπακλαβάς
Αρακάς κοκκ. με πατάτες Σαλάτα
αγγουροντομάτα φρούτο

Κολοκυθοκεφτέδες
πατάτες τ.
Σαλάτα πράσινη βαλσ.
φρούτο
Μπέργκερ με ρεβιδοκεφτέδες- πατάτες τ.
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο
Σπανακόρυζο – πατάτες τ.
Σαλάτα - φρούτο
Λαζάνια με σάλτσα
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο

5-4-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
6-4-19
ΚΥΡΙΑΚΗ

Πένες με σάλτσα
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο

7-4-19
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29.- Από……8-4-19…….Έως……14-4-19……
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
8-4-19
ΤΡΙΤΗ
9-4-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
10-4-19
ΠΕΜΠΤΗ
11-4-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12-4-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
13-4-19
ΚΥΡΙΑΚΗ
14-4-19

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Καλαμαράκια γεμιστά
πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ. φρούτο
Μυδοπίλαφο
Σαλάτα αγγουροντομάτα φρούτο
Γίγαντες με σπανάκι
Σαλάτα Λάχανο καρότο
Φρούτο
Γαριδομακαρονάδα
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ.
Κανταΐφι
Φάβα με καραμελ. κρεμμύδια
Σαλάτα Λάχανο καρότο
Φρούτο
Σουπιές κοκκ. - πιλάφι
Σαλάτα αγγουροντομάτα φρούτο
Καλαμαράκια τ.-πατάτες τ.
Σαλάτα παντζάρια
φρούτο

Μπέργκερ με κολοκυθοκεφτέδες -πατάτες τ. - Σαλάτα
λάχανο καρότο - φρούτο
Πένες με σάλτσα
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ. φρούτο
Χορτόσουπα
Σαλάτα - φρούτο
Πίτσα λαχανικών
Πατάτες τ.
Σαλάτα αγγουροντομάτα
φρούτο
Φασολάκια με πατάτες
Σαλάτα - φρούτο
Κοχυλάκι με σάλτσα
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ.
φρούτο
Σπαγγέτι με σάλτσα
Σαλάτα μαρούλι
φρούτο

30.- Από…..15-4-19…….Έως……18-4-19…&…5-5-19….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

∆ΕΥΤΕΡΑ

Καλαμαράκια τ. – πατάτες τ.
Σαλάτα (πράσινη βαλσάμ.)- φρούτο

Χορτόσουπα
Σαλάτα (λάχανο καρότο)
φρούτο
Μπέργκερ με μπιφτέκι λαχανικών –πατάτες τ.
Σαλάτα (πράσινη βαλσάμ.)
φρούτο
Κοχύλι με σάλτσα
Σαλάτα (λάχανο καρότο)
φρούτο
Πίτσα λαχανικώνπατάτες τ.
Σαλάτα (αγγουροντομάτα)
φρούτο

15-4-19
ΤΡΙΤΗ

Γαριδομακαρονάδα
Σαλάτα (αγγουροντομάτα)- φρούτο

16-4-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
17-4-19
ΠΕΜΠΤΗ
18-4-19

Φακές
Πατατοσαλάτα
Φρούτο
Χταπόδι κοκκ. –πιλάφι
Σαλάτα (πράσινη βαλσάμ.)
Σοκολατόπιτα (νηστ.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19-4-19
ΚΑΛΟ
ΠΑΣΧΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Μακαρόνια με κιμά
Τυρί τριμ.
Σαλάτα -φρούτο

5-5-19
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31.- Από…..6-5-19…….Έως……12-5-19…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

∆ΕΥΤΕΡΑ

Κοτόπουλο αλά κρεμ-πιλάφι
Σαλάτα (πράσινη βαλσάμ.) - φρούτο
Μπριζολάκια ψητά με γαλλικά πατάκια
Σαλάτα λάχανο καρότο φρούτο

Μπιφτέκια με πατάτες φ.
Σαλάτα (αγγουροντομάτα)
φρούτο
Παστίτσιο
Σαλάτα (πράσινη βαλσάμ.)
φρούτο

Φασολάδα
Σαλάτα (πλιγούρι)- Φρούτο

Πένες με σάλτσα
Σαλάτα (αγγουροντομάτα)
φρούτο
Τσίσμπεργκερ
πατάτες τ.
Σαλάτα (σεφ) - φρούτο
Σπανακόρυζο –πατάτες τ.
Σαλάτα -φρούτο

6-5-19
ΤΡΙΤΗ
7-5-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
8-5-19
ΠΕΜΠΤΗ
9-5-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10-5-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
11-5-19
ΚΥΡΙΑΚΗ
12-5-19

Σνίτσελ - πατάτες τηγ.
Τζατζίκι - Πάστα (σοκολάτα)
Φακές
Αγγουροντομάτα σαλάτα - φρούτο
Γαύρος τ. –πατάτες τ.
Σαλάτα (χόρτα)– φρούτο

Κοτόπουλο ψ. - πατάτες τ.
Σαλάτα (πράσινη βαλσάμ.)
Φρούτο
Σουτζουκάκια με πιλάφι
Σαλάτα (αγγουροντομάτα)
φρούτο

Κρέας ραγού κατσαρόλας με
πατάτες- Σαλάτα πράσινη βαλ.
φρούτο

32.- Από…..13-5-19…….Έως……19-5-19…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
13-5-19
ΤΡΙΤΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Αρνί με πατάτες στο φούρνο
Χωριάτικη σαλάτα
Πάστα (σοκολάτα)
Μουσακάς
Φέτα - φρούτο

14-5-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
15-5-19
ΠΕΜΠΤΗ
16-5-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17-5-19
ΣΑΒΒΑΤΟ

Καλαμαράκια τ. –πατάτες τ.
Σαλάτα (πράσινη βαλσάμ.)- φρούτο
Κεμπάπ –πίτες-ντομάτα-κρεμμύδι πατάτες τηγ.
Τζατζίκι
πάστα (λευκή)
Ρεβίθια
Σαλάτα Αγγουροντομάτα
Φρούτο

18-5-19
ΚΥΡΙΑΚΗ

(2) αυγά τηγ. –πατάτες τ.
Λουκάνικα
Σαλάτα σίζαρ
γιαούρτι ατομικό
Μακαρόνια με κιμά
Τυρί τριμ.
Σαλάτα χωριάτικη
Φρούτο
Πένες με σάλτσα
Σαλάτα πράσινη –λιαστή
ντομάτα βαλσάμ.– φρούτο
Πίτσα – πατάτες τηγ.
Σαλάτα (σεφ) - φρούτο

Κεφτεδάκια –πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ.
φρούτο

19-5-19
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33.- Από…….20-5-19…….Έως……26-5-19…..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ

Κοτόπουλο κοκκ.- χυλοπίτες
Τυρί τριμ.
Σαλάτα (πράσινη βαλσάμ.) φρούτο
Κρέας χοιρ. ψητό -πιλάφι
Σαλάτα πολίτικη - φρούτο

Πίτσα -πατάτες τηγ.
Σαλάτα (σεφ) -φρούτο

Λαυράκια τ. –πατάτες λεμ.
Σαλάτα (χόρτα) - Φρούτο

Κοχυλάκι με τόνο
Σαλάτα (μαρούλι)- φρούτο

Μπριζόλες φ.-πατάτες τηγ.
Τζατζίκι - Πάστα (σοκολάτα)
Φακές
Σαλάτα αγγουροντομάτα φρούτο

(2) αυγά τηγ. –πατάτες τ.
Λουκάνικα
Σαλάτα σίζαρ
Γιαούρτι ατομ.
Φασολάκια με πατάτες
Σαλάτα φρούτο

Φιλέτο ψάρι φ. –πατάτες τ.
Σαλάτα παντζάρια - φρούτο

Γιουβαρλάκια αυγολέμονο
φέτα - φρούτο

Κρέας κοκκ. με μακαρόνια τυρί τριμ.
Σαλάτα χωριάτικη - φρούτο

Μπιφτέκια με πατάτες φ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ.
φρούτο

20-5-19
ΤΡΙΤΗ
21-5-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
22-5-19
ΠΕΜΠΤΗ

∆ΕΙΠΝΟ

23-5-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κοτομπουκιές –πατάτες τ.
Σαλάτα χωριάτικη φρούτο

24-5-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
25-5-19
ΚΥΡΙΑΚΗ
26-5-19

34.- Από…….27-5-19…….Έως……2-6-19…..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
27-5-19
ΤΡΙΤΗ
28-5-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
29-5-19
ΠΕΜΠΤΗ
30-5-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κοτόπουλο ψ. - πατάτες τ.
Σαλάτα χωριάτικη- φρούτο

Καρμπονάρα
Σαλάτα σίζαρ
φρούτο
Πίτσα – πατάτες τηγ.
Σαλάτα σεφ - φρούτο

Μουσακάς
Φέτα - φρούτο
Φασολάκια – πατάτες τηγ.
Σαλάτα αγγουροντομάτα - φρούτο
Σνίτσελ –πατάτες φ.
Τζατζίκι – πάστα (λευκή)

Πένες με σάλτσα
Σαλάτα πράσινη –λιαστή
ντομάτα βαλσάμ. – φρούτο
Κεφτεδάκια τ.– πατάτες τ.
Σαλάτα χωριάτικη φρούτο

Γίγαντες φούρνου
Σαλάτα αγγουροντομάτα φρούτο

31-5-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
1-6-19
ΚΥΡΙΑΚΗ

Μακαρόνια με κιμά
Τυρί τριμ.
Σαλάτα χωριάτ. - φρούτο

2-6-19
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35.- Από…..3-6-19…….Έως……9-6-19…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

∆ΕΥΤΕΡΑ

Κρέας λεμ. – πιλάφι
Σαλάτα (πράσινη βαλσάμ.) φρούτο
Κοτόπουλο κοκκ. .-χυλοπίτες
Τυρί τριμ.
Σαλάτα πράσινη βαλσ. - φρούτο
Γαλέος τ. –πατάτες τ.
Σαλάτα (χόρτα) - Φρούτο

Τσίσμπεργκερ
πατάτες τηγ.
Σαλάτα (σεφ) -φρούτο
Κολοκυθάκια γεμιστά αυγολέμονο
Φέτα - φρούτο
Σπαγγέτι με τόνο
Σαλάτα (μαρούλι) - φρούτο

Μπριζόλες φ.-πατάτες τηγ.
Σαλάτα (χωριάτικη)
Πάστα (σοκολάτα)
Φακές
Αγγουροντομάτα - φρούτο

Σουφλέ μακαρόνια
Αγγουροντομάτα
Φρούτο
Πατάτες γιαχνί
Σαλάτα - φρούτο

Πέρκα φ. –πατάτες τ.
Σαλάτα (χόρτα) - φρούτο

Μελιτζάνες παπουτσάκι
Σαλάτα (πράσινη βαλσάμ.)
φρούτο
Μπιφτέκια –πατάτες φ.
Σαλάτα χωριάτικη φρούτο

3-6-19
ΤΡΙΤΗ
4-6-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
5-6-19
ΠΕΜΠΤΗ
6-6-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7-6-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
8-6-19
ΚΥΡΙΑΚΗ

Αρνί με πατάτες φ.
Σαλάτα (χωριάτικη) φρούτο

9-6-19

36.- Από…..10-6-19…….Έως……14-6-19…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ
10-6-19
ΤΡΙΤΗ
11-6-19
ΤΕΤΑΡΤΗ
12-6-19
ΠΕΜΠΤΗ
13-6-19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ

Κοτόπουλο αλά κρεμ –πιλάφι
Σαλάτα χωριάτικη
Φρούτο
Κρέας γιουβέτσι
Τυρί τριμ.
Σαλάτα χωριάτικη - Φρούτο
Φακές
Σαλάτα αγγουροντομάτα Φρούτο
Σνίτσελ – πατάτες τ.
Τζατζίκι
πάστα λευκή

Σουτζουκάκια -πουρές
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ.
λιαστή ντομάτα -Φρούτο
Τσίσμπεργκερ
πατάτες τηγ.
Σαλάτα σεφ - φρούτο
Χταπόδι με κοφτό μακαρ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάμ.
Φρούτο
Παστίτσιο
Σαλάτα χωριάτικη
Φρούτο

14-6-19
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας: …………………………………………..,
Κατάστημα: ………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης:
…………………………………………
Προς το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΡΙ ΖΑΡΕΙ ΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ»
Εγγυητική επιστολή υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ 2.000,00.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια
της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
……………….. υπέρ
της Εταιρείας ………………………………, οδός ……………,
αρι θμός …………(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (ι)……,(2)………
,
κ.λπ.
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας
τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για τη συμμετοχή
της
εις
τον
διενεργούμενο
διαγωνισμό
της
…………………………. δια την προμήθεια catering σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ………….. και από …………… Προκήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της
εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπ άνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί για
ίσο χρόνο προς τον αρχικό, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας, πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας
επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα.

30

Διαγωνισμός Catering 2018/19 ΙΕ-17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονομασία Τράπεζας: …………………………………….,
Κατάστημα: ……………………………………..
Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΡΙ ΖΑΡΕΙ ΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ»
Εγγυητική επιστολή υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ 2.000,00
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια
της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
……………….. υπέρ
οδός ……………..,
της Εταιρείας ………………..
αριθμός …………………………(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (ι) ,(2) ,
κ.λπ. ….., ατομικά για
κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση του
έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από την παραπάνω εταιρεία υπέρ της οποίας εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά αυτής, που πηγάζει από τη σύμβαση για το έργο
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω
για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της
παρούσης ή με βάση έγγραφη εντολή σας.
Το παραπ άνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………
Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας
επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I V
Σχέδιο σύμβασης Catering 2018-2019
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήμερα την …………………….. 2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
αφ' ενός: του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ» ή Ρ.Ε.Σ., το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Βασιλ. Σοφίας αρ. 51 νομίμως εκπροσωπούμενου από το Δ.Σ., αποτελουμένου από τους: 1) Γεώργιο
Ιωαννίδη του Σταύρου 2) Χριστόφορο Χαραλαμπάκη του Γεωργίου και 3)
Κωνσταντίνου Λιούμα του Αθανασίου, κατοίκους Αθηνών, με ΑΦΜ
090015220 της Δ΄ ΔΟΥ Αθηνών, που εφεξής θα αποκαλείται για συντομία
«Ρ.Ε.Σ.», και
αφετέρου τ ………………………………………………….., και με το διακριτικό
τίτλο
«………………………………»,
που
εδρεύει
στ…
………………………………,
έχει Α.Φ.Μ.: ……………. της Δ.Ο.Υ.
………………., νομίμως εκπροσωπουμένης από τ… ………………….. του
……………
και
της
……………………….,
που
γεννήθηκε
στ…
…………………………. το ……….., κάτοικο ………………, οδός ………………..
αριθμός ….., κάτοχο Δ.Α.Τ. με αριθμό …………./…………….., που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας ………………………….και με ΑΦΜ
«……………..» της Δ.Ο.Υ. ………………………Αττικής, εφεξής καλούμενης
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
1.1. Με το παρόν η Ρ.Ε.Σ. αναθέτει κατ’ αποκλειστικότητα και η
Εταιρεία αποδέχεται και αναλαμβάνει την προμήθεια και παράδοση γεύματος/δείπνου στους μαθητές της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στις εγκαταστάσεις της στο Χαλάνδρι Αττικής σύμφωνα με τους όρους των επομένων παραγράφων και των δεσμεύσεων του Προμηθευτή, που περιέχονται: α)
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ενδεικτικό πρόγραμμα) στην από ---------ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
διαγωνισμού, β) την από …………… οικονομική προσφορά της και τους εν
αυτή ειδικούς όρους, τα οποία αμφότερα προσαρτώνται στο παρόν ως αναπόσπαστο εννοιολογικώς και νομικώς τμήμα του.
1.2. Η Εταιρεία δηλώνει ότι λειτουργεί στη ……………………. και
επί της οδού ………………….αρ. …… σύγχρονες εγκαταστάσεις μαγειρείων
και ότι διαθέτει όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες άδειες, την απαραίτητη
τεχνογνωσία, υποδομή και τεχνική και νομική δυνατότητα και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την παροχή προς τη Ρ.Ε.Σ. εξειδικευμένων
υπηρεσιών παρασκευής, προμήθειας και μεταφοράς ετοίμου φαγητού.
1.3. Η Εταιρεία θα παραδίδει καθημερινώς στις εγκαταστάσεις Δι-
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δακτηρίων της Ρ.Ε.Σ. στο Χαλάνδρι Αττικής γεύμα/δείπνο ως ακολούθως:
Α) Γεύμα μέχρι ώρα 13.30.
Β) Δείπνο μέχρι ώρα 19.45.
1.4. Ειδικότερα η σύνθεση ενός εκάστου των ανωτέρω θα είναι αντίστοιχη με το πρόγραμμα του σχολικού έτους 2018-2019, που προσαρτάται
στο παρόν ως Παράρτημα Ι.
1.5. Ο αριθμός των ημερησίων μερίδων θα καθορίζεται σύμφωνα
με το δυναμολόγιο που αποστέλλει με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η Ρ.Ε.Σ. στην Εταιρεία κάθε προηγούμενη ημέρα για την επομένη
και την Παρασκευή για το Σαββατοκύριακο και υπολογίζονται μέχρι ------μερίδες τις καθημερινές (ανά γεύμα/δείπνο) και μέχρι ----- για τα Σαββατοκύριακα.
1.6. Ρητώς συμφωνείται ότι δεν υπάρχει πλαφόν ημερησίας καταναλώσεως. Η εταιρεία δηλώνει ότι δύναται να ανταποκριθεί σε έκτακτη ζήτηση για περισσότερες μερίδες εφόσον αυτό της ζητηθεί από την προηγουμένη ημέρα.
1.7. Η Εταιρεία υποχρεούται να καλύψει οποιαδήποτε έκτακτη
ανάγκη της Ρ.Ε.Σ., είτε εντός του ιδίου σχολικού έτους είτε στην αρχή του
επομένου (μετά την 30-06-2019), εφόσον της ζητηθεί εγγράφως, προ 24
ωρών, με τις τιμές που αναφέρονται στο παρόν και για όσο χρόνο απαιτηθεί.
1.8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης του εκάστοτε
είδους θα γίνεται πάντα, παρουσία εκπροσώπων αμφοτέρων των μερών, ακριβής καταμέτρηση των παραλαμβανόμενων και παραδιδόμενων ειδών και
οπτικός έλεγχος της κατάστασης τους. Εν συνεχεία, θα υπογράφεται από
όλους το σχετικό παραστατικό παράδοσης-παραλαβής, με το οποίο θα αποδεικνύεται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εκ μέρους της
Ρ.Ε.Σ..
1.9. Η μεταφορά των προϊόντων από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας προς τα Διδακτήρια της Ρ.Ε.Σ. καθώς και η εκφόρτωση αυτών θα
πραγματοποιείται από την Εταιρεία με δικό της προσωπικό, μεταφορικά
μέσα, δαπάνες τηρώντας αυστηρώς όλους τους κανόνες υγιεινής. Η Εταιρεία
φέρει και τους πάσης φύσεως κινδύνους μέχρι την τελική παράδοση του
πράγματος.
Άρθρο 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2.1. Η διάρκεια της παρούσας συμφωνείται ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα από ………… μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους
την …………….., ότε και θα λύεται αυτομάτως χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια των συμβαλλομένων, υπό την επιφύλαξη της περιπτώσεως (1.7)
του προηγουμένου άρθρου.
2.2
Η παρούσα σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί
μετά τη λήξη της μόνο με κοινή έγγραφη συμφωνία των μερών. Σιωπηρή
παράταση της παρούσας για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή.
Άρθρο 3: ΑΜΟΙΒΗ.
3.1. Η αμοιβή της εταιρείας συμφωνείται ανά μονάδα (μερίδα φα-
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γητού) σε ευρώ …… [………] πλέον Φ.Π.Α. ημερησίως ανά γεύμα / δείπνο
και η εξόφληση θα γίνεται στη βάση των ημερησίων παραστατικών παράδοσης-παραλαβής των προϊόντων και εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα, με την ταυτόχρονη έκδοση και παράδοση, εκ μέρους της εταιρείας, των αντιστοίχων νομίμων παραστατικών, αφού έχουν γίνει οι νόμιμες κρατήσεις επ’ αυτών.
3.2. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται, όχι μόνο το εμπορικό κέρδος της εταιρείας, αλλά και η αμοιβή του προσωπικού της, ο εξοπλισμός, τα μέσα και εργαλεία και είδη ευπρέπειας, καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη ή επιβάρυνση που θα γίνεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που θα αναλάβει, όλες οι δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών, παρασκευής,
συντήρησης, συσκευασίας, μεταφοράς και ασφαλίσεως των μεταφερόμενων
ειδών για τον κίνδυνο κλοπής ή/και απώλειας τους των προϊόντων. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι πάσης φύσεως
φόροι, παράβολα, τέλη, εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, το
εργολαβικό όφελος της εταιρείας μας κλπ, εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α..
3.3. Η εταιρεία υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια των παραπάνω και δηλώνει ότι καθόρισε αυτές τις τιμές μετά από ακριβή προϋπολογισμό που έγινε από την ίδια και αφού επισκέφθηκε τους χώρους που θα εκτελεστούν οι εργασίες και έλαβε υπόψη της κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση του Έργου.
Άρθρο 4: ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
4.1. Η Εταιρεία έχει την ευθύνη για τη σωστή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα σύμβαση, διαφορετικά υποχρεούται
σε πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας, την οποία θα υποστεί ο
Ρ.Ε.Σ. από υπαίτια πράξη ή παράλειψη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, υπαλλήλων, προστηθέντων ή βοηθών εκπληρώσεως αυτής ή οποιουδήποτε εν γένει προσώπου, το οποίο χρησιμοποιεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια της εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων της δυνάμει της παρούσας σύμβασης.
4.2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα εκτελεί τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει δυνάμει της παρούσας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, χρησιμοποιώντας
εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες υψίστης υγιεινής
καθ' όλο το στάδιο από την παρασκευή μέχρι και την παράδοση των προϊόντων στα Διδακτήρια. Η Εταιρεία απαλλάσσεται μόνον στην περίπτωση που τα
προϊόντα δεν καταναλωθούν την ώρα που έπρεπε, αλλά διατηρηθούν σε ακατάλληλους χώρους ή εκτός ψυγείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ευθύνεται η
Εταιρεία.
43.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των περιγραφόμενων
στην παρούσα υποχρεώσεων της Εταιρείας εξ υπαιτιότητός της ή εκ λόγων
ανωτέρας βίας (όπως πλημμύρα, πυρκαγιά, απεργία προσωπικού, διακοπή
ρεύματος κ.λπ.) ή τυχηρών για προβλεπόμενο σύντομο χρονικό διάστημα,
όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών και όχι περισσότερες από δυο
φορές μέσα στην ίδια σεζόν, η Εταιρεία δύναται να υποδείξει τρίτον επιτη-
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δευματία, προς κάλυψη των αναγκών της Ρ.Ε.Σ., η οποία μη δεσμευομένη
από την πρόταση της Εταιρείας, δύναται να απευθυνθεί στην αγορά κατά
την κρίση της, το δε ποσό που θα δαπανηθεί για την αιτία αυτή υποχρεούται να το καταβάλει η Εταιρεία, επί ποινή καταγγελίας του παρόντος. Εάν το
κώλυμα δεν είναι πρόσκαιρο κατά τα ανωτέρω η Ρ.Ε.Σ. δύναται να καταγγείλει την δια του παρόντος σύμβαση, επερχομένων αμέσως των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, μη ευθυνομένης προς αποζημίωση της Εταιρείας.
Άρθρο 5: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ.
Η Εταιρεία δεν δύναται να εκχωρήσει εν όλω ή εν μέρει ή μεταβιβάσει την παρούσα ή συνεργασθεί ή αναθέσει την εκτέλεση τμήματος ή όλων
των υποχρεώσεων της σε υπεργολάβους ή οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα, χωρίς την προηγουμένη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Ρ.Ε.Σ.. Σε περίπτωση
παράβασης του όρου αυτού η Ρ.Ε.Σ. δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση
άμεσα και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία της που θα υποστεί από
την αιτία αυτή.
Άρθρο 7: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από τους συμβαλλομένους οποιουδήποτε δικαιώματός τους, που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή το
Νόμο, είτε μία φορά είτε κατ’ επανάληψη, δεν θα σημαίνει παραίτηση από
το δικαίωμά τους αυτό.
Άρθρο 8: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
Οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία και την ερμηνεία
της σύμβασης, εφόσον δεν επιλύονται φιλικά, θα επιλύονται δικαστικά με
αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
Άρθρο 9: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.
Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, το ανυπαίτιο συμβαλλόμενο μέλος έχει δικαίωμα έγγραφης καταγγελίας, διατηρώντας όλα τα δικαιώματα
του που απορρέουν από αυτό ή από το νόμο, ιδία δε να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής του ζημίας. Η καταγγελία πρέπει να
κοινοποιείται στο αντισυμβαλλόμενο με Δικαστικό Επιμελητή και θα επιφέρει τα αποτελέσματά της μετά πάροδο δέκα (10) ημερών από τη επιδόσεώς
της, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 4.3 του άρθρου 4 και του άρθρου 5 του παρόντος, όπου τα αποτελέσματα θα επέρχονται άμεσα.
Η αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμβάσεως και αποκλεισμού του σε επόμενους διαγωνισμούς του
Ιδρύματος.
Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών παράδοσης η Ρ.Ε.Σ. δύναται
να επιβάλει ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου για κάθε καθυστέρηση
σε ποσοστό 20% επί της συμβατικής αξίας των παραδοτέων που καθυστέρησαν, η οποία θα παρακρατείται κατά τη μηναία εκκαθάριση του λογαριασμού.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Ρ.Ε.Σ..
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Άρθρο 10: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.
Η Ρ.Ε.Σ. δύναται, οποτεδήποτε αποφασίσει την επαναλειτουργία των
μαγειρείων της, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, χωρίς υποχρέωση
αποζημίωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα της
καταγγελίας θα επέρχονται μετά 30 (τριάντα) ημέρες από την επίδοση του
σχετικού εγγράφου στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Η Εταιρεία δε δικαιούται να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο το
όνομα ή οποιοδήποτε σήμα, διακριτικό γνώρισμα ή λογότυπο της Ρ.Ε.Σ.,
ούτε να διαφημίζει άμεσα ή έμμεσα τη συνεργασία της μ’ αυτή, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Ρ.Ε.Σ..
Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος θα καταρτίζεται και θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο, αποκλειομένου οποιουδήποτε
άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και του όρκου.
Όροι της παρούσας αποτελούν και οι όροι της διακηρύξεως καθ’ ό
μέρος δεν αντιβαίνουν τους όρους της.
Σε πίστωση των παραπάνω συνετάγη το παρόν σε τέσσερα (4) όμοια
πρωτότυπα και αφού υπεγράφη νόμιμα, έλαβε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα ενώ τα υπόλοιπα δύο θα κατατεθούν στις αρμόδιες οικονομικές
εφορίες.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για τη Ρ.Ε.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΥΜΑΣ
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