ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CATERING)
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Ίδρυµα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (εφεξής Ρ.Ε.Σ.), σύµφωνα
µε την από 12-07-2022 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 ∆ιδακτήρια του Ιδρύµατος επί
της οδού Ριζαρείου αρ. 1 στο Χαλάνδρι Αττικής.
2. -Αριθµός σιτιζοµένων ηµερησίως : (άρθρο 41).
3. -Ηµερήσια γεύµατα: δύο (2), µεσηµέρι – βράδυ.
4. -∆ιάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης: Από την υπογραφή της (σύµβασης)
και µέχρι την 30-06-2023, οπότε λύεται αυτοµάτως. Κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στη σύµβαση που θα υπογραφεί.
5. -Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της προµήθειας.
6. -Τεύχη ∆ιακήρυξης διανέµονται στους ενδιαφεροµένους από τα Γραφεία
∆ιοικήσεως 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. -∆ικαίωµα 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,
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4ος όροφ.), µε οποιοδήποτε τρόπο (µε courier ή αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπο
ειδικώς εξουσιοδοτηµένο), σε κλειστό-σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την 19η Σεπτεµβρίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα 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 ∆ιοικήσεως του Ιδρύµατος (Βασ. Σοφίας 51, 4ος όροφ.), ενώπιον Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που
θα ορισθεί από το Πολυµελές ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ρ.Ε.Σ..
13. -Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών όσων υποψηφίων τα προσκοµισθέντα έγγραφα έχουν κριθεί πλήρη, θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
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 επανάληψης 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
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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 απόρριψής
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 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 τριών (3) µηνών µετά τη λήξη ισχύος 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 ∆ηµοσίου. 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 σύµ-
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βασης, 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 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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
25. -∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
25.1. -Πλήρη νοµιµοποιητικά έγγραφα των ενδιαφεροµένων (νοµικά
πρόσωπα, συνεταιρισµοί, ενώσεις προµηθευτών).
25.2. -Απόσπασµα ποινικού µητρώου των νοµίµων εκπροσώπων, 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 ορ-
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γάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες ενέργειες, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήµιση κ.λ.π.).
25.3. -Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο.
25.4. -Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, όλων των εµπλεκοµένων ασφαλιστικών φορέων.
25.5. -Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής 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.
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 ∆ηµόσια 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 ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 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 ∆ικαιολογητικά δεν
εκδίδονται κατά Νόµον ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση
τουπροσφέροντος 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 δυ-
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σµενείς 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 για την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του προσφέροντος.
28. -Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιαγωνισµού 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 ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές υποχρεώσεις του.
30. -Τα ανωτέρω αναφερόµενα ισχύουν και για τα φυσικά ή νοµικά 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.
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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. Είναι υποχρεωτική από το προσωπικό του
Προµηθευτή η χρήση µάσκας και γαντιών µίας χρήσης σύµφωνα µε τα αναγκαία
µέτρα για τον περιορισµό της διασποράς του COVID-19.
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 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.
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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 µεγαλύτερη 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 13:00 & το δε δείπνο έως
την ώρα 18.00.
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
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από ∆ευτέρα 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 η µε 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 Οικονόµο της Σχολής.
45. -Νόµισµα προσφερόµενης τιµής καθορίζεται το Ευρώ και εφαρµοστέο δίκαιο
το Ελληνικό, αρµόδια δε τα ∆ικαστήρια των Αθηνών.
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,
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΥΜΑ

∆ΕΙΠΝΟ
Ψαροκροκέτες -πιλάφι
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο

Μουσακάς
∆ΕΥΤΕΡΑ
12/9/2022
ΤΡΙΤΗ
13/9/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ

Σαλάτα λάχανο-καρότο
Φρούτο
Κοτόπουλο-χυλοπίτες
Τυρί τριµ.
Σαλάτα χωριάτικη
φρούτο

Τσίσµπερκερ
Σαλάτα του Σεφ - φρούτο

Γεµιστά
Φέτα –Φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες φ.
Σαλάτα - Φρούτο

14/9/2022
ΠΕΜΠΤΗ
15/9/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σουτζουκάκια µε πατ. τηγ./Σαλάτα
µπρόκολο / Πάστα Serrano

Καρµπονάρα
Σαλάτα Caesar - Φρούτο

Μπριάµ (µελιτζάνες –
πατάτες –κολοκύθια)
Σαλάτα Φρούτο

Φασολάκια
Φέτα - φρούτο

16/9/2022
ΣΑΒΒΑΤΟ
17/9/2022
ΚΥΡΙΑΚΗ

Κεφτεδάκια µε σάλτσα
Κοχύλι
Σαλάτα ποράσινη βαλσάµικο/
Φρούτο
Μπριζόλα –πατάτες φ.
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα-φρούτο

18/9/2022
Μουσακάς
∆ΕΥΤΕΡΑ
19/9/2022
ΤΡΙΤΗ
20/9/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ

Σαλάτα λάχανο-καρότο

Κρεατόσουπα
Φέτα - φρούτο

Μακαρόνια µε κιµά
Τυρί τριµ.
Σαλάτα χωριάτικη- Φρούτο
Ψαροκροκέτες -πιλάφι
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο

Φρούτο
Κοτόπουλο-χυλοπίτες
Τυρί τριµ.
Σαλάτα χωριάτικη
φρούτο

Τσίσµπερκερ
Σαλάτα του Σεφ - φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες τηγ.

Φασολάκια
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
- Φρούτο

Σαλάτα - Φρούτο

21/9/2022
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ΠΕΜΠΤΗ
22/9/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σνίτσελ µε πατ. τηγ/Τζατζίκι/Πάστα
Serrano

Μπιφτέκι γεµιστό µε ρύζι/ Σαλάτα χωριάτικη/Φρούτο

Μακαρόνια µε σάλτσα
Πράσινη Σαλάτα- Φρούτο

Φακές
Πράσινη Σαλάτα- Φρούτο

Ψάρι ψητό/Ντάκος/ Φρούτο

Κεφτεδάκια µε ρύζι/
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο

Παστίτσιο/Φέτα/ Φρούτο

Κεµπάπ (2)/πιτάκια πατάτες τ.
Ντοµάτα κρεµµύδι Τζατζίκι

Μπριζόλα µε πατ. τηγ.
Σαλάτα χωριάτικη
Φέτα

Μακαρόνια µε κιµά
Τυρί τριµ.
Σαλάτα µαρούλι- Φρούτο

Κοτόπουλο κοκκ. µε ρύζι
Σαλάτα λάχανο-καρότο Γιαούρτι

Καρµπονάρα
Σαλάτα Caesar - Φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες τηγ.

Φασολάκια
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
- Φρούτο

23/9/2022
ΣΑΒΒΑΤΟ
24/9/2022

ΚΥΡΙΑΚΗ

25/9/2022
∆ΕΥΤΕΡΑ
26/9/2022
ΤΡΙΤΗ
27/9/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ

Σαλάτα - Φρούτο

28/9/2022
ΠΕΜΠΤΗ
29/9/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σνίτσελ µε πατ. τηγ/Τζατζίκι/Πάστα
Serrano

Μπιφτέκι γεµιστό µε ρύζι/ Σαλάτα χωριάτικη/Φρούτο

Μακαρόνια µε σάλτσα
Πράσινη Σαλάτα- Φρούτο

Φακές
Πράσινη Σαλάτα- Φρούτο

Ψάρι ψητό/Ντάκος/ Φρούτο

Κεφτεδάκια µε ρύζι/
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο

Παστίτσιο/Φέτα/ Φρούτο

Κεµπάπ (2) / πιτάκια πατάτες τ.
Ντοµάτα κρεµµύδι Τζατζίκι

30/9/2022
ΣΑΒΒΑΤΟ
1/10/2022

ΚΥΡΙΑΚΗ

2/10/2022
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∆ΕΥΤΕΡΑ
3/10/2022
ΤΡΙΤΗ

Κεφτεδάκια /
πατάτες τηγ.
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα- Φρούτο

Κοτοµπουκιές
πατάτες τ.
Σαλάτα του Σεφ - Φρούτο

Μοσχάρι κοκκ. µε ρύζι
Σαλάτα λάχανο καρότο /Γιαούρτι

Ριγγατόνι 4 τυριά
Σαλάτα χωρ. -Φρούτο

4/10/2022
Πίτσα λαχανικών πατάτες τηγ.
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
φρούτο

Γεµιστά –πατάτες φ.
ΤΕΤΑΡΤΗ
Σαλάτα -Φρούτο
5/10/2022

ΠΕΜΠΤΗ

Μουσακάς

Γιουβαρλάκια αυγολέµονο

Σαλάτα χωριάτικη µε φέτα - Πάστα
Serrano

Φέτα - φρούτο

6/10/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7/10/2022
ΣΑΒΒΑΤΟ

Μακαρόνια µε σάλτσα νηστίσιµη
Σαλάτα πράσινη βαλσάµ.
φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες φ.
Σαλάτα - Φρούτο

Κανελόνια
Σαλάτα χωριάτικη
Φρούτο

Τσίσµπερκερ –πατάτες τ.
Σαλάτα - φρούτο

Μπριζόλα –πατάτες φ.
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα-Φρούτο

Μακαρόνια µε κιµά
Τυρί τριµ.
Σαλάτα µαρούλι- Φρούτο

Κοτόπουλο-χυλοπίτες
Τυρί τριµ.

Γαλέος τ.-σκορδαλιά
Σαλάτα χόρτα –Φρούτο

8/10/2022
ΚΥΡΙΑΚΗ
9/10/2022
∆ΕΥΤΕΡΑ
10/10/2022

Σαλάτα βραστών λαχανικών /
Φρούτο
Μακαρόνια µε κιµά

ΤΡΙΤΗ
11/10/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ
12/10/2022
ΠΕΜΠΤΗ

Μπιφτέκι γεµιστό µε ρύζι
Σαλάτα πράσινη βαλσάµικο
Φρούτο

Τυρί τριµ.
Σαλάτα χωριάτικη- φρούτο

Σπανακοτυρόπιτα –
πατάτες τηγ.
Σαλάτα - Φρούτο

Κεµπάπ (2) πίτες - πατάτες τ.
Ντοµάτα κρεµµύδι -Τζατζίκι
/Φρούτο
Κοτόπουλο ψ.-πατάτες τηγ.
Σαλάτα µαρούλι - Πάστα Serrano

Κρεατόσουπα
Ντάκος - φρούτο

13/10/2022
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Γεµιστά µε κιµά –πατάτες φ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Παπουτσάκια µε κιµά/
Σαλάτα λάχανο-καρότο
Φρούτο

Χωριάτικη µε φέτα -Φρούτο

14/10/2022
Κοτόπουλο κοκκ. - πουρές
Σαλάτα χωριάτικηφρούτο

Παστίτσιο
ΣΑΒΒΑΤΟ
Σαλάτα λάχανο-καρότο
15/10/2022
ΚΥΡΙΑΚΗ

Φρούτο
Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ.
Σαλάτα λάχανο-καρότο Φρούτο

Πίτσα Σαλάτα του Σεφ - φρούτο

Κοτόπουλο-χυλοπίτες
Τυρί τριµ.
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα / Φρούτο

Κανελόνια
Σαλάτα χωριάτικη
φρούτο

Αρνί µε πατάτες φ.

Ψαροκροκέτες -πιλάφι
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο

16/10/2022
∆ΕΥΤΕΡΑ
17/10/2022
ΤΡΙΤΗ

Ντάκος Γαλακτοµπούρεκο

18/10/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ

Σπανακόπιτα –πατάτες
τηγ.
Σαλάτα - Φρούτο

Φακές
Φάβα –Φρούτο

19/10/2022
ΠΕΜΠΤΗ

Κοτόπουλο ψ.-πατάτες τηγ.
Σαλάτα µαρούλι - Πάστα Serrano

Κοτοµπουκιές
πατάτες τ.
Σαλάτα σίζαρ - φρούτο

Γεµιστά –πατάτες φ.
Χωριάτικη µε φέτα -Φρούτο

Σπανακόρυζο - πατάτες τ.
Σαλάτα Φρούτο

Μακαρόνια µε κιµά
Τυρί τριµ.
Σαλάτα - φρούτο

Τσίσµπερκερ –πατάτες τ.
Σαλάτα του Σεφ - φρούτο

20/10/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/10/2022
ΣΑΒΒΑΤΟ
22/10/2022

Σνίτσελ – πατάτες τηγ.
ΚΥΡΙΑΚΗ

Σαλάτα πράσινη βαλσάµικο Φρούτο

23/10/2022
∆ΕΥΤΕΡΑ

Κεµπάπ (2) πίτες - πατάτες τ.
Ντοµάτα κρεµµύδι Τζατζίκι
/Φρούτο

Χταπόδι µε κοφτό µακαρονάκι
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
Φρούτο

Σουφλέ τυριών
Σαλάτα -Φρούτο

24/10/2022
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ΤΡΙΤΗ
25/10/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ

Κοτόπουλο κοκκ.-µακαρόνια
Τυρί τριµ.
Σαλάτα µαρούλι - Πάστα Serrano

Γιουβαρλάκια αυγολέµονο
Φέτα
Φρούτο

Χόρτα -Φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες
τηγ.
Ντάκος - Φρούτο

Μοσχάρι κοκκ. µε ρύζι
Σαλάτα λάχανο καρότο /Γιαούρτι

Ριγγατόνι 4 τυριά
Σαλάτα χωρ. -Φρούτο

Γεµιστά –πατάτες φ.

26/10/2022
ΠΕΜΠΤΗ
27/10/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σπανακόπιτα –πατάτες
τηγ.
Σαλάτα - Φρούτο

Φακές
Φάβα –Φρούτο

28/10/2022
ΣΑΒΒΑΤΟ
29/10/2022
ΚΥΡΙΑΚΗ

Κεφτεδάκια µε σάλτσα
Κοχύλι
Σαλάτα ποράσινη βαλσάµικο/
Φρούτο

Κρεατόσουπα
Φέτα - φρούτο

Μπριζόλα –πατάτες φ.
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα-φρούτο

Μακαρόνια µε κιµά
Τυρί τριµ.
Σαλάτα χωριάτικη- Φρούτο

30/10/2022

∆ΕΥΤΕΡΑ

Κοτόπουλο µε πατ. φούρνου/ Σαλάτα/Φρούτο

Κεµπάπ (2) / πιτάκια πατάτες τ.

31/10/2022
ΤΡΙΤΗ
1/11/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ

Μακαρόνια µε κιµά
Τυρί τριµ.
Σαλάτα χωριάτικη - φρούτο

Στραπατσάδα
Σαλάτα µε µαυροµάτικα/
Γιαούρτι

Γλώσσα τ. –πατάτες τηγ.
Σαλάτα ρόκα-µαρούλι -φρούτο

Ψαρόσουπα βελουτέ
Σαλάτα παντζάρια Φρούτο

Μοσχάρι κοκκ. –πατάτες φ.
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα /Μιλφέιγ

Τσίσµπερκερ –πατάτες τ.
Σαλάτα Caesar's- φρούτο

2/11/2022
ΠΕΜΠΤΗ
3/11/2022
Μακαρόνια µε σάλτσα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σαλάτα –Φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες
τηγ.
Σαλάτα λάχανο καρότο Φρούτο

4/11/2022
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ΣΑΒΒΑΤΟ

Σνίτσελ – πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάµικο-Φρούτο

Τυρόπιτα –πατάτες τηγ.
Σαλάτα - φρούτο

Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ.
Σαλάτα αγγουροντοµάτα Φρούτο

Καρµπονάρα
Σαλάτα σεφ - φρούτο

5/11/2022
ΚΥΡΙΑΚΗ
6/11/2022
∆ΕΥΤΕΡΑ
7/11/2022
ΤΡΙΤΗ
8/11/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ

Πίτσα
Κολοκυθάκια γεµιστά αυγολέµονο /
Φέτα /Φρούτο

Σνίτσελ µε πατάτες τηγ./ Τζατζίκι/Φρούτο

Παστίτσιο / Σαλάτα µαρούλι / Φρούτο

Γεµιστά –πατάτες κοκκ. φ.
Σαλάτα Φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες τ.
Σαλάτα
Φρούτο

9/11/2022
ΠΕΜΠΤΗ
10/11/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11/11/2022
ΣΑΒΒΑΤΟ

Γιουβέτσι µοσχάρι/ Χωριάτικη σαλάτα/ Πάστα σοκολατίνα

Κεφτεδάκια - πατάτες τ.
Σαλάτα(σίζαρ)Γιαούρτι ατοµ.
Μακαρόνια µε σάλτσα/
Σαλάτα (Αγγουροντοµάτα)/ Φρούτο

Φασολάδα/ Σαλάτα (Λάχανοκαρότο) / Φρούτο
Κοτόπουλο λεµ. – πιλάφι
Σαλάτα (πράσινη βαλσάµικο)/Φρούτο

Μπιφτέκια µε πατ. φ.
Σαλάτα χωρ. – φρούτο

12/11/2022
ΚΥΡΙΑΚΗ

Μουσακάς
Σαλάτα - φρούτο

Τσίσµπερκερ µε πατάτες
τηγ.–σαλάτα του Σεφφρούτο

13/11/2022
∆ΕΥΤΕΡΑ

Φακές
Πατάτες καρότα βραστά / Φρούτο

14/11/2022
ΤΡΙΤΗ

Μακαρόνια µε σάλτσα/
Σαλάτα (Αγγουροντοµάτα)/ Φρούτο

Καλαµάρι γεµιστό µε ρύζι/
Σαλάτα εποχής/ Φρούτο

Σπανακόρυζο - πατάτες τ.
Σαλάτα Φρούτο

Γεµιστά –πατάτες κοκκ. φ.
Σαλάτα Φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες τ.
Σαλάτα
Φρούτο

15/11/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ
16/11/2022

15

∆ιαγωνισµός Catering 2022/23 ΙΕ-17

ΠΕΜΠΤΗ
17/11/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18/11/2022
ΣΑΒΒΑΤΟ

Μακαρόνια µε σάλτσα
Αγγουροντοµάτα σαλάτα
Κανταΐφι

Ψαρόσουπα /
Σαλάτα φρούτο

Φασολάδα/
Πατατοσαλάτα /
Φρούτο

Ρύζι µε αρακά
Σαλάτα φρούτο

Φασολάκια µε πατάτες
Σαλάτα αγγουροντοµάτα Φρούτο

Πατάτες γιαχνί
Σαλάτα φρούτο

Χταπόδι κοκκ. – πιλάφι

Μακαρόνια µε τόνο
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
- φρούτο

19/11/2022
ΚΥΡΙΑΚΗ
20/11/2022
∆ΕΥΤΕΡΑ

Σαλάτα πράσινη βαλσάµικο
Φρούτο
Γαλέος φ.– ρύζι
Σαλάτα πράσινη βαλσ.- Φρούτο

Φασολάκια µε πατάτες
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
Φρούτο

Γαριδοµακαρονάδα/
Σαλάτα (αγγουροντοµάτα)/Φρούτο

Κολοκυθοκεφτέδεςπατάτες φ.
Σαλάτα µαρούλι-Φρούτο

ΡεβιθάδαΦάβα- φρούτο

Σπανακόρυζο - πατάτες τ.
Σαλάτα Φρούτο

Καλαµαράκια τ. –πατάτες τ.

Ψαροκροκέτες µε ρύζι/
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα/
Φρούτο

21/11/2022
ΤΡΙΤΗ
22/11/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ
23/11/2022
ΠΕΜΠΤΗ
24/11/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σαλάτα λάχανο καρότο Μπακλαβάς
Φασολάδα/
Πατατοσαλάτα / Φρούτο

Μακαρόνια µε σάλτσα/
Σαλάτα (Αγγουροντοµάτα)/ Φρούτο

25/11/2022
ΣΑΒΒΑΤΟ
26/11/2022
ΚΥΡΙΑΚΗ
27/11/2022
∆ΕΥΤΕΡΑ

Μελιτζάνες ιµάµ –
Πιλάφι µπασµάτι
Σαλάτα
φρούτο
Χταπόδι κοκκ. – πιλάφι

ΨαρόσουπαΣαλάτα Παντζάρια
Φρούτο
Μακαρόνια µε τόνο
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
Φρούτο

Σαλάτα πράσινη βαλσάµικο
Φρούτο
Πέρκα µε λαδολέµονο –πατάτες φ.
Χόρτα εποχής - φρούτο

Μπέργκερ µε µπιφτέκι
λαχανικών
Σαλάτα Μαρούλι-Ρόκα

28/11/2022
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Γεµιστά – πατάτες κοκκ. φ.
ΤΡΙΤΗ

Μυδοπίλαφο/
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο

Σαλάτα πράσινη/ Φρούτο

29/11/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ

Φακές/
Παντζάρια/ φρούτο

Σπανακόπιτα
Σαλάτα - φρούτο

Κοκκινόψαρο σούπα

Μακαρόνια µε τόνο
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
φρούτο

30/11/2022
ΠΕΜΠΤΗ

Σαλάτα λάχανο καρότο Μπακλάβάς

1/12/2022
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2/12/2022
ΣΑΒΒΑΤΟ

Γίγαντες φούρνου/Ταραµοσαλάτα/Φρούτο

Μπριάµ /Σαλάτα - φρούτο

Σπανακόρυζο – πατάτες τηγ.
Σαλάτα αγγουροντοµάτα - φρούτο

3/12/2022
Καλαµαράκια τ. –πατάτες τ.
ΚΥΡΙΑΚΗ

Χορτόσουπα- Σαλάτα φρούτο
Πίτσα λαχανικώνΣαλάτα αγγουροντοµάτα
Φρούτο

Σαλάτα λάχανο καρότο φρούτο

4/12/2022
Χταπόδι κοκκ. –πιλάφι
∆ΕΥΤΕΡΑ
Σαλάτα πράσινη βαλσάµικο φρούτο

Μπέργκερ µε µπιφτέκι
λαχανικών
Σαλάτα Μαρούλι-Ρόκα
/Φρούτο

5/12/2022
Πέρκα µε λαδολέµονο –πατάτες τηγ.
ΤΡΙΤΗ

Χόρτα εποχής - φρούτο

Ψαροκροκέτες µε ρύζι/
Σαλάτα αγγουροντοµάτα/
Φρούτο

6/12/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ

Ντολµαδάκια γιαλαντζί/Πατάτες
φούρνου/ Σαλάτα/Φρούτο

Σπανακόπιτα
Σαλάτα (λάχανο καρότο)
φρούτο

7/12/2022
Γαλέος τ. – πατάτες τ.
ΠΕΜΠΤΗ
Σκορδαλιά – Μπακλαβάς

Μακαρονάδα µε θαλασσινά
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
φρούτο

8/12/2022
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ΦακέςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πίτσα λαχανικών
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
/ φρούτο

Φάβα- Φρούτο

9/12/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

Γεµιστά –πατάτες φ. κοκκ.
Σαλάτα - φρούτο

Μελιτζάνες ιµάµ –
Πατάτες φ.
Σαλάτα - φρούτο

10/12/2022
Καλαµάρι γεµιστό µε ρύζι/
ΚΥΡΙΑΚΗ

Μακαρόνια µε τόνο
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
φρούτο

Σαλάτα εποχής/ Φρούτο

11/12/2022
Πέρκα µε λαδολέµονο –πατάτες τηγ.
∆ΕΥΤΕΡΑ
Χόρτα εποχής - Φρούτο

Μπέργκερ µε µπιφτέκι
λαχανικών
Σαλάτα Μαρούλι-Ρόκα
/Φρούτο

12/12/2022

ΤΡΙΤΗ

Πίτσα λαχανικών
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
/ Φρούτο

Ψαρόσουπα/ Πατατοσαλάτα/Φρούτο

13/12/2022
Σπανακόπιτα
Σαλάτα - Φρούτο

ΤΕΤΑΡΤΗ
Φακές/Ταραµοσαλάτα/ Φρούτο
14/12/2022

ΠΕΜΠΤΗ

Μακαρόνια µε τόνο

Κολοκυθοκεφτέδες-πατ.
τηγ./

Σαλάτα αγγουροντοµάτα Μπακλαβάς

Σαλάτα - Φρούτο

15/12/2022
Μπριάµ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σαλάτα λάχανο - καρότο Φρούτο

Σπανακόρυζο
Σαλάτα Λάχανο-Καρότο Φρούτο

16/12/2022
ΣΑΒΒΑΤΟ

Κοχύλι µε σάλτσα
Σαλάτα (λάχανο καρότο) Φρούτο

17/12/2022
ΚΥΡΙΑΚΗ

Καλαµαράκια τ. –πατάτες τ.
Σαλάτα λάχανο καρότο φρούτο

18/12/2022
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∆ΕΥΤΕΡΑ
19/12/2022
ΤΡΙΤΗ
20/12/2022
ΤΕΤΑΡΤΗ

Μπέργκερ µε µπιφτέκι
λαχανικών
Σαλάτα ΜαρούλιΡόκα/Φρούτο

Καλαµαράκια τ. –πατάτες τ.
Σαλάτα Αγγουροντοµάτα
Κανταίφι
Γαριδοµακαρονάδα/

Πίτσα λαχανικών
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
Φρούτο

Σαλάτα Λάχανο-Καρότο/Φρούτο

Σπανακόπιτα µε πατάτες
τηγ.
Σαλάτα - Φρούτο

ΦακέςΦάβα- Φρούτο

21/12/2022
Μακαρόνια µε κιµά

ΚΥΡΙΑΚΗ

Σαλάτα χωριάτικη- Φρούτο

8/1/2023
Τηγανιά χοιρ. - πιλάφι
∆ΕΥΤΕΡΑ

Τσίσµπερκερ /
Caesar salad/ Γιαούρτι
ατοµικό

Σαλάτα λάχανο καρότο Φρούτο

9/1/2023
ΤΡΙΤΗ
10/1/2023
ΤΕΤΑΡΤΗ
11/1/2023
ΠΕΜΠΤΗ

Κοτόπουλο κοκκ.-µακαρόνια
Τυρί τριµ.
Σαλάτα µαρούλι - Πάστα Serrano
Φασολάδα
Πατατοσαλάτα
Φρούτο

Κοχύλι µε σάλτσα
Σαλάτα -φρούτο

Γαύρος τ.- πατάτες τ.
Σαλάτα χόρτα - φρούτο

12/1/2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Φακές
Σαλάτα πολίτικη

- Φρούτο

13/1/2023
ΣΑΒΒΑΤΟ
14/1/2023
ΚΥΡΙΑΚΗ

Γιουβαρλάκια αυγολέµονο
Φέτα
Φρούτο

Γεµιστά –πατάτες φ. κοκκ.
Σαλάτα φρούτο
ΣπανακόπιταΣαλάτα αγγουροντοµάτα
Φρούτο

Παστίτσιο
Σαλάτα χωριάτικη
Φρούτο

Κεφτεδάκια τ.- πατάτες φ.
Σαλάτα πράσινη βαλσ.
Φρούτο

Κρέας µοσχ. µε αρακά

Πίτσα/
Σαλάτα χωριάτικη- φρούτο

Φέτα - φρούτο

15/1/2023
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Μουσακάς
∆ΕΥΤΕΡΑ
16/1/2023
ΤΡΙΤΗ
17/1/2023
ΤΕΤΑΡΤΗ

Ψαροκροκέτες -πιλάφι
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο

Σαλάτα λάχανο-καρότο
Φρούτο
Κοτόπουλο-χυλοπίτες
Τυρί τριµ.-Σαλάτα-φρούτο
Σαλάτα χωριάτικη

Τσίσµπερκερ
Σαλάτα του Σεφ - φρούτο

Γεµιστά
Φέτα –Φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες φ.
Σαλάτα - Φρούτο

18/1/2023
ΠΕΜΠΤΗ
19/1/2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σουτζουκάκια µε πατ. τηγ./Σαλάτα
µπρόκολο / Πάστα Serrano

Καρµπονάρα
Σαλάτα Caesar - Φρούτο

Μπριάµ (µελιτζάνες –
πατάτες –κολοκύθια)
Σαλάτα Φρούτο

Φασολάκια
Φέτα - φρούτο

20/1/2023
ΣΑΒΒΑΤΟ
21/1/2023
ΚΥΡΙΑΚΗ

Κεφτεδάκια µε σάλτσα
Κοχύλι
Σαλάτα ποράσινη βαλσάµικο/
Φρούτο

Κρεατόσουπα
Φέτα - φρούτο

Μπριζόλα –πατάτες φ.
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα-φρούτο

Μακαρόνια µε κιµά
Τυρί τριµ.
Σαλάτα χωριάτικη- Φρούτο

22/1/2023

∆ΕΥΤΕΡΑ

Κοτόπουλο µε πατ. φούρνου/ Σαλάτα/Φρούτο

Κεµπάπ (2) / πιτάκια πατάτες τ.

23/01/20233
ΤΡΙΤΗ
24/1/2023

Μακαρόνια µε κιµάΤυρί τριµ.
Σαλάτα χωριάτικη - φρούτο
Γλώσσα τ. –πατάτες τηγ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΣτραπατσάδαΣαλάτα µε
µαυροµάτικα/ Γιαούρτι

Σαλάτα ρόκα-µαρούλι -φρούτο

Ψαρόσουπα βελουτέ
Σαλάτα παντζάρια Φρούτο

25/1/2023
ΠΕΜΠΤΗ

Μοσχάρι κοκκ. –πατάτες φ.
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα /Μιλφέιγ

Τσίσµπερκερ –πατάτες τ.
Σαλάτα Caesar's- φρούτο

26/1/2023
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μακαρόνια µε σάλτσα
Σαλάτα –Φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες
τηγ.-Σαλάτα-Φρούτο

27/1/2023
ΣΑΒΒΑΤΟ

Σνίτσελ – πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάµικο-Φρούτο

Τυρόπιτα –πατάτες τηγ.
Σαλάτα - φρούτο

Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ.
Σαλάτα αγγουροντοµάτα Φρούτο

Καρµπονάρα
Σαλάτα σεφ - φρούτο

Μπριζόλα µε πατ. τηγ.
Σαλάτα χωριάτικη
Φέτα

Μακαρόνια µε κιµά
Τυρί τριµ.
Σαλάτα µαρούλι- Φρούτο

Κοτόπουλο κοκκ. µε ρύζι
Σαλάτα λάχανο-καρότο Γιαούρτι

Καρµπονάρα
Σαλάτα Caesar - Φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες τηγ.

Φασολάκια
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
- Φρούτο

28/1/2023
ΚΥΡΙΑΚΗ
29/1/2023
∆ΕΥΤΕΡΑ
30/1/2023
ΤΡΙΤΗ
31/1/2023
ΤΕΤΑΡΤΗ

Σαλάτα - Φρούτο

1/2/2023
ΠΕΜΠΤΗ
2/2/2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σνίτσελ µε πατ. τηγ/Τζατζίκι/Πάστα
Serrano

Μπιφτέκι γεµιστό µε ρύζι/ Σαλάτα χωριάτικη/Φρούτο

Μακαρόνια µε σάλτσα
Πράσινη Σαλάτα- Φρούτο

Φακές
Πράσινη Σαλάτα- Φρούτο

Ψάρι ψητό/Ντάκος/ Φρούτο

Κεφτεδάκια µε ρύζι/
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο

3/2/2023

ΣΑΒΒΑΤΟ
4/2/2023
ΚΥΡΙΑΚΗ
Παστίτσιο/Φέτα/ Φρούτο
5/2/2023
∆ΕΥΤΕΡΑ
6/2/2023

Κεφτεδάκια /
πατάτες τηγ.
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα- Φρούτο
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ΤΡΙΤΗ

Μοσχάρι κοκκ. µε ρύζι
Σαλάτα λάχανο καρότο /Γιαούρτι

Ριγγατόνι 4 τυριά
Σαλάτα χωρ. -Φρούτο

7/2/2023
Πίτσα λαχανικών πατάτες τηγ.
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
φρούτο

Γεµιστά –πατάτες φ.
ΤΕΤΑΡΤΗ
Σαλάτα -Φρούτο
8/2/2023

ΠΕΜΠΤΗ

Μουσακάς

Γιουβαρλάκια αυγολέµονο

Σαλάτα χωριάτικη µε φέτα - Πάστα
Serrano

Φέτα - φρούτο

9/2/2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10/2/2023
ΣΑΒΒΑΤΟ
11/2/2023
ΚΥΡΙΑΚΗ

Μακαρόνια µε σάλτσα νηστίσιµη
Σαλάτα πράσινη βαλσάµ.
φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες φ.
Σαλάτα - Φρούτο

Κανελόνια
Σαλάτα χωριάτικη
Φρούτο

Τσίσµπερκερ –πατάτες τ.
Σαλάτα - φρούτο

Μπριζόλα –πατάτες φ.
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα-Φρούτο

Μακαρόνια µε κιµά
Τυρί τριµ.
Σαλάτα µαρούλι- Φρούτο

Κοτόπουλο-χυλοπίτες
Τυρί τριµ.
Σαλάτα βραστών λαχανικών /
Φρούτο

Γαλέος τ.-σκορδαλιά
Σαλάτα χόρτα –Φρούτο

Μακαρόνια µε κιµά

Μπιφτέκι γεµιστό µε ρύζι
Σαλάτα πράσινη βαλσάµικο
Φρούτο

12/2/2023
∆ΕΥΤΕΡΑ
13/2/2023

ΤΡΙΤΗ
14/2/2023
ΤΕΤΑΡΤΗ
15/2/2023
ΠΕΜΠΤΗ

Τυρί τριµ.
Σαλάτα χωριάτικη- φρούτο

Σπανακοτυρόπιτα –
πατάτες τηγ.
Σαλάτα - Φρούτο

Κεµπάπ (2) πίτες - πατάτες τ.
Ντοµάτα κρεµµύδι -Τζατζίκι
/Φρούτο
Κοτόπουλο ψ.-πατάτες τηγ.
Σαλάτα µαρούλι - Πάστα Serrano

Κρεατόσουπα
Ντάκος - φρούτο

Γεµιστά µε κιµά –πατάτες φ.

Παπουτσάκια µε κιµά/
Σαλάτα λάχανο-καρότο
Φρούτο

16/2/2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Χωριάτικη µε φέτα -Φρούτο

17/2/2023
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ΣΑΒΒΑΤΟ
18/2/2023
ΚΥΡΙΑΚΗ

Σαλάτα λάχανο-καρότο
Φρούτο

Κοτόπουλο κοκκ. - πουρές
Σαλάτα χωριάτικηφρούτο

Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ.
Σαλάτα λάχανο-καρότο Φρούτο

Πίτσα Σαλάτα του Σεφ - φρούτο

Κοτόπουλο-χυλοπίτες
Τυρί τριµ.

Κανελόνια
Σαλάτα χωριάτικη

Σαλάτα µαρούλι-ρόκα / Φρούτο

φρούτο

Αρνί µε πατάτες φ.

Ψαροκροκέτες -πιλάφι
Σαλάτα λάχανο καρότο
φρούτο

Παστίτσιο

19/2/2023
∆ΕΥΤΕΡΑ
20/2/2023
ΤΡΙΤΗ

Ντάκος Γαλακτοµπούρεκο

21/2/2023
ΤΕΤΑΡΤΗ

Σπανακόπιτα –πατάτες
τηγ.
Σαλάτα - Φρούτο

Φακές
Φάβα –Φρούτο

22/2/2023
ΠΕΜΠΤΗ

Κοτόπουλο ψ.-πατάτες τηγ.
Σαλάτα µαρούλι - Πάστα Serrano

Κοτοµπουκιές
πατάτες τ.
Σαλάτα σίζαρ - φρούτο

Γεµιστά –πατάτες φ.
Χωριάτικη µε φέτα -Φρούτο

Σπανακόρυζο - πατάτες τ.
Σαλάτα Φρούτο

Μακαρόνια µε κιµά
Τυρί τριµ.
Σαλάτα - φρούτο

Τσίσµπερκερ –πατάτες τ.
Σαλάτα του Σεφ - φρούτο

23/2/2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24/2/2023
ΣΑΒΒΑΤΟ
25/2/2023

Σνίτσελ – πατάτες τηγ.
ΚΥΡΙΑΚΗ

Σαλάτα πράσινη βαλσάµικο Φρούτο

26/2/2023

Κεµπάπ (2) πίτες - πατάτες τ.
Ντοµάτα κρεµµύδι Τζατζίκι
/Φρούτο

∆ΕΥΤΕΡΑ
27/2/2023
ΤΡΙΤΗ

Μακαρόνια µε σάλτσα µανιταριών/
Σαλάτα πράσινη βαλσ.φρούτο

Μπέργκερ µπιφτέκι λαχανικών –πατάτες τηγ.
Σαλάτα µαρούλι φρούτο

28/2/2023
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ΤΕΤΑΡΤΗ

Σπανακόπιτα –πατάτες
τηγ.
Λάχανο-καρότο - Φρούτο

Πίτσα λαχανικών
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα/ φρούτο

1/3/2023
Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ.
ΠΕΜΠΤΗ

Σαλάτα αγγουροντοµάτα Κανταϊφι

Μουσακάς νηστήσιµος
Σαλάτα πλιγούρι - φρούτο

2/3/2023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μπριάµ (µελιτζάνες –πατάτες –
κολοκύθια)

Γιουβέτσι λαχανικών

Σαλάτα Φρούτο

Σαλάτα µαρούλι-ρόκα φρούτο

3/3/2023
ΣΑΒΒΑΤΟ

Γαριδοµακαρονάδα
Σαλάτα πράσινη βαλσ.-φρούτο

Χορτόσουπα
πατάτες τηγ.
Σαλάτα - φρούτο

4/3/2023
Πίτσα λαχανικών πατάτες τ.
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
φρούτο

Χταπόδι µε κοφτό µακαρονάκι
ΚΥΡΙΑΚΗ
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
5/3/2023

Φρούτο
Φακές µε ταχίνι αντί λαδιού

∆ΕΥΤΕΡΑ

Γεµιστά –πατάτες φ.
Σαλάτα λάχανο-καρότο Φρούτο

Φάβα –Φρούτο

6/3/2023

ΤΡΙΤΗ

Κριθαρωτό θαλασσινών

Σπανακόπιτα –πατάτες
τηγ.

Σαλάτα πράσ. Βαλσάµικο /
Φρούτο

Λάχανο-καρότο - Φρούτο

Μακαρόνια µε σάλτσα µανιταριών/
Σαλάτα πράσινη βαλσ.-φρούτο

Σπανακόρυζο - πατάτες τ.
Σαλάτα Φρούτο

7/3/2023
ΤΕΤΑΡΤΗ
8/3/2023
ΠΕΜΠΤΗ

Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ. /
Onion rings/ Κανταϊφι

Μπέργκερ µπιφτέκι λαχανικών –πατάτες τηγ.
Σαλάτα µαρούλι - φρούτο

9/3/2023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μπριάµ (µελιτζάνες –πατάτες –
κολοκύθια)

Γιουβέτσι λαχανικών

Σαλάτα Φρούτο

Σαλάτα µαρούλι-ρόκα φρούτο

10/3/2023
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ΣΑΒΒΑΤΟ

Γαριδοµακαρονάδα
Σαλάτα πράσινη βαλσ.-φρούτο

Χορτόσουπα
πατάτες τηγ.
Σαλάτα - φρούτο

11/3/2023

Πίτσα λαχανικών πατάτες τ.
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
φρούτο

Χταπόδι µε κοφτό µακαρονάκι
ΚΥΡΙΑΚΗ
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
12/3/2023
∆ΕΥΤΕΡΑ

Φρούτο
Πένες µε λαχανικά/
Σαλάτα πράσινη βαλσ.-φρούτο

Σουπιές µε σπανάκι και
ρύζι/ Σαλάτα/ Φρούτο

13/3/2023
ΤΡΙΤΗ
14/3/2023

ΤΕΤΑΡΤΗ

Κριθαρότο θαλασσινών/Σαλάτα αγγουροντοµάτα/Φρύτο

Ιµαµ µπαιλντί/ Τοµατόρυζο/Φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες τηγ.

Κριθαρωτό λαχανικών
Σαλάτα πράσ. Βαλσάµικο
/ Φρούτο

Λάχανο-καρότο - Φρούτο

15/3/2023
Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ.
ΠΕΜΠΤΗ

Γεµιστά –πατάτες φ.
Σαλάτα λάχανο-καρότο Φρούτο

Χόρτα/ Κανταΐφι

16/3/2023
Κολοκυθοκεφτέδες- πατάτες τ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ρεβυθάδα/Φάβα/Φρούτο
17/3/2023

ΣΑΒΒΑΤΟ
Λινγκουίνι µε σάλτσα µανιταριών/
Σαλάτα αγγουροντοµάτα/Φρούτο

Αρακάς κοκκινιστός µε
πατάτες
Σαλάτα Φρούτο

18/3/2023

ΚΥΡΙΑΚΗ

Μπέργκερ µπιφτέκι λαχανικών –
πατάτες τηγ.
Σαλάτα µαρούλι - Φρούτο

Καλαµάρι γεµιστό µε ρύζι
και ελιές/ Σαλάτα πράσινη/ Φρούτο

19/3/2023
Μακαρόνια µε σάλτσα µανιταριών /
∆ΕΥΤΕΡΑ

Σαλάτα πράσινη βαλσ.-φρούτο

Κριθαρωτό θαλασσινών
Σαλάτα πράσ. Βαλσάµικο
/ Φρούτο

20/3/2023

25

∆ιαγωνισµός Catering 2022/23 ΙΕ-17

Χταπόδι µε κοφτό µακαρονάκι
ΤΡΙΤΗ
21/3/2023

Γεµιστά –πατάτες φ.
Σαλάτα λάχανο-καρότο Φρούτο

Σαλάτα αγγουροντοµάτα
Φρούτο
Σπανακόπιτα –πατάτες τηγ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Πίτσα λαχανικών
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα/
φρούτο

Λάχανο-καρότο - Φρούτο

22/3/2023
Μυδοπίλαφο
Σαλάτα λάχανο καρότο
Φρούτο

ΠΕΜΠΤΗ

23/3/2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Καλαµάρι γεµιστό µε ρύζι και ελιές/ Σαλάτα πράσινη/ Σάµαλι

Σπανακόρυζο - πατάτες τ.
Σαλάτα Φρούτο

Φασολάκια
Σαλάτα - φρούτο

24/3/2023
ΣΑΒΒΑΤΟ
25/3/2023

Γιουβέτσι λαχανικών
Σαλάτα - φρούτο

Μπακαλιάρο σκορδαλιά/Χόρτα/Φρούτο
Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Γαριδοµακαρονάδα
Σαλάτα πράσινη βαλσ.φρούτο

Χόρτα/ Φρούτο

26/3/2023
∆ΕΥΤΕΡΑ

Λινγκουίνι µε σάλτσα µανιταριών /
Σαλάτα πράσινη βαλσ.-φρούτο

27/3/2023
ΤΡΙΤΗ
28/3/2023

Μακαρόνια µε κιµά σόγιας/σαλάτα µαρούλιρόκα/Φρούτο

Καλαµάρι γεµιστό µε ρύζι και ελιές/ Σαλάτα πράσινη/ Φρούτο
Φάβα/Πατατοσαλάτα/

ΤΕΤΑΡΤΗ

Μπιφτέκια µε κιµά σόγιας-πατ. φ/σαλάτα µαρούλι-ρόκα/Φρούτο

Πίτσα λαχανικών
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα/
φρούτο

Φρούτο

29/3/2023
ΠΕΜΠΤΗ
30/3/2023

Χταπόδι µε µακαρόνια/ Ντάκος µε
πέστο χωρίς φέτα/ Σάµαλι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Φασολάδα-Φάβα-Φρούτο

Λαχανοντολµάδες µε ρύζι/ Σαλάτα/Φρούτο
Σπανακόρυζο - πατάτες τ.
Σαλάτα Φρούτο

31/3/2023
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Φασολάκια
ΣΑΒΒΑΤΟ

Σαλάτα - φρούτο

Αρακάς λεµονάτος µε πατάτες/Σαλάτα/Φρούτο
1/4/2023
Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ.
ΚΥΡΙΑΚΗ

Γεµιστά –πατάτες φ.
Σαλάτα λάχανο-καρότο Φρούτο

Χόρτα/ Φρούτο

2/4/2023
∆ΕΥΤΕΡΑ

Λινγκουίνι µε σάλτσα µανιταριών /
Σαλάτα πράσινη βαλσ.-φρούτο

3/4/2023
ΤΡΙΤΗ
4/4/2023
ΤΕΤΑΡΤΗ

Μπιφτέκια µε κιµά σόγιας-πατ. φ/σαλάτα µαρούλι-ρόκα/Φρούτο

Χταπόδι µε κοφτό µακαρονάκι
Σαλάτα αγγουροντοµάτα
Φρούτο

Σπανακόρυζο - πατάτες τ.
Σαλάτα Φρούτο

Πίτσα λαχανικών
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα/ φρούτο

Φάβα/Πατατοσαλάτα/
Φρούτο

5/4/2023
ΠΕΜΠΤΗ

Χόρτα/ Σάµαλι

Κολοκυθοκεφτέδες- πατάτες τ.
Σαλάτα µαρούλι-φρούτο

Μοσχάρι κοκκ. –πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσινη/ φρούτο

Πίτσα Σαλάτα σεφ - φρούτο

Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ.

6/4/2023
∆ΕΥΤΕΡΑ
24/4/2023
ΤΡΙΤΗ

Μακαρόνια µε κιµά/ Χωριάτικη
σαλάτα/Φρούτο

Γιουβαρλάκια αυγολέµονο
Φέτα - Φρούτο

25/4/2023
ΤΕΤΑΡΤΗ

Γεµιστά –πατάτες φ.
Σαλάτα λάχανο-καρότο -Φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες φ.
Σαλάτα - Φρούτο

Κεµπάπ (2) πίτες - πατάτες τ.
Ντοµάτα κρεµµύδι -Τζατζίκι
/Πάστα Serrano

Κανελόνια
Σαλάτα λάχανο-καρότο/
φρούτο

26/4/2023
ΠΕΜΠΤΗ
27/4/2023

Μπέργκερ µπιφτέκι λαχανικών –πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσινη µε βαλσάµικο - Φρούτο

Μελιτζάνες ιµάµ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πατάτες φ. - φρούτο
28/4/2023
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Μπριάµ (µελιτζάνες –πατάτες –
κολοκύθια)

Μοσχάρι κοκκ. –µε ρύζι
και πατ. φούρνου
Σαλάτα πράσινη Γαλακτοµπούρεκο

Σαλάτα Φρούτο
29/4/2023
ΚΥΡΙΑΚΗ
30/4/2023
∆ΕΥΤΕΡΑ

Μπιφτέκι γεµιστό µε τυρί
Πουρές
Σαλάτα χωριάτικη
φρούτο

Καρµπονάρα
Σαλάτα Caesar - Φρούτο

Μοσχάρι κοκκ. –πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσινη/ φρούτο

Πίτσα Σαλάτα σεφ - φρούτο

Καρµπονάρα
/Ντάκος/ Φρούτο

Κοτόπουλο-χυλοπίτες
Τυρί τριµ.
Σαλάτα χωριάτικη
φρούτο

Φακές

Φασολάκια/
Σαλάτα λάχανο-καρότο/
Φρούτο

1/5/2023
ΤΡΙΤΗ
2/5/2023

ΤΕΤΑΡΤΗ

Φάβα - Φρούτο

3/5/2023
ΠΕΜΠΤΗ

Κεµπάπ (2) πίτες - πατάτες τ.
Ντοµάτα κρεµµύδι -Τζατζίκι Πάστα
(σοκολάτα)

Ψαροκροκέτες -πιλάφι
Τονοσαλάτα/ φρούτο

4/5/2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μπριάµ (µελιτζάνες –πατάτες –
κολοκύθια)
Σαλάτα Φρούτο

Γιουβέτσι λαχανικών
Σαλάτα - φρούτο

5/5/2023
ΣΑΒΒΑΤΟ

Σνίτσελ – πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάµικο /
Φρούτο

Τυρόπιτα –πατάτες τηγ.
Σαλάτα Caesar's - φρούτο

Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ.

Μπριζόλα µε πατ. τηγ.
Σαλάτα χωριάτικη
Φρούτο

6/5/2023
ΚΥΡΙΑΚΗ

Σαλάτα αγγουροντοµάτα Φρούτο

7/5/2023
∆ΕΥΤΕΡΑ
8/5/2023
ΤΡΙΤΗ

Μουσακάς
Σαλάτα λάχανο-καρότο
Φρούτο

Μακαρόνια µε κιµά
Τυρί τριµ.
Σαλάτα - φρούτο

Μπριζόλα µε ρύζι και αρακά/Ντάκος/ Φρούτο

Κοτοµπουκιές πατάτες τ.
/
Σαλάτα σίζαρ / Φρούτο

9/5/2023
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ΤΕΤΑΡΤΗ

Γεµιστά
Φέτα –Φρούτο

Σπανακόπιτα –πατάτες φ.
Σαλάτα - Φρούτο

10/5/2023
ΠΕΜΠΤΗ

Τσίσµπερκερ
Σαλάτα του Σεφ - Πάστα Serrano

Σουτζουκάκια µε πατ.
τηγ./Σαλάτα λάχανο καρότο / Φρούτο

11/5/2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12/5/2023
ΣΑΒΒΑΤΟ

13/5/2023

ΚΥΡΙΑΚΗ

Φασολάκια
Σαλάτα - φρούτο

Κολοκυθοκεφτέδες- πατάτες τ./
Φρούτο
Κεφτεδάκια µε σάλτσα
Κοχύλι
Σαλάτα πράσινη βαλσάµικο/ Φρούτο

φρούτο

Μπριζόλα –πατάτες φ.
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα-φρούτο

Κρέας γιουβέτσι
Τυρί τριµ.
Σαλάτα πολίτικη φρούτο

Τηγανιά χοιρ. - πιλάφι

Κεφτεδάκια µε ρύζι/
Σαλάτα λάχανο καρότο/
φρούτο

14/5/2023

∆ΕΥΤΕΡΑ

Κανελόνια
Σαλάτα χωριάτικη

Σαλάτα λάχανο καρότο φρούτο

15/5/2023
ΤΡΙΤΗ
16/5/2023

Τηγανητά αυγά (2 τµχ.)
µε λουκάνικο/
Χωριάτικη σαλάτα/
Γιαούρτι

Κοτόπουλο-χυλοπίτες
Τυρί τριµ.
Σαλάτα χωριάτικη

Φρούτο

Μπέργκερ µπιφτέκι λαχανικών –πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσινη µε βαλσάµικο - Φρούτο

Χταπόδι µε κοφτό µακαρονάκι/
ΤΕΤΑΡΤΗ
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα /Φρούτο
17/5/2023
ΠΕΜΠΤΗ

Γαλέος φ. – πατάτες τηγ.
Ντάκος/Προφιτερόλ

Μπιφτέκι γεµιστό µε ρύζι/ Σαλάτα πολίτικη/Φρούτο

18/5/2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μακαρόνια µε σάλτσα
Πατατοσαλάτα- Φρούτο

Κριθαρωτό λαχανικών
Σαλάτα πράσ. Βαλσάµικο
Φρούτο

Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ.
Σαλάτα αγγουροντοµάτα Φρούτο

Μακαρόνια µε κιµά
Τυρί τριµ.
Σαλάτα µαρούλι- Φρούτο

19/5/2023
ΣΑΒΒΑΤΟ
20/5/2023
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ΚΥΡΙΑΚΗ
21/5/2023
∆ΕΥΤΕΡΑ

Παστίτσιο/Σαλάτα λάχανο καρότο/
Φρούτο

Κοτόπουλο µε πατ. φούρνου/ Σαλάτα/Φρούτο

Κεµπάπ (2) /
πιτάκια - πατάτες τ.
Ντοµάτα κρεµµύδι Τζατζίκι
Κεµπάπ (2) / πιτάκια πατάτες τ.

22/5/2023
ΤΡΙΤΗ
23/5/2023
ΤΕΤΑΡΤΗ

Μακαρόνια µε κιµά
Τυρί τριµ.
Σαλάτα χωριάτικη - φρούτο

Στραπατσάδα
Σαλάτα µε µαυροµάτικα/
Γιαούρτι

Γλώσσα τ. –πατάτες τηγ.

Ψαρόσουπα βελουτέ
Σαλάτα παντζάρια Φρούτο

Σαλάτα ρόκα-µαρούλι -φρούτο

24/5/2023
ΠΕΜΠΤΗ

Μοσχάρι κοκκ. –πατάτες φ.
Σαλάτα µαρούλι-ρόκα /Μιλφέιγ

Τσίσµπερκερ –πατάτες τ.
Σαλάτα Caesar's- φρούτο

25/5/2023
Σπανακόπιτα –πατάτες
τηγ.
Σαλάτα λάχανο καρότο Φρούτο

Μακαρόνια µε σάλτσα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σαλάτα –Φρούτο
26/5/2023
ΣΑΒΒΑΤΟ

Σνίτσελ – πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάµικο-Φρούτο

Τυρόπιτα –πατάτες τηγ.
Σαλάτα - φρούτο

Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ.
Σαλάτα αγγουροντοµάτα Φρούτο

Καρµπονάρα
Σαλάτα σεφ - φρούτο

27/5/2023
ΚΥΡΙΑΚΗ
28/5/2023
Κεµπάπ (2) / πιτάκια πατάτες τ.
Ντοµάτα κρεµµύδι Τζατζίκι/Φρούτο

Μακαρόνια µε κιµά
∆ΕΥΤΕΡΑ
Τυρί τριµ.
29/5/2023
ΤΡΙΤΗ
30/5/2023
ΤΕΤΑΡΤΗ

Σαλάτα χωριάτικη - Καρπούζι

Παστίτσιο/Σαλάτα λάχανοκαρότο/Προφιτερόλ

Μακαρόνια µε σάλτσα
Σαλάτα –Πεπόνι

31/5/2023
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Κοτόπουλο-χυλοπίτες
Τυρί τριµ.
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ΠΕΜΠΤΗ

Μουσακάς/Φέτα/Σαλάτα
Καρπούζι

Κεφτεδάκια µε σάλτσα/Σαλάτα
Caesar's/Φρούτο

1/6/2023

Σπανακόπιτα –πατάτες
τηγ.
Σαλάτα λάχανο καρότο Φρούτο

Αρακάς µε πατάτες εντός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σαλάτα φρούτο
2/6/2023

ΣΑΒΒΑΤΟ

Μπιφτέκι γεµιστό µε τυρί/Πουρές
Σαλάτα - φρούτο

Τηγανιά χοιρ. µε ρύζι
Σαλάτα λάχανο καρότο-Φρούτο

3/6/2022
ΚΥΡΙΑΚΗ
4/6/2022
∆ΕΥΤΕΡΑ

Κανελόνια
Σαλάτα χωριάτικη
φρούτο

Τσίσµπερκερ –πατάτες τ.
Σαλάτα - φρούτο

Μοσχάρι κοκκ. –πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσινη/ φρούτο

Πίτσα Σαλάτα σεφ - φρούτο

Καρµπονάρα
/Ντάκος/ Φρούτο

Κοτόπουλο-χυλοπίτες
Τυρί τριµ.
Σαλάτα χωριάτικη
φρούτο

5/6/2023
ΤΡΙΤΗ
6/6/2023
ΤΕΤΑΡΤΗ

Φασολάκια/Σαλάτα λάχανο-καρότο/ Φρούτο

ΦακέςΦάβα - Φρούτο

7/6/2023
ΠΕΜΠΤΗ

Κεµπάπ (2) πίτες - πατάτες τ.
Ντοµάτα κρεµµύδι -Τζατζίκι Πάστα
(σοκολάτα)

Ψαροκροκέτες -πιλάφι
Τονοσαλάτα/ φρούτο

8/6/2023
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μπριάµ (µελιτζάνες –πατάτες –
κολοκύθια)
Σαλάτα Φρούτο

Γιουβέτσι λαχανικών
Σαλάτα - φρούτο

9/6/2023
ΣΑΒΒΑΤΟ

Σνίτσελ – πατάτες τηγ.
Σαλάτα πράσινη βαλσάµικο /
Φρούτο

Τυρόπιτα –πατάτες τηγ.
Σαλάτα Caesar's - φρούτο

Καλαµαράκια τ. - πατάτες τ.
Σαλάτα αγγουροντοµάτα Φρούτο

Μπριζόλα µε πατ. τηγ.
Σαλάτα χωριάτικη
Φρούτο

10/6/2023
ΚΥΡΙΑΚΗ
11/6/2023
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Υπ ό δ ει γ µα Ε γ γ υ ητι κή ς Ε πι στ ολ ή ς Συ µ µετ ο χ ής
Ον ο µ α σί α Τ ρ άπ εζ α ς: …… … …… … …… … …… …… … ……. . ,
Κα τ ά σ τη µ α: … … …… …… … …… … ……
Η µ ερ ο µη ν ί α Έ κ δ ο ση ς :

…… … …… … …… … …… …… … ……

Π ρ ος τ ο Ί δρ υ µ α µε τ η ν επ ων υ µί α « ΡΙ Ζ Α Ρ ΕΙ Ο Σ ΕΚ Κ Λ ΗΣΙ Α Σ ΤΙ ΚΗ ΣΧ Ο Λ Η »
Εγγ υη τι κή επ ι στ ο λή υπ ' α ρι θ µ όν γ ι α Ε Υ Ρ Ω 2. 0 0 0, 0 0.
Έχ ο υ µ ε τη ν τι µή ν α σ ας γν ωρί σ ο υ µε ό τι εγγ υ ό µ ασ τ ε δι α τη ς
π α ρ ού ση ς επ ι σ τ ολή ς αν έ κ κλη τ α κ αι α ν επ ι φ ύλ α κ τ α, π α ρ αι τ ο ύµ εν οι τ ο υ δι κ αι ώ µ α τ ο ς τη ς δι αι ρέ σ ε ως κ αι δι ζ ή σε ω ς µέ χρι τ ο υ
π ο σ ού τ ων ΕΥ Ρ Ω

…… … …… …. .

…… … …… … …… … …… …,

υπ έ ρ

τη ς

Ε τ αι ρεί α ς

ο δ ό ς …… … … …, αρι θ µ ό ς … … …… (ή

σε π ε ρί π τ ω ση Έν ω ση ς υπ έ ρ τ ω ν ε τ αι ρι ών (ι ) ……, ( 2) …… …

,

κ. λ π .
α τ ο µι κ ά γ ι α κ ά θ ε µι α απ ό αυ τέ ς κ αι ω ς αλ λη λ έγγ υ α κ αι ει ς
ολ ό κ λη ρ ο ν υπ ό χρ ε ων µε τ αξ ύ τ ο υς, ε κ τη ς ι δι ό τη τ ας τ ου ς ω ς
µ ελ ών τη ς έν ω ση ς π ρ ο µη θ ευ τ ών ), γ ι α τη σ υ µ µε τ οχ ή τη ς ει ς τ ον
δι εν ε ργ ο ύ µεν ο δι αγ ω ν ι σ µ ό τη ς … … …… … …… … ……. δι α τ η ν
π ρ ο µή θ ει α c at er in g σύ µ φ ω ν α µε τη ν υπ ' α ρι θ µ όν …… … …. .
κ αι απ ό … …… … … Π ρ ο κή ρ υξη σ α ς.
Η π α ρ ού σ α εγγ ύη ση κ αλ ύπ τει µ ό ν ο τι ς α π ό τη συ µ µ ε τ οχή σ τ ον
αν ω τ έρ ω δι αγ ων ι σ µ ό απ ορ ρέ ο υ σε ς υπ ο χρ ε ώσ ει ς τη ς ε ν λό γ ω
ετ αι ρεί α ς κ αθ ' όλ ο τ ο χρ όν ο ι σ χύ ο ς τη ς.
Τ ο π αρ α π άν ω π ο σ ό τ η ρ ού µ ε σ τη δι άθ ε ση σ ας κ αι θ α κ ατ α βλη θ εί ολι κ ά ή µε ρι κ ά χ ω ρί ς κ α µί α απ ό µέ ρ ο υς µ α ς α ν τί ρ ρη ση ή
έν στ α ση κ αι χ ω ρί ς ν α ερ ευ ν η θ εί τ ο β ά σι µ ο ή µη τη ς α π αί τη ση ς σ ε τ ρει ς ( 3 ) η µέ ρ ες απ ό απ λή έ γγ ρ α φ η ει δ οπ οί η σ η σ α ς.
Σε π ε ρί π τ ω ση κ α τ άπ τ ω ση ς τη ς εγ γ ύη ση ς, τ ο π ο σ ό τη ς κ α τ ά π τ ω ση ς υπ ό κ ει τ αι σ τ ο ε κ άσ τ ο τε ι σ χύ ον τ έλ ο ς χ α ρ τ οσή µ ο υ.
Η π α ρ ού σ α ι σχ ύει µ έ χρι τη ν … …… … ….
Ο χ ρ όν ος ι σχ ύ ος τη ς ε γγ ύ η ση ς α υ τή ς θ α π αρ α τ αθ εί γ ι α ί σ ο
χρ ό ν ο π ρ ο ς τ ον α ρχ ι κ ό, ε φ όσ ο ν ζ η τη θ εί απ ό τη ν υπ η ρε σί α
σ ας, π ρι ν απ ό τη ν η µ ερ ο µη ν ί α λή ξη ς τη ς.
Β εβ αι ού τ αι υπ ε ύθ υν α, ό τι τ ο π οσ ό τ ων εγγ υη τι κ ώ ν µ ας επ ι στ ο λ ών , π ο υ έ χ ου ν δ οθ εί στ ο ∆η µ ό σι ο κ α ι τ α ΝΠ ∆ ∆, σ υν υπ ολο γ ί ζ ον τ ας κ αι τ ο π ο σ ό τη ς π α ρ ο ύσ α ς, δ ε ν υπ ερ β αί ν ει τ ο ό ρι ο
εγγ υή σ ε ων , π ο υ έ χει κ αθ ο ρι στ εί απ ό τ ο Υπ ου ργ εί ο Οι κ ον ο µι κ ών γ ι α τη ν Τρ άπ εζ α.
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Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ον ο µ α σί α Τ ρ άπ εζ α ς: …… … …… … …… … …… …… …. ,
Κα τ ά σ τη µ α: … … …… …… … …… … …… … …. .
Η µ ερ ο µη ν ί α Έ κ δ ο ση ς :
Π ρ ος τ ο Ί δρ υ µ α µε τ η ν επ ων υ µί α « ΡΙ Ζ Α Ρ ΕΙ Ο Σ ΕΚ Κ Λ ΗΣΙ Α Σ ΤΙ ΚΗ ΣΧ Ο Λ Η »
Εγγ υη τι κή επ ι στ ο λή υπ ' α ρι θ µ όν γ ι α Ε Υ Ρ Ω 2. 0 0 0, 0 0
Έχ ο υ µ ε τη ν τι µή ν α σ ας γν ωρί σ ο υ µε ό τι εγγ υ ό µ ασ τ ε δι α τη ς
π α ρ ού ση ς επ ι σ τ ολή ς αν έ κ κλη τ α κ αι α ν επ ι φ ύλ α κ τ α, π α ρ αι τ ο ύµ εν οι τ ο υ δι κ αι ώ µ α τ ο ς τη ς δι αι ρέ σ ε ως κ αι δι ζ ή σε ω ς µέ χρι τ ο υ
π ο σ ού τ ων ΕΥ Ρ Ω

…… … …… …. .

…… … …… …. .

οδός

…… … …… … …… … …(ή
ετ αι ρι ών (ι )

, (2 )

τη ς

…… … ……. . ,

σε

,

υπ έ ρ

π ε ρί π τ ωσ η

Ε τ αι ρεί α ς
α ρι θ µ ός

Έν ω σ η ς υ π έ ρ τ ων

κ. λπ . …. . , α τ ο µι κ ά γ ι α κ άθ ε µι α

απ ό α υ τέ ς κ αι ω ς α λλη λ έγγ υ α κ αι ει ς ο λό κ λη ρ ο ν υπ ό χ ρε ω ν
µ ετ α ξύ τ ου ς, ε κ τη ς ι δι ό τη τ ας τ ου ς ω ς µε λ ών τη ς έν ω ση ς π ρ οµη θ ευ τ ών ), γ ι α τη ν κ αλή ε κτ έλ εση τ ου έ ργ ου κ αι τη ν π ι σ τή
ε φ αρ µ ογ ή ό λ ων τ ων ό ρ ων τη ς σύ µ β α ση ς απ ό τη ν π α ρ απ άν ω
ετ αι ρεί α υ π έ ρ τη ς ο π οί α ς εγγ υ ό µ α στ ε κ αι τη ν οπ οι α δή π οτ ε
απ αί τη ση τ ου κυ ρί ου τ ο υ έργ ο υ κ α τ ά α υ τ ή ς, π ο υ π η γ άζ ει απ ό
τη σύ µβ α ση γ ι α τ ο έρ γ ο
Απ ό τη ν εγγ ύη ση αυ τ ή θ α απ α λλ ά ξ ου µ ε τ ο ν π α ρ απ άν ω γ ι α τ ο ν
οπ οί ο έ χ ου µ ε εγγ υη θ εί µ ετ ά τ η ν επ ι στ ρ ο φή τη ς π α ρ ού ση ς ή
µ ε β ά ση έ γγ ρ α φη εν τ ολή σ α ς.
Τ ο π αρ α π άν ω π ο σ ό τ η ρ ού µ ε σ τη δι άθ ε ση σ ας κ αι θ α κ ατ α βλη θ εί ολι κ ά ή µε ρι κ ά χ ω ρί ς κ α µί α απ ό µέ ρ ο υς µ α ς α ν τί ρ ρη ση ή
έν στ α ση κ αι χ ω ρί ς ν α ερ ευ ν η θ εί τ ο β ά σι µ ο ή µη τη ς α π αί τη ση ς σ ε τ ρει ς ( 3 ) η µέ ρ ες απ ό απ λή έ γγ ρ α φ η ει δ οπ οί η σ η σ α ς.
Σε π ε ρί π τ ω ση κ α τ άπ τ ω ση ς τη ς εγ γ ύη ση ς, τ ο π ο σ ό τη ς κ α τ ά π τ ω ση ς υπ ό κ ει τ αι σ τ ο ε κ άσ τ ο τε ι σ χύ ον τ έλ ο ς χ α ρ τ οσή µ ο υ.
Η π α ρ ού σ α ι σχ ύει µ έ χρι τη ν … …… … …… … …… … ……
Β εβ αι ού τ αι υπ ε ύθ υν α, ό τι τ ο π οσ ό τ ων εγγ υη τι κ ώ ν µ ας επ ι στ ο λ ών , π ο υ έ χ ου ν δ οθ εί στ ο ∆η µ ό σι ο κ α ι τ α ΝΠ ∆ ∆, σ υν υπ ολο γ ί ζ ον τ ας κ αι τ ο π ο σ ό τη ς π α ρ ο ύσ α ς, δ ε ν υπ ερ β αί ν ει τ ο ό ρι ο
εγγ υή σ ε ων , π ο υ έ χει κ αθ ο ρι στ εί απ ό τ ο Υπ ου ργ εί ο Οι κ ον ο µι κ ών γ ι α τη ν Τρ άπ εζ α µ α ς.
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ΠΑΡ ΑΡ ΤΗ ΜΑ IV

Σχ έ δι ο σύ µ β αση ς C at er in g 2 0 2 2- 2 0 2 3
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήµερα την …………………….. 2022, 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 ∆.Σ., αποτελουµένου από τους: 1) ∆ηµήτριο Αναγνωστόπουλο του
Κωνσταντίνου 2) Χρήστο Μασσαλά του Βασιλείου και 3) Παναγιώτη Τσακίρη του
Γεωργίου, κατοίκους Αθηνών, µε ΑΦΜ 090015220 της ∆΄ ∆ΟΥ 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 ∆.Ο.Υ. ………………., νοµίµως εκπροσωπουµένης από τ…
………………….. του …………… και της ………………………., που γεννήθηκε στ…
…………………………. το ……….., κάτοικο ………………, οδός ……………….. αριθµός ….., κάτοχο ∆.Α.Τ. µε αριθµό …………./…………….., που εκδόθηκε από το
Τµήµα Ασφαλείας ………………………….και µε ΑΦΜ

«……………..» της ∆.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 ∆ιδακτη-

ρίων της Ρ.Ε.Σ. στο Χαλάνδρι Αττικής γεύµα/δείπνο ως ακολούθως:
Α) Γεύµα µέχρι ώρα 13.00.
Β) ∆είπνο µέχρι ώρα 18.00
1.4.

Ειδικότερα η σύνθεση ενός εκάστου των ανωτέρω θα είναι αντίστοιχη

µε το πρόγραµµα του σχολικού έτους 2022-2023, που προσαρτάται στο παρόν ως
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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 καταναλώσε-

ως. 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 30-06-2023), 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 ∆ιδακτήρια 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. Είναι υποχρεωτική από το Προσωπικό της εταιρείας η χρήση µάσκας και γαντιών µίας χρήσης σύµφωνα µε τα αναγκαία µέτρα
για τον περιορισµό της διασποράς του COVID-19. Η Εταιρεία φέρει και τους πάσης
φύσεως κινδύνους µέχρι την τελική παράδοση του πράγµατος.
Άρθρο 2: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
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 φαγητού)

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 µέ-
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σα 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 υποχρεώ-

σεων 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 ∆ιδακτήρια. 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 επιτηδευµατία, 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

36

∆ιαγωνισµός Catering 2022/23 ΙΕ-17

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 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
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 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ.
Οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία και την ερµηνεία της
σύµβασης, εφόσον δεν επιλύονται φιλικά, θα επιλύονται δικαστικά µε αποκλειστική
αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων 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
∆ικαστικό 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 µηνιαία 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..
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 πρωτό-
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τυπα 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
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