ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α ΒΡΕΦΙΚΟΥ- ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP, ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΟΚΠΑ, ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

6/2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

6.451,61€

Φ.Π.Α.:

1.548,39€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

8.000,00€

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6.451,61€
1.548,39€
8.000,00€
6/2019
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος ποιοτικού ελέγχου και
ασφάλειας τροφίμων (HACCP) που αποσκοπεί στην βελτίωση και αναβάθμιση των διαδικασιών
παραγωγής γευμάτων που διατίθενται από τα μαγειρεία των παιδικών σταθμών δικαιοδοσίας του
ΟΚΠΑ Δήμου Βριλησσίων καθώς και από τα μαγειρεία των κοινωνικών δομών σίτισης και
γενικότερα της λειτουργίας των μαγειρείων και των σταθμών διανομής γευμάτων με σκοπό την
βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων γευμάτων και την διασφάλιση της υγείας των
καταναλωτών των γευμάτων, με την ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των κινδύνων από την
κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων , αλλά συγχρόνως και την εναρμόνιση των
εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική
νομοθεσία.
Σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία και τον Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών , οι επιχειρήσεις τροφίμων είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν σύστημα το οποίο να
διασφαλίζει ότι τα προϊόντα τα οποία παράγονται είναι απόλυτα υγιεινά και ασφαλή για
κατανάλωση. Σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών , ως «επιχείρηση τροφίμων» ορίζεται
κάθε επιχείρηση δημόσια ή ιδιωτική , που ασκεί μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
δραστηριότητες κερδοσκοπικές ή μη : παρασκευή , μεταποίηση , παραγωγή , συσκευασία ,
αποθήκευση , μεταφορά, διανομή και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων , ενώ ως
«υγιεινή τροφίμων» ορίζονται όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να είναι τα τρόφιμα ασφαλή και
υγιεινά .
Το σύστημα το οποίο υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι «επιχειρήσεις τροφίμων»
είναι το σύστημα HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points , Ανάλυση Κινδύνου και
Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται από «Κανόνες Ορθής Υγιεινής και
Βιομηχανικής Πρακτικής».
Οι «επιχειρήσεις τροφίμων» οφείλουν να εφαρμόζουν , διατηρούν και αναθεωρούν
μια μόνιμη διαδικασία , η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές του
συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου(HACCP):
I.
Εντοπίζονται οι τυχών κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων , οι οποίοι πρέπει να
προληφθούν , να επαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα , με σκοπό την παραγωγή ,
ασφαλών τροφίμων.
II.
Εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στο στάδιο ή στα στάδια στα οποία ο έλεγχος είναι
ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη ή εξάλειψη ενός κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων
ή για την μείωσή του , ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του στόχου παραγωγής ασφαλών
τροφίμων .
III.
Καθορίζονται τα κρίσιμα όρια στα κρίσιμα σημεία ελέγχου , με τα οποία χωρίζεται το
αποδεκτό από το μη αποδεκτό όσον αφορά την πρόληψη, την εξάλειψη ή την μείωση των
κινδύνων που έχουν εντοπιστεί.
IV.
Καθορίζονται και εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης στα κρίσιμα
σημεία ελέγχου .
V.
Καθορίζονται τα διορθωτικά μέτρα όταν η παρακολούθηση υποδεικνύει ότι ένα κρίσιμο
σημείο ελέγχου βρίσκεται εκτός ελέγχου.
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Οι «επιχειρήσεις τροφίμων» επίσης οφείλουν να χρησιμοποιούν «Οδηγούς Ορθής Υγιεινής
Πρακτικής» οι οποίοι είναι κατάλληλοι για τις εργασίες και για τα τρόφιμα στα οποία θα
εφαρμοσθούν και των οποίων η εκπόνηση γίνεται από τον ΕΦΕΤ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», με τα εξής στοιχεία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Οδός
Ταχυδρομικός Κώδικας
Περιοχή
Κωδικός NUTS
Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Τηλεομοιοτυπία

Κοινωνικής

Προστασίας

και

Λ. Πεντέλης 62
15235
Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα
EL301
paidikvr@otenet.gr
210 8105052
210 6131204

2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται υπό τον αριθμητικό κωδικό CPV
79132000-8 με τίτλο «Υπηρεσίες πιστοποίησης».

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 6.451,61€ . Επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%
ύψους 1.548,39€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 8.000,00€. Θα βαρύνει δε
τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.
15.6142.01 με τίτλο «Εργασία για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ασφάλειας
τροφίμων (HACCP)» όπου έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την
υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (και ιδίως του άρθρου 118),
του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006.
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5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας.

άποψης

προσφορά,

Βριλήσσια Απριλίου 2019
Η Συντάξασα
Αικατερίνη Κοτρωνοπούλου
Προϊστάμενη Α’ Βρεφικού – Παιδικού Σταθμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6.451.61€
1.548.39€
8.000.00€
6/2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη υπηρεσία.
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα
του ανατεθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας, βάσει της προσφοράς του.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών».
 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας
και άλλες διατάξεις».
 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
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Του Ν.4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές)
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017
(Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β/23-05-2017).
Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες»
Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
Του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
 Το συμφωνητικό
 Η παρούσα μελέτη
 Η απόφαση ανάθεσης
 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
4.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη
αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων
4.2 Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:
4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (A' 215).
4.2.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί.
4.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν.4412/2016, ήτοι:
Υποχρεώσεις
που
απορρέουν
από
τις
διατάξεις
της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών συνιστά
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
4.2.4 Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (παρ. 2 αρ. 75
Ν.4412/2016).
Άρθρο 5ο: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ο ανάδοχος, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει μαζί με την προσφορά του να
υποβάλλει τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά
αποδεικτικά μέσα.
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Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 4.2.1) , όπως του ποινικού μητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους
διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν συντρέχουν
οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στην περίπτωση 4.2.1 της παρούσας.
2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:
α) καταβολή φόρων
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες
πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα)
Σημείωση:
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση
με την εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό
οργανισμό.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την περίπτωση 4.2.4), με την οποία να δηλώνει ότι:
δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως
προβλέπονται στη παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.
- αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη παροχής υπηρεσίας και η προσφορά του
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής.
4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης (για την περίπτωση 4.2.4) .
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση
εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο βάσει του αντικειμένου εργασιών τους.
Σε περίπτωση που βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι σε
επιμελητήριο, προσκομίζουν ένορκη βεβαίωση / δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι ασκούν το
συγκεκριμένο επάγγελμα.
Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματός τους επικουρικά και συμπληρωματικά
μπορεί να υποβάλλεται και βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί έναρξης εργασιών
φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.)
5. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης
σύστασης και εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.)
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α΄188).
Για τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα είναι υποχρεωτική η μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016.
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το
Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 του
Ν.4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως,
γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα
οριζόμενα στον Ν.4250/2014.
Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα
οριζόμενα στον Ν.4250/2014.
Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
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Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων.
 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την
υποβολή του,
 η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους,
 Το Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου θα πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,
 Στην περίπτωση υποβολής πιστοποιητικού Γ.Ε.Μ.Η. περί της ισχύουσας εκπροσώπησης σε
περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή του.
 οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
 οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για υποβολή δικαιολογητικών.
Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 υπογράφονται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και ο
χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται έως τις 31.12.2019.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αρμόδια υπηρεσία
Η παρακολούθηση των προσφερόμενων υπηρεσιών , καθώς και ο ποιοτικός έλεγχος αυτών, θα
γίνει από επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του
ΟΚΠΑ Δήμου Βριλησσίων.
Αρμοδιότητες υπηρεσίας
Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που
αφορούν:
 στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου,
 στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και
 ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/16.
Επόπτης
Επειδή η παρούσα παροχή υπηρεσίας, ως εκ της φύσεώς της, απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, τα
Τμήματα των Βρεφικών - Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. δύνανται, µε απόφασή τους, να
ορίσουν για την παρακολούθηση της σύμβασης, ως Επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της
υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του Ν.4412/2016.
Τα καθήκοντα του Επόπτη ενδεικτικώς είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου µε τους όρους της σύμβασης. Με
εισήγηση του Επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.
Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.
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Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία της προς παροχή υπηρεσίας, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της
εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών και
οι νόμιμες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας
της κάθε τμηματικής παράδοσης, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» στο όνομα του Αναδόχου, βάσει
της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθμών του
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του οικονομικού έτους 2019, μετά την έκδοση των σχετικών
τιμολογίων και μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή κάθε φάσης, από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε
καμιά απόκλιση ως προς το συμβατικό αντικείμενο.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, τέλη
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 11ο – ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Το Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση του αναδόχου οποτεδήποτε, εάν υπάρχει
σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο συνιστά ιδίως η εκ μέρους του Αναδόχου παραβίαση των
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση και το Ν.4412/16,
ειδικότερα δε η διακοπή παροχής υπηρεσιών/εργασιών ή η πλημμελής παροχή
υπηρεσιών/εργασιών εκ μέρους του.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200-205 έως και 216-220,
του Ν.4412/2016.
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του
Ν.4412/2016.
4. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
Ν.4412/2016 του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής
νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.
5. Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Βριλήσσια Απριλίου 2019

Βριλήσσια Απριλίου 2019

Αικατερίνη Μπλέτσα
Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΕ Νηπιαγωγών

Αικατερίνη Κοτρωνοπούλου
Προϊστάμενη Α’ Βρεφικού – Παιδικού
Σταθμού

Η Συντάξασα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6.451,61€
1.548,39€
8.000,00€
6/2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παροχή υπηρεσίας πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι απαράβατοι και η
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται την έκπτωση του αναδόχου.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η εγκατάσταση ενός συστήματος ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας τροφίμων (HACCP)
αποσκοπεί στην βελτίωση και αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής γευμάτων που διατίθενται
από τα μαγειρεία των παιδικών σταθμών δικαιοδοσίας του ΟΚΠΑ Δήμου Βριλησσίων καθώς και
γενικότερα της λειτουργίας των μαγειρείων και των σταθμών διανομής γευμάτων με σκοπό την
βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων γευμάτων και την διασφάλιση της υγείας των
καταναλωτών των γευμάτων, με την ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των κινδύνων από την
κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων, αλλά συγχρόνως και την εναρμόνιση των
εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική
νομοθεσία.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το έργο απαιτεί τις παρακάτω ενότητες για την καλύτερη υλοποίησή του :
1.
Προσδιορισμός και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης :
•
Υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής
•
Διαδικασιών που εφαρμόζονται σήμερα
•
Τήρηση της νομοθεσίας
2.
Έντυπα συστάσεων για την βελτίωση του εξοπλισμού και κτιριακών υποδομών σύμφωνα με
την κάλυψη των προδιαγραφών του συστήματος .
Μετά την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης πρέπει να γίνουν προτάσεις για την βελτίωση
του εξοπλισμού , εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του
συστήματος , την αποφυγή επιμολύνσεων των τροφίμων από μολυσματικούς παράγοντες που
μπορεί να προέλθουν από τις υποδομές εν γένει των κινδύνων που σχετίζονται με τον εξοπλισμό
και τον χώρο. Για το σκοπό αυτό πρέπει να μελετηθούν ατέλειες του εξοπλισμού , κακή λειτουργία
των εγκαταστάσεων ( διαρροές , εστίες μολύνσεως κ.λ.π) και των κτιρίων ( κατάσταση δαπέδων
,τοίχων , πιθανές είσοδοι ξενιστών κ.λ.π)
3.Διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης
•
Από ποιον και πότε πραγματοποιούνται. Σύσταση προγράμματος καθαριότητας και
συντήρησης των χώρων και του εξοπλισμού.
•
Διαδικασία που ακολουθείται κατά τον καθαρισμό , υλικά που χρησιμοποιούνται , απαίτηση
πιστοποιητικών καταλληλόλητας και εγκρίσεις κυκλοφορίας των προϊόντων.
•
Τρόπος ελέγχου για την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και απολύμανσης επιφανειών
και εξοπλισμού .
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•
Σύνταξη διαδικασιών και φύλλων εργασίας για την συντήρηση του εξοπλισμού,
εγκαταστάσεων και κτιρίων. Κάθε πότε γίνεται έλεγχος , ορισμός υπευθύνων ελέγχου , σύνταξη
πιστοποιητικών καλής λειτουργίας μετά την συντήρηση.
4. Απεντόμωση – μυοκτονία
•
Προσδιορισμός συχνότητας .
•
Διαδικασίες εφαρμογής .
•
Χρησιμοποιούμενα υλικά και πιστοποιητικά καταλληλόλητας .
•
Σύνταξη κατόψεων των χώρων με επισήμανση των δολωματικών σταθμών .
•
Περιγραφή τηρήσεως φακέλου απεντόμωσης – μυοκτονίας.( Οι παραπάνω διαδικασίες θα
πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με την εταιρεία ή τον τεχνικό επιστήμονα που πραγματοποιεί την
απεντόμωση –μυοκτονία)
5.Προσωπικό
•
Προσδιορισμός ατόμων που εμπλέκονται στις διαδικασίες παραγωγής γευμάτων στα
μαγειρεία των δομών.
•
Προσδιορισμός και επιλογή υπευθύνων σε κάθε τμήμα, επιλογή της ομάδας HACCP.
•
Πιστοποιητικά υγείας .
•
Τεκμηρίωση γνώσεων χειρισμού τροφίμων μέσω βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίου
χειρισμού τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ.
6.Περιγραφή διεργασιών χειρισμού τροφίμων
•
Αναλυτικές υγειονομικές περιγραφικές εκθέσεις των διεργασιών χειρισμού τροφίμων που
επιτελούνται , καθώς και σύνταξη των διαγραμμάτων ροής υπογεγραμμένα από επιστήμονα
σύμφωνα με τις ειδικότητες που ορίζονται στην Υ1 Γγ.Π οι κ.47829/2017
•
Σύνταξη πίνακα συστατικών που περιέχονται.
•
Επισήμανση πιθανών αλλεργιογόνων
•
Τρόπος μεταφοράς και αποφυγή επιμολύνσεων.
7.Παραλαβή πρώτων υλών και υλικών
•
Περιγραφή προδιαγραφών και απαιτήσεων για τους προμηθευτές και τρόπος αξιολόγησής
τους.
•
Περιγραφή πρώτων υλών και υλικών που απαιτούνται.
•
Τρόπος παραλαβής , περιγραφή απαιτήσεων μεταφοράς, αποθήκευση , ελέγχων κατά την
παραλαβή. Έλεγχος προδιαγραφών πρώτων υλών και υλικών .
•
Πιστοποιητικά καταλληλόλητας όπου απαιτούνται.
•
Τρόπος τήρησης και ιχνηλασίας .
•
Συγγραφή ελέγχων για τις πρώτες ύλες.
8.Εκπαίδευση προσωπικού
Θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού όσον αφορά την τήρηση των αρχείων του
συστήματος αυτοελέγχου H.A.C.C.P :
9.Ανάλυση επικινδυνότητας και εφαρμογή του συστήματος.
•
Ανάλυση των κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν σε κάθε στάδιο παραλαβής ,
αποθήκευσης , παραγωγής ,διανομής και κατανάλωσης των προϊόντων των μαγειρείων. Ανάλυση
βιολογικών κινδύνων (βακτήρια, ιοί, τοξίνες , ζύμες –μύκητες , παράσιτα κλπ) , φυσικών κινδύνων
( εξαρτήματα εξοπλισμού, μέταλλα , πέτρες , ξύλα , υλικά συσκευασίας κλπ) , χημικών κινδύνων (
υπολείμματα εντομοκτόνων , υλικών καθαρισμού κλπ)
•
Καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου για πιθανούς κινδύνους
•
Καθορισμός κρίσιμων ορίων για τους κινδύνους
•
Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών
•
Καθορισμός συστήματος παρακολούθησης των κρίσιμων ορίων
•
Καθορισμός συστήματος καταγραφής και αρχειοθέτησης
•
Καθορισμός συστήματος επαλήθευσης του συστήματος
•
Καθορισμός συστήματος εσωτερικών ελέγχων για την σωστή λειτουργία του συστήματος
•
Καθορισμός συστήματος ιχνηλασιμότητας
10.Σύνταξη εντύπων
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Η διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει:
•
Την σύνταξη του εγχειριδίου H.A.C.C.P
•
Φύλλων εργασίας και παρακολούθησης κρίσιμων σημείων , ορίων και άλλων διεργασιών ,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες του συγκεκριμένου συστήματος.
•
Περιγραφή νόμιμων εγγράφων που απαιτούνται (π.χ. ΦΕΚ , οδηγός υγιεινής και αφίσα
ΕΦΕΤ κλπ)’ τρόποι αρχειοθέτησης των αρχείων και εγγράφων που απαιτούνται.
11.Συντήρηση του συστήματος παρακολούθησης
Προβλέπεται η παρακολούθηση και συντήρηση του συστήματος μέσω επιθεωρήσεων
από τον μελετητή για τουλάχιστον ένα έτος από την ημέρα ολοκλήρωσης και παράδοσης. Κατά την
εφαρμογή της συντήρησης και παρακολούθησης του συστήματος θα πραγματοποιηθούν 2
επιθεωρήσεις ( 1 ανά εξάμηνο) από τον μελετητή για διάρκεια ενός έτους ( από την ολοκλήρωση
και παράδοση του συστήματος) όσον αφορά την τήρηση των αρχείων και της εφαρμογής του
συστήματος. Η κάθε επιθεώρηση – έλεγχος θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τους
προϊσταμένους των παιδικών σταθμών –δομών σίτισης οι οποίοι θα ορίζουν την ακριβή ημερομηνία
και ώρα εκτέλεσης της επιθεώρησης – ελέγχου.
12.Δομές σίτισης και Παιδικοί Σταθμοί εγκατάστασης συστήματος.
•
Α΄ΒΡΕΦΙΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
•
Β’ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
•
Γ’ ΒΡΕΦΙΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
•
Δ’ ΒΡΕΦΙΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Στους τέσσερις Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμού του Δήμου μας σιτίζονται καθημερινά περισσότερα
από 300 βρέφη – νήπια.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου
βάση των αρχών του HACCP τα μαγειρεία των παιδικών σταθμών του ΟΚΠΑ ανήκουν στην
παρακάτω κατηγορία:
Κατηγορία 2
Επιχειρήσεις τροφίμων στις οποίες ο χειρισμός τροφίμων γίνεται σύμφωνα με διαδικασίες
που είναι ευρέως γνωστές και συχνά αποτελούν μέρος της συνήθους επαγγελματικής κατάρτισης
των υπευθύνων στους εν λόγω κλάδους (είτε σε επίπεδο χονδρικής είτε σε επίπεδο λιανικής). Οι
επιχειρήσεις αυτές συνήθως εξυπηρετούν μεγαλύτερο μέγεθος πληθυσμού από την προηγούμενη
κατηγορία.

α. Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων
Στις επιχειρήσεις αυτές η τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας αποδεικνύεται με την
τήρηση των εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή οδηγών ορθής πρακτικής. Σε περίπτωση που δεν
υφίσταται εγκεκριμένος οδηγός από την αρμόδια αρχή, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εγκαθιστούν
και να εφαρμόζουν το δικό τους σύστημα αυτοελέγχου, ενώ ενθαρρύνεται η ανάπτυξη σχετικών
οδηγών .
β. Κρίσιμα σημεία ελέγχου – όρια
Για τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, αυτά καθορίζονται και περιγράφονται από τον
αντίστοιχο οδηγό ορθής πρακτικής. Επισημαίνεται ότι μπορεί να μην προκύπτουν κρίσιμα σημεία
ελέγχου, παρά μόνο σημεία ελέγχου τα οποία ικανοποιούνται με την τήρηση γενικών ή ειδικών
απαιτήσεων υγιεινής της Νομοθεσίας.
13

γ. Τήρηση εγγράφων και αρχείων
Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, οι οδηγοί υγιεινής παρέχουν την επί μέρους τεκμηρίωση
για τις διαδικασίες που βασίζονται στο HACCP. Στους οδηγούς αυτούς αναφέρεται σαφώς η ανάγκη
τήρησης αρχείων και για πόσο χρονικό διάστημα.
Ενδεικτικά στην κατηγορία 2 ανήκουν επιχειρήσεις
όπως :
Κρεοπωλεία, Πτηνοπωλεία / Αυγοπωλεία, Ζαχαροπλαστεία, Αρτοποιεία, παρασκευή και πώληση
σφολιατοειδών, σούπερ μάρκετ, Ιχθυοπωλεία, Αλλαντικά-τυροκομικά (λιανική), Λαϊκές αγορές,
Ψυκτικές
αποθήκες,
Εστιατόρια/πιτσαρίες/ταβέρνες,
Γρήγορο
φαγητό/Ψητοπωλεία,
βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, κατασκηνώσεις.

ΑΡΘΡΟ 1ο:
Σχεδιασμός, εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος ασφαλείας τροφίμων HACCP, στους παιδικούς
σταθμούς και τις κοινωνικές δομές του ΟΚΠΑ Δήμου Βριλησσίων
Μονάδα μέτρησης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τιμή: έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά(6.451,61€)

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Βριλήσσια Απριλίου 2019

Βριλήσσια Απριλίου 2019

Αικατερίνη Μπλέτσα
Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΕ Νηπιαγωγών

Αικατερίνη Κοτρωνοπούλου
Προϊστάμενη Α’ Βρεφικού – Παιδικού
Σταθμού

Η Συντάξασα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6.451,61€
1.548,39€
8.000,00€
6/2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(K.A. 15.6142.01)
α/α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εργασία για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και
ασφάλειας τροφίμων (HACCP)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Υπηρεσία

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24&
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(€)
6.451,61
6.451,61
1.548,39
8.000,00

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Βριλήσσια Απριλίου 2019

Βριλήσσια Απριλίου 2019

Αικατερίνη Μπλέτσα
Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΕ Νηπιαγωγών

Αικατερίνη Κοτρωνοπούλου
Προϊστάμενη Α’ Βρεφικού – Παιδικού
Σταθμού

Η Συντάξασα
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