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ΘΕΜΑ: «Ανάθεση υπηρεσιών σίτισης (μάγειρας) των μαθητών της  

              Μαθητικής Εστίας Αριδαίας» 

 

Παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση της 

δαπάνης: Παροχή υπηρεσιών σίτισης (μάγειρας) Μαθητικής Εστίας Αριδαίας.  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

ΦΠΑ 23/% 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1.  Παροχή 

υπηρεσιών 

σίτισης 

(μαγειρείου) 

Μαθητικής Εστίας 

Αριδαίας 

15.6162.9001 8.814,96 2.027,44 10.842,40

 

 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης 

Αιρετών Οργάνων 

 

Γεσθημανή Πασχαλίδου 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο ∆ήμος Αλμωπίας προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη Αναδόχου που θα 

αναλάβει την ενίσχυση του προσωπικού Μαγειρείου – Εστιατορίου με Μάγειρα με 

κύρια προσόντα: 

Α) Πτυχίο ή ∆ίπλωμα ή Βεβαίωση σπουδών, ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης, 

αντίστοιχο των ΙΕΚ ή Ε. Ε. Σ. και με αντίστοιχη προϋπηρεσία σε φορέα ή εταιρεία 

μαζικής εστίασης, για δύο έτη τουλάχιστον. 

Β) Ο μάγειρας που θα διατεθεί θα πρέπει να έχει περάσει την εκπαίδευση του ΕΦΕΤ 

σε θέματα «Κανόνων ορθής Υγιεινής Πρακτικής» και να φέρει βεβαίωση της εταιρείας 

παροχής εκπαίδευσης ή πιστοποίηση του ΕΦΕΤ ως χειριστής τροφίμων. 

Γ) Ο  προαναφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει το βιβλιάριο Υγείας του. 

1. Χώρος Εργασίας 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου, 

ορίζεται το Εστιατόριο – Μαγειρείο της Μ. Ε. Αριδαίας. 

2. Προσδιορισμός της εργασίας του αναδόχου με τις εντολές της Υπηρεσίας 

μας 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου προς τη Μ. Ε. Αριδαίας, ορίζονται ως 

παρακάτω: 

Προπαρασκευή – παρασκευή και σερβίρισμα φαγητού 

Επιμελημένο πλύσιμο λαχανικών, φρούτων, πουλερικών, κρεάτων, ψαριών κ.λ.π. 

Επιμελημένο καθαρισμό προϊόντων και διαφόρων άλλων υλικών (οσπρίων, 

λαχανικών, ζυμαρικών. κ.λ.π. ) 

Άριστο πλύσιμο των δίσκων, πιάτων, ποτηριών, μαχαιριών, πιρουνιών, κουταλιών, 

κ.λ.π. με τα χέρια ή στο πλυντήριο. 

Άριστο πλύσιμο με τα χέρια όλων των συσκευών, εργαλείων και συσκευών του 

μαγειρείου. 

Επιμελημένη καθαριότητα της επιφάνειας των τραπεζιών του εστιατορίου. 

Άριστο καθαρισμό όλων των χώρων του μαγειρείου. 

Κάθε άλλη εργασία που έχει σχέση με την παρασκευή γευμάτων και δεν αναφέρθηκε 

παραπάνω 

Μεταφορά των απορριμμάτων μέσα σε νάιλον σακούλες από το μαγειρείο στο σημείο 

τοποθέτησης των απορριμμάτων της Μ. Ε. Αριδαίας. 

3. Εργασιακές περίοδοι του αναδόχου 

Η παροχή υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνει σε ημερήσια βάση και το ωράριο, θα 

γίνεται σε συνεργασία με την Προϊσταμένη της Μ. Ε. Αριδαίας, σύμφωνα με τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας. 
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4. Απασχολούμενο εργατικό προσωπικό 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει έμπειρο και ικανό μάγειρα από ∆ευτέρα 

έως και Πέμπτη (ήτοι για τέσσερις (4)  ημέρες την εβδομάδα, για οκτώ (8)  ώρες 

ημερησίως)  για 12 μήνες. 

Ο Μάγειρας πρέπει να είναι σε άριστη συνεργασία με το προσωπικό της Μ.Ε. 

Αριδαίας και υπό την εποπτεία και τις οδηγίες της Προϊσταμένης της Μαθητικής 

Εστίας. 

5. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασίας 

α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο μάγειρα, στολές εργασίας καθώς και 

υποδήματα 

β. Ο μάγειρας θα μισθοδοτείται, ασφαλίζεται (ατυχήματα, ασθένεια κ.λ.π. ) από τον 

ίδιο τον ανάδοχο. 

γ. Κάθε εργατική διαφορά που απορρέει από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, είναι 

υπεύθυνος και υπόλογος ο ανάδοχος. 

δ. Ο εργαζόμενος με ευθύνη του αναδόχου υποχρεούνται να καταθέσει το βιβλιάριο 

υγείας στη Γραμματεία της Εστίας. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 

Η Ανάδοχος εταιρεία έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τις διατάξεις της εργασιακής 

νομοθεσίας, να καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν 

δύναται να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία Σ.Σ.Ε, κλπ., 

ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. 

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων θα καταγγέλλεται 

η σύμβαση με την Ανάδοχο εταιρεία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών 

αντικατάσταση του μάγειρα που εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα του. 

 

  

    Η Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης 

                                              Αιρετών Οργάνων 

 

                              Γεσθημανή Πασχαλίδου 

 

 

 

 

 

 

15REQ002600793 2015-02-26


