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   Αριθ.  1/ Μελέτη          
                   
                                                   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ETOIMOY ΦΑΓΗΤΟΥ                            
 
     Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιoκάστρου» Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. 
συμφωνα με το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ/Β’/ 4249/05-12-2018 «Πρότυπος Κανονισμός 
Λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», άρθρο 11 «διατροφή παιδιών», 
παρ. 3. «Παρέχεται η δυνατότητα να παρασκευάζεται η τροφή των βρεφών και νηπίων 
σε Σταθμό ή Σταθμούς που θα λειτουργούν ως κεντρικά μαγειρεία……Η τροφή 
μεταφέρεται στους υπόλοιπους σταθμούς με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με την οριζόμενη 
στην παρ. 2 απόφαση του Υπουργείου Υγείας». 

 Το  Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. λειτουργεί μαγειρεία σε τρείς χώρους, ήτοι:                                                           
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ο.Α.Ε.Δ. Ωραιοκάστρου 

Γ΄ Παιδικος Σταθμος Νεοχωρουδας  
Δ΄ Παιδικος Σταθμος Πενταλόφου 

   Τα βρεφονήπια σιτίζονται με πρωινό, μεσημεριανό και απογευματινό, όπου απαιτείται. 

  Ο Α΄ Βρεφονηπιακος σιτιζει εκτός των βρεφονηπίων που φιλοξενεί και το βρέφη  του  Β΄ 
Βρεφικού Σταθμού και Β΄ Παιδικού  Σταθμού   Παιδόπολης. 

 Ο Γ΄ Παιδικος Σταθμος Νεοχωρουδας, σιτιζει εκτος των προνηπίων του ιδίου σταθμού, τα 
προνηπια του ΣΤ ΄ Παιδικου Σταθμου Μελισσοχωριου. 
 Ο Δ΄ Παιδικός Σταθμός Πενταλόφου σιτίζει εκτός των νηπίων του ιδίου σταθμού και τα 
προνηπια του Ε΄ Παιδικου Σταθμου Μεσαιου. 
 Επειδή το Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. δεν διαθέτει οδηγό και όχημα για τη μεταφορά μαγειρεμένου 
φαγητού, η μεταφορά θα πραγματοποιείται από όχημα δημόσιας χρήσης  ειδικά 
διαμορφωμένο που πληροί  τους όρους υγιεινής και ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου 
και του οδηγού. 

  Η διαδρομή  ανέρχεται στα 50 χιλιόμετρα, θα πραγματοποιείται ημερησίως και θα 
αρχίζει από  τον παιδικό σταθμό Νεωχορούδας για παραλαβή φαγητού, στη συνέχεια 



στον παιδικό σταθμό Πενταλόφου για παραλαβή φαγητού το οποίο θα παραδίδεται στον 
παιδικό σταθμό του Μεσαίου. Στη συνέχεια η διαδρομή θα συνεχίζεται στον παιδικό 
σταθμό Μελισσοχωρίου στον οποίο θα παραδίδεται το φαγητό που έχει παραληφθεί από 
τον π.σ. της Νεοχωρούδας. Η διαδρομή θα ολοκληρώνεται στο Ωραιόκαστρο με 
παραλαβή του φαγητού από τον παιδικό σταθμό του ΟΑΕΔ και την μεταφορά του στον 
παιδικό σταθμό της παιδόπολης. 

   Η απασχόληση  για οδηγό, ειδικά διαμορφωμένο  όχημα  και ημερήσια πενθήμερη 
μετακίνηση, κοστολογείται σε 12.000,00€  χωρίς ΦΠΑ 24%, για το χρονικό διάστημα  
από τον Μάρτιο 2020 έως τον Φεβρουάριο 2021. 

Η μεταφορά δεν θα γίνεται σε αργίες  και σε εργάσιμες ημέρες που οι παιδικοί σταθμοί 
είναι κλειστοί. 

  Η παρούσα μελέτη αφορά το χρονικό διάστημα  από τον Μάρτιο 2020 έως τον 
Φεβρουάριο 2021. 

              ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

12.000,00€ 2.880,00 € 14.880,00€ 
                                               
 

                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Αν. Προϊσταμένη                                                           Η  Αν. Προϊσταμένη 
        Διοικητικής-Οικονομικής  Υπ.                                                        Προσχολικής Αγωγής,                                           

   Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, 
Πολιτισμού και Βιβλιοθηκών 

 
                                                                                                           

                 Μαρία   Τριγκούδη                                                                        ΤΑΖΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 
 
 


