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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Ωραιόκαστρο  16 . 06 . 2017       
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. :  1060                                  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                               
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                   
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
                                                                                                                    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
                                                                                        
                                                                                             1) Τεχνική Έκθεση (Προμήθεια έτοιμου   
                                                                                                  φαγητού για την σίτιση των παιδιών των Π.Σ     
                                                                                             2) Τεχνικές Προδιαγραφές (Προμήθεια έτοιμου              
                                                                                                 φαγητού για την σίτιση των παιδιών των Π.Σ.                                                         
                                                                                             3) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  199.640,00  ΕΥΡΩ  

 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Θέμα: «Προμήθεια έτοιμου φαγητού 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                   για την σίτιση παιδιών στους παιδικούς   
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                               σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.» 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                   
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΜΕΛΕΤΗ 02/2017 
 
     ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
- Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/8-8-2016) 
- Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014)  ( Α. Για τη διαχείριση, τον  έλεγχο και την  
   εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)  
   Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  
   13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)  στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.   
   3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.)   
-  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 
-  το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που    
   κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18) 
-  την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012 
 
 
 

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση 500 παιδιών 
των παιδικών σταθμών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
Ωραιοκάστρου και στις τρεις Δημοτικές ενότητες (Ωραιοκάστρου – Μυγδονίας – Καλλιθέας) 
σύμφωνα με την βεβαίωση της Προϊσταμένης των παιδικών σταθμών περί του αριθμού των 
παιδιών κατά τις ημέρες που αυτοί λειτουργούν, εκτός των εορτών-αργιών σύμφωνα με το 
συνημμένο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο. Η παραπάνω προμήθεια αφορά 500 παιδιά. 
Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια προϋπολογίζεται σε 199.640,00 € (εκατόν ενενήντα εννέα 
χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από την 
επιχορήγηση του προγράμματος ΕΣΠΑ και την τακτική κατανομή των τροφείων και θα βαρύνει 
τους προϋπολογισμούς των ετών 2017 και 2018. 
Από την παρούσα αναφερόμενη δαπάνη, ποσό 115.506,00 € (εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες πεντα-
κόσια έξι ευρώ) θα καταλογιστεί σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 
και συγκεκριμένα των ΚΑ εξόδων 15.6481.0008 και 60.6481.0008 "Προμήθεια για τροφοδοσία 
έτοιμου φαγητού της σίτισης παιδιών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΔΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", 
ποσό 76.233,96 ευρώ, των ΚΑ εξόδων 15.6481.0009 και 60.6481.0009 "Προμήθεια για 
τροφοδοσία έτοιμου φαγητού της σίτισης παιδιών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΔΕ 
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ", ποσό 11.550,60 ευρώ, και των ΚΑ εξόδων 15.6481.0010 και 60.6481.0010  
"Προμήθεια για τροφοδοσία έτοιμου φαγητού της σίτισης παιδιών των Δημοτικών Παιδικών 
Σταθμών ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ", ποσό 27.721,44 ευρώ,  ενώ το υπόλοιπο ποσό των 84.134,00 € (ογδόντα 
τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 και 
συγκεκριμένα των ΚΑ εξόδων 15.6481.0008 και 60.6481.0008 "Προμήθεια για τροφοδοσία 
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έτοιμου φαγητού της σίτισης παιδιών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΔΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ" ποσό 
55.528,44 ευρώ, των ΚΑ εξόδων 15.6481.0009 και 60.6481.0009 "Προμήθεια για τροφοδοσία 
έτοιμου φαγητού της σίτισης παιδιών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΔΕ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ" ποσό 
8.413,40 ευρώ, και των ΚΑ εξόδων 15.6481.0010 και 60.6481.0010 "Προμήθεια για τροφοδοσία 
έτοιμου φαγητού της σίτισης παιδιών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" ποσό 
20.192,16 ευρώ. 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) και του  
το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014). 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2017-18 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2017-
2018 

ΑΞΙΑ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ -
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  
ΑΝΕΥ ΦΠΑ   

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 

Προμήθεια 
έτοιμου 
φαγητού 

 
140 

 
500 

 
2,30 € 

161.000,00 161.000,00 € 

161.000,00 € 
ΦΠΑ  24%                38.640,00 € 

199.640,00 € 
 
Σύνολο  70.000 μερίδες έτοιμου γεύματος 140 ημέρες Χ 500 άτομα)  
 
CPV55524000-9 (Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα) 
 
 
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τον ΔΟΠΠΑΩ και ο ανάδοχος θα πληρωθεί 
σύμφωνα με τις ποσότητες που θα του ζητηθούνε ανάλογα με τον αριθμό παιδιών σε ημερήσια 
βάση. 
 
 Οι μερίδες έτοιμου γεύματος του έτους 2017  αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης με τον 
ανάδοχο  και  δύναται να μεταφερθούν  στο  επόμενο έτος 2018. 
                                                                                                                                                                        
 
     Η  α/α Προϊσταμένη                                                       Η  α/α Προϊσταμένη 
          του τμήματος                                                                                             του τμήματος 
     Προσχολικής Αγωγής                                                                                     Διοικ. / Οικον. 
       & Τρίτης Ηλικίας                                                                                            Υποστήριξης 
     
        Ζάχου  Μάρθα                                                                                        Τριγκούδη  Μαρία 
                                                                                                                          
 
 
 
 
                                                       



 4

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Θέμα: «Προμήθεια έτοιμου φαγητού 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                    για την σίτιση παιδιών στους παιδικούς   
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                       σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.» 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                   
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
ΜΕΛΕΤΗ 02/2017 
 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

  
Η καθημερινή σίτιση των νηπίων θα γίνεται με πρωινό και μεσημβρινό γεύμα, σε κάθε 
βρεφονηπιακό παιδικό σταθμό, σε μαζικές μερίδες. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής μαγειρεμένων 
φαγητών. 
ΕΙΔΟΣ : Κάθε γεύμα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη σαλάτα ή φέτα, φρούτο ή γλυκό και 
ψωμί σύμφωνα με το ενδεικτικό εναλλασσόμενο διαιτολόγιο που παρουσιάζεται στην παρούσα 
διακήρυξη. Το πρωινό θα αποτελείται από το κυρίως γεύμα και φρέσκο γάλα. 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ : Τα τρόφιμα και γενικά οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα  
γεύματα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και 
ποτών και των υγειονομικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων, και πιο συγκεκριμένα να διαθέτει 
πιστοποιητικά που αφορούν τη διαχείριση ποιότητας, τη διασφάλιση της υγιεινής και της 
ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο θα πρέπει να 
πληρούν τις εξής προδιαγραφές: 
Το κρέας να είναι νωπό, κρέας μόσχου από ποντίκι, σπάλα ή μπούτι Α’ Ποιότητας απαλλαγμένο 
από λίπος, τένοντες κλπ. Να προέρχονται από ζώα υγιή και να είναι άριστης θρεπτικής 
κατάστασης. 
Ο κιμάς να προέρχεται από νωπό κρέας μόσχου, σπάλα ή μπούτι Α’ ποιότητας απαλλαγμένο 
εντελώς από λίπος. 
Τα κοτόπουλα να είναι Α’ ποιότητας προσφάτου σφαγής και τύπου 70%, να προέρχονται από υγιή  
κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης. 
Το ελαιόλαδο θα είναι έξτρα παρθένο, θα πρέπει να έχει οξύτητα 0 έως 1% και ευρέως 
διαδεδομένο στην ελληνική αγορά. 
Τα ζυμαρικά – ρύζι θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά και να είναι Α’ 
ποιότητας. 
Το τυρί φέτα, κασέρι, κεφαλογραβιέρα και να είναι Α’ ποιότητας. 
Οι χυλοπίτες και ο τραχανάς να περιέχουν αυγά και γάλα και να είναι ευρέως διαδεδομένα στην 
ελληνική αγορά. 
Η πραλίνα φουντουκιού να μην περιέχει συντηρητικά και να είναι διαδεδομένη στην ελληνική 
αγορά. 
Τα corn flakes – δημητριακά να μην περιέχουν χρωστικές ουσίες, θα πρέπει να είναι ευρέως 
διαδεδομένα στην ελληνική αγορά και να είναι Α’ ποιότητας. 
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Η μαρμελάδα να είναι χωρίς συντηρητικά και να είναι ευρέως διαδεδομένη στην ελληνική αγορά. 
Το γάλα να είναι φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό με 3,5% λιπαρά και θα πληροί τις εκάστοτε 
περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Θα πρέπει δε να προέρχεται από νομίμως λειτουργούντα 
εργοστάσια τα οποία θα έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση με κωδικό αριθμό κτηνιατρικού ελέγχου, 
σήμα καταλληλότητας. 
Ο άρτος πρέπει να είναι ημέρας Α’ ποιότητας 
Τα οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας της εποχής και να πληρούν τις προδιαγραφές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ : Το βάρος της κάθε μερίδας πρέπει είναι αυτό που προσδιορίζεται στο ΦΕΚ 
546/Β'/02-08-1988, καθώς και από τις ισχύουσες Αγορανομικές  και λοιπές Διατάξεις. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ :  Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα για τη συντήρηση των  
τροφίμων οχήματα, τα οποία για τον σκοπό αυτό θα έχουν βεβαίωση απ’ την Δ/νση Υγιεινής της 
Ν.Α.Θ καθώς και κάθε άλλο προβλεπόμενο έγγραφο για την νόμιμη κυκλοφορία του 
επαγγελματικού οχήματος διακίνησης των τροφίμων.       
 Όσοι έρχονται σε επαφή με το φαγητό θα ακολουθούν κανόνες ατομικής υγιεινής, θα φορούν 
ενδύματα εργασίας κατά τη διανομή και θα έχουν ατομικά βιβλιάρια υγείας. 
Το γεύμα θα διανέμεται ζεστό (μεταφερόμενο σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό 
θερμοθαλάμους) και   τα γεύματα θα ομαδοποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών του 
κάθε σταθμού.  
Η μεταφορά των μερίδων θα γίνεται με φροντίδα του προμηθευτή και θα πρέπει να τηρεί  
αυστηρά τούς  όρους υγιεινής και καθαριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές 
διατάξεις, η δε  παράδοση   των  γευμάτων στους σταθμούς,  θα  γίνεται  κάθε  μέρα, σε χρόνο και 
τόπο που έχει  καθορισθεί στα  άρθρα 2 και 5 του παρόντος  και  με  δυνατότητα  τροποποίησης  
μετά  από    έγκαιρη   ενημέρωση   του προμηθευτή. 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Η διανομή του φαγητού στα παιδιά, θα γίνεται με ευθύνη του υπεύθυνου   
προσωπικού  του εκάστοτε σταθμού. 
ΕΛΕΓΧΟΣ: Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα μπορεί να ασκείται Υγειονομικός Έλεγχος από  την 
επιτροπή παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-
2016) του Ν.Π.Δ.Δ., στις  εγκαταστάσεις  του  προμηθευτή και κυρίως στο χώρο αποθήκευσης των 
πρώτων  υλών,  στον χώρο  προετοιμασίας και παρασκευής των γευμάτων  αλλά και στο χώρο του 
σταθμού όπου θα παραδίδονται τα γεύματα. Το προσωπικό το απασχολούμενο από τον 
προμηθευτή στην προετοιμασία, στη μεταφορά και στην προσφορά των γευμάτων στα σιτιζόμενα 
παιδιά πρέπει να έχει  πιστοποιητικό υγείας. 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Η συμπεριφορά των ατόμων που θα έρχονται σε επαφή με τους  σταθμούς  και το 
προσωπικό τους πρέπει να είναι άψογη. 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ: Το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης στις 
προκαθορισμένες ημέρες σίτισης και όποτε  άλλοτε το κρίνει ότι δεν είναι   πρόσφορη ή αναγκαία  
η σίτιση  των παιδιών μετά από έγκαιρη έγγραφη ή τηλεφωνική  προειδοποίηση του προμηθευτή. 
Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει μικρότερο  αριθμό μερίδων κατά 30% από τις 
προβλεπόμενες.    
Ως έγκαιρη προειδοποίηση εννοείται αυτή που θα πραγματοποιείται την προηγουμένη 
τουλάχιστον ημέρα   από εκείνη που πρόκειται να γίνει η  αναστολή της σίτισης.  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΜΕΝΟΥ :  Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την 
Προϊσταμένη των παιδικών σταθμών για τον καθορισμό του μηνιαίου προγράμματος διατροφής, 
η οποία έγκαιρα  θα  ενημερώνει τον ανάδοχο και αυτός θα ετοιμάζει τα γεύματα  προγράμματος 
διατροφής. Επίσης ο Υπεύθυνος του κάθε σταθμού θα ενημερώνει μια μέρα πριν από τα γεύματα 
εγγράφως τον ανάδοχο, για τον αριθμό των  μερίδων και τις ποσότητες  που θα χρειαστεί. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται κάθε ημέρα να προσφέρει δωρεάν μία επιπλέον μερίδα ως  δείγμα σε 
κάθε σταθμό. 
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Ενδεικτικό πρόγραμμα σίτισης νηπίων 
 
ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 
Δευτέρα Γάλα, κουλούρι, τυρί Παστίτσιο ή μακαρόνια με κιμά, τυρί 
Τρίτη Ψωμί, βούτυρο, μαρμελάδα Φασολάκια, πατάτες, τυρί 
Τετάρτη Γάλα, τυρόπιτα Φακές, ελιές 
Πέμπτη Γάλα, σάντουιτς Μπιφτεκάκια, ρύζι 
Παρασκευή Γάλα, δημητριακά Ψαρόσουπα, κορμός 

Για τα βρέφη το πρωινό θα είναι κρέμες καθημερινά. Το δεκατιανό γεύμα θα περιλαμβάνει 
καθημερινά φρούτο που θα είναι μπανάνα ή αχλάδι. Ως προς το μεσημεριανό φαγητό, στα 
φαγητά που χρειάζονται αραίωση και δεν μπορούν να πολτοποιηθούν περισσότερο, θα πρέπει να 
υπάρχει επαρκής ζωμός από το φαγητό ημέρας, ώστε ο χυλός που θα προκύπτει να αναμιγνύεται 
με τον ζωμό και να μπορεί να δοθεί στα βρέφη. Σε περίπτωση που το γεύμα της ημέρας δεν 
ενδείκνυται για πολτοποίηση, θα παραδίδεται κατάλληλο γεύμα για τα βρέφη. 

Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος ειδών φαγητού 

(Το βάρος της κάθε μερίδας πρέπει είναι αυτό που προσδιορίζεται στο ΦΕΚ 546/Β'/02-08-1988 και 
από τις ισχύουσες Αγορανομικές  και λοιπές Διατάξεις). 

Α/Α ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ 
1 Κοτόπουλο κοκκινιστό  με πατάτες Ψωμί βούτυρο – μαρμελάδα ή μέλι 
2 Κοτόπουλο λεμονάτο με   πιλάφι Ψωμί αβγό -τυρί 
3 Κοτόπουλο ψητό με πατάτες φούρνου Ψωμί πραλίνα φουντουκιού 
4 Κοτόπουλο κοκκινιστό με χυλοπίτες  

(τυρί τριμμένο) 
Σάντουιτς (ψωμί -γαλοπούλα-
κασέριι) 

5 Κοτόπουλο με μακαρόνια (τυρί τριμμένο) Κουλούρι - κασέρι 
6 Κοτόπουλο με πουρέ  Κέικ απλό 
7 Κοτόσουπα με ρύζι Τσουρέκι 
8 Μοσχάρι ψητό με πουρέ Κρουασάν βουτύρου – πραλίνα 

φουντουκιού 
9 Μοσχάρι κοκκινιστό με μακαρόνια (τυρί τριμμένο) Δημητριακά 

10 Μοσχάρι λεμονάτο με ρύζι Τυρόπιτα  
11 Μοσχάρι κοκκινιστό με πατάτες φούρνου ή πιλάφι Τσουρέκι 
12 Μοσχαράκι βραστό σούπα με πατάτες, καρότο, 

σέλινο και λίγο ζυμαρικό (σουσαμάκι) 
 

13 Μοσχαράκι κοκκινιστό με πουρέ πατάτας  
14 Μοσχάρι γιουβέτσι με κριθαράκι  
15 Μπιφτέκια σχάρας με πουρέ  

(ο κιμάς νωπός μοσχαρίσιος) 
 

16 Μπιφτέκια με πατάτες φούρνου ή πιλάφι  
(ο κιμάς νωπός μοσχαρίσιος) 

 

17 Σουτζουκάκια με ρύζι πιλάφι (τυρί τριμμένο),  
(ο κιμάς νωπός μοσχαρίσιος) 

 

18 Σουτζουκάκια με πατάτες φούρνου  
(ο κιμάς νωπός μοσχαρίσιος) 

 

19 Σουτζουκάκια με μακαρόνια   
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(ο κιμάς νωπός μοσχαρίσιος) 
20 Γιουβαρλάκια με κιμά νωπό μοσχαρίσιο + πατάτες 

βραστές + καρότα + σέλινο (με λεμόνι ή 
αυγολέμονο) 

 

21 Ρολό με κιμά νωπό μοσχαρίσιο -πουρέ  
22 Ρολό με κιμά νωπό μοσχαρίσιο και πατάτες 

φούρνου ή πιλάφι 
 

23 Παστίτσιο (ο κιμάς νωπός μοσχαρίσιος)  
24 Γεμιστά - ντομάτα με ρύζι – κιμά 

(ο κιμάς νωπός μοσχαρίσιος) 
 

25 Γεμιστά - ντομάτα με ρύζι και πατάτες φούρνου  
26 Μακαρόνια με κιμά (νωπό μοσχαρίσιο)  
27 Μακαρόνια με σάλτσα + τυρί τριμμένο  
28 Ψάρι (κατεψυγμένο) βραστό σούπα με λαχανικά  
29 Ψάρι πέρκα (κατεψυγμένο φιλέτο) φούρνου + 

πατάτες φούρνου (λεμονάτο) 
 

30 Μουσακάς πατάτες - κολοκύθια  
31 Μπριάμ (πατάτες - κολοκύθια)  
32 Φασολάκια λαδερά με πατάτες  
33 Αρακάς με πατάτες - καρότα  
34 Πατάτες γιαχνί  
35 Φασολάδα  
36 Φακές  
37 Ομελέτα φούρνου με πατάτες  

Σημείωση:  Φαγητά όπως λαδερά και σούπες θα έχουν την σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και 
ρύζι ή ζυμαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόμενο. Το τριμμένο τυρί για το σύνολο τον υπό 
προμήθεια έτοιμων φαγητών που συνοδεύονται με αυτό θα παραδίδεται ξεχωριστά σε 
μεγαλύτερη συσκευασία. Με το μεσημεριανό φαγητό θα προσφέρεται καθημερινά ψωμί, σαλάτα 
ή φέτα, τρεις φορές την εβδομάδα φρούτο εποχής, μια φορά την εβδομάδα γλυκό(κρέμα ή 
κορμός) και μια φορά την εβδομάδα κομπόστα. Με το πρωινό θα προσφέρεται καθημερινά γάλα. 

 
α . ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
Από τα 500 παιδιά που θα φιλοξενηθούν στου παιδικούς σταθμούς  του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου για το σχολικό έτος 2017-2018, 330 παιδιά 
προβλέπεται να φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου.  

         
 β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚAΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 
Από τα 500 παιδιά που θα φιλοξενηθούν στου παιδικούς σταθμούς  του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου για το σχολικό έτος 2017-2018, 50 παιδιά 
προβλέπεται να φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας. 
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γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Από τα 500 παιδιά που θα φιλοξενηθούν στου παιδικούς σταθμούς  του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου για το σχολικό έτος 2017-2018, 120 παιδιά 
προβλέπεται να φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. 
 
Συγκεντρωτικά για την Προμήθεια έτοιμου φαγητού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου απαιτούνται : 
 
‘Ετος 2017 και 2018 
 
CPV55524000-9 (Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα)   
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 

2017-18 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2017-
2018 

ΑΞΙΑ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ -
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  
ΑΝΕΥ ΦΠΑ   

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 

Προμήθεια 
έτοιμου 
φαγητού 

 
140 

 
500 

 
2,30 € 

161.000,00 161.000,00 € 

161.000,00 € 
ΦΠΑ  24%                38.640,00 € 

199.640,00 € 
 
Σύνολο  70.000  μερίδες  (για τα έτη 2017 & 2018) 

 
                                                      

 
     Η  α/α Προϊσταμένη                                                          Η  α/α Προϊσταμένη 
          του τμήματος                                                                                             του τμήματος 
     Προσχολικής Αγωγής                                                                                     Διοικ. / Οικον. 
       & Τρίτης Ηλικίας                                                                                            Υποστήριξης 
     
 
 
 
        Ζάχου  Μάρθα                                                                                        Τριγκούδη  Μαρία 
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                                                                         ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για την σίτιση των παιδικών σταθμών του Δημοτικού Οργανι-
σμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου ορίζεται από την υπογραφή της 
σύμβασης με τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί από το διαγωνισμό και μέχρι την πλήρη λειτουργία 
των μαγειρείων του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ή μέχρι τις 31-07-2018.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι κάθε εργάσιμη ημέρα του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.:  
1. Το πρωινό θα έρχεται στις 7:30 π.μ. 
2. Το γεύμα θα έρχεται στις 11:00 έως 12:00 π.μ.  
με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή και οι ποσότητες των μερίδων θα ορίζονται από τους 
αρμόδιους υπαλλήλους των σταθμών. Τα γεύματα θα παραδίδονται στο χώρο που θα υποδεικνύει 
ο υπάλληλος του παιδικού σταθμού (χώρος κουζίνας).  
                

ΑΡΘΡΟ 3Ο 
Το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης στις προκαθορισμένες 
ημέρες σίτισης και όποτε  άλλοτε το κρίνει ότι δεν είναι   πρόσφορη ή αναγκαία  η σίτιση  των 
παιδιών μετά από έγκαιρη έγγραφη ή τηλεφωνική  προειδοποίηση του προμηθευτή. Επίσης, 
διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει μικρότερο  αριθμό μερίδων κατά 30% από τις 
προβλεπόμενες. Ως έγκαιρη προειδοποίηση εννοείται αυτή που θα πραγματοποιείται την 
προηγουμένη τουλάχιστον ημέρα   από εκείνη που πρόκειται να γίνει η  αναστολή της σίτισης. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται κάθε ημέρα να προσφέρει δωρεάν μία επιπλέον μερίδα ως  δείγμα 
σε κάθε σταθμό. 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία στο σύνολό της εντός του οριζομένου 
χρόνου παράδοσης. Εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους 
υγιεινής διατροφής ή δεν είναι σύμφωνα με τα δείγματα που προσκόμισε υποχρεούται να τα 
αντικαταστήσει με υπόδειξη της υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή αυθημερόν, ειδάλλως η 
υπηρεσία μπορεί μονομερώς να λύσει τη σύμβαση και να συμβληθεί με άλλον επιβαρύνοντας τον 
μη ανταποκριθέντα με τη ζημία που θα προκύψει παρακρατώντας εν μέρει ή όλη την εγγυητική 
επιστολή. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 
Η παράδοση θα γίνεται ημερησίως στους παρακάτω  Παιδικούς Σταθμούς, και σύμφωνα με την 
υπόδειξη και τις παραγγελίες που θα δίδονται από τους υπεύθυνους του κάθε παιδικού σταθμού 
καθημερινά: 

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

1. Παιδικός σταθμός ΟΑΕΔ-Ωραιοκάστρου  

2. Παιδικός σταθμός Παιδόπολη Κεντρικό  

3. Παιδικός σταθμός Παιδόπολη Παράρτημα 1  
 
Β)  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 

4. Παιδικός Σταθμός Μελισσοχωρίου   
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Γ)  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

5. Παιδικός Σταθμός Νεοχωρούδας 

6. Παιδικός Σταθμός Πενταλόφου 

7. Παιδικός Σταθμός Μεσαίου 
  

 
ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Εγγύηση συμμετοχής :  Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής 
ποσού 1.610,00 €  (χίλια εξακόσια δέκα ευρώ). 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 (τριάντα) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.  

Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς : 5 μήνες 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται  στο 5% επί της καθαρής 
αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

 

H Συντάξασα 

                                                                                 
     Η  α/α Προϊσταμένη                                                           Η  α/α Προϊσταμένη 
          του τμήματος                                                                                             του τμήματος 
     Προσχολικής Αγωγής                                                                                     Διοικ. / Οικον. 
       & Τρίτης Ηλικίας                                                                                            Υποστήριξης 
     
 
 
 
        Ζάχου  Μάρθα                                                                                        Τριγκούδη  Μαρία 
 


