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Αντικείμενο προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια 

της σίτισης των παιδιών των  Παιδικών Σταθμών «Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω» του Δήμου 

Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. 
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Απαιτήσεις στα τεχνικά στοιχεία 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας με 

τις οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνα τα είδη που θα προμηθεύσουν στους  Παιδικούς 

Σταθμούς (ποιότητα, τρόπος παρασκευής κτλ). 
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Χρόνος και τόπος παράδοσης 
Η παράδοση θα γίνεται στους παρακάτω  παιδικούς σταθμούς καθημερινά σύμφωνα με την 

υπόδειξη του κάθε παιδικού  σταθμού. Οι παραγγελίες θα δίδονται τις ώρες 08:30 π.μ. έως 

9:15 π.μ. για το μεσημεριανό γεύμα της ίδιας ημέρας και για το πρωινό  της επόμενης 

ημέρας. 

1.(ΟΑΕΔ - Ωραιοκάστρου) 

2.(Παιδόπολης  Κεντρικό- Ωραιοκάστρου)  

3. (Παιδόπολης  Παράρτημα- Ωραιοκάστρου) 

4.( Παιδόπολης  πρωην ΔΗΚΕΩ- Ωραιοκάστρου) 

5.(Παιδικός Σταθμός Νεοχωρούδας) 

6.(Παιδικός Σταθμός Πενταλόφου) 

7.(Παιδικός Σταθμός Μελισσοχωρίου) 

8.(Παιδικός Σταθμός Μεσαίου)   
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   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σίτισης 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΜΕΝΟΥ :  Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τον 

υπεύθυνο σίτισης των παιδικών σταθμών για τον καθορισμό του μηνιαίου προγράμματος 

διατροφής, ο οποίος εγγράφως  και  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. 

 

 

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα σίτισης νηπίων 



 

Ημέρα Πρωινό Μεσημεριανό 

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/τ.Β΄/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-κασέρι) 

5 Κοτόπουλο με μακαρόνια(τυρί 

τριμμένο) 

Κουλούρι - κασέρι 

6 Κοτόπουλο με πουρέ  Κέϊκ 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 ( 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 Μακαρόνιαμε κιμά (νωπό μοσχαρίσιο)  

27 Μακαρόνιαμε 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  

38 Σπανακόρυζο  

 

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. 
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Εγγύηση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της σύμβασης 

 Ο μειοδότης στο όνομα του οποίου κατακυρωθεί η δημοπρασία υποχρεούται να 

αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση 

προς 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α,  για καλή και πιστή εκτέλεση 

των όρων της σύμβασης. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων 

ημερών από της ημερομηνίας κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης 

και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα 

τύπο για το Δημόσιο. Επιπλέον, η τράπεζα θα δηλώσει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη 

εγγύηση ευρίσκεται εντός του ανώτατου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά 

πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο δια 

της επιστροφής σ΄ αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφο δήλωση του Δήμου ότι 

εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια 

ισχύος η χρονολογία λήξεως δεν γίνονται δεκτές. 

 Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του μειοδότη και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την 

υπογραφή της σύμβασης που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την 

έκπτωση αυτού και την υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ωραιοκάστρου κατάπτωση της για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατεθείσα εγγύηση. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά το χρόνο εγγύησης. 
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                Άρνηση υπογραφής της σύμβασης και συνέπεια αυτής 
  

 Εάν ο μειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση της προμήθειας εντός δέκα πέντε 

(15) ημερών από της γνωστοποίησης σ΄ αυτόν της έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ή δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συμμετοχής 5% 

εκπίπτει αυτοδικαίως (υπέρ του Ο.Τ.Α.). Μετά από αυτά ο Ο.Τ.Α. είναι ελεύθερος να 

επιλέξει οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή προσφορά ή να επαναλάβει τη δημοπρασία. 



 Ο Ο.Τ.Α. και στις δύο περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν 

γενόμενης σε αυτό, θετικής ή αποθεματικής ζημίας από μέρος αρνηθέντος την υπογραφή 

της σύμβασης 
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Ευθύνη μειοδότη 

Ο μειοδότης ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των ειδών. Στην 

περίπτωση παράδοσης γεύματος ακατάλληλου ο προμηθευτής υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει με άλλο συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και να μεταφέρει το ακατάλληλο 

υλικό μέσα σε 2 ώρες. 
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Αναθεώρηση τιμών προσφοράς 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι τέλους της συμβατικής χρονικής 

περιόδου. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά.  
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Υπέρβαση προθεσμίας παράδοσης 
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του μειοδότη παραβιάζοντας τον οριζόμενο χρόνο 

παράδοσης, η υπηρεσία μπορεί μονομερώς να λύσει τη σύμβαση και να συμβληθεί με 

άλλον προμηθευτή επιβαρύνοντας τον μη ανταποκριθέντα με τη ζημία που θα προκύψει 

παρακρατώντας εν μέρει ή όλη την εγγυητική επιστολή. Τα παραπάνω γίνονται με απόφαση 

Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
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Δαπάνες προμηθευτού – ευθύνη μέχρι παράδοσης 
 Όλα γενικώς τα έξοδα μέχρι την παράδοση βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο 

προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι την παράδοση των ειδών. Όλα τα 

είδη παραδίδονται έτοιμα προς χρήση. 
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Τρόποι πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των γευμάτων από το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου θα γίνεται ανά μήνα και  μέσα 

στο τέλος του επόμενου  μήνα από την  έκδοση τιμολογίου.  
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   Επίλυση διαφορών 
                Τυχόν διαφορές μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. και του προμηθευτή, επιλύονται  σύμφωνα με τα 

 οριζόμενα του άρθρου 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 


