
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 
         Η καθημερινή σίτιση των νηπίων θα γίνεται με πρωινό και μεσημβρινό γεύμα, σε κάθε 

βρεφονηπιακό παιδικό σταθμό, σε μαζικές μερίδες. 

Είδος : Κάθε  γεύμα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη σαλάτα ή φέτα (ελληνική), 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. 

Ποιότητα: 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.  

Προδιαγραφές: Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο θα πρέπει να πληρούν 

τις εξής προδιαγραφές: 

Το κρέας να είναι νωπό εγχώριο 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 εγχώριο 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 

εγχώρια κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης. 

Το ελαιόλαδο θα είναι εγχώριο 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 να είναι Α’ ποιότητας και ελληνικής προέλευσης. 

Οι χυλοπίτες και ο τραχανάς να περιέχουν αυγά και γάλα και να είναι ευρέως διαδεδομένα στην 

ελληνική αγορά και ελληνικής προέλευσης 

Η πραλίνα φουντουκιού να μην περιέχει συντηρητικά και να είναι διαδεδομένη στην ελληνική 

αγορά και ελληνικής προέλευσης. 

Τα corn flakes – δημητριακά να μην περιέχουν χρωστικές ουσίες, θα πρέπει να είναι ευρέως 

διαδεδομένα στην ελληνική αγορά και να είναι Α’ ποιότητας. 

Η μαρμελάδα να είναι ελληνική χωρίς συντηρητικά και να είναι ευρέως διαδεδομένη στην ελληνική 

αγορά και ελληνικής προέλευσης. 

Το γάλα να είναι φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό με 3,5% λιπαρά και θα πληρεί 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 και ελληνική προέλευσης. 

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 και ελληνικής προέλευσης. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : Το βάρος της κάθε μερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται 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)        

 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 χώρο που έχει  

καθορισθεί στο  άρθρο 3 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 ασκείται Υγειονομικός Έλεγχος από  ειδική επιτροπή 

του δήμου Ωραιοκάστρου, που θα ορίζεται με απόφαση της Διοίκησης  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 στους περιθαλπόμενους 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 των 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 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 
 

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. 

 

                                         ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο

 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος. Δυνάμενη να παραταθεί 

μέχρι της αναδείξεως νέου προμηθευτή υπό τους ιδίους όρους και συμφωνίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

 
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι κάθε εργάσιμη μέρα: το γεύμα θα έρχεται στις 11:00 

έως 12:00 π.μ. το πρωινό  θα έρχεται  στις 7:30  με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή και οι 

ποσότητες 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 3
Ο

 
Οι  προβλεπόμενες ποσότητες μπορούν να μειωθούν σε ποσοστού μέχρι και του 

30% της προβλεπόμενης ποσότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

 
Το ΝΠΔΔ έχει δικαίωμα παράτασης του διαγωνισμού πέρα των δύο (2) μηνών  με 

απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

 
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 6
Ο

 

Χρόνος και τρόπος παράδοσης 
        Η παράδοση θα γίνεται στους παιδικούς σταθμούς:  

1.(ΟΑΕΔ- Ωραιοκάστρου) 

2.(Παιδόπολης  Κεντρικό- Ωραιοκάστρου)  

3. (Παιδόπολης  Παράρτημα- Ωραιοκάστρου) 

4.( Παιδόπολης  πρωην ΔΗΚΕΩ- Ωραιοκάστρου) 

5. .(Παιδικός Σταθμό Νεοχωρούδας) 

6.(Παιδικός Σταθμό Πενταλόφου) 

7.(Παιδικός Σταθμός Μελισσοχωρίου) 

8.(Παιδικός Σταθμός Μεσαίου)     
καθημερινά σύμφωνα με την υπόδειξη του σταθμού και τις παραγγελίες που δίδονται.  


