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                                                                                                 «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                           Δράμας για το σχολικό έτος 2012 – 2013» 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

                                                                                                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 208.704,03 € (με ΦΠΑ)                                  

                                                                                           K. Α.:  70.01.6481.01 

                                                                                                     CPV:   15894210-6 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

 Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τη σίτιση των περίπου 309 (τριακοσίων εννέα) μαθητών του 

Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Δράμας, αρμοδιότητας του Δήμου Δράμας για το σχολικό έτος 2012 - 2013. 

        Η μελέτη βασίζεται στο με αρ. πρωτ. 27628/25-04-2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Δράμας.  

        ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  ΤΑ 3,52 

ευρώ. και για σάντουιτς 2,00 ευρώ με τις κρατήσεις  χωρίς Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

χωρίς Φ.Π.Α. ανά πλήρες γεύμα και αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. 

        Προμηθευτής  θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. 

 

 

 

Α.  Αρχικές προδιαγραφές  

 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή ημερήσιων γευμάτων σε όλους τους εγγεγραμμένους μαθητές του 

Μουσικού Σχολείου Δράμας. Ο ακριβής αριθμός των ημερήσιων γευμάτων δηλώνεται με έγγραφο του 

Διευθυντή του Σχολείου προς τον προμηθευτή κατά την έναρξη εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. Οι τυχόν 

μεταβολές στις ποσότητες, όταν προκύπτουν, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στον προμηθευτή.   

       Η Διεύθυνση του Σχολείου αναρτά σε καθορισμένο μέρος το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης για να 

λάβουν γνώση οι μαθητές του σχολείου. Επίσης, ένα αντίγραφο στέλνεται στον Προϊστάμενο της αντίστοιχης 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ένα στον Δήμο Δράμας.  

       Σε περίπτωση ημερήσιας εκδρομής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης την περίοδο των εορτών 

(Χριστούγεννα – Πάσχα) θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το προγραμματισμένο ημερήσιο γεύμα να 

αντικαθίσταται από σάντουίτς και χυμό, πάντα σε συνεργασία του προμηθευτή με τη Διεύθυνση του Σχολείου. 

       Η Διεύθυνση του Σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, εορτών 

κ.τ.λ. ή όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των μαθητών λόγω μειωμένου ωραρίου (όπως σε 

περιόδους εξετάσεων, εκδρομών κλπ). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης μερίδας 

μαθητών ή όλης της δύναμης των μαθητών λόγω μεταστέγασης του Σχολείου ή εκδηλώσεων, πάντα όμως σε 

συνεννόηση με τον προμηθευτή. 

      Η Διεύθυνση του Σχολείου μπορεί ν΄ αναστείλει την εκτέλεση της προμήθειας για κάποιες ημέρες που δεν 

θα λειτουργήσει το σχολείο, αφού όμως έχει ειδοποιηθεί εγκαίρως ο προμηθευτής. Το ίδιο ισχύει και για 

παρόμοια απόφαση του Δημάρχου Δράμας ή του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

που θα μεταδοθεί από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 
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    Σε περίπτωση που το σχολείο προγραμματίσει περίπατο ή ημερήσια εκδρομή, τότε ο προμηθευτής με 

υποχρέωση του Διευθυντή του σχολείου για έγκαιρη ειδοποίησή του, θα προμηθεύσει τους μαθητές με 

σάντουιτς και χυμό. 

     Η μεταφορά των μερίδων, με φροντίδα του προμηθευτή, θα πρέπει να πληροί τους όρους: 

- προφύλαξης 

- καθαριότητας 

- κατάλληλου χρόνου άφιξης στο σχολείο κάθε εργάσιμη ημέρα, που θα καθοριστεί από τη Διεύθυνση 

του σχολείου. 

     Το καθημερινό γεύμα, (συμπεριλαμβανομένου και του γλυκού) θα παρασκευάζεται αυθημερόν, θα 

τυποποιείται σε επιτρεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία συσκευασίες, θα συνοδεύεται δε από πλαστικά 

πιρούνια (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες κύτευσής τους), κουτάλια, ποτήρια, χαρτοπετσέτες και  

τραπεζομάντιλα. Το ψωμάκι θα προσκομίζετε συσκευασμένο. 

     Το κυρίως φαγητό θα προσφέρεται ζεστό και καλοψημένο. Η μεταφορά του θα γίνεται με ευθύνη του 

ανάδοχου προμηθευτή, ώστε να τηρούνται οι όροι προφύλαξης, καθαριότητας και κατάλληλου χρόνου άφιξης 

στο σχολείο, τον οποίο θα καθορίζει ο Διεύθυνση του σχολείου. 

     Η παράδοση των γευμάτων των μαθητών θα γίνεται στους μαθητές σε χώρους που θα υποδείξει η διεύθυνση 

του σχολείου με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή τα οποία θα είναι τελείως καθαρά 

και απολυμασμένα 

     Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσημα έγγραφα 

(βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Υγείας από το οποίο να προκύπτει ότι τα εν 

λόγω άτομα είναι εμβολιασμένα και έχουν κάνει τις αναγκαίες εξετάσεις για μεταδοτικά νοσήματα, ηπατίτιδα, 

φυματίωση κτλ) και άρα ικανά για την ως άνω εργασία. Όλα τα παραπάνω θα είναι ανά πάσα στιγμή στη 

διάθεση και των μελών των επιτροπών ελέγχου και σε περίπτωση ασθένειας ή ακαταλληλότητάς τους θα πρέπει 

άμεσα να αντικατασταθούν.  

     Η συμπεριφορά των ατόμων που θα έρχονται σε επαφή με τους μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του 

σχολείου, θα πρέπει να είναι άψογη. 

     Απαγορεύεται η εκ μέρους του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και δεξαμενής υγραερίου στο 

χώρο που παραχωρείται από το σχολείο για την συντήρηση των φαγητών σε κατάλληλη θερμοκρασία. Επίσης, 

απαγορεύεται η χρήση φιαλών υγραερίου για τη λειτουργία σχετικών συσκευών. 

    Μετά τη λήξη του γεύματος, το εν λόγω προσωπικό του προμηθευτή, θα καθαρίζει το χώρο σερβιρίσματος 

του φαγητού. 

     Η εποπτεία της λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής του προς προμήθειας συσσιτίου, και ο έλεγχος της 

γνησιότητας και ποιότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων 

μερίδων φαγητού, καθώς και ο (αιφνιδιαστικός) έλεγχος της καθαριότητας του χώρου του εστιατορίου, 

διενεργείται από την Επιτροπή ελέγχου συμβάσεων, και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από τις 

καθ’ ύλην αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία Υπουργείου ή τη Δ/νση 

Εμπορίου, Κτηνιατρικής, ΕΦΕΤ κ.τ.λ.). 

     Τα ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, τα δε 

πορίσματά τους θα υποβάλλονται στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία προς ενημέρωση και λήψη σχετικών 

αποφάσεων όπου τυχόν χρειάζεται. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να 

διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. 

     Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που υπάγονται στο 

εργαστήριο, με δικά του έξοδα.  

     Παρακάτω παρουσιάζεται ο αναλυτικός πίνακας πλήρων γευμάτων για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του 

προσφερόμενου εδεσματολογίου από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Το προαναφερόμενο ημερήσιο 

εδεσματολόγιο θα πρέπει απαραίτητα να είναι σύμφωνο με τους κανόνες υγιεινής διατροφής και τον παρακάτω 

πίνακα. 
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Β. Προτεινόμενο ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο 

        

 

 

 

      ΔΕΥΤΕΡΑ          ΤΡΙΤΗ       ΤΕΤΑΡΤΗ        ΠΕΜΠΤΗ     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

1
η
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

Κοτόπουλο ψητό 

Πατάτα φούρνου 

Σαλάτα 

Φέτα 

Φρούτο 

Ψωμάκι  

Παστίτσιο 

Σαλάτα 

Φέτα 

Γλυκό 

Ψωμάκι 

Φασόλια μέτρια 

φούρνου 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωμάκι 

Κοκκινιστό 

Ρύζι πιλάφι  

Σαλάτα 

Φέτα 

Φρούτο 

Ψωμάκι 

Αρακάς (50%) με 

πατάτες (50%) 

Σαλάτα 

Φέτα 

Φρούτο  

Ψωμάκι 

 

2
η
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

Κοτοσνίτσελ 

Ριζότο 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωμάκι 

Μακαρόνια με κιμά 

Σαλάτα 

Φέτα 

Γλυκό 

Ψωμάκι 

Ρεβίθια 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωμάκι 

Ψάρι φούρνου 

Πουρές 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωμάκι 

Φασολάκια 

Σαλάτα 

Φέτα 

Φρούτο  

Ψωμάκι 

 

3
η
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

Κοτόπουλο ψητό  

Πουρές 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωμάκι 

Μπιφτέκι 

Ρύζι 

Σαλάτα 

Φέτα 

Γλυκό 

Ψωμάκι 

Φασολάδα 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωμάκι 

Κεμπάπ 

Βίδες 

Σαλάτα 

Φέτα 

Φρούτο 

Ψωμάκι 

Σπανακόρυζο 

Σαλάτα 

Φέτα 

Φρούτο  

Ψωμάκι 

 

4
η
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

Κοτοσνίτσε 

Βίδες 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωμάκι 

Σουτζουκάκια 

Πουρές 

Σαλάτα 

Φέτα 

Γλυκό 

Ψωμάκι 

Φακές 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωμάκι 

Ψάρι φούρνου 

Πατάτες φούρνου 

Σαλάτα 

Φρούτο 

Ψωμάκι 

Τουρλού ή 

πρασόρυζο 

Σαλάτα 

Φέτα 

Φρούτο 

Ψωμάκι 
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Γ. Ποιότητα ειδών διατροφής 

 

Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο πιάτο) και 

τα συνοδευτικά τους, θα είναι Α΄ ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. 

Επιπλέον δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές, κ.τ.λ. 

(Ε) που χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. 

Το βάρος της μερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανομική Διάταξη 14/1989  (άρθρο 

212), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

      Τα κρέατα, ψάρια, πουλερικά με τα οποία θα παρασκευάζεται το κυρίως φαγητό, θα είναι νωπά και κυρίως 

φρέσκα. Σε περίπτωση δυσκολίας ανεύρεσης φρέσκων ψαριών θα αντικαθίστανται με καταψυγμένα (γλώσσα, 

μπακαλιάρο, σφυρίδα, τόνο) 

      Τα γλυκά θα είναι σε ελαφριά μορφή π.χ. ζελέ φρούτων, κρέμα (βανίλια ή κακάο), ρυζόγαλο, κομπόστα 

(ροδάκινο, βερίκοκο), κέικ, κλπ. Τα φρούτα θα έχουν ποικιλία π.χ. μπανάνα, μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι και 

γενικά εποχής και σύμφωνα με την ποιότητα των όρων της προκήρυξης. 

     Τα προσφερόμενα φαγητά θα πληρούν τους όρους του Διαιτολογίου στο οποίο λαμβάνεται υπόψη η ηλικία 

και οι όροι εκπαίδευσης των μαθητών. 

       Όλα τα φαγητά και οι σαλάτες μαγειρεύονται και σερβίρονται με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με οξύτητα 

μέχρι 1%. 

Επίσης, θα διανέμεται ζεστό και θα ομαδοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε τάξη. 

     Απαγορεύεται η προσθήκη σε ένα τρόφιμο, οποιασδήποτε ανόργανης ή οργανικής ύλης, έστω και αβλαβούς, 

ή η εφαρμογή φυσικής, χημικής ή βιολογικής μεθόδου που δεν αναφέρεται ρητά στο πρότυπο του εν λόγου 

τροφίμου και καθορίζεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Σε περίπτωση που μέρος των προσφερομένων 

φαγητών δεν παρασκευάζεται από τον ίδιο τον προμηθευτή (γλυκά, κομπόστες, κλπ), τότε αυτός οφείλει με 

δική του ευθύνη να τηρήσει τον παρόντα όρο. 

      Σε τακτικά χρονικά διαστήματα, θα ασκείται υγειονομικός έλεγχος στο χώρο που προετοιμάζονται και 

παρασκευάζονται τα γεύματα και στο σχολείο. 

                      

     Όλα τα προς προμήθεια προϊόντα για την παρασκευή του συσσιτίου καθώς και οι μονάδες 

παραγωγής, συσκευασίας ή διανομής τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις Κ.Υ.Α. 

15523/31-08-2006 (ΦΕΚ 1187/τ.Β’) και με τους κανονισμούς Ε.Κ. 178/2002 852/2004, 853/2004, 

854/2004, 882/2004 στους οποίους περιγράφονται και οι εκάστοτε κυρώσεις. 

 

 

Δ. Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού 

προϊόντος 

         

         Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, καταρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής 

μονάδας κατασκευής του προσφερόμενου προϊόντος που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία 

έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή 

μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, 

μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά από αιτιολογημένο αίτημα του 

προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώση 

του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

 

 

Ε.       Επιτροπή Παραλαβής 

 

     Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται καθημερινά από επιτροπή καθηγητών ή 

υπαλλήλων του σχολείου που θα συγκροτηθεί με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου. 
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     Αντικείμενο της Επιτροπής παραλαβής είναι: 

      1. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά και ποσοτικά προμήθειας των ειδών. 

      2. Η σύνταξη για την καθημερινή προσκόμιση των ειδών, πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης  και     

διαπίστωσης παράβασης. 

 

     Σε περίπτωση απόρριψης είδους ομόφωνα από την Επιτροπή παραλαβής: 

      1.  Ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση του είδους, παραιτούμενος ρητώς από κάθε δικαίωμα 

διαιτησίας 

     2.  Δεν χρεώνονται τα απορριφθέντα είδη  

  

   Σε περίπτωση που το είδος απορριφθεί κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή παραλαβής, επιλαμβάνεται 

ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, η γνώμη του οποίου είναι υποχρεωτική τόσο για τον 

προμηθευτή όσο και για την Επιτροπή παραλαβής. 

   Σε περίπτωση ομόφωνης απόρριψης των προσκομιζομένων ειδών μόνο για λόγους ποιότητας, ο 

προμηθευτής μπορεί να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Υπηρεσιών 

Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Υγιεινής και Εμπορίου, των οποίων η γνώμη είναι δεσμευτική για την 

Επιτροπή παραλαβής του Σχολείου. 

   Αν το πόρισμα των παραπάνω υπαλλήλων είναι υπέρ της απόρριψης των ειδών λόγω συμβατικών 

εκτροπών αναφορικά με την ποιότητα, ο προμηθευτής, υποχρεούται στην αντικατάσταση των ειδών, 

διαφορετικά το σχολείο έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα είδη από άλλους επιχειρηματίες σε ίση ποσότητα 

υπολογίζοντας σε βάρος του προμηθευτή κάθε πρόσθετη επιβάρυνση από τη συμβατική τιμή. Κατά την 

παράδοση των  γευμάτων πρέπει να παρίσταται ο προμηθευτής αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του ενήλικο 

και εγγράμματο, του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή στο σχολείο για να μπορεί να 

υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, δειγματοληψίας, απόρριψης ως και αυτά των παραβάσεων. 

    Εάν ο προμηθευτής ή ο αντιπρόσωπός του θα αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα 

πρέπει να γίνει ρητή μνεία σ’ αυτά για την άρνησή του, θα σημειώνονται δε εκτός από τα πραγματικά γεγονότα 

που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος ή την ποσότητα ανάλογα με την 

παράβαση, η ποιότητα, προέλευση ή κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους. 

    Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής αμφιβάλλει για οποιοδήποτε προμηθευόμενο είδος, γίνεται 

δειγματοληψία τα δε δείγματα που λαμβάνονται στέλνονται στην αρμόδια για την εξέταση υπηρεσία. Τα 

δείγματα λαμβάνονται παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του.  Ο προμηθευτής στην κατ΄ έφεση 

χημική εξέταση, σε περίπτωση δειγματοληψίας, μπορεί να ζητήσει την παράσταση δικού του χημικού.  Εφόσον 

υπάρχει διαφωνία μεταξύ προμηθευτή και Επιτροπής παραλαβής, ως προς την ποιότητα του είδους που 

παραδίνεται και το είδος είναι τέτοιο που δεν μπορεί να γίνει δειγματοληψία τότε αποφαίνεται τελεσίδικα ο  

Διευθυντής του σχολείου.  Για τα είδη στα οποία μπορεί να γίνει χημική εξέταση, ισχύουν ότι ορίζουν οι 

εγκύκλιοι του Γ.Χ.Κ. και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ενώ για τα υπόλοιπα είδη ισχύουν ότι ορίζουν οι 

Αγορανομικές ή άλλες διατάξεις. 

    Η μη εκτέλεση της προμήθειας δεν δικαιολογείται,  παρά μόνο σε περίπτωση πανελλαδικής κλαδικής 

απεργίας, αλλά και σ’ αυτή την περίπτωση θα γίνεται προσπάθεια από τον προμηθευτή για την εξυπηρέτηση 

των μαθητών με άλλα μέσα. 
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