
 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                
ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ                                            
ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ 
& ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ                                                             
Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο,                     
Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ&Αζιεηηζκνχ 
 
Aξηζκ. Μειέηεο :2/2021 
 

Κέξθπξα   14 .07.2021 
 

 
Αξηζκ. Πξση. :  24014 
 

 

 

« Παποσή ςπηπεζιών έηοιμων γεςμάηων για ηη ζίηιζη ηων καηαζκηνωηών ηων Παιδικών 

Δξοσών -Καηαζκηνώζεων- ‘η. Γεζύλλαρ’ - Όπμος Γοςβιών για ηο έηορ 2021» 

 

 

Κ.Α.Δ :15 .6481.001 

 

CPV:85311300-5 Τπηπεζίερ κοινωνικήρ ππόνοιαρ πος παπέσονηαι ζε παιδιά και νέοςρ 
 

 

 

ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ & ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ 

 

« Παποσή ςπηπεζιών έηοιμων γεςμάηων για ηη ζίηιζη ηων καηαζκηνωηών ηων Παιδικών 

Δξοσών -Καηαζκηνώζεων- ‘η. Γεζύλλαρ’ - Όπμος Γοςβιών για ηο έηορ 2021» 

 

 

 

 

 

Πποϋπολογιζμόρ  δαπάνηρ           :    26.520,00  € 

Φ.Π.Α.  13%                                  :      3.447,60  €   

Σελική Γαπάνη με Φ.Π.Α             :   29.967,60  € 

 

 

 

 

 

 

 

 
         ΗΟΤΛΗΟ 2021 

http://www.cpv.enem.pl/el/55320000-9


 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖθάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 

2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟθάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 

3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔθάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                
ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ                                            
ΓΗΜΟ ΚΔΝΣΙΚΗ ΚΔΡΚΤΡΑ 
& ΓΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ                                                             
Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο,                     
Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ& Αζιεηηζκνχ 
 

 
Aξηζκ. Μειέηεο :2/2021 
 

ΜΔΛΔΣΗ: « Παξνρή ππεξεζηψλ έηνηκσλ 

γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ θαηαζθελσηψλ 

ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ- Καηαζθελψζεσλ ‘η. 

Γεζχιιαο’ φξκνπ Γνπβηψλ, γηα ην έηνο 2021 
 
ΠΡΟΫΠ.:29.967,60  €(ζπκπεξ.Φ.Π.Α. 13%) 

 
ΥΡΗΜ/Η: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & 
ΚΟΗΝ. ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
 

  
 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Γενικά Υαπακηηπιζηικά 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ έηνηκσλ γεπκάησλ θαη ινηπψλ 

ζπλνδεπηηθψλ εηδψλ (ςσκί, ηπξί, ζαιάηα, αξηνζθεπάζκαηα, θξνχην, ρπκφ ζπζθεπαζκέλν)γηα 

ηε ζίηηζε ησλ θαηαζθελσηψλ ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ-Καηαζθελψζεσλ  «Σ.  ΓΔΤΛΛΑ» 

Όξκνπ Γνπβηψλ γηα ην έηνο 2021,  κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ , ζχκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. Γ11/4657/154 ΚΤΑ (ΦΔΚ 

2175/Β/25.05.2021) «Αλάζεζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζθελψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζε Γήκνπο» γηα ην έηνο 2021, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 29.967,60 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 13% θαη ζπγθεθξηκέλα, ηελ εκεξήζηα ζίηηζε κέρξη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ πελήληα δχν (52) θαηαζθελσηψλ, γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 2021, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θαηαζθελσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ην έηνο 2021, φπσο νξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. ζρεηηθή 4-8/31.05.2021 

απφθαζε ηνπ Γ.. ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ-Καηαζθελψζεσλ  «ΣΑΜΑΣΗΟ ΓΔΤΛΛΑ» 

φξκνπ Γνπβηψλ.  

Ζ ζίηηζε ησλ θαηαζθελσηψλ ζα παξέρεηαη  θαζεκεξηλά, γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ 

θαηαζθελσηηθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021. Γελ ζα παξέρεηαη  θαηά ην δηάζηεκα πνπ ε 

θαηαζθήλσζε είλαη θιεηζηή  γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Ζ ζίηηζε πνπ ζα παξέρεηαη  ζα 

πεξηιακβάλεη : πξσηλφ, δεθαηηαλφ  κεζεκεξηαλφ, απνγεπκαηηλφ  θαη βξαδηλφ . Σα δηαηηνιφγηα 

είλαη ελδεηθηηθά θαη κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη, ρσξίο λα παξαιείπεηαη θακία νκάδα ηξνθψλ, 

ζπλνδεπηηθψλ, θιπ.  

 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ  ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ ΓΟΤΒΙΩΝ 
ΠΡΩΙΝΟ  - ΓΔΚΑΣΙΑΝΟ  - ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ 

 
ΖΜΔΡΑ ΔΗΓΟ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 
ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΔΗΚ, / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ/ 

ΦΡΟΤΣΟ ή ΚΡΟΤΑΑΝ 

ΣΡΗΣΖ 
ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΔΗΚ, / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ/ 

ΦΡΟΤΣΟ ή ΚΡΟΤΑΑΝ 

ΣΔΣΑΡΣΖ 
ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΔΗΚ, / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ/ 

ΦΡΟΤΣΟ ή ΚΡΟΤΑΑΝ 



ΠΔΜΠΣΖ 
ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΔΗΚ,  / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ/ 

ΦΡΟΤΣΟ ή ΚΡΟΤΑΑΝ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΔΗΚ,  / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ/ 

ΦΡΟΤΣΟ ή ΚΡΟΤΑΑΝ 

ΑΒΒΑΣΟ 
ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΔΗΚ,  / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ/ 

ΦΡΟΤΣΟ ή ΚΡΟΤΑΑΝ 

 
ΚΤΡΗΑΚΖ 

ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ ,ή ΚΔΗΚ / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ  

 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ ΓΟΤΒΙΩΝ 
ΜΔΗΜΔΡΙ-ΒΡΑΓΤ 

ΖΜΔΡΑ ΜΔΖΜΔΡΗ ΒΡΑΓΤ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 
ΦΑΡΗ (πλνδεπηηθφ ζα είλαη παηάηεο ή ξχδη) & 

ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ  
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΟΤΡΝΟΤ ΜΔ 

ΠΑΣΑΣΔ ΑΛΑΣΑ& ΦΧΜΗ 

ΣΡΗΣΖ 

ΕΤΜΑΡΗΚΟ ή ΡΤΕΗ  ή ΜΔ ΚΗΜΑ Ή ΦΑΓΖΣΟ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΟ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΚΗΜΑ (π.ρ. 

θεθηεδάθηα, κπηθηέθηα, ζνπηδνπθάθηα ) ελαιιάμ& 

ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ  

ΠΑΣΗΣΗΟ  
ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ 
  

 
ΣΔΣΑΡΣΖ 

 
ΛΑΓΔΡΟ (Αξαθάο ή κπάκηεο ή θαζνιάθηα θ.ιπ)  & 

ΣΤΡΗ & ΦΧΜΗ  

ΜΟΤΑΚΑ ΥΟΡΣΑΡΗΚΧΝ 

ΣΤΡΗ & ΦΧΜΗ  

ΠΔΜΠΣΖ 
ΚΡΔΑ ΜΟΥΑΡΗ (κε παηάηεο ή ξχδη ή άιιν 

ζπλνδεπηηθφ) & ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ & ΦΡΟΤΣΟ 

ΛΑΓΔΡΟ (Αξαθάο ή κπάκηεο ή 

θαζνιάθηα θ.ιπ)   
ΣΤΡΗ & ΦΧΜΗ  

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
ΟΠΡΗΑ (Φαθέο ή Ρεβίζηα ή Γίγαληεο θ.ιπ.) & ΣΤΡΗ 

&  ΑΛΑΣΑ &ΦΧΜΗ   
ΝΣΟΜΑΣΔ ΓΔΜΗΣΔ 
ΣΤΡΗ & ΦΧΜΗ  

ΑΒΒΑΣΟ 
 
ΜΠΗΦΣΔΚΗΑ(πλνδεπηηθφ ζα είλαη παηάηεο ή ξχδη) & 

ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ  

ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ ΜΔ ΚΗΜΑ 
ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ  (Με παηάηεο ή ξχδη  ή πνπξέο ή 

δπκαξηθά & ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ  & ΦΡΟΤΣΟ 
ΡΗΕΟΣΟ ΚΔΜΠΑΠ 
ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ  

 

 

Ζ ζίηηζε ησλ θαηαζθελσηψλ ησλ παηδηθψλ εμνρψλ-θαηαζθελψζεσλ  «ΣΑΜΑΣΗΟ 

ΓΔΤΛΛΑ»  Όξκνπ Γνπβηψλ γηα ην έηνο 2021, ζα γίλεη κε ηελ  θαη΄ εμαίξεζε αλάζεζε ηεο 

ηξνθνδνζίαο ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ - 

Καηαζθελψζεσλ «ηακάηηνο Γεζχιιαο» Όξκνπ Γνπβηψλ Κέξθπξαο, ζε εηαηξεία 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο εηνίκσλ γεπκάησλ, ε νπνία  ζα πξέπεη λα 

έρεη έδξα εληφο ηνπ Ννκνχ Κέξθπξαο ή παξάξηεκα, ην νπνίν λα είλαη ζε ιεηηνπξγία 

ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο, εληφο ηνπ Ννκνχ Κέξθπξαο θαη ην έηνηκν θαγεηφ θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη εληφο ηνπ Ννκνχ Κέξθπξαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ 

αξηζκ. πξση: 19965/16 Ηνπλίνπ 2021(ΑΓΑ :6ΦΞ246ΜΓ2Α-ΗΦΗ)  Απφθαζε Γεκάξρνπ 

Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γ. Νήζσλ, απφθαζε πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 49988/13-07-2021 

απφθαζε ηεο  Τθππνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ « έγθξηζε αλάζεζεο ηεο 

ηξνθνδνζίαο ηεο θαηαζθήλσζεο ηακάηηνο ΓεζχιιαοΌξκνχΓνπβηψλ ζε εηαηξεία παξαγσγήο 

θαη δηάζεζεο εηνίκσλ γεπκάησλ » .  

Ζ δηάξθεηα ηνπ θαηαζθελσηηθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2021 θαη ν πξνβιεπφκελνο 

αξηζκφο ησλ θαηαζθελσηψλ νξίδεηαη κε ηελ κε αξηζκ. 4-8/31.05.2021 απφθαζε ηνπ Γ.. ησλ 

παηδηθψλ εμνρψλ-θαηαζθελψζεσλ  «ΣΑΜΑΣΗΟ ΓΔΤΛΛΑ  Όξκνπ Γνπβηψλ, ην νπνίν 

Γ..  ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 1175/15.01.2021 (ΑΓΑ:66Κ46ΜΓ2Α-1ΥΚ) Απφθαζε 

Γεκάξρνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γ. Νήζσλ. 



 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζηψλ έηνηκσλ γεπκάησλ θαη 

ινηπψλ ζπλνδεπηηθψλ εηδψλ (ςσκί, ηπξί, ζαιάηα, αξηνζθεπάζκαηα, θξνχην, ρπκφ 

ζπζθεπαζκέλν) , πξνυπνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 29.967,60€θαη ζα θαιπθζεί  φιν  

ην πνζφ , γηα ηνλ Γήκν Κεληξηθήο Κέξθπξαο&Γηαπνληίσλ Νήζσλ γηα ην έηνο 2021, απφ ηνλ 

θσδηθφ κε Κ.Α.Δ 15.6481.001κε ηίηιν: «Τπηπεζίερ έηοιμων γεςμάηων ζηιρ  παιδικέρ 

εξοσέρ - καηαζκηνώζειρ "ηαμ. Γεζύλλαρ" ππ. ΠΙΚΠΑ . 

 Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ην Γήκν Κεληξηθήο Κέξθπξαο&Γηαπνληίσλ Νήζσλ απφ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. 

Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα  γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο , γηα ην ζχλνιν ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 , φπσο ηζρχεη θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4782/2021(Α’ 36). 

Όια ηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο θαη θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ  

 

CPV:85311300-5 Τπηπεζίερ κοινωνικήρ ππόνοιαρ πος παπέσονηαι ζε παιδιά και νέοςρ 

 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη φισλ ησλ εηδψλ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ζ επηινγή ηνπ 

ελδεηθηηθνχ  δηαηηνινγίνπ έγηλε ζε ζπκκφξθσζε κε ηα ηζρχνληα πξφηππα. 

 

 

 

 

 

 

Ζ  πληάμαζα Σκήκαηνο 
 

 
Διέλε Γιπθηψηε 
ΓΔ/ Γηνηθεηηθνχ 

Ζ αλ.Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 
Γεξαθίλα Μαιαθνχδε 

 

 
ΠΔ/Α'  Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ 

Ζ αλ. Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο 
Μαξία αγηαδηλνχ 

 

 
ΠΔ/Α'  Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpv.enem.pl/el/55320000-9


 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                
ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ                                            
ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ 
& ΓΗΑΠΟΝΣΗΧΝ ΝΖΧΝ                                                             
Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο,                     
Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ& Αζιεηηζκνχ 
 

 
Aξηζκ. Μειέηεο :2/2021 
 

ΜΔΛΔΣΗ: « Παξνρή ππεξεζηψλ έηνηκσλ 

γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ θαηαζθελσηψλ 

ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ- Καηαζθελψζεσλ ‘η. 

Γεζχιιαο’ φξκνπ Γνπβηψλ, γηα ην έηνο 2021 
 
ΠΡΟΫΠ.:29.967,60  €(ζπκπεξ.Φ.Π.Α. 13%) 

 
ΥΡΗΜ/Η: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & 
ΚΟΗΝ. ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
 

  

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Αθνινπζεί ν ελδεηθηηθφο  πξνυπνινγηζκφο  γηα ην ζχλνιν ηεο παξερνκέλεο ππεξεζίαο 

γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ θαηαζθελσηψλ ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ- θαηαζθελψζεσλ ‘η. 

Γεζχιιαο’ φξκνπ Γνπβηψλ, γηα ην έηνο 2021, ν νπνίνο αθνξά ζηελ εκεξήζηα ζίηηζε κέρξη 

ηνπ αξηζκνχ ησλ πελήληα δχν (52)θαηαζθελσηψλησλ παηδηθψλ εμνρψλ-

θαηαζθελψζεσλ « ΣΑΜΑΣΗΟ ΓΔΤΛΛΑ -ΟΡΜΟΤ ΓΟΤΒΗΧΝ » γηα ην έηνο 

2021 κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ 

,ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 29.967,60 € , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ην 

δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη 1
ε
 επηεκβξίνπ 2021, 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θαηαζθελσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ,κε ηηκή κνλάδαο ηελ κεξίδα 

έηνηκνπ γεχκαηνοθαη ινηπψλ ζπλνδεπηηθψλ  αλά σθεινχκελε/ν, ν νπνίνο εηδηθφηεξα 

έρεη σο αθνινχζσο:  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΑΡΗΘΜΟ  

ΖΜΔΡΧΝ 
ΑΡΗΘΜΟ  

ΚΑΣΑΚΖΝΧΣΧΝ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ Δ 

ΔΤΡΧ 

ΤΝΟΛΟ Δ 

ΔΤΡΧ 

ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΣΟΗΜΟΤ 

ΦΑΓΖΣΟΤ ΑΝΑ 

ΑΣΟΜΟ Δ 

ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΒΑΖ 

60 Ζκέξεο 52 8,50 € 26.520,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.  26.520,00 € 

Φ.Π.Α. 13%  3.447,60 € 

                                                                    ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 13% 29.967,60 € 

 
 

        Κέξθπξα,     14 .07.2021 

 

Ζ  πληάμαζα Σκήκαηνο 
 

 
Διέλε Γιπθηψηε 
ΓΔ/ Γηνηθεηηθνχ 

Ζ αλ.Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 
Γεξαθίλα Μαιαθνχδε 

 

 
ΠΔ/Α'  Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ 

Ζ αλ. Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο 
Μαξία αγηαδηλνχ 

 

 
ΠΔ/Α'  Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ 

 



 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                
ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ                                            
ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ 
& ΓΗΑΠΟΝΣΗΧΝ ΝΖΧΝ                                                             
Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο,                     
Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ& Αζιεηηζκνχ 
 

 
Aξηζκ. Μειέηεο :2/2021 
 

ΜΔΛΔΣΗ: « Παξνρή ππεξεζηψλ έηνηκσλ 

γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ θαηαζθελσηψλ 

ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ- Καηαζθελψζεσλ ‘η. 

Γεζχιιαο’ φξκνπ Γνπβηψλ, γηα ην έηνο 2021 
 
ΠΡΟΫΠ.:29.967,60  €(ζπκπεξ.Φ.Π.Α. 13%) 

 
ΥΡΗΜ/Η: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & 
ΚΟΗΝ. ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
 

  
 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ έηνηκσλ γεπκάησλ αλά εκέξα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην 

εβδνκαδηαίν κελνχ  πνπ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΑΡΗΘΜΟ  

ΖΜΔΡΧΝ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΑΡΗΘΜΟ  

ΚΑΣΑΚΖΝΧΣΧΝ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
(πέληε γεπκάησλ 

εκεξεζίσο αλα 

άηνκν) 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΣΟΗΜΧΝ 

ΓΔΤΜΑΣΧΝ 

ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ Δ 

ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΒΑΖ 

60 Ζκέξεο 52 άηνκα 8,50  

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.   

Φ.Π.Α. 13%   

ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 13%  

 

 

        Κέξθπξα,             2021 

      

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 

 

 

 

 

 



 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                
ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ                                            
ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ 
& ΓΗΑΠΟΝΣΗΧΝ ΝΖΧΝ                                                             
Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο,                     
Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ& Αζιεηηζκνχ 
 

 
Aξηζκ. Μειέηεο :2/2021 
 

ΜΔΛΔΣΗ: « Παξνρή ππεξεζηψλ έηνηκσλ 

γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ θαηαζθελσηψλ 

ησλ Παηδηθψλ Δμνρψλ- Καηαζθελψζεσλ ‘η. 

Γεζχιιαο’ φξκνπ Γνπβηψλ, γηα ην έηνο 2021 
 
ΠΡΟΫΠ.:29.967,60  €(ζπκπεξ.Φ.Π.Α. 13%) 

 
ΥΡΗΜ/Η: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & 
ΚΟΗΝ. ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
 

  

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ έηνηκσλ γεπκάησλ θαη ινηπψλ ζπλνδεπηηθψλ εηδψλ (ςσκί, ηπξί, 

ζαιάηα, αξηνζθεπάζκαηα, θξνχην, ρπκφ ζπζθεπαζκέλν)γηα ηε ζίηηζε θαηαζθελσηψλ 

παηδηθψλ εμνρψλ-θαηαζθελψζεσλ  ‘ΣΑΜΑΣΗΟ ΓΔΤΛΛΑ’ Όξκνπ Γνπβηψλ γηα ην έηνο 

2021 γηα ηε ζίηηζε ησλ θαηαζθελσηψλ ησλ παηδηθψλ εμνρψλ-θαηαζθελψζεσλ  

«ΣΑΜΑΣΗΟ ΓΔΤΛΛΑ – ΟΡΜΟΤ ΓΟΤΒΗΧΝ,ζα παξέρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, γηα 

φιεο ηηο εκέξεο ηνπ θαηαζθελσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ , ήηνη ηελ 1
ε
 

επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2021 θαη κέρξη ηνπ αξηζκνχ ησλ πελήληα δχν (52) θαηαζθελσηψλ.  

Θα πεξηιακβάλεη :πξσηλφ, δεθαηηαλφ, κεζεκεξηαλφ, απνγεπκαηηλφ θαη βξαδηλφ. Γελ 

ζα παξέρεηαη θαηά ην δηάζηεκα, πνπ ε θαηαζθήλσζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παξακέλεη 

θιεηζηή.  

Σα δηαηηνιφγηα είλαη ελδεηθηηθά θαη κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη, ρσξίο λα 

παξαιείπεηαη θακία νκάδα ηξνθψλ, ζπλνδεπηηθψλ, θιπ.  

 
ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ  ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ ΓΟΤΒΙΩΝ 

ΠΡΩΙΝΟ  - ΓΔΚΑΣΙΑΝΟ  - ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ 
ΖΜΔΡΑ ΔΗΓΟ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 
ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΔΗΚ, / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ/ 

ΦΡΟΤΣΟ ή ΚΡΟΤΑΑΝ 

ΣΡΗΣΖ 
ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΔΗΚ, / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ/ 

ΦΡΟΤΣΟ ή ΚΡΟΤΑΑΝ 

ΣΔΣΑΡΣΖ 
ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΔΗΚ, / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ/ 

ΦΡΟΤΣΟ ή ΚΡΟΤΑΑΝ 

ΠΔΜΠΣΖ 
ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΔΗΚ,  / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ/ 

ΦΡΟΤΣΟ ή ΚΡΟΤΑΑΝ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΔΗΚ,  / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ/ 

ΦΡΟΤΣΟ ή ΚΡΟΤΑΑΝ 

ΑΒΒΑΣΟ 
ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΔΗΚ,  / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ/ 

ΦΡΟΤΣΟ ή ΚΡΟΤΑΑΝ 

 
ΚΤΡΗΑΚΖ 

ΦΧΜΗ ΜΔ ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ ΚΑΗ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ, ΓΑΛΑ ,ή ΚΔΗΚ / ΦΡΟΤΣΟ ή ΥΤΜΟ  

 

 

 



 

 
ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ ΓΟΤΒΙΩΝ 

ΜΔΗΜΔΡΙ-ΒΡΑΓΤ 
ΖΜΔΡΑ ΜΔΖΜΔΡΗ ΒΡΑΓΤ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 
ΦΑΡΗ (πλνδεπηηθφ ζα είλαη παηάηεο ή ξχδη) & 

ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ  
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΟΤΡΝΟΤ ΜΔ 

ΠΑΣΑΣΔ ΑΛΑΣΑ& ΦΧΜΗ 

ΣΡΗΣΖ 

ΕΤΜΑΡΗΚΟ ή ΡΤΕΗ  ή ΜΔ ΚΗΜΑ Ή ΦΑΓΖΣΟ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΟ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΚΗΜΑ (π.ρ. 

θεθηεδάθηα, κπηθηέθηα, ζνπηδνπθάθηα ) ελαιιάμ& 

ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ  

ΠΑΣΗΣΗΟ  
ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ 
  

 
ΣΔΣΑΡΣΖ 

 
ΛΑΓΔΡΟ (Αξαθάο ή κπάκηεο ή θαζνιάθηα θ.ιπ)  & 

ΣΤΡΗ & ΦΧΜΗ  

ΜΟΤΑΚΑ ΥΟΡΣΑΡΗΚΧΝ 

ΣΤΡΗ & ΦΧΜΗ  

ΠΔΜΠΣΖ 
ΚΡΔΑ ΜΟΥΑΡΗ (κε παηάηεο ή ξχδη ή άιιν 

ζπλνδεπηηθφ) & ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ & ΦΡΟΤΣΟ 

ΛΑΓΔΡΟ (Αξαθάο ή κπάκηεο ή 

θαζνιάθηα θ.ιπ)   
ΣΤΡΗ & ΦΧΜΗ  

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
ΟΠΡΗΑ (Φαθέο ή Ρεβίζηα ή Γίγαληεο θ.ιπ.) & ΣΤΡΗ 

&  ΑΛΑΣΑ &ΦΧΜΗ   
ΝΣΟΜΑΣΔ ΓΔΜΗΣΔ 
ΣΤΡΗ & ΦΧΜΗ  

ΑΒΒΑΣΟ 
 
ΜΠΗΦΣΔΚΗΑ(πλνδεπηηθφ ζα είλαη παηάηεο ή ξχδη) & 

ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ  

ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ ΜΔ ΚΗΜΑ 
ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ  (Με παηάηεο ή ξχδη  ή πνπξέο ή 

δπκαξηθά & ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ  & ΦΡΟΤΣΟ 
ΡΗΕΟΣΟ ΚΔΜΠΑΠ 
ΑΛΑΣΑ & ΦΧΜΗ  

 

 Σα ηξφθηκα θαη γεληθψο νη πξψηεο χιεο απφ ηηο νπνίεο ζα παξαζθεπάδνληαη ηα 

γεχκαηα θαη ην  πξσηλφ θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο, ζα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο, απφ 

επψλπκα πιηθά (φρη αγλψζηνπ πξνέιεπζεο)  θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ 

ηζρχνληνο θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηηο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο 

δηαηάμεηο θαη ηηο ινηπέο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ 

νδεγηψλ ηνπ ΔΦΔΣ. Δπηπιένλ, δε ζα πεξηέρνπλ πξφζζεηα ζπζηαηηθά 

(γαιαθηνκαηνπνηεηέο, ζηαζεξνπνηεηέο, ρξσζηηθέο θ.η.ι. (Δ)) πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο  επηθίλδπλα, επηβιαβή ή χπνπηα γηα ηελ πγεία. 

 Δηδηθά γηα ηα ηππνπνηεκέλα – ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα νη ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα 

θέξνπλ ππνρξεσηηθά είλαη:  

- Ζ νλνκαζία πψιεζεο.  

- Ο θαηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ. 

- Ζ θαζαξή πνζφηεηα γηα ηα πξνζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα.  

- Ζ ρξνλνινγία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο θαη ζηελ πεξίπησζε ηξνθίκσλ 

πνπ είλαη επάισηα απφ κηθξνβηνινγηθή άπνςε, ε ηειηθή ρξνλνινγία 

αλάισζεο. 

- Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο, ρξήζεο.  

- Σν φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηή ή 

ηνπ ζπζθεπαζηή.  

- Ο ηφπνο παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο . 

- Ζ εκεξνκελία ιήμεο. 

- Σα  ηππνπνηεκέλα πξντφληα  λα κελ πιεζηάδνπλ ζηε ιήμε ηνπο. 

 Καηά ηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ λα ρξεζηκνπνηείηαη παξζέλν ειαηφιαδν. Γελ 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη παηάηεο ζπληεξεκέλεο. Σα θξέαηα θαη ηα πνπιεξηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη λσπά, απνιηπαζκέλα θαη απνζηεσκέλα. Σα ςάξηα λα 

είλαη πξφζθαηεο θαηάςπμεο. Οη ζαιάηεο λα είλαη επνρήο ( καξνχιη , ληνκάηα , 



αγγνχξη θ.α.).Σα ιαραληθά ηεο ζαιάηαο ζα είλαη θξεζθνθνκκέλα θαη ρσξίο 

πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ θαη ηα θξνχηα ζα είλαη θξέζθα. Σν ςσκί λα είλαη 

θξέζθν ηεο εκέξαο θαη ηα ηππνπνηεκέλα πξντφληα λα αλαγξάθνπλ εκεξνκελία 

ιήμεο. 

 Γηα ηα θάησζη πξντφληα ηεο πξνκήζεηαο ζα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

- Σν γάιαζα είλαη αγειαδηλφ γάια, εβαπνξέ 410γξ. ή 400γξ. αλάινγα κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα, απαιιαγκέλν απφ νπνηαδήπνηε άρξεζηε, πεξηηηή ή βιαβεξή 

νπζία θαη λα έρεη ππνζηεί πςεινχ βαζκνχ απνζηείξσζε, λα είλαη ζε κεηαιιηθή 

ζπζθεπαζία ησλ 410 γξακκαξίσλ πεξίπνπ, θαζαξνχ βάξνπο, θαη λα πιεξνί ηηο 

εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα 

γξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ έληεθα (11) κελψλ εθηφο ςπγείνπ θαζψο θαη λα θέξεη ηε 

ζήκαλζε CE. To θάζε θνπηί πξέπεη λα αλνίγεη ρσξίο ηε βνήζεηα κεραληθψλ 

κέζσλ (easyopen). Σν πξντφλ λα παξάγεηαη ζε βηνκεραλία πνπ εθαξκφδεη ην 

ζχζηεκα HACCP θαη λα θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 22000. 

- Ζ  δάραξεζα είλαη  άξηζηεο  πνηφηεηαο, ιεπθή, θξπζηαιιηθήο κνξθήο.  

- Οη ρπκνίζα είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 100ml θαη εμσηεξηθά ζα αλαγξάθνληαη ηα 

ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε, ε εκεξνκελία παξαζθεπήο  θαη ε εκεξνκελία ιήμεο 

θαη ε εγγπεκέλε εκεξνκελία ιήμεο. 

- Ζ καξγαξίλε  ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 78 

ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

- Ζ καξκειάδα δελ ζα πεξηιακβάλεη  ζπληεξεηηθά θαη ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο 

φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 132 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο 

Κνηλνηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

- Σν θέηθ ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα κε αλαγξαθφκελε ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο 

θαη ηελ εκεξνκελία  ιήμεο. 

 Σα είδε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνζθεξφκελα 

γεχκαηα (φπσο π.ρ. ηπξί, θ.η.ι.) θαη δελ ζα παξαζθεπάδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή, ζα ηα πξνκεζεχεηαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα 

θαηαζηήκαηα ή επηρεηξήζεηο. Σα είδε απηά ζα πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη απφ 

πξψηεο χιεο άξηζηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ θαη δελ ζα πεξηέρνπλ πξφζζεηα ζπζηαηηθά (γαιαθηνκαηνπνηεηέο, 

ζηαζεξνπνηεηέο, ρξσζηηθέο θ.η.ι. (Δ) πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ επηθίλδπλα, 

επηβιαβή ή χπνπηα γηα ηελ πγεία), ζε εξγαζηήξηα πνπ ζα πιεξνχλ ηηο πγεηνλνκηθέο 

θαη αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο.  

 
- Σα φξηα βάξνπο ησλ κεξίδσλ θαη ε πνηφηεηα ηνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε απηά πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009, φπσο απηή έρεη  ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη.  

- Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη δηαθνξεηηθνχο  ηξφπνπο 

καγεηξέκαηνο ρσξίο λα αιιάδνπλ νη πξψηεο χιεο θαη επίζεο λα πξνηείλεη ηελ απμνκείσζε 

ησλ κεξίδσλ, ρσξίο λα    ππεξβαίλεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν. 

- Σπρφλ αιιαγέο ζην κελνχ ηνπ αλαδφρνπ, ιφγσ έιιεηςεο ελφο πξντφληνο ζηελ 

αγνξά, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη  κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην λέν κελνχ ζα είλαη ηζάμηαο πνηφηεηαο θαη θφζηνπο. 

- Σα εκεξήζηα γεχκαηα ζα ζηεγαλνπνηνχληαη ζε θαηάιιειεο αινπκηλέληεο 

ζπζθεπαζίεο  κηαο ρξήζεο ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζε ηζνζεξκηθνχο 

ζαιάκνπο , πνπ ζα πιεξνχλ ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 



- Ζ   θξνληίδα ηεο κεηαθνξάο αλήθεη ζηνλ /ζηελ αλάδνρν θαη ηα  κεηαθνξηθά κέζα 

ηνπ   ζα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, φπσο  νξίδνληαη απφ  ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηε 

κεηαθνξά έηνηκνπ θαγεηνχ.  

- Ο/Ζ αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηελ παξνρή ππεξεζίαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

ιάβεη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  «αίηεζε αγνξάο»  ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

αξρεγφ ηεο θαηαζθήλσζεο ή ηνλ νξηδφκελν δεκνηηθφ ππάιιειν αξκφδην γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθελψζεσλ, απφ  ηνλ/ηελ Πξντζηάκελν/λε ηνπ 

Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  θαη ζεσξεκέλε απφ ηνλ /ηελ Πξντζηάκελν/λε ηεο 

Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ& Αζιεηηζκνχ. Ο/Ζ αξρεγφο 

ηεο θαηαζθήλσζεο θαη ν νξηδφκελνο δεκνηηθφο ππάιιεινο αξκφδηνο γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθελψζεσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψλνπλ 

εγθαίξσο ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηνλ αλάδνρν  γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ 

πξνο ζίηηζε θαηαζθελσηψλ , ζε πεξηπηψζεηο απνπζηψλ  ησλ θαηαζθελσηψλ. 

- Ζ παξάδνζε ησλ γεπκάησλ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα απφ ην λφκν 

παξαζηαηηθά (δειηίν απνζηνιήο θ.ι.π), ζηα νπνία ζα  αλαγξάθεηαη θάζε ζηνηρείν πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θψδηθα θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηηο ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο 

δηαηάμεηο. Θα ππνγξάθνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζηνλ αξρεγφ ηεο θαηαζθήλσζεο ή ηνλ 

νξηδφκελν δεκνηηθφ ππάιιειν αξκφδην γηα ηελ νξγάλσζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

Καηαζθελψζεσλ θαη ζα παξαδίδνληαηεβδνκαδηαίσο ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Ζ 

Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  ζα εθδίδεη  ζηε ζπλέρεηα  Βεβαίσζε 

Παξαιαβήο- Καιήο Δθηέιεζεο  ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ζα ηα απνζηέιιεη ζην 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

- Σα  ηηκνιφγηα ζα παξαδίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο &Γηαπνληίσλ Νήζσλ. 

- Ζ παξάδνζε ησλ εκεξήζησλ γεπκάησλ ζα γίλεηαη ζην ζπκθσλεζέληα κε ην Σκήκα 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο &Γηαπνληίσλ Νήζσλ εκεξήζην 

ρξφλν παξάδνζεο, ζην ρψξν ησλ θαηαζθελψζεσλ ζηα ΓΟΤΒΗΑ. Απηφο πνπ ζα 

παξαιακβάλεη εκεξεζίσο ηα έηνηκα γεχκαηα ζα είλαη ν αξρεγφο ηεο θαηαζθήλσζεο ν 

νπνίνο ζα νξηζηεί κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ  θαη ζα έρεη ηηο παξαθάησ 

ππνρξεψζεηο :α) νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη θαζεκεξηλά κε ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

θαη λα βεβαηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξεζίσο ζηηηδφκελσλ θαηαζθελσηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

γίλνληαη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο νη εκεξήζηεο παξαγγειίεο , θαη απνπζία 

απηνχ, ν νξηδφκελνο κε απφθαζε Γεκάξρνπ  δεκνηηθφο ππάιιεινο, αξκφδηνο  γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθελψζεσλ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν 2021. Οη 

αλσηέξσ ζα  ππνβάιινπλ αίηεζε αγνξάο , ππνγεγξακκέλε απφ έλα εθ ησλ δχν (αξρεγφ 

ηεο θαηαζθήλσζεο ή απνπζία απηνχ ηνλ νξηδφκελν δεκνηηθφ ππάιιειν  αξκφδην  γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθελψζεσλ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν 2021, ζηελ 

Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ γηα ηε δηθή ηνπο έγθξηζε θαη 

ζεψξεζε. 

- Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κπνξεί λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο πνζνηηθνχο  θαη 

πνηνηηθνχο  ειέγρνπο, ζπληάζζνληαο  Βεβαίσζε Καιήο Δθηέιεζεο ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο .  Δίδε ηα νπνία ελδερνκέλσο δελ παξαιεθζνχλ  απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο  ηνπ Γήκνπ γηα λφκηκνπο ιφγνπο, δελ ζα  πιεξψλνληαη  απφ ηνλ Γήκν.ε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα δηελεξγείηαη έιεγρνο γηα λα δηαπηζηψλεηαηε πνηφηεηα ησλ  

παξαδηδφκελσλ  πξντφλησλ, ε θαλνληθφηεηα ηνπ βάξνπο ησλ κεξίδσλ, ν  αξηζκφο  ησλ 

παξαδηδφκελσλ εηδψλ, ε  ιήμε ησλ ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ θιπ  . Ζ Πξντζηακέλε ηνπ 

Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζα  έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν 

ησλ κεξίδσλ ηνπ  έηνηκνπ θαγεηνχ, νπνηεδήπνηε . 

- Όζνη /ζεο, παξαζθεπάδνπλ, κεηαθέξνπλ θαη ζεξβίξνπλ ην θαγεηφ ζα είλαη 

εθνδηαζκέλνη κε    πηζηνπνηεηηθφ πγείαο. 

- Ο/Ζ  αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα   

θαη αζθαιηζκέλν ην  πξνζσπηθφ ηνπ/ηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα αζθαιηζηηθή 

λνκνζεζία. Σν πξνζσπηθφ  λα είλαη    επαξθέο ζε αξηζκφ θαη θαηάιιειν γηα ηελ άξηηα 



πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, εθνδηαζκέλν κε βηβιηάξηα πγείαο ζε ηζρχ  θαη πηζηνπνηεηηθά  

πγείαο.  

 

 

- Ο/ε αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ HACCP 

(HazardAnalysis&CriticalControlPoints – Αλάιπζε Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ εκείσλ 

Διέγρνπ) ζε ηζρχ, κε ζηφρν ηελ   αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο 

ησλ θαηαλαισηψλ. 

- Ζ νπνηαδήπνηε ζπζθεπαζία ηνπ καγεηξεκέλνπ θαγεηνχ λα πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο  πγηεηλήο θαη   ηεο λνκνζεζίαο πεξί ζπζθεπαζίαο ηνπ έηνηκνπ θαγεηνχ.  

- Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμνκεηψλεη, φηαλ θξίλεη ηνχην αλαγθαίν, ηηο 

πνζφηεηεο ησλ παξερφκελσλ εηδψλ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ έηνηκνπ θαγεηνχ φπσο ζα   ηξνπνπνηείηαη, εθφζνλ νη απμνκεηψζεηο 

απηέο δελ πξνθαινχλ ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

- Ζ κεηαθνξά φισλ ησλ γεπκάησλ θαη ζπλνδεπηηθψλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θξνληίδα 

ηνπ αλαδφρνπ κε θαζαξά δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα εθνδηαζκέλα κε ηελ θαηάιιειε 

άδεηα γηα κεηαθνξά έηνηκνπ θαγεηνχ θαη  ηξνθίκσλ, ζηνλ ζπκθσλεζέληα εκεξήζην 

ρξφλν παξάδνζεο , ζην ρψξν ηεο Καηαζθήλσζεο ζηνλ φξκν Γνπβηψλ. 

- Ζ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ ζα γίλεηαη απζεκεξφλ, απνθιεηφκελεο ηεο κεζφδνπ 

πξνθαηάςπμεο,  ηχπνπ cook and freeze, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη  ζα ηππνπνηνχληαη ζε 

επηηξεπφκελεο απφ ηε   ζρεηηθή λνκνζεζία ζπζθεπαζίεο. Θα παξαζθεπάδνληαη θαη ζα 

ηππνπνηνχληαη ζε λφκηκα   ιεηηνπξγνχληεο ρψξνπο, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ άδεηα ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαζθεπή, ζπζθεπαζία θαη δηάζεζε 

έηνηκνπ θαγεηνχ. ε πεξίπησζε πνπ κέξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ γεπκάησλ θαη εηδψλ δελ 

είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή, ηφηε, ν ν/ε αλάδνρνο νθείιεη κε 

δηθή ηνπ επζχλε λα δηαζθαιίζεη ηνλ παξαπάλσ φξν. 

- Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ παξαγσγήο, ζπληήξεζεο, απνζήθεπζεο θ.η.ι. πξνθεηκέλνπ λα 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξάγεη, λα ζπζθεπάδεη θαη λα δηαλείκεη ηνπιάρηζηνλ δηαθφζηα 

νγδφληα (280) γεχκαηα ηελ εκέξα.  

- Ο/Ζ αλάδνρνο ζα ιακβάλεη  ηα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε  ηεο πνηφηεηαο θαηά ηελ 

παξαζθεπή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ηνπ έηνηκνπ θαγεηνχ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ   Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

- Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ νδεγία 93/43/ΔΟΚ ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία απαηηείηαη ε εθαξκνγή γεληθψλ θαλφλσλ Τγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ εθαξκνγή  ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ  (HACCP-

HazardAnalysisCriticalControlPoints) ζηελ επηρείξεζε θαη ηνλ νδεγφ 1 ηνπ ΔΦΔΣ. 

- Γεληθφηεξα, ε παξαζθεπή, απνζήθεπζε, κεηαθνξά  θαη  δηάζεζε έηνηκσλ πξνο 

θαηαλάισζε γεπκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη θαη πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο 

θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ 852/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.  

- Ο/Ζ  αλάδνρνο νθείιεη φρη κφλν λα εθαξκφδεη, αιιά θαη λα αλαζεσξεί ηε 

δηαδηθαζία ε νπνία αλαπηχζζεηαη θαη πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ HACCP.  

- Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ Γηεζλνχο πξφηππνπ αζθάιεηαο 

ηξνθίκσλ  Iso 2009-2008 

- Ζ κεηαθνξά ηνπ έηνηκνπ θαγεηνχ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ ηνπ  ζα πιεξνί απζηεξά  

ηνπο  φξνπο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο 

- H εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ παξαζθεπή έηνηκνπ θαγεηνχ, ζα πξέπεη λαέρεη 

έδξα εληφο ηνπ Ννκνχ Κέξθπξαο ή Παξάξηεκα, ην νπνίν λα είλαη ζε 

ιεηηνπξγίαηνπιάρηζηνλ έλα έηνο, εληφο ηνπ Ννκνχ Κέξθπξαο. Σν έηνηκν θαγεηφ θαη ζηηο 

δχνπεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη εληφο ηνπ Ννκνχ Κέξθπξαο 

- Σα γεχκαηα ζα δηαλέκνληαη δεζηά (κεηαθεξφκελα ζε θαηάιιεινπο γηα ην ζθνπφ 

απηφ ζεξκνζαιάκνπο) ελψ ηα ζπλνδεπηηθά είδε, ηα νπνία απαηηνχλ ζεξκνθξαζία ςχμεο–

ζπληήξεζε (φπσο ηπξί θέηα, ζαιάηα, θξνχηα) ζα κεηαθέξνληαη ζε ηζνζεξκηθνχο 



πεξηέθηεο θαη κε ηελ ρξήζε  παγνθπζηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ (γηα ηελ θέηα θάησ ησλ 5νC), ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο    

- Απαγνξεχεηαη ε εθ κέξνπο ηνπ/ηεο  αλαδφρνπ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ 

θαη δεμακελήο  πγξαεξίνπ ή θηαιψλ πγξαεξίνπ  θαη ζρεηηθψλ ζπζθεπψλ ζην ρψξν πνπ 

παξαρσξείηαη απφ ηηο Παηδηθέο Δμνρέο- Καηαζθελψζεηο  η. Γεζχιιαο , γηα ηε δηαλνκή 

ηνπ ζπζζηηίνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ θαγεηψλ ζε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. 

- Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ην λφκηκν έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ, πξνο πξνκήζεηα ζπζζηηίνπ θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο θαη 

πνηφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπ βάξνπο ησλ 

ρνξεγνπκέλσλ κεξίδσλ θαγεηνχ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ, ν νπνίνο ζα δηελεξγείηαη απφ ηηο  

αξκφδηεο Κξαηηθέο Τπεξεζίεο (Αγνξαλνκία, Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία Τπνπξγείνπ ή ηε 

Γ/λζε Δκπνξίνπ, Κηεληαηξηθήο, ΔΦΔΣ θ.η.ι.). 

- Σα πνξίζκαηά ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ ζα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Τινπνίεζεο ηεο 

χκβαζεο ηνπ Γήκνπ, ηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηψλ  ηεο  ιήςεο  απνθάζεσλ, 

κέηξσλ, θιπ. 

- Ο αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα νπνηνδήπνηε πηζαλφλ πξφβιεκα 

παξνπζηαζηεί ζηελ πγεία ησλ θαηαζθελσηψλ απφ ηελ κε ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ 

πξψησλ πιψλ, ηνπ ηξφπνπ παξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ, ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ζαιάηαο 

θαη ησλ πξσηλψλ, ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηεο κεηαθνξάο απηψλ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο, 

θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ έηνηκσλ εηδψλ θαη 

ησλ παξαγφκελσλ απφ άιινπο πξνκεζεπηέο . 

 

 

 

 

 

Ζ  πληάμαζα Σκήκαηνο 
 

 

 
Διέλε Γιπθηψηε 

 
ΓΔ/ Γηνηθεηηθνχ 

Ζ αλ.Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 
 

 

 
Γεξαθίλα Μαιαθνχδε 

 
ΠΔ/Α'  Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ 

Ζ αλ. Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο 
 

 

 
Μαξία αγηαδηλνχ 

 
ΠΔ/Α'  Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ 

 

 

 

 

 

 

 


