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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ  

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Ταχ. δ/νση:  Αριστοτέλους 53 

Άλιμος Τ.Κ. 174 55 
Τηλέφωνο: 213 2008000  

 

 

 

 

Προμήθεια γευμάτων για την σίτισης των 
μαθητών του Μουσικού σχολείου Αλίμου 
σχολικού έτους 2022-2023   

 

  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

     

 
 

Η παρούσα προμήθεια αφορά στην κάλυψη της καθημερινής σίτισης των εγγεγραμμένων μαθητών 
του Μουσικού Σχολείου Αλίμου με ένα πλήρες μεσημβρινό γεύμα, σε ατομικές μερίδες και ατομική 
συσκευασία, σύμφωνα με το κάτωθι ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα:  
 

ΗΜΕΡΑ  ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΤΙΟ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ  

Δευτέρα Ζυμαρικά με κιμά  Ψωμί, τριμμένο τυρί, νωπή 
σαλάτα εποχής (με εκαιόλαδο) 

Τρίτη Κοτόπουλο με πιλάφι ή Ψάρι 
(σχάρας ή φούρνου) 

Ψωμί, τριμμένο τυρί, νωπή 
σαλάτα εποχής (με ελαιόλαδο) 

Τετάρτη Λαδερό λαχανικό ή άσπρο  Ψωμί (διπλή μερίδα), Φέτα, 
νωπό φρούτο εποχής ολόκληρο  

Πέμπτη Μοσχάρι με πατάτες (πουρές ή 
φούρνου ) 

Ψωμί, τριμμένο τυρί, νωπή 
σαλάτα εποχής (με ελαιόλαδο 

Παρασκευή  Λαδερό λαχανικό η όσπριο  Ψωμί (διπλή μερίδα), Φέτα, 
νωπό φρούτο εποχής ολόκληρο 

 
 
Προδιαγραφές πρώτων υλών 
 
 Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχης για την παρασκευή των γευμάτων θα πληρούν 
οπωσδήποτε τις παρακάτω προδιαγραφές:  
 
✓ Κιμάς μοσχαρίσιος νωπός 

 Ο κιμάς θα κόπτεται από κρέας το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια της Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα και από εγκεκριμένα 
σφαγεία τα οποία θα διαθέτουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (Κ.Α.Κ.Ε.).  
 
✓ Κοτόπουλο νωπό (τύπου 65%)  

Τα κοτόπουλα θα έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω κάποιας ασθενείας, σε εγκεκριμένα και 
νόμιμα λειτουργούντα πτηνοσφαγεία. Θα έχουν επαρκή θρέψη, ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα με 
δέρμα λείο και μαλακό, ξιφοειδή απόφυση του στέρνου μαλακή και άκαμπτη και να έχουν 
διατραφεί με καλή τροφή. Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσμία και θα είναι απαλλαγμένα 
αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών. Θα φέρουν οπωσδήποτε τη σφραγίδα του πτηνοσφαγείου, την 
ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης. Γενικά πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις.  
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✓ Ψάρι φρέσκο ή κατεψυγμένο 

 Το προσφερόμενο είδος θα είναι ένα από τα παρακάτω είδη ψαριών κάθε φορά, στην αντίστοιχη 
ποσότητα μερίδας, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Όλα τα ψάρια θα πρέπει να 
έχουν συντηρηθεί κανονικά, να μη φέρουν σημεία αφυδάτωσης, αποχρωματισμού ή οσμής μη 
κανονικής και γενικά να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές διατάξεις. 
Ζητούμενα είδη: Πέρκα (Νωπή ή κατεψυγμένη) Τόνος (Νωπό ή κατεψυγμένο) Κοκκινόψαρο 
(Κατεψυγμένο) Τσιπούρα ή λαβράκι (Φρέσκο ιχθυοτροφείου)  
 
✓ Οπωρολαχανικά - Φρούτα  

Τα οπωρολαχανικά και τα φρούτα θα είναι Α’ ποιότητος, εποχής, πάντα φρέσκα, εκτός του αρακά ο 
οποίος μπορεί να είναι και κατεψυγμένος και θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
γενικές διατάξεις.  
 
✓ Τυρί φέτα 

 Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, παραγόμενο από πρόβειο ή από 
αιγοπρόβειο γάλα, σύμφωνα με των κώδικα Τροφίμων και Ποτών, από νόμιμο τυροκομείο σε 
σφραγισμένη ατομική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα. Στην συσκευασία θα αναγράφεται 
οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του παραγωγού, η έδρα της μονάδας παραγωγής και η 
ημερομηνία παραγωγής και συσκευασίας. Απαγορεύεται η χρήση τριμμάτων τυριού, 
μετουσιωμένων τυριών ή υποκατάστατων τυριού.  
 
✓ Ζυμαρικά - Ρύζι  

Τα ζυμαρικά θα πρέπει να είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι ή από άλευρο ολικής άλεσης 
μακαρονοποϊας από σκληρό σίτο και νερό, χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με 
ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, χωρίς ψήσιμο. Η διαδικασία παραγωγής θα είναι σύμφωνη με τους 
όρους του Αρ.115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και με τις ισχύουσες κοινοτικές και 
υγειονομικές διατάξεις. Το ρύζι θα είναι Α’ ποιότητας, πρόσφατης συλλογής και θα πληροί τους 
όρους του Αρ.121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και με τις ισχύουσες κοινοτικές και 
υγειονομικές διατάξεις.  
 
✓ Αρτος  

Θα προσφέρεται σε μορφή αρτιδίου εντός σφραγισμένης ατομικής συσκευασίας κατάλληλης για 
τρόφιμα στην οποία θα φαίνεται η ημερομηνία συσκευασίας και θα παρασκευάζεται αυθημερόν από 
φρέσκια ζύμη παραγωγής ημέρας και της αντίστοιχης σύνθεσης που προβλέπεται για άρτο 
χωριάτικο ή σύμμεικτο. Δεν επιτρέπεται η χρήση ζύμης μερικώς ψημένης και κατεψυγμένης για την 
παρασκευή του. Το χρησιμοποιούμενο για την παρασκευή του αρτιδίου άλευρο θα είναι τύπου και 
κατηγορίας σύμφωνου με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Το παρασκευαζόμενο αρτίδιο θα 
είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε ξένα σώματα, η παρουσία των οποίων κατά το 
δειγματοληπτικό έλεγχο θα συνιστά αιτία απόρριψής του.  
 
✓ Ελαιόλαδο 

 Θα είναι παρθένο, προέλευσης ελληνικής ή Ε.Ε. καί θα πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών, τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
 ✓ Όσπρια  

Θα είναι Α’ ποιότητας, πρόσφατης συλλογής και θα πληροί τους όρους του Αρ.121 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και με τις ισχύουσες κοινοτικές και υγειονομικές διατάξεις.  
 
✓ Κέικ  

Θα είναι ποιότητας σύμφωνης με τα οριζόμενα στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και στις εκάστοτε 
Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις.  
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Στην προμήθεια περιλαμβάνεται κουβέρ (σερβίτσιο, χαρτοπετσέτα, αλατοπίπερο κ.λ.π), η 
συσκευασία, μεταφορά και διανομή του γεύματος στους μαθητές του Σχολείου, από το προσωπικό 
του προμηθευτή.  
 
Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο θα καθορίζεται σε συνεργασία του προμηθευτή με τη Διεύθυνση 
του Σχολείου κάθε Παρασκευή και θα ισχύει για την επόμενη εβδομάδα. 
 
 Η Διεύθυνση του σχολείου θα αναρτά σε καθορισμένο εμφανές σημείο, το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα σίτισης για να λαμβάνουν γνώση οι μαθητές και οι γονείς/κηδεμόνες τους. 
 
 Ένα αντίγραφο του εβδομαδιαίου διαιτολογίου θα αποστέλλεται με ευθύνη του Διευθυντή του 
σχολείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Β’βάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
 Οι ημερήσιες ποσότητες (μερίδες φαγητού) θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των μαθητών που 
παρακολουθούν το πρόγραμμα του σχολείου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έρχεται σε συνεννόηση 
καθημερινά με τον Δ/ντη του σχολείου, προκειμένου να ενημερώνεται για τον ακριβή αριθμό των 
προς σίτιση μαθητών. Ο ακριβής αριθμός των ημερήσιων γευμάτων θα δηλώνεται εγγράφως από 
τον Διευθυντή του Σχολείου στον ανάδοχο κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
Οι τυχόν μεταβολές στις ποσότητες, ή τροποποιήσεις στις παραδόσεις όταν προκύπτουν, θα 
γνωστοποιούνται αμελλητί εγγράφως στον ανάδοχο. 
 
 Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου θα προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού των ημερησίως 
δηλωθέντων μαθητών από τον Διευθυντή του Σχολείου επί της αξίας του ημερησίου συσσιτίου ανά 
μαθητή.  
 
Η Δ/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, εορτών, 
εξετάσεων, εκδρομών, μειωμένου ωραρίου, κ.λπ. ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι 
πρόσφορη ή αναγκαία η σίτιση των μαθητών, μετά από έγκαιρη έγγραφη ή μη προειδοποίηση του 
προμηθευτή. 
 
 Σε περίπτωση ημερήσιας εκδρομής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης, θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα αντικατάστασης του ημερήσιου προγραμματισμένου γεύματος από σάντουιτς ή κάποιο 
άλλο πρόχειρο γεύμα που ενδείκνυται για μεταφορά, πάντα σε συνεργασία του προμηθευτή με τη 
Διεύθυνση του Σχολείου.  
 
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.  
 
Τα κρέατα, ψάρια κ.λπ., πρέπει να είναι νωπά, οι σαλάτες εποχής, και τα φρούτα να έχουν ποικιλία.  
 
Τα προσφερόμενα γεύματα πρέπει να παρασκευάζονται με χρήση παρθένου ελαιολάδου και να μην 
περιέχουν σπορέλαια και ζωϊκά λίπη και πρόσθετα συστατικά (γαλακτωματοποιητές, 
σταθεροποιητές, χρωστικές ουσίες, συντηρητικά, υποκατάστατα κ.λ.π.) που χαρακτηρίζονται από 
την κείμενη νομοθεσία ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία των μαθητών. Η 
παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή έτοιμων προς κατανάλωση γευμάτων πρέπει να 
πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο, με την εφαρμογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και 
υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων 
ελέγχου, όπως ισχύει.  
 
Το βάρος της κάθε μερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες αγορανομικές και 
λοιπές διατάξεις (Αγορανομική Διάταξη 7/2009 – Άρθρο 153 και τυχόν τροποποιήσεων αυτής).  
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Τα γεύματα παρασκευάζονται αυθημερόν, θα συσκευάζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζονται 
απόλυτα οι όροι ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής μεταφοράς και θα συνοδεύονται από κατάλληλα 
πιρούνια - κουτάλια - μαχαίρια πλαστικά (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες χύτευσής τους), 
χαρτοπετσέτες, αλατοπίπερο, χάρτινα τραπεζομάντηλα (σουπλά) μιας χρήσης, κλπ.  
 
Τα γεύματα θα μεταφέρονται ζεστά σε κατάλληλα διαμορφωμένα για τη συντήρηση των τροφίμων 
οχήματα στις εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, ομαδοποιημένα ανάλογα με τον 
αριθμό των μαθητών κάθε τμήματος και θα σερβίρονται, με ευθύνη του αναδόχου στην 
τραπεζαρία του σχολείου.  
 
Όσοι προετοιμάζουν, μεταφέρουν και σερβίρουν το φαγητό στους μαθητές πρέπει να έχουν όλα τα 
απαιτούμενα από τη νομοθεσία πιστοποιητικά υγείας. Η μεταφορά των γευμάτων, με μέριμνα του 
προμηθευτή θα πρέπει να πληροί τους όρους 
 
• Προφύλαξης  
• Καθαριότητας  
• Κατάλληλου χρόνου άφιξης στο σχολείο αυθημερόν, που θα καθοριστεί από τη Δ/νση του 
σχολείου.  
 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ασκείται Υγειονομικός έλεγχος στο χώρο που προετοιμάζονται και 
παρασκευάζονται τα γεύματα και στο σχολείο όπου θα σερβίρονται, με πρωτοβουλία και ευθύνη 
της Δ/νσης του Σχολείου. Κάθε πόρισμα του υγειονομικού ελέγχου θα κοινοποιείται αμελλητί από 
τη Δ/νση στο Δήμο Αλίμου. 
 
 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται καθημερινά από τριμελή επιτροπή 
καθηγητών ή εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που θα συγκροτηθεί µε ευθύνη 
του διευθυντή του σχολείου, μετά από κλήρωση, για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής 
Παραλαβής του ∆ήµου.  
 
Αντικείμενο της Επιτροπής παραλαβής είναι:  
 
Α. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά και ποσοτικά προμήθειας των ειδών.  
Β. Ο έλεγχος καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης (βάση βεβαιώσεων) του µμεταφορικού 
µέσου του προμηθευτή  
Γ. Η σύνταξη για την καθημερινή προσκόμιση των ειδών, πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης 
και διαπίστωσης παράβασης.  
 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους της σύμβασης ως προς την 
ποιότητα τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα μέρος ή ολόκληρη την 
ποσότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
 

                                                                                              Άλιμος, Ιούνιος 2022 

 
                                                                                       Ο Α//της Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών 

                                                                              Δημήτριος Γεωργακόπουλος  
 

 

 
 

                                                                                                       

   
 

 



 Σελ. 5 από 5 

 

 

 

 


