
          

 
 
Θέμα: Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας & 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στη χορήγηση πρωινού γεύματος σε 420 περίπου μαθητές 

που φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων) του Δήμου Ηρακλείου, 

οι οποίοι βάσει διαπιστωμένων αναγκών υποσιτίζονται λόγω κοινωνικο – οικονομικών 

προβλημάτων των οικογενειών τους, με αποτέλεσμα οι γονείς να αδυνατούν να 

παρέχουν καθημερινά το απαραίτητο αυτό γεύμα στα παιδιά τους. 

Το γεύμα θα χορηγείται από τον ανάδοχο με δική του ευθύνη και ευθύνη των γονέων 

των μαθητών, οι οποίοι θα προσέρχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες για τα 

σχολεία ημέρες, ώρα 07.00 ως και 11.30 π.μ., με δική τους ευθύνη, στα καταστήματα 

του αναδόχου, που θα πρέπει να διαθέτει στην πόλη του Ηρακλείου, με κουπόνι 

βάση του οποίου θα παρέχεται η υπηρεσία. Τα κουπόνια, που θα φέρουν το 

λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου και στα οποία θα αναγράφεται η παρεχόμενη 

υπηρεσία, θα εκτυπώνονται με ευθύνη του αναδόχου, θα παραδίδονται στο Τμήμα 

Κοινωνικής Πολιτικής Καινοτόμων Δράσεων Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο 

Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, που έχει και την αρμοδιότητα σχεδιασμού, 

συντονισμού και υλοποίησης του προγράμματος χορήγησης πρωινού σε μαθητές.  

Με ευθύνη του τμήματος θα κατανέμονται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. 

- Α.Π.Η. με βάση τον αριθμό των ωφελούμενων που έχουν καταγραφεί στην κάθε 

υπηρεσία και τον αριθμό των ημερών (ανά μήνα), προκειμένου στη συνέχεια αφού 

σφραγιστούν και υπογραφούν από τον αρμόδιο Κοινωνικό Λειτουργό του κάθε 

κέντρου, να παραδίδονται στους ωφελούμενούς τους  - αποδέκτες της υπηρεσίας. 

Η παράδοση των κουπονιών στους ωφελούμενους θα γίνεται ανά μήνα, δηλ. τις δύο 

τελευταίες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, θα παραδίδονται τα στελέχη με τον αριθμό 

των κουπονιών που αναλογεί στο γονέα – κηδεμόνα του κάθε μαθητή. Κατά την 

παράδοση των κουπονιών, ο δικαιούχος – γονέας του μαθητή θα υπογράφει για την 

παραλαβή των στελεχών σε συγκεντρωτική κατάσταση – πίνακα όπου θα 
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αναγράφονται τα στοιχεία των ωφελούμενων του κάθε ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. που θα 

τηρείται από τον αρμόδιο Κοινωνικό Λειτουργό του κέντρου . 

 
Η χορήγηση του γεύματος θα περιλαμβάνει: 

 
A) Μπουκάλι φυσικού επιτραπέζιου νερού 500 ml,  που θα έχει άδεια 

κυκλοφορίας και στη συσκευασία του οποίου θα αναγράφεται η ημερομηνία 

εμφιάλωσης και η ημερομηνία ανάλωσης. 

Β) Σάντουιτς από φρέσκο ψωμί τύπου μπαγκέτα λευκή με δύο φέτες κίτρινου τυριού 

τύπου gouda και μια φέτα γαλοπούλας βραστής αρίστης ποιότητας και δύο φέτες 

ντομάτα, το οποίο θα στεγανοποιείται σε συσκευασίες μεμβράνης κατάλληλη για 

τρόφιμα 

ή εναλλάξ ανά εβδομάδα  

Τυρόπιττα σε ατομική μερίδα των 200 γρ. με ζύμη σφολιάτας και γέμιση από λευκό 

τυρί ελληνικής προέλευσης άριστης ποιότητας, της οποίας το βάρος θα αποτελεί το 

40% του συνολικού βάρους του προϊόντος. Το προϊόν θα συσκευάζεται σε χάρτινο 

σακουλάκι (μιας χρήσης) κατάλληλο για τρόφιμα.  

 

Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται τα  γεύματα 

θα πρέπει να είναι Α' ποιότητας και να τηρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και 

ποτών καθώς και τις υγειονομικές  διατάξεις.  Επιπλέον, δε θα περιέχουν  πρόσθετα 

συστατικά που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. 

 
Ως προς τη διαδικασία, όπως παραπάνω αναφέρεται, καθημερινά με την παροχή του 

γεύματος θα παραδίδεται από τον αποδέκτη της υπηρεσίας στον ανάδοχο, κουπόνι 

που θα αφορά στο παραπάνω γεύμα (1 κουπόνι ανά ημέρα). Τα κουπόνια αυτά που 

ο ανάδοχος θα συγκεντρώνει και θα πιστοποιούν την παροχή της υπηρεσίας, θα 

προσκομίζει με το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα εκδίδεται ανά μήνα, 

στο τέλος του μήνα ή στις αρχές του επόμενου (ως και την 4η μέρα) και θα αφορούν 

την υπηρεσία που παρασχέθηκε, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

Στην περίπτωση αδιάθετων γευμάτων (από το σύνολο των προβλεπόμενων ανά 

ημέρα) λόγω της μη προσέλευσης των δικαιούχων μαθητών ως και 11.30 π.μ., θα 

πρέπει ο ανάδοχος με δική του ευθύνη να ενημερώνει ως και τις 12.00 μ. το 

αργότερο, το αρμόδιο τμήμα (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Καινοτόμων Δράσεων 

Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των δύο Φύλων) για την παραλαβή των πρωινών 

σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Εν συνεχεία η διάθεσή τους θα γίνεται 

σε ενδεείς πολίτες ωφελούμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δομών του Δήμου 

Ηρακλείου (π.χ. Κέντρο Αστέγων). Για την παράδοση – παραλαβή των αδιάθετων 



          

γευμάτων ως αποδεικτικό θα υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το 

οποίο θα αποτελεί επίσης (μαζί με τα κουπόνια) συνοδευτικό του Τιμολογίου - 

Απόδειξης που ο ανάδοχος θα εκδίδει ανά μήνα.  

Αναγκαίο κρίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειών, ο ανάδοχος να 

διαθέτει ένα τουλάχιστον κατάστημα ανά δημοτική κοινότητα (1η, 2η, 3η, 4η και Νέας 

Αλικαρνασσού), που θα πρέπει απαραιτήτως να έχει άδεια λειτουργίας καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος συναφή με το αντικείμενο της περιγραφόμενης παροχής 

υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει κατάστημα εντός των ορίων μιας (1) εκ 

των πέντε (5) παραπάνω αναφερόμενων κοινοτήτων, θα πρέπει να διαθέτει 

οπωσδήποτε εντός των ορίων όμορης κοινότητας και σε θέση πλησίον των ορίων της 

κοινότητας όπου δεν διαθέτει. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

διαθέτει κατάστημα σε κάποιες από τις ανωτέρω δημοτικές κοινότητες, μπορεί να 

συνεργαστεί με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με δραστηριότητα συναφή 

στο αντικείμενο της περιγραφόμενης παροχής υπηρεσίας, το οποίο να διαθέτει την 

κατά νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η διάθεση 

του γεύματος στους δικαιούχους μαθητές. Σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του 

συνεργαζόμενου καταστήματος/ων, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση της διάθεσης 

του γεύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη και στα επισυναπτόμενα σε 

αυτήν τεύχη. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας ως 

προς την ταυτότητα των δικαιούχων και να είναι διακριτικός σε κάθε συναλλαγή με 

αυτούς κατά την παράδοση/ παραλαβή των γευμάτων.  
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