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ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΓΛΑ ΑΡΕΥΚΕΛΑΣ ΑΝΑΚΕΣΘ 272/2022 
 

Για τθν  αμάδεινη αμαδόςξρ για ηημ παοξςή γερμάητμ από εντηεοικό αμάδξςξ για 

ηξρπ μξζηλερόμεμξρπ ηηπ σρςιαηοικήπ κλιμικήπ με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι 
 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 
 

ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΑΡΕΥΚΕΛΑΣ ΑΝΑΚΕΣΘ 

ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ Ν.Ρ.Δ.Δ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ-ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ»  

ΚΛΤΘΛΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ  ΑΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΛ ΤΛΜΘΣ  

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

Ρρωτόκολλο (Νο317) 
«Γ.Ν.Α  ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ-ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ» 
ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-47ΑΚΘΝΑ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΛΘΞΘΣ ΚΑΤΑΚΕΣΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θμερομθνία: 16-11-22 
Θμζρα: Τετάρτθ 
Ϊρα:12:00 μ.μ. 

ΧΟΝΟΣ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ 
Θμερομθνία:16-11-2022 
Θμζρα: Τετάρτθ  
Ϊρα:13:00 μ.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ 
Το Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου 
(Νο319) 

ΡΕΛΓΑΦΘ  
 

παοξςή γερμάητμ από εντηεοικό αμάδξςξ για 

ηξρπ μξζηλερόμεμξρπ ηηπ σρςιαηοικήπ 

κλιμικήπ 

ΚΩΔΛΚΟΣ CPV 5532200 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 9.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)  





ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

30θμερεσ  

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
 

ΓΝ ΔΥΤΛΚΘΣ ΑΤΤΛΚΘΣ «ΑΓΛΑ ΒΑΒΑΑ» 

ΧΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

21/11/2022 ΕΩΣ 20/12/2022 

ΚΑΤΘΣΕΛΣ ΕΡΛ ΤΘΣ ΤΛΜΘΣ ΤΩΝ ΕΛΔΩΝ 
 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και 
τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘ ΣΤΟ Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 
 

11/11/22 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν: 
- του Ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ-Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ», 
- του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίωσ μετά το Ν. 4782/2021, 
- του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4254/2014 (Αϋ 85) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του 
π.δ.318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
αυτοφ, 
- τθσ παρ. Η του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
- του Ν.4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ 
και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ», 
- του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ 
Στρατθγικισ 2013-2016-Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του 
Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016», 
- του Ν.4052/2012 (Α’ 41) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ 
των Σχεδίων Συμβάςεων Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου 
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ 
τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, 
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ 
για τθ μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», 
- του Ν. 4038/2012 (Αϋ 14) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του 
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015», 
- του Ν. 4025/2011 (Α’ 228) «Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα 
Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ», 





- του άρκρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο 
- βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου 
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων 
τθσ διοίκθςθσ,  
- του Ν.3959/2011 (Αϋ93) «Προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ», 
- του Ν. 3943/2011 (Α’ 66) «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν 
υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν», 
- του Ν.3868/2010(Α’ 129) «Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και λοιπζσ 
διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ», 
- του άρκρου 27 του Ν. 3867/2010 (Α’ 128) «Εποπτεία Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ, Σφςταςθ 
εγγυθτικοφ κεφαλαίου ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ηωισ, οργανιςμοί αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ 
ικανότθτασ και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Οικονομικϊν», 
- του Ν.3863/2010 (Αϋ115) «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ 
ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το Ν.4387/2016), 
- του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.3846/2010 (Αϋ 66) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν.3580/2007 (Α’ 134) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το 
Ν.4472/2017), 
- του Ν. 3414/2005 (Αϋ 279) «Τροποποίθςθ του ν. 3310/2005 "Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ 
τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων’’ (ΦΕΚ 30/Αϋ/14.2.2005)», 
- του Ν.3329/2005 (Α’ 81) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ», 
- του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 
- του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ»,   
- του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτηςία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιςτικά Θζματα» ςυνδυαςτικϊσ προσ το Ν. 4481/2017 (Α’ 100) «Συλλογικι διαχείριςθ 
δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων» και το Ν.4212/2013 
(Α’ 257) «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Σεπτεμβρίου 2011 και τθσ Οδθγίασ 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2012 ςτο ελλθνικό δίκαιο και 
τροποποίθςθ του ν.2121/1993 «Πνευματικι ιδιοκτθςία, ςυγγενικά δικαιϊματα και 
πολιτιςτικά κζματα», 
- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 
27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 
αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία 
Δεδομζνων), 
- του Ρ.Δ.80/2016 (Αϋ 145)«Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 
- του Ρ.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία» και 
- του ΝΔ 496/1974  (Α’ 204) «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου 
Δικαίου» 
- τθν εν γζνει ιςχφουςα νομοκεςία περί προμθκειϊν ΝΡΔΔ 
 
&Τισ αποφάςεισ: 

javascript:open_links('47249,701822')
javascript:open_links('609330,47249')




1.1 Tθν 01/01/32473/11-11-2022 Απόφαςθ του Διοικθτι περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ 
τθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ  
1.2 Τθν αρικμ 1505/2022 απόφαςθ  δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με ΑΔΑ: 
6Ο3Ω4690ΩΧ-Ξ52 (ΚΑΕ0439). 

 
 

ΑΡΕΥΚΥΝΟΥΜΕ 
 

ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΓΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΓΑΡΤΩΝ ΣΦΑΓΛΣΜΕΝΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Για τθν αμάδεινη αμαδόςξρ για ηημ παοξςή γερμάητμ από εντηεοικό αμάδξςξ για 

ηξρπ μξζηλερόμεμξρπ ηηπ σρςιαηοικήπ κλιμικήπ με απευκείασ ανάκεςθ και με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ  

 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 
 
Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των 
προςφορϊν, ωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, είναι εκπρόκεςμεσ και 
επιςτρζφονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
 
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ 
εκπρόςωποσ του κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά 
περίπτωςθ ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.   

 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ – ΡΕΛΓΑΦΘ  ΕΛΔΟΥΣ 

 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΑ 
ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ 24% 

1 αμάδεινη αμαδόςξρ για 

ηημ παοξςή γερμάητμ από 

εντηεοικό αμάδξςξ για 

ηξρπ μξζηλερόμεμξρπ ηηπ 

σρςιαηοικήπ κλιμικήπ  

 9.000,00 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν υπθρεςία ορίηονται ςτο 
Μζροσ Αϋ τθσ διακιρυξθσ.  
   
 

 
ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ 

 
ΑΚΟ 1.  ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (άρκρα 73, 74 & 75 Ν4412/2016) 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 
υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 





καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων και κοινοπραξίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για 
τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο 
εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι 
αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
 
ΑΚΟ 2.  ΤΟΡΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΘΣ  ΡΟΣΦΟΩΝ 
 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. Σε ζνα από τα αντίγραφα που 
ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ 
“ΡΩΤΟΤΥΡΟ” να μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο και να φζρει υποχρεωτικά 
ςυνεχι αρίκμθςθ. 
Πλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι 
επιμελϊσ αρχειοκετθμζνα ςε επιμζρουσ φακζλουσ που τίκεται μζςα ςτον ενιαίο φάκελο. 
Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 
2. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
2.1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ. 
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
2.4. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ. 
2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 
3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 
ςτοιχεία και ςυγκεκριμζνα: 
3.1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ:  
α)απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου που να ζχει εκδοκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 
1, 
β)πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ-μζλουσ, 
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για το ςφνολο των ταμείων κφριασ και 
επικουρικισ αςφάλιςθσ του προςωπικοφ του οικονομικοφ φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των νόμιμων εκπροςϊπων εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ κατά το 
χρόνο υποβολισ τουσ κατϋεφαρμογι τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 
δ)πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ περί εκπροςϊπθςθσ και αντίγραφο καταςτατικοφ, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, ςυγκρότθςθσ ΔΣ ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ ΑΕ κλπ ανάλογα με τθ νομικι μορφι 
του διαγωνιςμοφ και 
ε)Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπίςει με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 





κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα χ 
του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016. 
3.2. Τεχνικι προςφορά. Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό 
ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Σε 
περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΛΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και 
ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ 
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
3.3. Οικονομικι προςφορά. Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε 
ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ 
ΡΟΣΦΟΑ». Το τίμθμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν 
προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με ΦΡΑ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα. Επιςθμαίνεται ότι 
οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςαν βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι τθσ εγχϊριασ 
αγοράσ όπωσ καταγράφεται ςτο παρατθρθτιριο του άρκρου 24 του ν. 3846/2010. 
4. Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία 
του Φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα 
μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ 
οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι 
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά 
ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν 
Αγγλικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον Ν.1497/1984 (Α’ 188).  
5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ 
κατά περίπτωςθ οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά 
προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου 
και ςελίδασ. 
6.  Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
7. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι 
να ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.  
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ 
αφορά μόνο ςτισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που 
επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ 
αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των 
προςφορϊν, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο του, 
ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελι ςιμανςθ αντιγράφων που 
εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (Αϋ74) και 
μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των 
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με το 
Νόμο, τισ κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ 
διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια τθ μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι 
υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο με τθ 
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ ακόμθ και με νζα ζγγραφα εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που 
ζχουν ιδθ υποβλθκεί.  
8. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να λθφκοφν 
υπόψθ οι διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (άρκρα 1και 3). 
 
ΑΚΟ 3.  ΧΟΝΟΣ ΛΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 





Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ, από τθν 
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο 
του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ 
προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ 
λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ 
διακιρυξθ. Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ το διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. 
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ 
τθσ, μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο 
διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε 
δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 
 
ΑΚΟ 4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ- ΜΕΛΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν 
υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ 
προμθκευτισ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία 
περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των 
προτάςεων αυτϊν. 
 
 
ΑΚΟ 5. ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο, με κάκε 
πρόςφορο τρόπο (ενδεικτικά θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) επί αποδείξει κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ.  
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 
μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια 
διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι. 
 
ΑΚΟ 6. ΜΑΤΑΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 
4412/2016,. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
 
 
 
 
 
 

 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας:  

 

 

Ημερομηνία: 

Ο ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ 
«ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ- ΡΟΛΥΚΛΛΝΛΚΘ» 

ΑΝΑΣΤΑΣΛΟΣ ΓΘΓΟΟΡΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 





 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

ΜΕΟΣ Α 

ΤΕΧΝΛΚEΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΣΛΤΛΣΘΣ ΑΣΚΕΝΩΝ ΚΑΛ 
ΕΦΘΜΕΕΥΟΝΤΩΝ ΛΑΤΩΝ ΑΡΟ ΛΔΛΩΤΛΚΘ ΕΤΑΛΕΛΑ CATERING  

 

ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ  

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν παροχισ ζτοιμων, 

μεριδοποιθμζνων γευμάτων (ατομικζσ μερίδεσ) για του αςκενείσ τθσ Ψυχιατρικισ 

κλινικισ του Γ.Ν.Α «Ευαγγελιςμόσ» για χρονικό διάςτθμα περίπου 30 

θμερολογιακϊν θμερϊν που κα διαρκζςει θ ανακαταςκευι του χϊρου τθσ 

Ψυχιατρικισ κλινικισ  

 

Θ ανάκεςθ αφορά τθν θμεριςια ςίτιςθ (μεςθμζρι – βράδυ) κατά μζςο όρο   

 25 αςκενϊν 
 

ΡΛΚΑΝΘ ΡΟΣΟΣΤΛΑΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΘ  +/- 10%. 

 

 

ΑΚΟ 1. ΓΕΝΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 

Λ. ΓΕΝΛΚΑ 

1. Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί όλθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τουσ 
Κανονιςμοφσ Τροφίμων, ειδικά αυτοφσ που ςυντάςςονται από τον ΕΦΕΤ με 
βάςθ τθν Οδθγία 93/43 ΕΟΚ για τθν Υγιεινι Τροφίμων και τθν ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 
1219 Β/04-10-2000. Επίςθσ, οφείλει να τθρεί όλεσ τισ αποφάςεισ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου ι των εξουςιοδοτθμζνων από αυτό 
οργάνων, που τον αφοροφν. Ο ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί όλεσ τισ αγορανομικζσ 
διατάξεισ και τουσ κανόνεσ Ορκισ Υγιεινισ Πρακτικισ (πρότυπο HACCP), τόςο 
ςτθ μονάδα παραγωγισ αλλά και ςε κάκε βιμα μζχρι τθν τελικι παράδοςθ των 
υπό προμικεια ειδϊν. Ειδικότερα δε, όςον αφορά ςτθν πρόλθψθ των τροφικϊν 
δθλθτθριάςεων και ςαλμονελϊςεων. Ο ανάδοτος σποτρεούηαι να 

προζκομίζει αζθαλιζηήριο ζσμβόλαιο αζηικής εσθύνης για περιπηώζεις 
δηληηηριάζεων. 





Για όλοσς ηοσς παραπάνω λόγοσς, ςυγκροτείται επιτροπι από ειδικοφσ 

επιςτιμονεσ, θ οποία κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο, ελζγχει, 

μετά από ςχετικι εντολι, αν θ παραςκευι των φαγθτϊν γίνεται ςφμφωνα με 

τουσ κανόνεσ ορκισ υγιεινισ πρακτικισ, φςτερα από απροειδοποίθτθ επίςκεψθ 

ςτουσ χϊρουσ παραςκευισ και διακίνθςθσ, και ειςθγείται ςτο διοικοφν όργανο. 

Επίςθσ, ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν υποχρζωςθ να δζχεται τθν παρουςία ενόσ 

υπαλλιλου του Τμιματοσ Κλινικισ Διατροφισ του Νοςοκομείου μασ, ο οποίοσ 

κα παρακολουκεί τισ διαδικαςίεσ παραςκευισ του φαγθτοφ ςτο εργοςτάςιο 

παραγωγισ, όταν και όςεσ φορζσ κρίνεται ςκόπιμο. Ο ανάδοχοσ οφείλει να 

κατακζςει ζγγραφα με αποτελζςματα ελζγχων από τον ΕΦΕΤ ι άλλθ Δθμόςια 

Υπθρεςία, των τελευταίων 2 (δφο) χρόνων. Ιδθ πριν από το χρονικό ςθμείο 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, από το ςτάδιο υποβολισ των προςφορϊν, κα 

πρζπει να δθλϊνεται  από τουσ υποψθφίουσ οικονομικοφσ φορείσ θ επιβολι ι 

μθ προςτίμων ι ποινϊν από ανακζτουςα ι άλλθ δθμόςια αρχι ςτο πλαίςιο 

εκτζλεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Επίςθσ, οφείλει να ενθμερϊνει το Νοςοκομείο 

για τα αποτελζςματα ελζγχων από τον ΕΦΕΤ ι άλλθ Δθμόςια Υπθρεςία, που 

εκτελοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 

εντόσ τριϊν (3) θμερϊν το αργότερο από τθν κοινοποίθςθ ςτον ίδιο των 

αποτελεςμάτων αυτϊν.  

2. Θ προμθκεφτρια εταιρεία οφείλει να τθρεί τισ προδιαγραφζσ για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ ςειράσ ISO 9001 και να 
τθρεί όλεσ εκείνεσ τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για τθν αποτελεςματικι 
οργάνωςθ τθσ δομισ τθσ, τθν πρόλθψθ λακϊν και παραλείψεων, κακϊσ και τθν 
δυνατότθτα εντοπιςμοφ των λακϊν με τισ ςχετικζσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. Ρροσ 
τοφτο, το ςφςτθμα ποιότθτασ του προςφζροντοσ κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά 
ISO 22000:2005 (HACCP), 9001:2008 (παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ), 18001:2007 
(αςφάλεια και υγεία εργαηομζνων) και 14001:2004 (περιβαλλοντικι 
διαχείριςθ) των εναλλακτικϊν μονάδων παραγωγισ ι ιςοδφναμα αυτϊν από 
αντίςτοιχα διαπιςτευμζνο Φορζα Ριςτοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ι 
ζνωςθσ προμθκευτϊν, απαιτείται θ πιςτοποίθςθ για κακζνα ξεχωριςτά από 
τουσ προςφζροντεσ, ςτο πεδίο που αυτόσ κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του 
εντόσ τθσ κοινοπραξίασ ι τθσ ζνωςθσ. 

3. Θ προμθκεφτρια εταιρεία οφείλει να τθρεί τισ προδιαγραφζσ για τθν υγιεινι 
και αςφάλεια των τροφίμων ςφμφωνα με τα πρότυπα HACCP και αυτό κα 
πιςτοποιείται από διαπιςτευμζνο φορζα με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, θ 
δε πιςτοποίθςθ κα είναι ςφμφωνθ με ζνα τουλάχιςτον Ευρωπαϊκό πρότυπο. Σε 
περίπτωςθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ προμθκευτϊν, απαιτείται θ πιςτοποίθςθ για 
κακζνα ξεχωριςτά από τουσ προςφζροντεσ, ςτο πεδίο που αυτόσ κα προςφζρει 
τισ υπθρεςίεσ του εντόσ τθσ κοινοπραξίασ ι τθσ ζνωςθσ. Τα πιςτοποιθτικά 
HACCP πρζπει να ανανεϊνονται άμεςα πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. 

4. Θ εταιρεία τροφοδοςίασ κακϊσ και οι χορθγθτζσ των πρϊτων υλϊν που 
χρθςιμοποιεί, κα πρζπει να εφαρμόηουν ςφςτθμα ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ 
και κρίςιμων ςθμείων ελζγχου HACCP για τουσ χϊρουσ παραγωγισ, 





επεξεργαςίασ, ςυςκευαςίασ, αποκικευςθσ και διακίνθςθσ των χορθγοφμενων 
ειδϊν.  

5. Οι εταιρείεσ είναι υποχρεωμζνεσ να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ανεξάρτθτα 
από καιρικζσ ςυνκικεσ ι άλλα ζκτακτα και μθ προβλζψιμα φαινόμενα. Ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρακζςει πρόταςθ – ςχζδιο για περιπτϊςεισ 
εκτάκτων αναγκϊν που κα εξαςφαλίηει τθν απρόςκοπτθ ςίτιςθ του 
νοςοκομείου ςε κάκε περίπτωςθ. 

6. Κατάκεςθ αναλυτικισ περιγραφισ του τρόπου λειτουργίασ ςε περίπτωςθ 
ανάκεςθσ του ζργου. Ρροκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ προςικουςα εκτζλεςθ 
του ζργου ςφμφωνα με τισ ιδθ προτεινόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αλλά και 
ςφμφωνα με τισ παραπάνω ευλόγωσ αναγκαίεσ προςκικεσ, κα πρζπει να 
απαιτθκεί θ απόδειξθ αντίςτοιχθσ εμπειρίασ των υποψθφίων αναδόχων ςε 
ζργα μαηικισ ςίτιςθσ (παραςκευι, μεριδοποίθςθ, ςυςκευαςία και διανομι). 

7. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ ζχει το δικαίωμα να 
επιςκεφκεί τουσ χϊρουσ παραςκευισ φαγθτϊν όλων των εταιρειϊν που 
ςυμμετζχουν χωρίσ καμία ειδοποίθςθ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν τα όςα 
αναφζρονται ςτισ προςφορζσ ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα 

8. Το Νοςοκομείο διατθρεί το απόλυτο δικαίωμα να επικεωρεί τισ εγκαταςτάςεισ 
του αναδόχου ανά πάςα ςτιγμι. 

9. Θ προμθκεφτρια εταιρεία πρζπει να διακζτει μεκοδολογία βάςθ τθσ οποίασ κα 
διαςφαλίηεται, κα αποδεικνφεται και κα είναι μετρίςιμθ θ ικανοποίθςθ των 
αςκενϊν, κακϊσ και μεκοδολογία ενθμζρωςθσ τθσ Διοίκθςθσ του νοςοκομείου 
για το επίπεδο ικανοποίθςθσ των αςκενϊν και του προςωπικοφ 

10.  Πλα τα τρόφιμα πρζπει να πλθροφν τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ, τισ διατάξεισ τθσ Ε.Ε κακϊσ και τισ ενιαίεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθν Επιτροπι Ρρομθκειϊν Υγείασ. 
(http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-
ygeias/diaboyleyseis-texnikwn-prodiagrafwn/eniaies-texnikes-prodiagrafes.) 

11. Θ προμθκεφτρια εταιρεία οφείλει να ακολουκεί τθν Νζα Ευρωπαϊκι Νομοκεςία 
από 13/12/2014 που ςυμπεριλαμβάνει τισ ανωτζρω δφο Οδθγίεσ (2000/13/ΕΚ 
& 90/496/ΕΟΚ) ςε μια νομοκεςία, τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1169/2011, 
ςφμφωνα με τθν οποία οποιαδιποτε εταιρεία παράγει είτε προςυςκευαςμζνα 
(βιομθχανίεσ τροφίμων) είτε μθ προςυςκευαςμζνα τρόφιμα (αρτοποιεία, 
ηαχαροπλαςτεία, εςτιατόρια κτλ), οφείλει να ενθμερϊνει τον τελικό 
καταναλωτι για το ςφνολο των αλλεργιογόνων που υπάρχουν ςτο τελικό 
προϊόν όςο και για τα πικανά αλλεργιογόνα που δφναται να περιζχονται. 

12. Πλα τα τρόφιμα, τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι των 
φαγθτϊν, κα πρζπει να είναι νωπά (εκτόσ και αν προςδιορίηονται διαφορετικά 
από το διαιτολόγιο), Α’ ποιότθτοσ και κατά προτίμθςθ Ελλθνικά. Οι 
προμθκευτζσ υποχρεοφνται να αναφζρουν ςτισ προςφορζσ τουσ τθ χϊρα 
καταγωγισ των υλικϊν που προςφζρουν, για όςα προϊόντα δεν ζχουν Ελλθνικι 
προζλευςθ. 

http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/diaboyleyseis-texnikwn-prodiagrafwn/eniaies-texnikes-prodiagrafes
http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/diaboyleyseis-texnikwn-prodiagrafwn/eniaies-texnikes-prodiagrafes




13. Το φαγθτό κα πρζπει να προςκομίηεται ςε προκακοριςμζνο ςθμείο ςε ατομικι 
ςυςκευαςία με επιςιμανςθ ενϊ κα διαςφαλίηονται απόλυτα οι κανόνεσ 
υγιεινισ και θ εφκολθ διακίνθςθ και χριςθ. 

14. Κακθμερινά τα παραςκευαηόμενα τρόφιμα κα ακολουκοφν το πρόγραμμα 
διαιτολογίου, το οποίο κα αποςτζλλεται εβδομαδιαίωσ ι μθνιαίωσ (ςφμφωνα 
με τθν κρίςθ του Τμιματοσ Διατροφισ του Γ.Ν.Α «Ευαγγελιςμόσ» ςτθ χορθγό 
εταιρεία, ςε εφλογο πρότερο χρόνο από τθν θμζρα ζναρξθσ εφαρμογισ του, με 
τρόπο που κα αποδεικνφει τθν ενζργεια.  

15. Το μεριδολόγιο (βάροσ μερίδων) των υπό προμικεια εδεςμάτων, παρατίκεται 
ςτο άρκρο 4 («ΡΛΝΑΚΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ ΜΕΛΔΩΝ - ΜΕΛΔΟΛΟΓΛΟ»). Το βάροσ 
των φαγθτϊν, ανά μερίδα που αναφζρονται είναι ςε μαγειρευμζνθ ι ζτοιμθ, 
κατά περίπτωςθ μορφι. 

16. Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να επιςτρζψει μζροσ ι το ςφνολο των 
μερίδων φαγθτοφ, εφόςον κρίνει θ αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, ότι είναι 
φποπτα ι ακατάλλθλα για τουσ αςκενείσ ι το προςωπικό. Στθν περίπτωςθ αυτι 
κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο παράβαςθσ και θ εταιρεία κα υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει τισ μερίδεσ που επιςτρζφονται ςτο χρονικό διάςτθμα που 
ορίηεται από τθν επιτροπι. Διαφορετικά το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα 
να προμθκευτεί αντίςτοιχεσ μερίδεσ φαγθτοφ από άλλουσ χορθγθτζσ, το κόςτοσ 
των οποίων κα επιβαρφνει τον προςφζροντα ανάδοχο.  

17. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εφοδιάςει το Νοςοκομείο με 
κατάλλθλο εξοπλιςμό (κερμόμετρα, κερμοκάλαμο), εφ` όςον κρικεί 
απαραίτθτοσ από το Τμιμα Διατροφισ του Νοςοκομείου, για τθν καλφτερθ και 
αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των ςιτιηομζνων.  

18. Θ μεταφορά – παράδοςθ και θ παραλαβι των τροφίμων κα γίνεται όπωσ 
ορίηεται ςτα Κεφάλαια ΛΛΛ & ΛV -«ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΡΑΑΓΓΕΛΛΑΣ – ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
ΡΑΑΛΑΒΘΣ» 

19. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ανταποκρίνεται αποτελεςματικά ςε αιτιματα του 
Νοςοκομείου που δφνανται να προκφψουν εκτάκτωσ. 

20. Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να διακόψει τθν προμικεια των φαγθτϊν και 
πριν τθ λιξθ του απαιτοφμενου χρονικοφ διαςτιματοσ των 60 θμερϊν εάν οι 
ανάγκεσ λειτουργίασ του το επιβάλουν, χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ του 
προμθκευτι. Ραράλλθλα διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερϊσ τθν 
ςφμβαςθ προμικειασ των φαγθτϊν. 

 

ΛΛ. Υποχρεϊςεισ Ανάδοχθσ Εταιρίασ 

 Τθν χοριγθςθ ζτοιμων φαγθτϊν για τισ ελεφκερεσ δίαιτεσ των αςκενϊν 
(Ρρωινό, Μεςθμεριανό, Βραδινό, 2 γευματίδια).  

 

   ΛΛΛ. Διαδικαςία Ραραγγελίασ 





1. Τα υπό προμικεια τρόφιμα και ζτοιμα φαγθτά κα πρζπει να παραδίδονται 
ςτισ 7:00 π.μ και όχι αργότερα από τισ 7:30 π.μ, του γεφματοσ ςτισ 11:30 π.μ 
και όχι αργότερα από τισ 12:00 μ.μ και του δείπνου ςτισ 17:00 μ.μ και όχι 
αργότερα από τισ 17:30 μ.μ , ςε ειδικό χϊρο που κα κακοριςκεί από το 
νοςοκομείο. 

2. Θ παραγγελία των φαγθτϊν κα δίνεται εγγράφωσ μζςω email, βάςθ του 
προγράμματοσ διατροφισ, τθν προθγοφμενθ θμζρα από τθν παράδοςθ, 
μζχρι τισ 11:00 π.μ. Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί 
αυξομειϊνοντασ, ανάλογα με τισ εκάςτοτε θμεριςιεσ ανάγκεσ του, τισ 
μερίδεσ (ελεφκερθσ ςίτιςθσ- δίαιτεσ-γιατρϊν-Βραχείασ Νοςθλείασ) μζχρι +/- 
25% τθσ παραγγελίασ δφο (2) ώρεσ πριν την ώρα παράδοςησ του κάθε 
γεφματοσ. 

IV.  Διαδικαςία Ραράδοςθσ - Ραραλαβισ  

 Θ παραλαβι των γευμάτων και τροφϊν κα γίνεται δυο (2) φορζσ τθν θμζρα, 
εφτά (7) θμζρεσ τθν εβδομάδα. Θ μεταφορά κα γίνεται ςε κατάλλθλο 
πιςτοποιθμζνο όχθμα που κα απολυμαίνεται ςυςτθματικά. Τα φαγθτά κα 
είναι ςε ατομικζσ μερίδεσ μζςα ςε Λςοκερμικά δοχεία (thermobox) τα 
οποία κα είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ και κα απολυμαίνονται κακθμερινά. 

 Τα φαγθτά πρζπει να παραδίδονται ςε χϊρο του Νοςοκομείου που κα 
οριςτεί από το Τμιμα Διατροφισ μζςα ςε ιςοκερμικά δοχεία (thermoboxes) 
και να αφινονται με τα thermoboxes προκειμζνου να διατθροφνται ηεςτά 
εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο. Τα ιςοκερμικά δοχεία (thermobox) και τα 
άπλυτα ςκεφθ (ςχάρεσ, λεκάνεσ κλπ.) πρζπει να παραλαμβάνονται από τθν 
εταιρεία ςτθν επόμενθ παραλαβι. 

 Το πλφςιμο των ιςοκερμικϊν δοχείων thermobox  κα πρζπει να γίνεται από 
τθν εταιρεία τροφοδοςίασ κακθμερινά ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ υγιεινι 
τουσ. Θ εταιρεία κα πρζπει να κρατάει αρχείο τακτικϊν ελζγχων για τον 
κακαριςμό και τθν απολφμανςθ των ςκευϊν και του χϊρου αποκικευςθσ. Θ 
εταιρεία οφείλει να παρζχει ςτο Νοςοκομείο πιςτοποιθτικά απολφμανςθσ 
του οχιματοσ μεταφοράσ και των ειδικϊν ιςοκερμικϊν δοχείων 
μεταφοράσ φαγθτοφ, ςτα οποία κα φαίνεται θ θμερομθνία εκτζλεςθσ, ο 
τρόποσ απολφμανςθσ (φάρμακα) και θ οριςκείςα επόμενθ θμερομθνία 
απολφμανςθσ.  

 Κακθμερινά, κα αποςτζλλεται από τον ανάδοχο 2 (δυο) μερίδεσ-δείγμα ανά 
είδοσ φαγθτοφ επιπλζον (μεςθμεριανό γεφμα-δείπνο) για μακροςκοπικό ι 
οργανολθπτικό ζλεγχο από τθν επιτροπι παραλαβισ του Νοςοκομείου, μετά 
από τυχαία δειγματολθψία. Οι ποςότθτεσ των δειγμάτων κα επιβαρφνουν 
οικονομικά τον ανάδοχο.  

 Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ κακυςτεριςει να παραδϊςει τα φαγθτά 
ςτο Νοςοκομείο ι παραλείψει να φζρει οριςμζνα ι δεν τα παραδϊςει 
κακόλου ι ςε περίπτωςθ απόρριψθσ των ειδϊν από τθν επιτροπι 
παραλαβισ και μθ αντικατάςταςισ τουσ ςε ταχκείςα προκεςμία, εντόσ μίασ 
ϊρασ το αργότερο, τότε το Νοςοκομείο μπορεί να αγοράςει αυτό ι 





αντίςτοιχα προϊόντα από το ελεφκερο εμπόριο, οπότε θ τυχόν επιπλζον 
διαφορά τιμισ μεταξφ τθσ ςυμβατικισ και τθσ εκ του ελευκζρου εμπορίου 
αγοράσ κακϊσ και κάκε άλλθ πρόςκετθ δαπάνθ που κα προκφψει από τθν 
αιτία αυτι, βαρφνουν τον προμθκευτι και καταλογίηεται ςε βάροσ του μετά 
από ςχετικι απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ.  

 

Συμπλθρωματικζσ Ρροδιαγραφζσ  

1. Μεςθμεριανό / Δείπνο /Ρρωινό 

 Θ παραλαβι των γευμάτων κα γίνεται κακθμερινά και ςτισ 
προκακοριςμζνεσ ϊρεσ. 

 Τα φαγθτά κα ζρχονται ςε κερμοκραςία  άνω των 65 βακμϊν Κελςίου για 
τα ηεςτά γεφματα. 

 Κακθμερινά κα αποςτζλλονται μερίδεσ  ηωμοφ κοτόπουλο ι μοςχάρι, 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ των αςκενϊν 

 

2. Οριςμόσ και υποχρεϊςεισ Επιτροπϊν Ελζγχου 

 Τριμελισ επιτροπι παραλαβισ κα ελζγχει τθν παραλαβι ποςοτικά να 
ςυμφωνεί με τθν παραγγελία και με το δελτίο αποςτολισ. Ροιοτικά ο 
ζλεγχοσ κα γίνεται δειγματολθπτικά για κάκε κατθγορία τροφίμων. Ο 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα ςυμπεριλαμβάνει τθν λιψθ κερμοκραςιϊν, οπτικό 
ζλεγχο και οςμισ κακϊσ και δοκιμι του φαγθτοφ. Για όποιο  πρόβλθμα 
παρουςιαςτεί, θ ανάδοχθ εταιρία είναι υποχρεωμζνθ και υπεφκυνθ για τθν 
ςυμπλιρωςθ ι αντικατάςταςθ των προβλθματικϊν τροφϊν άμεςα. 

 Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των φαγθτϊν κα ολοκλθρϊνεται με τθ 
ςφνταξθ θμερθςίου πρωτοκόλλου παραλαβισ, από τθν τριμελι Επιτροπι 
Ραραλαβισ Τροφίμων, όπωσ αυτι ορίηεται με απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ του 
Γ.Ν.Α Ευαγγελιςμόσ.  

 

3. Χοριγθςθ κουβζρ και επιπλζον Τροφίμων - Δοχεία / Σκεφθ 

 Τα φαγθτά κα παραλαμβάνονται ςε ατομικζσ μερίδεσ μζςα ςε ιςοκερμικά 
δοχεία (thermoboxes). Οι ςυςκευαςίεσ πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για 
τροφι και να ευνοοφν τθν διατιρθςθ τθσ κερμοκραςίασ. 

 Πλα τα ςκεφθ κα πρζπει  να ζχουν τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά  για τθν 
χριςθ τουσ ςε ηεςτά και κρφα τρόφιμα. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ 
αποςτολι δειγμάτων. 

 Τα ςκεφθ κα ζχουν ετικζτεσ χρωματιςτζσ για τθν εφκολθ αναγνϊριςθ του 
φαγθτοφ. Τα χρϊματα κα είναι διαφορετικά για κάκε είδουσ δίαιτα.  
Για παράδειγμα :  

                         Άςπρο- ελεφκερο φαγθτό                          





                         Κόκκινο  -  διαβθτικό 

                         Μπλε – ελαφρά 

                         οη - Νεφροπακϊν 

                         Ρράςινο – άλιπο 

 Θ ςυςκευαςία κα πρζπει να είναι κατάλλθλθ για άμεςθ επαφι με τρόφιμα 
και να ζχει μεγάλθ αντοχι ςτθν υγραςία.  

 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται εντόσ 5 θμερϊν από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ να ζχει 

ανταποκρικεί και εφαρμόςει τισ προδιαγραφζσ.  

4. Απαιτοφμενθ Διαδικαςία Ροιοτικισ και Υγιεινισ Ραραςκευισ Γευμάτων  

1. Απαιτείται διαφορετικόσ χϊροσ προετοιμαςίασ , κρεάτων, πουλερικϊν, ψαριϊν , 
λαχανικϊν, με ξεχωριςτό εξοπλιςμό προσ αποφυγι τροφικϊν δθλθτθριάςεων 
και ςαλμονελϊςεων. 

2. Τα τρόφιμα κα πρζπει να είναι προςτατευμζνα ςε όλα τα ςτάδια φφλαξθσ – 
προετοιμαςίασ – παραςκευισ – παράδοςθσ ςτο Νοςοκομείο από μφγεσ, 
τρωκτικά κλπ. 

3. Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι, ο εξοπλιςμόσ προετοιμαςίασ 
παραςκευισ και μεταφοράσ των γευμάτων κακϊσ και όλεσ οι επιφάνειεσ και τα 
δάπεδα τθσ εταιρείασ του κα πρζπει να βρίςκονται πάντοτε κακαρά.  

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τουσ κανόνεσ ορκισ υγιεινισ πρακτικισ 
και να κεςπίηει, εφαρμόηει και διατθρεί πάγια διαδικαςία ι διαδικαςίεσ βάςει 
των αρχϊν HACCP ςτουσ τομείσ αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ, ςυςκευαςίασ, 
ανακζρμανςθσ και διακίνθςθσ. 

5. Καταγωγι Ρροςφερόμενων υλικϊν 

Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να αναφζρουν ςτισ προςφορζσ τουσ τθ χϊρα 
καταγωγισ των υλικϊν που προςφζρουν.  

Ο ςυμμετζχων πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του το εργοςτάςιο ςτο οποίο κα 
καταςκευάςει τα προςφερόμενα υλικά κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ του. Εφ 
όςον για τθν παραγωγι του τελικοφ προϊόντοσ μεςολαβοφν διάφορεσ φάςεισ 
βιομθχανοποίθςθσ, επιβάλλεται να δθλϊνεται ςτθν προςφορά το κατά περίπτωςθ 
εργοςτάςιο και ο τόποσ εγκατάςταςισ του. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν υπάρχει θ 
παραπάνω διλωςθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ κατ αρχιν δεν επιτρζπεται θ αλλαγι του 
εργοςταςίου που δθλϊκθκε με τθν προςφορά και με βάςθ τθν οποία ζγινε θ 
κατακφρωςθ. Μπορεί να εγκρικεί μετά από αιτιολογθμζνο αίτθμα του προμθκευτι 
θ αλλαγι του εργοςταςίου με απόφαςθ του φορζα Υπουργοφ ι αρμοδίου για τθ 
διοίκθςθ του φορζα οργάνου , μετά από γνϊμθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 





ΑΚΟ 2. ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΟΛΟΤΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των πρϊτων υλϊν των υπό προμικεια ειδϊν κα είναι 

ςφμφωνεσ με όςα υποδεικνφονται ςτισ Ενιαίεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Τροφίμων 

τθσ Επιτροπισ Υπθρεςιϊν Υγείασ (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-

promhtheiwn-ygeias/diaboyleyseis-texnikwn-prodiagrafwn/eniaies-texnikes-

prodiagrafes.) 

1. Τα φαγθτά να είναι παραςκευαςμζνα με υλικά Α’ ποιότθτασ  χωρίσ χθμικά 
πρόςκετα τροφίμων χωρίσ καρυκεφματα, ηωικά λίπθ, ηάχαρθ και ςφμφωνα 
με τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ του Τμιματοσ Διατροφισ του νοςοκομείου. 

2. Θ παραςκευι των γευμάτων να γίνεται με εξαιρετικά παρκζνο ελαιόλαδο 
κατά προτίμθςθ Ελλθνικισ προελεφςεωσ 

3. Το αρνί να είναι Α’ ποιότθτασ. 

4. Ο κιμάσ να είναι νωπόσ, από μοςχάρι άνευ οςτϊν Α’ ποιότθτασ, χαμθλισ 
περιεκτικότθτασ ςε λιπαρά. 

5. Θ μπριηόλα να είναι κόντρα από νωπό χοιρινό ι μοςχάρι Α’ ποιότθτασ. 

6. Το ψάρι να είναι φρζςκο ι  κατεψυγμζνο Α’ ποιότθτασ. Δε κα περιζχει οςτά 
εντόσ ι εκτόσ ςάρκασ. Τα είδθ των ψαριϊν κα οριςτοφν πριν τθν ζναρξθ τθσ 
ςφμβαςθσ όπου ο ανάδοχοσ κα προτείνει και κα δειγματίςει  βάςει των 
ηθτοφμενων από τθ ςφμβαςθ ςυνταγϊν. Για τα τελικά είδθ κα λάβει 
ανάλογθ ζγκριςθ από το επιςτθμονικό προςωπικό του τμιματοσ διατροφισ.  

7. Το κοτόπουλο να είναι νωπό, Α’ ποιότθτασ, χωρίσ εντόςκια,  (τφπου 65%). 

8. Οι μερίδεσ του κρζατοσ (ψθτό) να καλφπτονται από ελαφρά δεμζνθ ςάλτςα 
παραςκευαςμζνθ χωρίσ προςκικθ λίπουσ. 

9.  Ο πουρζσ να είναι παραςκευαςμζνοσ από πατάτεσ νωπζσ και όχι ςκόνθ.  

10. Οι ςάλτςεσ των φαγθτϊν των διαιτϊν των πακολογικά αςκενϊν δεν κα 
τςιγαρίηονται . Θ ποςότθτα, δε, τθσ ςάλτςασ, όπου προβλζπεται από τθ 
ςυνταγι, κα αφορά το 20% - 30% του προβλεπόμενου βάρουσ του τροφίμου 
που ςυνοδεφεται με ςάλτςα ι κα κακορίηεται ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα 
Διατροφισ. 

11. Οι ςάλτςεσ των φαγθτϊν να παραςκευάηονται από ντοματάκια «κονκαςζ» ι 
φρζςκια ντομάτα και όχι πελτζ ντομάτασ.  

12. Τα φαγθτά τθσ ελαφριάσ ι τθσ διαβθτικισ  διατροφισ, τα οποία δε κα 
πρζπει να περιζχουν αλάτι, κα δίνονται ωσ αρικμόσ «άναλων». Αντίςτοιχα 
οι μερίδεσ που δεν πρζπει να περιζχουν λίποσ κα δίνονται ωσ αρικμόσ 
«άλιπων»  και εφόςον απαιτείται και αρικμόσ μερίδων «άλιπων – άναλων». 
Για τα είδθ αυτά κα υπάρχει ειδικι ςιμανςθ ςτθ ςυςκευαςία. 

13. Τα ηυμαρικά ι ρφηι των πακολογικϊν διαιτϊν δεν κα υπόκεινται ςτθν 
διαδικαςία προςκικθσ λίπουσ. 





14. Το γάλα που κα χρθςιμοποιείται ςτθν παραςκευι των ειδϊν των διαιτϊν 
των πακολογικϊν αςκενϊν (πουρζ) κα είναι περιεκτικότθτασ 0% - 2% ςε 
λιπαρά. 

15. Θ ρζγγα καπνιςτι κα είναι φιλζτο. 

16. Τα φαγθτά κα είναι καλοβραςμζνα ι καλοψθμζνα λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 
ιδιαιτερότθτα των αςκενϊν. 

17. Φαγθτά όπωσ λαδερά και ςοφπεσ κα ζχουν τθ ςωςτι αναλογία ςε ςάλτςα ι 
υγρό και ρφηι ι ηυμαρικό ι ανάλογο ςτερεό περιεχόμενο.  

18. Να χρθςιμοποιοφνται αυγά νωπά και όχι ςκόνθ αυγοφ.  

19. Ππου απαιτείται χριςθ άλλων λιπαρϊν πζραν του ελαιολάδου να 
χρθςιμοποιείται μαργαρίνθ Α’ ποιότθτασ. 

20. Απαγορεφεται θ χριςθ του αλεφρου για τθν παραςκευι των φαγθτϊν (ςαν 
πρόςκετο ςτισ ςάλτςεσ ι για ςυμπφκνωςθ τθσ ςοφπασ). 

21. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ μεταλλαγμζνων προϊόντων για τθν 
παραςκευι των γευμάτων. 

22. Τα ηυμαρικά και το ρφηι να είναι Α’ ποιότθτασ και ωσ ακολοφκωσ: 

Για ηυμαρικά           
Σπαγγζτι Νο 6, φιογάκια, βίδεσ, πζνεσ, 

μακαρονάκι κοφτό, χυλοπιτάκι, ταλιατζλεσ 

Για παςτίτςιο             Νοφμερο 3 

Κρικαράκι                    Μζτριο 

Για πιλάφι                  Καρολίνα 

Για ςοφπεσ                 Καρολίνα 

Για ριηότο                 φηι τφπου blue-bonnet 

ΑΚΟ 3.  ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ ΣΥΝΚΕΣΘ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  

Θ ςφνκεςθ των γευμάτων ανά κατθγορία διαίτων, ενδεικτικά και ςφμφωνα με το ΕΝΛΑΛΟ 

ΜΕΛΔΟΛΟΓΛΟ –ΡΟΣΟΣΤΟΛΟΓΛΟ ΝΟΣΘΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΚΕΝΩΝ ζχει ωσ εξισ : 

ΛΛ. ΜΕΣΘΜΕΛ - ΔΕΛΡΝΟ 

 ΜΕΣΘΜΕΛ /  ΔΕΛΡΝΟ  (τα είδθ είναι ενδεικτικά) 

 κρζασ ι ψάρι ι καλαςςινά ι κοτόπουλο ι κιμά 

 Ρατάτα ι ηυμαρικά ι ρφηι 

      





Ι λαδερό φαγθτό με πατάτα ι γεμιςτά ι παςτίτςιο ι μουςακά ι κολοκυκάκια γεμιςτά ι 

λαχανοντολμάδεσ ι μελιτηάνεσ παπουτςάκια   

Συμπλιρωμα γεφματοσ ι δείπνου   

Ροικιλίεσ γαρνιτοφρασ επιλογισ του Τμιματοσ Διατροφισ  (τα είδθ είναι ενδεικτικά) 

 Σαλάτα νωπι ι βραςτι ι/και τυρί φζτα ι ανκότυρο ι/και κρζμα ι γιαοφρτι ι ηελζ ι 

ρυηόγαλο 

 Φροφτο εποχισ ι κομπόςτα 

 Σοφπ,   Ψωμί ι φρυγανιζσ 

   Β) Ρρωινό   (τα είδθ είναι ενδεικτικά) 

 Γάλα ι τςάι   

 Ψωμί ι φρυγανιζσ ι δθμθτριακά πρωινοφ  

 Ηάχαρθ, βοφτυρο, μζλι ι μαρμελάδα ι αβγό ι ανκότυρο ι τυρί φζτα 

 Κρζμα ι τυρόπιτα ι ςπανακόπιτα   

ΕΡΛΣΘΜΕΣ ΓΛΟΤΕΣ 

Οι επίςθμεσ γιορτζσ και αργίεσ κα ζχουν διαφοροποίθςθ των μενοφ ςφμφωνα με τα  

ζκιμα και παραδόςεισ των Ελλινων.  

ΑΚΟ 4. ΡΛΝΑΚΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΩΝ ΜΕΛΔΩΝ-ΜΕΛΔΟΛΟΓΛΟ 

Σε οριςμζνα ςθμεία ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν, και όπου δεν 

είναι εφικτι θ πλιρθσ τεχνικι περιγραφι των ηθτουμζνων ειδϊν, αναφζρονται 

ενδεικτικά ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι εμπορικά ςιματα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα 

ηθτοφμενα προϊόντα είναι απλϊσ αντίςτοιχα ι ιςοδφναμα των ενδεικτικϊσ 

αναφερομζνων. Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν 

προςφορζσ για αντίςτοιχα προϊόντα τεκμθριϊνοντασ με τον καλφτερο, κατά τθν 

κρίςθ τουσ, τρόπο τθν αντιςτοιχία. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ 1 

  ΕΛΔΟΣ ΤΟΦΛΜΟΥ ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

  ΡΛΝΑΚΑΣ 1   





 
Ηάχαρθ άςπρθ Φακελάκι 5γρ. 

 
Τςάι Φακελάκι 1 

 
Χαμομιλι Φακελάκι 1 

 
Χυμόσ 100% φυςικόσ ατομικό κουτάκι 250ml 

 
Βουτυράκι (αγνό) ατομικό 10γρ. 

 
Μαργαρίνθ ατομικό 10γρ. 

 
Μαρμελάδα (διάφορεσ γεφςεισ) ατομικό 20γρ. 

 
Μζλι ατομικό 20γρ 

        

  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΛΚΑ     

 
Γάλα αγελάδοσ φρζςκο 1,5% λιπαρά κουτί 2Lt 

 
Γάλα αγελάδοσ φρζςκο 3-4% λιπαρά κουτί 2Lt 

 
Γάλα αγελάδοσ φρζςκο 1,5% λιπαρά κουτί 1Lt 

 
Γάλα αγελάδοσ φρζςκο 3-4% λιπαρά κουτί 1Lt 

 
Γάλα αγελάδοσ φρζςκο 3-4% λιπαρά κουτί ½ Lt 

 
Γιαοφρτι αγελάδοσ 2% λιπαρά τεμάχιο 200γρ. 

 
Γιαοφρτι αγελάδοσ 3-4% λιπαρά τεμάχιο 200γρ. 

 
Τυρί Φζτα τεμάχιο 50γρ. 

 
Τυρί Καςζρι τεμάχιο 50γρ. 

 
Τυρί  Ανκότυρο τεμάχιο 60γρ. 

 
Τυρί τριμμζνο Κεφαλοτφρι τεμάχιο 15γρ. 

        

  ΨΩΜΛ - ΔΘΜΘΤΛΑΚΑ     

 
Ψωμάκι άςπρο (φρζςκο) ατομικό 60-70γρ. 

 
Ψωμάκι ολικισ άλεςθσ (φρζςκο) ατομικό 60-70γρ. 

 
Ψωμάκι ολικισ άλεςθσ (φρζςκο) ατομικό 30-35γρ. 





 
Φρυγανιζσ ςιταρζνιεσ ατομικι ςυςκευαςία 2.τμχ. 

 
Φρυγανιζσ ςικάλεωσ ατομικι ςυςκευαςία 2τμχ. 

 

Μπαγκζτα άςπρθ ι ςικάλεωσ με τυρί, 

ντομάτα 
τεμάχιο 1 

 

Μπαγκζτα άςπρθ ι ςικάλεωσ με τυρί, 

γαλοποφλα, ντομάτα 
τεμάχιο 1 

 

Μπαγκζτα άςπρθ ι ςικάλεωσ με τόνο 

και μαγιονζηα 
τεμάχιο 1 

 

Αραβικι πίτα με γαλοποφλα, τυρί και 

τυρί κρζμα 
τεμάχιο 1 

 

Μπαγκζτα άςπρθ ι ςικάλεωσ με 

κοτοςαλάτα 
τεμάχιο 1 

 

Τοςτ ηαμπόν γαλοποφλασ, τυρί και 

βοφτυρο άςπρο/ ολικισ 
τεμάχιο 1 

 
Τοςτ, τυρί και ντομάτα τεμάχιο 1 

        

  ΓΛΥΚΑ     

 
Κρζμα γλυκιά (βαςνίλια - ςοκολάτα) ατομικι 200γρ. 

 
Κρζμα άγλυκθ ατομικι 200γρ. 

 
Κομπόςτα γλυκιά ατομικι 150γρ. 

 
Κομπόςτα άγλυκθ ατομικι 150γρ. 

 
Ηελζ με ηάχαρθ (διάφορεσ γεφςεισ) ατομικό 150γρ. 

 

Ηελζ άγλυκο (χωρίσ ηάχαρθ και 

γλυκαντικι ουςία) 
ατομικό 150γρ. 

 

Ηελζ χωρίσ  ηάχαρθ (με άλλθ γλυκαντικι 

ουςία-διάφορεσ γεφςεισ) 
ατομικό 150γρ. 

 
υηόγαλο ατομικό 200γρ. 

 
Κρζμα καραμελζ ατομικό 200γρ. 

        

  ΦΟΥΤΑ     





 
Μιλο γκόλντεν τεμάχιο 200γρ. 

 
Μιλο ςτάρκιν τεμάχιο 200γρ. 

 
Ρορτοκάλι τεμάχιο 200γρ. 

 

Φρουτοςαλάτα (φρζςκα φροφτα 

εποχισ) 
μερίδα 200γρ. 

 
Αχλάδι μερίδα 200γρ. 

 
Ακτινίδιο μερίδα 200γρ. 

 
Μπανάνα μερίδα 200γρ. 

 
Βανίλιεσ/ Δαμάςκθνα μερίδα 150γρ. 

 
Λεμόνια κιλό   

        

  ΣΑΛΑΤΕΣ     

 
Λάχανο ωμό - καρότο ωμό μερίδα 150γρ. -  50γρ. 

 
Μαροφλι - κρεμμφδι χλωρό μερίδα 100γρ. - 10γρ. 

 
Ντομάτα μερίδα 200γρ. 

 
Αγγοφρι μερίδα 150γρ 

 
Ντομάτα – αγγοφρι μερίδα 150γρ. -  50γρ. 

 
Ντομάτα - αγγοφρι - πιπεριά μερίδα 150γρ.- 50γρ. 50.γρ 

 
Κολοκυκάκια βραςτά μερίδα 200γρ. 

 
Κολοκυκάκια βραςτά μερίδα 100γρ. 

 
Καρότα βραςτά μερίδα 200γρ. 

 
Καρότα βραςτά μερίδα 100γρ. 

 
Κολοκυκάκια και καρότα βραςτά μερίδα 150γρ-150γρ 

 
Βλιτα/ χόρτα εποχισ μερίδα 250γρ. 

 
Καρότο τριμμζνο ςαλάτα μερίδα 150γρ. 

 
Κουνουπίδι βραςτό μερίδα 300γρ. 

 
Κουνουπίδι βραςτό μερίδα 150γρ. 





 
Μπρόκολο βραςτό μερίδα 300γρ. 

 
Μπρόκολο βραςτό μερίδα 150γρ. 

 

Ρατατοςαλάτα (πατάτα, αγγουράκι 

τουςί, κρεμμφδι, μαϊντανό, μουςτάρδα) 
μερίδα 200γρ πατάτα  

 
Ρατάτα βραςτι και καρότα βραςτά μερίδα 200γρ -100γρ 

 

Ρατάτα βραςτι και κολοκυκάκια 

βραςτά 
μερίδα 150γρ-150γρ 

 
Ρατάτα-κολοκφκι-καρότα βραςτά μερίδα 150γρ.-100γρ.-50γρ. 

 

Ανάμεικτα λαχανικά ςαλάτα 

(φαςολάκια ςτρογγυλά, καρότα, 

καλαμπόκι, πιπεριζσ) 

μερίδα 250γρ. 

 

Ανάμεικτα λαχανικά ςαλάτα (μπρόκολο, 

καρότο, κουνουπίδι) 
μερίδα 300γρ. 

 
Φαςολάκια ςτρογγυλά ςαλάτα μερίδα 300γρ. 

        

  ΑΜΥΛΟΥΧΕΣ ΤΟΦΕΣ     

 
Ρατάτα βραςτι μερίδα 250γρ. 

 
Ρατάτα βραςτι μερίδα 150γρ. 

 
Ρατάτα ψθτι (φοφρνου) μερίδα 250γρ. 

 
Ρατάτα ψθτι (φοφρνου) μερίδα 150γρ. 

 
Ρουρζσ μερίδα 200γρ. 

 
Ρουρζσ μερίδα 100γρ. 

 
Ριλάφι με ηωμό κρζατοσ μερίδα 250γρ. 

 
Ρατάτεσ γιαχνί μερίδα 250γρ. 

 
Ρατάτεσ γιαχνί μερίδα 150γρ. 

 
Κουσ κουσ μερίδα 250γρ. 

 
Κουσ κουσ μερίδα 150γρ. 

 
Κουσ κουσ με ανάμεικτα λαχανικά μερίδα 300γρ. 





 
Κουσ κουσ με ανάμεικτα λαχανικά μερίδα 150γρ. 

 
φηι ςπυρωτό βραςτό (ριηότο) μερίδα 250γρ. 

 
φηι ςπυρωτό βραςτό (ριηότο) μερίδα 150γρ. 

 
φηι λαπά βραςτό μερίδα 250γρ. 

 
φηι λαπά βραςτό μερίδα 150γρ. 

 
φηι με ανάμεικτα λαχανικά μερίδα 250γρ. 

 
φηι με ανάμεικτα λαχανικά μερίδα 150γρ. 

 
Κρικαράκι βουτφρου μερίδα 250γρ. 

 
Κρικαράκι βουτφρου μερίδα 150γρ. 

 
Κρικαράκι γιουβζτςι μερίδα 250γρ. 

 
Κρικαράκι γιουβζτςι μερίδα 150γρ. 

 
Ηυμαρικά βουτφρου μερίδα 250γρ. 

 
Ηυμαρικά βουτφρου μερίδα 150γρ. 

 
Ηυμαρικά με ςάλτςα ντομάτασ μερίδα 300γρ. 

 
Ηυμαρικά με ςάλτςα ντομάτασ μερίδα 150γρ. 

 
Ηυμαρικά au gratin μερίδα 400γρ. 

        

  ΣΟΥΡΕΣ     

 
Σοφπα με ηωμό κοτόπουλο, ρφηι μερίδα 250γρ. 

 
Σοφπα με ηωμό κοτόπουλο, φιδζ μερίδα 250γρ. 

 
Σοφπα με ηωμό μοςχάρι, ρφηι μερίδα 250γρ. 

 
Σοφπα με ηωμό μοςχάρι, φιδζ μερίδα 250γρ. 

 
Νερόςουπα, ρφηι/ φιδζ μερίδα 250γρ. 

 

Κοτόπουλο βραςτό - ςοφπα αυγολζμονο 

(με λαχανικά) 
μερίδα 150γρ.-250γρ. 

 

Μοςχάρι βραςτό - ςοφπα αυγολζμονο 

(με λαχανικά) 
μερίδα 150γρ.-250γρ. 





 

Κοτόπουλο βραςτό ςοφπα με ρφηι ι 

φιδζ 
μερίδα 150γρ.-250γρ. 

 

Κοτόπουλο βραςτό ςοφπα με ρφηι ι 

φιδζ 
μερίδα 90γρ.-250γρ. 

 
Μοςχάρι βραςτό ςοφπα με ρφηι ι φιδζ μερίδα 150γρ.-250γρ. 

 
Μοςχάρι βραςτό ςοφπα με ρφηι ι φιδζ μερίδα 90γρ.-250γρ. 

 

Χορτόςουπα (λαχανικά ανάμικτα με 

λίγο ρφηι ι ηυμαρικό π.χ. πεπονάκι/ 

αςτράκι). 

μερίδα 350γρ. 

        

  ΡΟΥΛΕΛΚΑ     

 
Κοτόπουλο ψθτό μερίδα 250γρ. 

 

Κοτόπουλο βραςτό (με κόκαλο) (με ι 

χωρίσ ηωμό) 
μερίδα 250γρ. 

 
Κοτόπουλο κοκκινιςτό μερίδα 250γρ. 

 
Κοτόπουλο λεμονάτο ψθτό μερίδα 250γρ. 

 
Κοτόπουλο με φαςολάκια μερίδα 250γρ.-200γρ. 

 
Κοτόπουλο με μπάμιεσ μερίδα 250γρ.-200γρ. 

 
Κοτόπουλο με αρακά μερίδα 250γρ.-200γρ. 

 

Κοτόπουλο φιλζτο ςχάρασ/ κοκκινιςτό/ 

λεμονάτο 
μερίδα 150γρ. 

 

Κοτόπουλο φιλζτο ςχάρασ/ κοκκινιςτό/ 

λεμονάτο 
μερίδα 100γρ. 

 
Κοτόπουλο ςνίτςελ μερίδα 150γρ. 

 
Κοτόπουλο ςουβλάκι μερίδα 150γρ. 

 
Γαλοποφλα ψθτι (φιλζτο) μερίδα 150γρ. 

 
Γαλοποφλα ψθτι (φιλζτο) μερίδα 90γρ. 

 
Κοτόπουλο μπιφτζκι ςχάρασ μερίδα 150γρ. 

 
Κοτόπουλο μπιφτζκι ςχάρασ μερίδα 100γρ. 





 
      

 
ΜΟΣΧΑΛ     

 
Μοςχάρι ψθτό νουά μερίδα 150γρ. 

 
Μοςχάρι ψθτό νουά μερίδα 100γρ. 

 

Μοςχάρι κοκκινιςτό/ λεμονάτο/ 

ριγανάτο/ τασ κεμπαπ 
μερίδα 150γρ. 

 

Μοςχάρι κοκκινιςτό/ λεμονάτο/ 

ριγανάτο/ τασ κεμπαπ 
μερίδα 100γρ. 

 
Μοςχάρι βραςτό (με ι χωρίσ ηωμό) μερίδα 150γρ. 

 
Μοςχάρι βραςτό (με ι χωρίσ ηωμό) μερίδα 100γρ. 

 
Μοςχάρι με αρακά μερίδα 120γρ.-200γρ. 

 
Μοςχάρι με μελιτηάνεσ μερίδα 120γρ. - 200γρ. 

 
Μοςχάρι με κολοκυκάκια (ραγοφ) μερίδα 120γρ.-300γρ. 

 
Μοςχάρο κοκκινιςτό με πλιγοφρι μερίδα 120γρ. - 200γρ. 

 
Μοςχάρι γιουβζτςι μερίδα 120γρ.-200γρ 

 
      

 
ΧΟΛΛΝΟ     

 
Μπριηόλα χοιρινι (λαιμοφ) μερίδα 250γρ. 

 
Μπριηόλα χοιρινι (παϊδάκι) μερίδα 150γρ. 

 
Χοιρινό ψθτό μερίδα 150γρ. 

 
Χοιρινό ψθτό μερίδα 100γρ. 

 
Χοιρινό με ςζλινο μερίδα 120γρ.-300γρ. 

 
Χοιρινό λεμονάτο μερίδα 150γρ. 

 
Χοιρινό λεμονάτο μερίδα 100γρ. 

 
Χοιρινό ςνίτςελ μερίδα 200γρ. 

 
      

 
ΚΛΜΑΔΕΣ     





 
Μπιφτζκι (νωπό) ςχάρασ μερίδα 150γρ. 

 
Μπιφτζκι (νωπό) ςχάρασ μερίδα 100γρ. 

 
Μουςακάσ μερίδα 400γρ. 

 
Σουτηουκάκια μερίδα 150γρ. 

 
Κεφτζδεσ μερίδα 150γρ. 

 
Γιουβαρλάκια αυγολζμονο μερίδα 350γρ. 

 
Μελιτηάνεσ παπουτςάκια μερίδα 400γρ. 

 

Κολοκυκάκια γεμιςτά με ρφηι και κιμά 

αυγολζμονο 
μερίδα 400γρ. 

 
Λαχανοντολμάδεσ μερίδα 400γρ. 

 
Ραςτίτςιο μερίδα 400γρ. 

 
Ηυμαρικά με κιμά μερίδα 200γρ.- 100γρ. 

        

  ΑΥΓΑ     

 
Αυγό βραςτό τεμάχιο 1 

 
Ομελζτα ςκζτθ 2 αυγά   

 
Απςράδια βράςτα/ ποςζ 2 αυγά 50γρ-50γρ - 200γρ. 

 
Ομελζτα τυρί, πατάτεσ μερίδα 50γρ. - 200γρ. 

        

  ΑΛΕΣΜΕΝΑ     

 

Γάλα 400μλ, κουακερ 30γρ, μζλι 10ml μερίδα 400-420γρ 

 

Κοτόπουλο ι μοςχάρι 125γρ, Ρατάτα 

βραςτι 65γρ Καρότο βραςτό 25γρ, 

ςζλινο, ηωμό κρζατοσ 200 ml. Σε κάκε 

μερίδα 25γρ ελαιόλαδο και δφο 

αςπράδια βραςμζνων αυγϊν (από αυγά 

65-70γρ) 

μερίδα 480 – 510γρ 

 

Μπανάνα 100γρ, μιλο ι αχλάδι 

(εναλλάξ) 100γρ., χυμό πορτοκάλι 100γρ 
μερίδα 280 – 300 γρ 





        

  ΟΣΡΛΑ ΚΑΛ ΛΑΔΕΑ     

 
Φακζσ  μερίδα 350γρ. 

 
Φαςολάδα μερίδα 350γρ. 

 
Γίγαντεσ (φοφρνου) πλακί μερίδα 350γρ. 

 
Φαςολάκια λαδερά με πατάτεσ μερίδα 250γρ. - 150γρ. 

 
Αρακάσ λαδερόσ με πατάτεσ μερίδα 250γρ. - 150γρ. 

 

Αγκινάρεσ αλα πολίτα με πατάτεσ και 

καρότα 
μερίδα 150γρ. - 100γρ.-100γρ 

 
Μελιτηάνεσ ιμάμ με πατάτεσ μερίδα 300γρ. -100γρ. 

 
Σπανακόρυηο μερίδα 400γρ. 

 
Μπριάμ μερίδα 350γρ. 

 
Γεμιςτά (χωρίσ κιμά) μερίδα 400γρ. 

 
Ρραςόρυηο μερίδα 350γρ. 

 
Ανάμεικτα λαχανικά κοκκινιςτά λαδερά μερίδα 350γρ. 

        

  ΨΑΛΑ – ΚΑΛΑΣΣΛΝΑ     

 
Ψάρι φιλζτο ψθτό/ ατμοφ μερίδα 200γρ. 

 
Ψάρι φιλζτο ψθτό/ ατμοφ μερίδα 120γρ. 

 
Ψάρι φιλζτο φοφρνου πλακί με πατάτεσ μερίδα 200+150γρ. 

 
Ψάρι φιλζτο φοφρνου πλακί με πατάτεσ μερίδα 120+150γρ. 

 

Γλϊςςα φιλζτο βραςτι/ ςτον ατμό/ 

φοφρνου/ λεμονάτθ/ τθγανιτι μερίδα 200γρ. 

 

Γαλζοσ φιλζτο τθγανιτόσ/ φοφρνου μερίδα 120γρ. 

 
Ψαρόςουπα (γαλζοσ φιλζτο) μερίδα 200γρ. 

 
Σολωμόσ ςτον ατμό μερίδα 120γρ. 

 
Γαφροσ ψθτόσ ριγανάτοσ μερίδα 120γρ. 





        

  ΔΘΜΘΤΛΑΚΑ ΟΛΛΚΘΣ ΑΛΕΣΘΣ     

 
Ηυμαρικά ολικισ άλεςθσ μερίδα 250γρ. 

 
Ηυμαρικά ολικισ άλεςθσ μερίδα 150γρ. 

 
Ηυμαρικά ολικισ άλεςθσ με κιμά μερίδα 200γρ.- 100γρ. 

 

Ηυμαρικά ολικισ άλεςθσ με ςάλτςα 

ντομάτασ μερίδα 300γρ. 

 

Ηυμαρικά ολικισ άλεςθσ με ςάλτςα 

ντομάτασ μερίδα 150γρ. 

 
φηι καςτανό ςπυρωτό βραςτό μερίδα 250γρ. 

 
φηι καςτανό ςπυρωτό βραςτό μερίδα 150γρ. 

 
φηι καςτανό με ανάμεικτα λαχανικά μερίδα 250γρ. 

 
φηι καςτανό με ανάμεικτα λαχανικά μερίδα 150γρ. 

  ΡΛΝΑΚΑΣ 2   

 
Γλυκαντικι ουςία  φακελάκι 2-3γρ. 

 
Νescafe φακελάκι 2γρ. 

        

  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΛΚΑ     

 
Γάλα αγελάδοσ φρζςκο 0% λιπαρά κουτί 1Lt 

 
Γάλα εβαπορζ πλιρεσ 8% λιπαρά κουτί 410γρ. 

 

Γάλα εβαπορζ μερίδεσ, πλιρεσ 8% 

λιπαρά 
ατομικι μερίδα 15γρ. 

 
Γάλα αγελάδοσ άπαχο ςε ςκόνθ κουτι 500gr 

 
Γιαοφρτι αγελάδοσ 0% λιπαρά τεμάχιο 200γρ. 

 
Τυράκια τρίγωνα πακζτο 24μχ. 400γρ. 

        

  ΨΩΜΛ - ΔΘΜΘΤΛΑΚΑ     





 
Δθμθτριακά CornFlakes  μερίδα 40γρ. 

 
Δθμθτριακά BranFlakes  μερίδα 40γρ. 

 
Ψωμί ελεφκερο γλουτζνθσ μερίδα 60γρ 

 
Τυρόπιτα τεμάχιο 300γρ. 

 
Σπανακόπιτα τεμάχιο 300γρ. 

 
Ηαμπονοτυρόπιτα τεμάχιο 300γρ. 

 
Ταραμοςαλάτα μερίδα 100γρ. 

 
Ελιζσ Καλαμϊν μερίδα 50γρ. 

 
Ρίτα (ςουβλάκι) μερίδα 70γρ. 

 
Κρακερ τυριοφ (μικρά) ατομικι ςυςκευαςία 40 - 45γρ. 

        

  ΓΛΥΚΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΛΚΑ     

 

Σιροπιαςτά (Κανταΐφι/ μπακλαβάσ/ 

γιαννιϊτικο) 
τεμάχιο 1 

 
Γαλακτομποφρεκο τεμάχιο 1 

 
Cheesecake τεμάχιο 1 

 
Τάρτα φροφτων/Κοκ/ Εκλζρ τεμάχιο 1 

 
Ραγωτό κυπελάκι 150γρ. 

 
Μθλόπιτα τεμάχιο 1 

 
Κζικ απλό τεμάχιο 120γρ 

 
Τςουρζκι τεμάχιο 1 

 
Χαλβάσ μερίδα 70γρ 

 
Αναψυκτικό τφπου Coca cola τενεκεδάκι 330ml  

 
Αναψυκτικό τφπου Sprite τενεκεδάκι 330ml  

 
Αναψυκτικό τφπου Fanta τενεκεδάκι 330ml  

 
Αναψυκτικό τφπου Coca cola μπουκάλι 1,5Lt 

 
Αναψυκτικό τφπου Sprite μπουκάλι 1,5Lt 





 
Αναψυκτικό τφπου Fanta μπουκάλι 1,5Lt 

        

  ΓΕΥΜΑΤΑ     

 
Ηυμαρικά χωρίσ γλουτζνθ βουτφρου μερίδα 250γρ 

 
Ηυμαρικά χωρίσ γλουτζνθ βουτφρου μερίδα 150γρ 

 
Ηυμαρικά χωρίσ γλουτζνθ με κιμά μερίδα 200γρ-100γρ 

 

Ηυμαρικά χωρίσ γλουτζνθ με ςάλτςα 

ντομάτασ 
μερίδα 300γρ 

 
Αρνί ψθτό μερίδα 350γρ. 

 
Αρνί ψθτό (μποφτι) μερίδα 150γρ. 

 
Αρνί φρικαςζ-μαροφλι μερίδα 350γρ.-300γρ. 

 
Κατςίκι ψθτό/ λεμονάτο μερίδα 350γρ. 

 

Κατςίκι λεμονάτο (χωρίσ κόκκαλο) μερίδα 150γρ. 

        

  ΨΑΛΑ – ΚΑΛΑΣΣΛΝΑ     

 
Σουπιζσ γιαχνί με πατάτεσ μερίδα 200γρ. -250γρ. 

 
Σουπιζσ με ςπανάκι μερίδα 150γρ. -250γρ. 

 
Χταπόδι με μακαρονάκι κοφτό μερίδα 150γρ. -200γρ. 

 
υηότο καλαςςινϊν μερίδα 250γρ. 

  ΡΛΝΑΚΑΣ 3   

  ΔΛΑΦΟΑ ΕΛΔΘ     

 
Τραχανάσ ςοφπα (ξινόσ/γλυκόσ) τεμάχιο 250γρ. 

 
Κακάο ςκόνθ κουτί 250γρ. 

 

Μπαγκζτα άςπρθ ι ςικάλεωσ με 

ομελζτα από αςπράδια αυγοφ και τυρί 

κρζμα 

τεμάχιο 1 

 

Μπαγκζτα άςπρθ ι ςικάλεωσ με τυρί 

φζτα, ελιά και ντομάτα 
τεμάχιο 1 





 
Κοτόπουλο αλά κρζμ με μανιτάρια τεμάχιο 150γρ. 

 
Σαλάτα Οςπρίων μερίδα 350γρ. 

 
Σαλάτα Οςπρίων (ςυνοδευτικό) μερίδα 200γρ. 

 
Φάβα μερίδα 350γρ. 

 
Φάβα (ςυνοδευτικό) μερίδα 200γρ. 

 
εβικάδα Σίφνου μερίδα 350γρ. 

 

Ηυμαρικά με άςπρθ ςάλτςα, πιπεριζσ 

και μανιτάρια 
μερίδα 350γρ. 

 

Φαςκόμθλο/τςάι του βουνοφ/ τιλιο/ 

μαντηουράνα 
φακελάκι 1 

 

Μπαγκζτα άςπρθ ι ςικάλεωσ με ψθτά 

λαχανικά, πατζ ελιάσ και ντομάτα 
τεμάχιο 1 

 
Κιμαδόπιτα τεμάχιο 300γρ 

 
Κοτόπιτα τεμάχιο 300γρ 

 
      

 
ΕΡΟΧΛΑΚΑ ΕΛΔΘ     

 
Νεκταρίνια τεμάχιο 200 γρ 

 
Σταφφλι ςταφίδα μερίδα 100 γρ 

 
Βερίκοκα μερίδα 200 γρ 

 
οδάκινο μερίδα 200 γρ 

 
Κεράςια μερίδα 120 γρ 

 
Ρεπόνι μερίδα 200 γρ 

 
καρποφηι μερίδα 250 γρ 

 
παντηαροςαλάτα μερίδα 250 γρ 

 
μουςακάσ νθςτίςιμοσ μερίδα 350 γρ 

 

 





Για τθν οικονομικι αξιολόγθςθ,  οι ενδεικτικζσ ποςότθτεσ προμικειασ κάκε είδουσ, 

κα κακορίηονται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ 

εκάςτοτε διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και κα αποτελοφν απλι εκτίμθςθ, ςφμφωνα με 

τισ ανάγκεσ του Τμιματοσ Διατροφισ ςε προθγοφμενο αντίςτοιχο χρονικό 

διάςτθμα. Οι ποςότθτεσ αυτζσ δεν μπορεί να είναι, ςε καμία περίπτωςθ, 

δεςμευτικζσ και δφναται να μεταβάλλονται χωρίσ κανζνα περιοριςμό, ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ των αςκενϊν και του ςιτιηόμενου προςωπικοφ, κατά τθν κρίςθ του 

Τμιματοσ Διατροφισ.    

ΑΚΟ 5. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΦΕΕΓΓΥΟΤΘΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Θ ςυμμετζχουςα εταιρεία οφείλει να κατακζςει ςτον φάκελο τεχνικισ προςφοράσ 

κατάλλθλα προςαρμοςμζνα ςτισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του παρόντοσ ζργου, τα 

παρακάτω ςτοιχεία: 

I. Μελζτθ ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ ςτα Κρίςιμα Σθμεία Ελζγχου 
(HACCP) – μζτρα ελζγχου των διεργαςιϊν- διαδικαςίεσ 
παρακολοφκθςθσ που καταδεικνφουν τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ- 
ςφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Τροφίμων ςυμβατό με ςχετικό 
πρότυπο ςφςτθμα (εκνικό ι διεκνζσ). 

II. Ζντυπα καταγραφισ του ςυςτιματοσ Διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία 
είναι τα ζντυπα τεκμθρίωςθσ του ελζγχου των ςυνκθκϊν που 
επθρεάηουν τθν αςφάλεια, ςτα πλαίςια τθσ παρακολοφκθςθσ των 
μζτρων που ζχουν λθφκεί και ςυμπλθρϊνονται από το προςωπικό ςε 
κακθμερινι βάςθ ι όποτε κακορίηεται. Απαραίτθτθ ελάχιςτθ ςφνκεςθ 
ςθμαντικϊν εντφπων τεκμθρίωςθσ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ που κα εφαρμοςτεί και κα κατατεκοφν, είναι: 

 Ζντυπο ελζγχου παραλαμβανομζνων πρϊτων υλϊν 
(κριτιρια παραλαβισ).  

 Ζντυπα παρακολοφκθςθσ των κρίςιμων ςθμείων ελζγχου. 
 Ζντυπο ελζγχου μθ ςυμμορφϊςεων (διορκϊςεων- 

διορκωτικϊν ενεργειϊν). Θ εταιρεία πρζπει να διαςφαλίηει 
ότι όταν παρουςιάηεται απόκλιςθ από τα κρίςιμα όρια ςτα 
Κρίςιμα Σθμεία Ελζγχου, τα προϊόντα που ενδεχομζνωσ 
ζχουν επθρεαςτεί, αναγνωρίηονται και ελζγχονται ωσ προσ 
τθ χριςθ και απορρίπτονται όπου είναι απαραίτθτο, 
καταγράφοντασ και εφαρμόηοντασ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

 Ρεριγραφι ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ που κα 
εφαρμοςτεί ςτο παρόν ζργο.  

III. Ζντυπα προγράμματοσ κακαριότθτασ και απολφμανςθσ 
 

Επιπλζον, κα πρζπει να υφίςταται: 

I. Θ φπαρξθ ςαφοφσ αντιςτοίχθςθσ των παραγράφων τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ με τα αξιολογοφμενα ςτοιχεία. 





II. Θ φπαρξθ ςυνεχόμενθσ αρίκμθςθσ και πίνακα περιεχομζνων του 
φακζλου. 

III. Θ μθ προςκικθ μθ ςχετικϊν με τα αξιολογοφμενα ςτοιχεία που απλά κα 
δυςχεραίνουν το ζργο τθσ αξιολόγθςθσ.  
 

Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ζχει το δικαίωμα να επιςκεφκεί τουσ 

χϊρουσ παραςκευισ φαγθτϊν όλων των εταιρειϊν (εναλλακτικϊν μονάδων 

παραγωγισ) που ςυμμετζχουν κακϊσ και να ηθτιςει τθ ςυνδρομι οποιουδιποτε 

κρατικοφ ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ ι εποπτεφοντοσ μθχανιςμοφ, προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει εάν τα όςα αναφζρονται ςτισ προςφορζσ ανταποκρίνονται ςτθν 

πραγματικότθτα. 

 

 

 

 

 




