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ΘΕΜΑ

ΑΙΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ζχοντασ υπόψθ
1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν
1.1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
1.2. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ»
1.3. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ»
1.4. του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ»
1.5. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007).
1.6. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ".
1.7. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ Νομικϊν προςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα".
1.8. Τισ διατάξεισ του Ν.4782/9-3-2021(Φ.Ε.Κ.36/Α/9-3-2021),’’Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ
διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία’’
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τθν με αρ. 37/20-05-2021 (κζμα 9ο), απόφαςθ ΔΣ ζγκριςθσ του πίνακα προγραμματιςμοφ διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021 και πιςτϊςεισ 2022
Το άρκρο 206 του Ν. 4820/2021 περί Υποχρεωτικότθτασ του εμβολιαςμοφ
Το γεγονόσ ότι ζνασ εκ των μαγείρων απουςιάηει από 1/9/2021 ςφμφωνα με τθν ανωτζρω νομοκεςία και είναι άγνωςτθ θ θμερομθνία
επιςτροφισ του ςτθν Υπθρεςία
ο
τθν με αρ. 62/14.01.2022 απόφαςθ Δ.Σ. (Κζμα 5 / ΑΔΑ: 6ΚΑΧ4690ΒΟ-ΔΣ) του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ Διαγωνιςτικισ
Διαδικαςίασ για τθν υπθρεςία τθσ Σίτιςθσ (CPV: 55322000-3) ςτο Γ. Ν. Άμφιςςασ
τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, καταχωρικθκε με α/α 174/20.01.2022 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν
Ρλθρωμισ ΑΔΑ: 6Γ274690ΒΟ-57Ω.
Τισ άμεςεσ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ

Προςκαλοφμε
Πλουσ, όςουσ ενδιαφζρονται να κατακζςουν προςφορά για τθν υπθρεςία τθσ Σίτιςθσ (CPV: 55322000-3) ςτο Γ. Ν. Άμφιςςασ,
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 3.199,98 € ςυμπ. ΦΠΑ 13%, ιτοι 200,00€ ςυμπ. ΦΠΑ 13% θμερθςίωσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ
τθν Ρλζον Συμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ Ρροςφορά Αποκλειςτικά Βάςθ τθσ Τιμισ, τουσ μινεσ Φεβρουάριο και Μάρτιο 2022, (16

θμζρεσ) και πιο ςυγκεκριμζνα:




από 14/02/2022 μζχρι και 18/02/2022
από 28/02/2022 μζχρι και 05/03/2022
από 21/03/2022 μζχρι και 25/03/2022

Οι απαιτιςεισ και οι ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περιγράφονται ςτθν παροφςα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ)
θσ
Η Πρόςκλθςθ κα λάβει δθμοςιότθτα ςτο ΚΗΜΔΗ, ΔΙΑΤΓΕΙΑ, site 5 ΤΠΕ και site Γ. Ν. Άμφιςςασ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ ςτισ 28.01.2022 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10.00 από τθν αρμόδια
επιτροπι.
Η τελευταία μζρα υποβολισ προςφορϊν είναι θ προθγοφμενθ τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ 27.01.2022 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα
14.00
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Οι προςφορζσ κα αποςτζλλονται με email ςτο log1@gnamfissas.gr , όπου κα πρωτοκολλείται το κυρίωσ ςϊμα του email με ευκφνθ του
αρμοδίου υπαλλιλου (ΡΟΣΟΧΘ!!! θ οικονομικι προςφορά πρζπει να είναι ςε μορφι ςυμπιεςμζνου & κρυπτογραφθμζνου φακζλου), και
κα περιλαμβάνουν:
1.

Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει:
1.1. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ
1.2. Να δθλϊνεται ότι, ο προςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ
1.3. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το
(Ραράρτθμα II)

Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ:
Θ θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν (δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ).
Για τισ περιπτϊςεισ (γ) και (δ), τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν :






οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
ο Ρρόεδροσ ι ο Διευκφνοντασ Σφμβουλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.)
ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τουσ Συνεταιριςμοφσ.
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.
Κάκε μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου
Αντίγραφο φορολογικισ ενθμερότθτασ
Αντίγραφο αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ:

α) Για τα φυςικά πρόςωπα να προςκομιςτεί Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και οι μεταβολζσ
του.
β) Κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό, κατά περίπτωςθ, Φ.Ε.Κ., ι
επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ. Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Ρρόεδροσ και ο
διευκφνων Σφμβουλοσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν µε
τθν υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό
αναλόγωσ µε τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου, πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ από το ΓΕΜΗ,
το οποίο να ζχει εκδοκεί τισ τελευταίεσ 30 θμζρεσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι να προςκομιςτεί ςτα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ
του διαγωνιςμοφ.
2.

Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», με ςαφι τεχνικι περιγραφι
(Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι ο προςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ Τεχνικισ περιγραφισ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ
Ραράρτθμα I).
3. Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά.
Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει:

τθν προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΡΑ

το ποςοςτό του ΦΡΑ

τον κωδικό και τθν τιμι του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν τθσ ΕΡΥ
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα πρζπει να είναι μικρότερεσ ι ίςεσ τθσ τιμισ Ραρατθρθτθρίου. Σε περίπτωςθ που το προςφερόμενο είδοσ δεν
περιλαμβάνεται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν ι δεν υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία των τεχνικϊν του χαρακτθριςτικϊν με κανζνα από τα είδθ του
Ραρατθρθτθρίου, αυτό πρζπει επίςθσ να δθλϊνεται ρθτά.
Για αποςτολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δθμιουργείτε αρχείο ςε μορφι pdf. Ρροχπόκεςθ είναι να ζχετε τθν εφαρμογι 7-Zip ι παρόμοια.
Με δεξί κλικ ςτο φάκελο επιλζγεται 7-Zip -> Ρροςκικθ ςε αρχείο ςυμπίεςθσ… Στο παράκυρο που κα εμφανιςτεί, υπάρχει ζνα πλαίςιο ςτθ
μζςθ και δεξιά με το όνομα Κρυπτογράφθςθ. Εκεί κα ειςάγεται 2 φορζσ τον κωδικό πρόςβαςθσ (πρζπει να είναι διαφορετικόσ για κάκε ςασ
προςφορά) του ςυμπιεςμζνου αρχείου και ςτθ ςυνζχεια, πατϊντασ ΟΚ, κα δθμιουργθκεί ζνα ςυμπιεςμζνο και κρυπτογραφθμζνο αρχείο.
(ΡΟΣΟΧΘ!!! Ο ΚΩΔΛΚΟΣ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΣ ΓΛΑΤΛ ΚΑ ΗΘΤΘΚΕΛ με νζο email, ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ &
ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΟΛΞΟΥΜΕ ΤΘΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ)

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ
_____________
κ.α.α.
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I (ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ)
Σεχνικζσ προδιαγραφζσ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν ςίτιςθσ (παραςκευισ και διανομισ φαγθτοφ) νοςθλευομζνων και προςωπικοφ του Γενικοφ
Νοςοκομείου Άμφιςςασ
Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ αποτελοφν τα ελάχιςτα αναγκαία χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ που απαιτοφνται,
προκειμζνου αυτι να προςδιοριςτεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, είναι δε απαράβατοι και
οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ
Αξιολόγθςθσ.
Γενικά
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, τόςο ςτο εργαςτιριο παραγωγισ, όςο και ςτουσ
χϊρουσ του νοςοκομείου, και ειδικότερα όςον αφορά ςτθν πρόλθψθ των τροφικϊν δθλθτθριάςεων και ςαλμονελϊςεων. Για το λόγο αυτό
ςυγκροτείται επιτροπι από ειδικοφσ επιςτιμονεσ, θ οποία κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο ελζγχει, μετά από
απροειδοποίθτθ επίςκεψθ ςε αυτοφσ τουσ χϊρουσ, και ειςθγείται ςτο διοικοφν όργανο. Επίςθσ, κα ζχει τθν υποχρζωςθ να δζχεται τθν
παρουςία ενόσ υπαλλιλου του νοςοκομείου, ο οποίοσ κα παρακολουκεί τισ διαδικαςίεσ παραςκευισ του φαγθτοφ ςτο εργαςτιριο
παραγωγισ, όταν και όςεσ φορζσ κρίνεται ςκόπιμο.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ζγγραφα με αποτελζςματα ελζγχων από τον ΕΦΕΤ ι άλλθ δθμόςια υπθρεςία, των δφο (2) τελευταίων
χρόνων. Επίςθσ, οφείλει να ενθμερϊνει το νοςοκομείο για τα αποτελζςματα 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.
Σρόποσ και χρόνοσ παραγγελίασ και παράδοςθσ των φαγθτϊν
1. Θ παραγγελία των πρωινϊν και των γευμάτων των αςκενϊν κα γίνεται από τθ νοςθλευτικι υπθρεςία ι από άλλο οριςμζνο από τθν
υπθρεςία υπάλλθλο (π.χ. μάγειρα υπθρεςίασ του νοςοκομείου), από τθν προθγοφμενθ θμζρα με κάκε πρόςφορο ζγγραφο τρόπο (π.χ.
θλεκτρονικά) βάςει του προγράμματοσ διατροφισ, με ςυνολικό αρικμό μερίδων.
2. Θ παράδοςθ του πρωινοφ και του δεκατιανοφ ςτο νοςοκομείο κα γίνεται ςτισ 7:30-8:00 κακθμερινά. Θ παράδοςθ του γεφματοσ και του
απογευματινοφ κα γίνεται ςτισ 12:30-13:00 κακθμερινά και θ παράδοςθ του δείπνου και του προ του φπνου γεφματοσ (όπου απαιτείται)
κα γίνεται ςτισ 18:30 – 19:00 κακθμερινά. Οι ϊρεσ παράδοςθσ του φαγθτοφ κα πρζπει να τθροφνται αυςτθρά για λόγουσ υγιεινισ και
αςφάλειασ των τροφίμων, κακϊσ και ομαλισ λειτουργίασ του νοςοκομείου.
3. Το νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να κακορίηει τον αρικμό των μερίδων ανάλογα με τον αρικμό των νοςθλευομζνων και των
εφθμερευόντων ιατρϊν ςε ποςοςτό μζχρι ± 20% τθσ παραγγελίασ τρεισ (3) ϊρεσ πριν τθν ϊρα παράδοςθσ του κάκε γεφματοσ.
4. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ανεξάρτθτα από καιρικζσ ςυνκικεσ ι άλλα ζκτακτα και μθ προβλζψιμα
φαινόμενα.
Ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι
 Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των φαγθτϊν κα πραγματοποιείται από επιτροπι παραλαβισ για το νοςοκομείο, ςτθν οποία κα
περιλαμβάνεται και το προςωπικό ΔΕ Μαγείρων που υπθρετεί ςε αυτό. Κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ θ παραλαβι κα γίνεται από
προςωπικό βάρδιασ οριςμζνο από τθ Διοίκθςθ. Θ παραλαβι των φαγθτϊν κα ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ θμεριςιου πρωτοκόλλου
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ με τθν υποχρεωτικι παρουςία του αναδόχου ι νόμιμου εκπροςϊπου του, που
προςυπογράφει μαηί με τθν επιτροπι παραλαβισ ι τον αρμόδιο υπάλλθλο ςχετικό πρωτόκολλο και κα ελζγχεται εάν θ παράδοςθ των
φαγθτϊν ζγινε ςφμφωνα με τθν παραγγελία και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ κακυςτεριςει να παραδϊςει τα φαγθτά ςτο νοςοκομείο ι παραλείψει να φζρει οριςμζνα από εκείνα που
παραγγζλκθκαν ι δεν τα παραδϊςει κακόλου ι ςε περίπτωςθ απόρριψθσ των ειδϊν και μθ αντικατάςταςισ τουσ ςε ταχκείςα προκεςμία
εντόσ μίασ ϊρασ το αργότερο, τότε το νοςοκομείο μπορεί να αγοράςει αυτά ι αντίςτοιχα προϊόντα από το ελεφκερο εμπόριο, οπότε θ
τυχόν επιπλζον διαφορά τθσ τιμισ μεταξφ τθσ ςυμβατικισ και τθσ εκ του ελεφκερου εμπορίου αγοράσ, κακϊσ και κάκε άλλθ πρόςκετθ
δαπάνθ που κα προκφψει από τθν αιτία αυτι, βαρφνουν τον ανάδοχο και καταλογίηονται ςε βάροσ του μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ
Διοίκθςθσ.
 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία υπόκειται ςτο άρκρο περί κυρϊςεων μετά τθν ποιοτικι
και ποςοτικι παραλαβι από τθν επιτροπι και θ οποία (απόκλιςθ) δεν είναι δυνατόν να διαπιςτωκεί λόγω τθσ φφςθσ τθσ, κατά το
δειγματολθπτικό ζλεγχο τθσ επιτροπισ παραλαβισ, το προςωπικό του τμιματοσ το οποίο κα τθ διαπιςτϊςει, ενθμερϊνει το τμιμα
προμθκειϊν του νοςοκομείου και ςυντάςςει αναφορά. Θ αναφορά αυτι καταγράφει τθν απόκλιςθ, υπογράφεται από το εμπλεκόμενο
προςωπικό του τμιματοσ, από τον ανάδοχο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του, ο οποίοσ ζχει προθγουμζνωσ κλθκεί να λάβει γνϊςθ, κακϊσ και
από τθν επιτροπι παραλαβισ, θ οποία επανακαλείται για να λάβει γνϊςθ του ςυμβάντοσ. Στθ ςυνζχεια θ αναφορά αυτι υποβάλλεται
ςτθν υπθρεςία και εκτιμάται αναλόγωσ.
Μεριδοποίθςθ-μεταφορά φαγθτοφ
 Τα δεκατιανά, τα απογευματινά και τα προ του φπνου γεφματα (όπου απαιτοφνται) κα παραδίδονται ςε ατομικι ςυςκευαςία
 Το πρωινό, το γεφμα και το δείπνο κα μεταφζρονται από υπαλλιλουσ τθσ εταιρείασ ςτο χϊρο των μαγειρείων του νοςοκομείου (όπου και
κα γίνεται θ μεριδοποίθςθ):
→ ςε λεκάνεσ gastronorm, ανάλογθσ τθσ χωρθτικότθτασ και του είδουσ του φαγθτοφ ςτο χϊρο των μαγειρείων του
νοςοκομείου. Το γάλα κα μεταφζρεται ςε ιςοκερμικά δοχεία – κανάτεσ ενϊ το τςάι και το χαμομιλι ςε ατομικι
ςυςκευαςία και κα κατανζμονται ςε ποτιρια κατάλλθλα για ηεςτά ροφιματα από το προςωπικό του προμθκευτι
→ Σε λεκάνεσ gastronorm ι μεριδοποιθμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία ςτο χϊρο ςερβιρίςματοσ του νοςοκομείου για τθ ςίτιςθ
του προςωπικοφ (εφθμερεφοντεσ ιατροί).
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Κάκε μερίδα γεφματοσ και δείπνου (αςκενϊν και ςιτιηόμενου προςωπικοφ) κα ςυνοδεφεται από πλαςτικό διαφανζσ ποτιρι μιασ χριςθσ
ςε ατομικι ςυςκευαςία. Θ προμικεια αυτϊν των ειδϊν κα βαρφνει τον ανάδοχο.
 Θ διακίνθςθ του ζτοιμου φαγθτοφ από τθ μονάδα παραγωγισ (catering) προσ το νοςοκομείο κα πρζπει να γίνεται ςε κακαρά και
απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα του αναδόχου και μζςα ςε ιςοκερμικά δοχεία (thermobox) ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ διατιρθςθ
του φαγθτοφ ςε κερμοκραςία άνω των 65οC όταν πρόκειται για τρόφιμο που κα καταναλωκεί «ηεςτό» και ςε κερμοκραςία ίςθ ι
μικρότερθ των 4οC όταν πρόκειται για τρόφιμο που κα καταναλωκεί «κρφο». Οι λεκάνεσ τφπου gastronorm που κα περιζχουν τα τρόφιμα
κα πρζπει οπωςδιποτε να φζρουν καπάκι. Πςον αφορά ςτθ ςυςκευαςία του φαγθτοφ, κα πρζπει τόςο θ ατομικι ςυςκευαςία όςο και οι
λεκάνεσ του φαγθτοφ, αλλά και τα ιςοκερμικά δοχεία να είναι κατάλλθλα για τρόφιμα και να φζρουν το ςχετικό ειδικό ςιμα
καταλλθλότθτασ.
 Θ μεριδοποίθςθ και θ διανομι των γευμάτων κα γίνεται από εξειδικευμζνο προςωπικό του αναδόχου. Για το ςκοπό αυτό μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ο χϊροσ των μαγειρείων του νοςοκομείου, ο οποίοσ μετά τθ χριςθ του κα πρζπει να κακαρίηεται και να απολυμαίνεται
από προςωπικό του αναδόχου. Εναλλακτικά, εάν ο ανάδοχοσ επικυμεί, μπορεί να πραγματοποιεί τθ μεριδοποίθςθ ςτο χϊρο του και να
προςκομίηει ςτο νοςοκομείο ζτοιμεσ ατομικζσ μερίδεσ, ςφμφωνα πάντα με τισ αναφερόμενεσ ςτο παρόν προδιαγραφζσ. Θ ςυλλογι και το
πλφςιμο των διαφόρων ςκευϊν (διάφορα δοχεία, πιάτα, δίςκοι κλπ) κα γίνεται από προςωπικό του αναδόχου ςτο χϊρο του.
 Τα φαγθτά κα παραλαμβάνονται από τουσ αςκενείσ ςε ατομικζσ ςυςκευαςίεσ μίασ χριςθσ, κλειςμζνα ζτςι ϊςτε μόνο ο ίδιοσ τθν ϊρα
του γεφματοσ να το ανοίγει. Οι ςυςκευαςίεσ πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για τροφι και να ευνοοφν τθν διατιρθςθ τθσ κερμοκραςίασ.
 Σε ζνα γεφμα τα «ηεςτά» κα ςερβίρονται μαηί ςτο ίδιο δοχείο ( π.χ. κρζασ με πατάτεσ) και τα «κρφα» ςε άλλο δοχείο (π.χ. ςαλάτα ι κρφα
χόρτα) κατάλλθλο ςε μζγεκοσ για το προϊόν. Για παράδειγμα το τυρί να μθν είναι ςε δοχείο μεγάλο, άλλα να προςαρμόηει ςτο μζγεκοσ
του τυριοφ.
 Πλα τα δοχεία να ζχουν τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά για τθν χριςθ τουσ ςε ηεςτά και κρφα τρόφιμα. Ππωσ και τα ποτιρια να είναι από
ανκεκτικό ςε κερμοκραςία υλικό που πιάνεται με ευκολία και δεν αλλοιϊνεται θ αλλάηει ςχιμα με κερμοκραςίεσ των 100 βακμϊν
Κελςίου, κατά προτίμθςθ του τφπου ‘αφρολζξ’.
Να αποςταλοφν δείγματα δοχείων.
 Τα δοχεία κα ζχουν ετικζτεσ χρωματιςτζσ για τθν εφκολθ αναγνϊριςθ του φαγθτοφ. Τα χρϊματα κα είναι διαφορετικά για κάκε είδουσ
δίαιτα.
Για παράδειγμα :
Άςπρο- ελεφκερο φαγθτό
Μπλε - διαβθτικό
Κόκκινο – ελαφρά -ανάλατο
οη - Νεφροπακϊν
Ρράςινο – άλιπο
Ι εναλλακτικά, κα αναγράφεται ςε κάκε ςυςκευαςία το είδοσ τθσ δίαιτασ.
 Θ ςυςκευαςία κα πρζπει να είναι κατάλλθλθ για άμεςθ επαφι με τρόφιμα και να ζχει μεγάλθ αντοχι ςτθν υγραςία.
 Το φροφτο εάν ζχει κοπεί ςε μερίδεσ πρζπει να είναι ςε κλειςτό δοχείο (π.χ. πεπόνι καρποφηι) και εάν είναι αυτοτελζσ όπωσ το μιλο να
παραλαμβάνονται πλυμζνα και τυλιγμζνα ςε ςελοφάν.
 Τα ψωμί να είναι ατομικζσ μερίδεσ τυλιγμζνεσ ατομικά.
 Ο χορθγθτισ δεςμεφεται ότι κα χορθγεί κακθμερινά αρικμό κουβζρ αντίςτοιχο με τον αρικμό των ςιτιηομζνων ατόμων του νοςοκομείου
(αςκενϊν και ιατρϊν)
Τα πρωινά που κα ζρχονται ςε ατομικζσ ςυςκευαςίεσ να περιζχουν κουταλάκι, μαχαίρι και χαρτοπετςζτα. Ροτθράκια μίασ χριςεωσ
κατάλλθλα για ηεςτά ροφιματα.
Το γεφμα και δείπνο κα ζρχονται τυλιγμζνα ατομικά (πλαςτικό πιροφνι, πλαςτικό μαχαίρι, οδοντογλυφίδα και χαρτοπετςζτα). Ρλαςτικό
κουτάλι για ςοφπα να ζρχεται ςε χωριςτι ςυςκευαςία.
Ππου αναφζρεται πλαςτικό μιασ χριςθσ (πιροφνι, μαχαίρι κλπ) ο ανάδοχοσ μπορεί να χρθςιμοποιεί ανοξείδωτα, τα οποία κα ςυλλζγει
μετά τθ χριςθ τουσ, κα πλζνει και κα απολυμαίνει ο ίδιοσ.
Ροτθράκι μίασ χριςεωσ για τθν τραπεηαρία.
 Ο χορθγθτισ δεςμεφεται ότι κα προμθκεφει επαρκϊσ το νοςοκομείο με καλαμάκια ροφιματοσ, πλαςτικά κουτάλια, ηαχαρομερίδεσ,
φακελάκια τςάι, μαγειρικι ςόδα, μικρομερίδεσ αλάτι και πιπζρι, ξφδι, και μερίδεσ λεμονιοφ.
 Ο χορθγθτισ δεςμεφεται ότι κα χορθγεί επαρκϊσ τθν τραπεηαρία των ιατρϊν με αλάτι, πιπζρι, ξφδι, λάδι , χαρτοπετςζτεσ,
οδοντογλυφίδεσ, και ποτιρια νεροφ μίασ χριςεωσ . Επίςθσ κα φροντίςει να υπάρχουν κανάτεσ για νερό (4-6 των 2 λίτρων) διακζςιμεσ
για τθν τραπεηαρία.
Κανονιςμοί εργαςίασ προςωπικοφ αναδόχου
1. Το προςωπικό που απαςχολεί ο ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί τουσ κανόνεσ υγιεινισ: να φζρει κατάλλθλθ κακαρι ενδυμαςία (κάλυμμα
κεφαλισ-ρόμπα-ποδιά-γάντια) και απαραιτιτωσ ατομικό βιβλιάριο υγείασ.
2. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να απαςχολεί μόνο αςφαλιςμζνο προςωπικό το οποίο κα πρζπει τουλάχιςτον να καταλαβαίνει τθν
ελλθνικι γλϊςςα.
3. Απαγορεφεται θ είςοδοσ και θ παραμονι ςτουσ χϊρουσ των κουηινϊν ατόμων άςχετων με τθ ςίτιςθ ςυμπεριλαμβανομζνων και των
ςυγγενϊν των υπαλλιλων του αναδόχου.
4. Οι υπάλλθλοι του αναδόχου δεν μποροφν να ςυνδιαλζγονται με τουσ αςκενείσ ι τουσ ςυνοδοφσ τουσ για τθν αςκζνειά τουσ ι τθ
κεραπευτικι τουσ αγωγι, ενϊ είναι απαγορευμζνθ θ προμικεια φαγθτϊν, ποτϊν, τςιγάρων, φαρμάκων κλπ ςε αςκενείσ και ςυνοδοφσ.
5. Το προςωπικό που απαςχολεί ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ ςυςτάςεισ του νοςοκομείου
Κακαριότθτα-πλφςιμο ςκευϊν
i. Θ αποκομιδι όλων των ςκευϊν από τουσ καλάμουσ των αςκενϊν και το πλφςιμο αυτϊν (πλθν τθσ μιασ χριςθσ ςκευϊν) κα γίνεται από το
προςωπικό του Νοςοκομείου. Ο κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ του χϊρου των μαγειρείων του νοςοκομείου κα γίνεται από το προςωπικό
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του αναδόχου. Τα κάκε φφςθσ απορρίμματα και ςκεφθ μιασ χριςθσ απομακρφνονται από τα μαγειρεία του νοςοκομείου με ευκφνθ του
προςωπικοφ του αναδόχου.
ii. Τα ιςοκερμικά δοχεία και τα άπλυτα ςκεφθ μετά από κάκε χριςθ τουσ κα αντικακίςτανται με κακαρά και απολυμαςμζνα ςε κάκε επόμενθ
παράδοςθ. Το πλφςιμό τουσ κα πρζπει να γίνεται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ τροφοδοςίασ κακθμερινά, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ
υγιεινι τουσ.
Ροιοτικζσ και ποςοτικζσ προδιαγραφζσ
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 93/43/ΕΟΚ και τθν ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219/Βϋ/04.10.2000 να εφαρμόηει τα
προβλεπόμενα HACCP. Για το λόγο αυτό υποχρεοφται να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986, ςτθν οποία κα βεβαιϊνει ότι
τθρεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω τθν κείμενθ νομοκεςία που αφορά τρόφιμα (παραςκευι, μεταποίθςθ, παραγωγι, μεταφορά κλπ).
Τα φαγθτά κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα με υλικά Αϋ ποιότθτασ χωρίσ πολλά καρυκεφματα και ηωικά λίπθ.
Κάκε λεκάνθ gastronorm και κάκε ατομικι ςυςκευαςία κα φζρει ετικζτα με το είδοσ του γεφματοσ (γεφμα-δείπνο), το μενοφ, τον κωδικό
τθσ παρτίδασ και τθν θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. Τα ιςοκερμικά δοχεία κα φζρουν ςιμανςθ με τθν επωνυμία τθσ εταιρείασ, τθ
διεφκυνςθ και τον αρικμό αδείασ τθσ.
Θ παραςκευι των γευμάτων κα γίνεται με παρκζνο ελαιόλαδο.
Το λάδι ςτισ ςαλάτεσ να είναι παρκζνο ελαιόλαδο. Θ ποςότθτα του ελαιόλαδου για τισ βραςτζσ ςαλάτεσ τθσ ελεφκερθσ/τακτικισ δίαιτασ
να είναι 20 γρ/μερίδα. Οι βραςτζσ ςαλάτεσ να ςυνοδεφονται πάντα με κομμάτι φρζςκου λεμονιοφ.
Θ ποςότθτα του ελαιόλαδου για τισ νωπζσ ςαλάτεσ να είναι 15γρ/μερίδα ι άλλθ που μπορεί να κακορίςει το νοςοκομείο
Οι ςάλτςεσ των φαγθτϊν των αςκενϊν να μθν τςιγαρίηονται
Απαγορεφεται θ χριςθ του αλεφρου για τθν παραςκευι των φαγθτϊν (ςαν πρόςκετο ςτισ ςάλτςεσ ι για ςυμπφκνωςθ τθσ ςοφπασ)
Το ηελζ δεν κα περιζχει πρόςκετθ ηάχαρθ ι γλυκαντικι φλθ
Θ άγλυκθ κομπόςτα και θ άγλυκθ κρζμα των διαιτϊν των πακολογικϊν αςκενϊν δεν κα περιζχουν γλυκαντικζσ φλεσ
Οι άγλυκεσ κομπόςτεσ να είναι μιλο ι ροδάκινο ι αχλάδι, τεμαχιςμζνα και να είναι καλοβραςμζνεσ (όχι όξινεσ)
Το μοςχάρι και το χοιρινό (εκτόσ τθσ μπριηόλασ) να είναι άνευ οςτϊν, νωπό Αϋ ποιότθτασ
Το ψάρι να είναι κατεψυγμζνο (φζτα ι φιλζτο ανάλογα με το είδοσ) ι φρζςκο Αϋ ποιότθτασ
Το κοτόπουλο να είναι νωπό Αϋ ποιότθτασ μποφτι ι ςτικοσ ι φιλζτο ςτικοσ
Τα ερίφια γάλακτοσ να είναι νωπά Αϋ ποιότθτασ
Τα φαγθτά να είναι καλοβραςμζνα ι καλοψθμζνα και καλοςερβιριςμζνα
Φαγθτά όπωσ λαδερά και ςοφπεσ να ζχουν τθ ςωςτι αναλογία ςε ςάλτςα ι υγρό και ρφηι ι ηυμαρικό ι ανάλογο ςτερεό περιεχόμενο. οι
ςοφπεσ να ςυνοδεφονται πάντα με ¼ κομμάτι φρζςκου λεμονιοφ
Τα πρωινά ροφιματα τςαγιοφ και χαμομθλιοφ να ςυνοδεφονται με ¼ κομμάτι φρζςκου λεμονιοφ
Το τριμμζνο τυρί που ςυνοδεφει τα ηυμαρικά πρζπει να ςερβίρεται ξεχωριςτά ςε ατομικι ςυςκευαςία ςτα τμιματα
Πςα είδθ είναι ςυςκευαςμζνα/τυποποιθμζνα όπωσ τα είδθ ηαχαροπλαςτικισ/επιδόρπια να ζχουν τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ (ετικζτα,
ςυςτατικά, θμερομθνία παραγωγισ/λιξθσ κλπ)
Τα κρφα ςάντουιτσ να παραδίδονται ςυςκευαςμζνα και να ζχουν τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ (ςυςτατικά, θμερομθνία παραγωγισ/λιξθσ
κλπ)
Το φαγθτό ςτισ λεκάνεσ gastronorm να είναι τοποκετθμζνο ζτςι ϊςτε να διευκολφνει το περαιτζρω ςερβίριςμα ςτισ ατομικζσ
ςυςκευαςίεσ
Οι ςαλάτεσ και τα φροφτα να παραδίδονται κρφα
Τα οπωρολαχανικά να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ τθσ εποχισ και να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε. Απαγορεφεται θ παραλαβι
ελαττωματικϊν φροφτων. Οι ςυςκευαςίεσ των οπωρολαχανικϊν να είναι κακαρζσ και απαλλαγμζνεσ από ξζνεσ φλεσ με ευκφνθ του
προμθκευτι.
Τα αυγά να είναι Αϋ κατθγορίασ, να πλθροφν τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ και τθσ Ε.Ε., και να είναι
μεγζκουσ Μ
Θ χριςθ μεταλλαγμζνων προϊόντων για τθν παραςκευι των γευμάτων απαγορεφεται
Το γάλα να είναι περιεκτικότθτασ 0% ι 1,5% ι 3,5% ςε λιπαρά, ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ των αςκενϊν. Ομοίωσ, τα γιαοφρτια πρζπει
να είναι περιεκτικότθτασ 0% ι 2% ι 3,5% ςε ςυςκευαςία 200 γρ, και να παραςκευάηονται ςε εργαςτιρια γιαουρτιοφ. Για τα παραπάνω
πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι κατά τθ μεταφορά και αποκικευςθ.

Ραρατθριςεισ



Στον αςκενι προςφζρονται κακθμερινά: πρωινό, μεςθμεριανό γεφμα, δείπνο και ενδιάμεςα γεφματα (ςφμφωνα με τισ διατροφικζσ
ανάγκεσ εκάςτου αςκενι)
Στουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ προςφζρονται κακθμερινά: μεςθμεριανό γεφμα, δείπνο

Συμπλθρωματικζσ Ρροδιαγραφζσ για τθ μεταφορά και το ςερβίριςμα των γευμάτων
1. Ρρωινό
 Το γάλα και τςάι (γάλα άγλυκο, τςάι άγλυκο, χαμόμθλο, γάλα άπαχο) να παραλαμβάνονται ςε ιςοκερμικά δοχεία ζτοιμα για
ςερβίριςμα ςε ςωςτι κερμοκραςία (άνω των 70 βακμϊν Κελςίου). Ηάχαρθ και υποκατάςτατα ηάχαρθσ ςε ατομικζσ ςυςκευαςίεσ.
 Ψωμί ςε ατομικζσ μερίδεσ τυλιγμζνα ατομικά.
 Φρυγανιζσ ςε ατομικζσ μερίδεσ των δφο.
 Βοφτυρο, μαρμελάδα ι μζλι ςε ατομικζσ μερίδεσ.
 Φροφτο εποχισ (μιλο θ αχλάδι θ πορτοκάλι θ ροδάκινο) αναλόγωσ τθν εποχι πλυμζνα και τυλιγμζνα ατομικά.
 Τυρί τφπου Edam, τυλιγμζνο ςε ατομικζσ μερίδεσ
 Τυρί ειδικοφ τφπου, χαμθλό ςε νάτριο, τυλιγμζνο ςε ατομικζσ μερίδεσ.
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Ρορτοκαλάδα ςυμπυκνωμζνθ τφπου ΒΛΟΧΥΜ
Κρζμα γλυκιά και κρζμα άγλυκθ ςε ατομικζσ μερίδεσ (μπολ με ςκζπαςμα)
Ριατάκια μίασ χριςεωσ, κατάλλθλο για ςερβίριςμα του πρωινοφ
Συςκευαςία με:
- κουταλάκι (κατάλλθλο για κρζμα)
- μαχαιράκι
- χαρτοπετςζτα
- ποτιρι για ρόφθμα
2. Μεςθμεριανό / Δείπνο
 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.
 Τα ηεςτά κα ζρχονται ςυςκευαςμζνα μαηί (κρζασ με πατάτεσ ι μακαρόνια ι λαχανικά) ςε ατομικζσ μερίδεσ.
 Τα κρφα τρόφιμα όπωσ ςαλάτεσ και τυρί κα ζρχονται ςυςκευαςμζνα ατομικά και κατά τθν μεταφορά κα διατθροφνται ςε κάλαμο
με κερμοκραςία όχι πάνω από 4 βακμοφσ Κελςίου.
 Το ψωμί κα ζρχεται τυλιγμζνο ςε ατομικζσ μερίδεσ.
 Το φροφτο κα ζρχεται πλυμζνο και τυλιγμζνο ατομικά ςε ςελοφάν εάν είναι ατομικό θ κομμζνο και ςυςκευαςμζνο ςε ατομικζσ
μερίδεσ. Θ μεταφορά κα γίνεται ςε ςτακερι κερμοκραςία όπωσ και οι ςαλάτεσ.
 Οι κρζμεσ , οι κομπόςτεσ, το ρυηόγαλο κα ζρχονται ςυςκευαςμζνα ςε ατομικζσ μερίδεσ και κατά τθν μεταφορά κα διατθροφνται ςε
κερμοκραςία όχι πάνω από 4 βακμοφσ Κελςίου .
 Τα ςάντουιτσ για τθν ΜΤΝ κα ζρχονται ζτοιμα τυλιγμζνα και κα διατθροφνται κατά τθν μεταφορά ςε ψυγείο ςε ςτακερι
κερμοκραςία όχι πάνω από 4 βακμοφσ Κελςίου.
 Τα γιαοφρτια κα είναι ατομικζσ ςυςκευαςίεσ τον 200 ml. Κα διατθροφνται κατά τθν μεταφορά ςε ςτακερι κερμοκραςία όχι πάνω
από 4 βακμοφσ Κελςίου.
V. Χοριγθςθ κουβζρ και επιπλζον Τροφίμων - Δοχεία / Σκεφθ
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΕΤΜΑΣΩΝ
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 93/43/ΕΟΚ και τθν ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219/Βϋ/04.10.2000 να εφαρμόηει τα
προβλεπόμενα HACCP. Για το λόγο αυτό υποχρεοφται να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986, ςτθν οποία κα βεβαιϊνει ότι τθρεί
ςφμφωνα με τα ανωτζρω τθν κείμενθ νομοκεςία που αφορά τρόφιμα (παραςκευι, μεταποίθςθ, παραγωγι, μεταφορά κλπ).
Απαιτείται διαφορετικόσ χϊροσ προετοιμαςίασ, κρεάτων, πουλερικϊν, ψαριϊν , λαχανικϊν, με ξεχωριςτό εξοπλιςμό προσ αποφυγι
τροφικϊν δθλθτθριάςεων και ςαλμονελϊςεων.
1. Τα τρόφιμα κα πρζπει να είναι προςτατευμζνα ςε όλα τα ςτάδια φφλαξθσ – προετοιμαςίασ – παραςκευισ – παράδοςθσ ςτο Νοςοκομείο
από μφγεσ, τρωκτικά κλπ.
2. 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.
Επίςθσ
1. Το τριμμζνο τυρί κα παραδίδεται ξεχωριςτά, ςε ατομικι ςυςκευαςία ι ςε μεγαλφτερθ ςυςκευαςία ανά τμιμα.
2. Να χρθςιμοποιοφνται αυγά νωπά και όχι ςκόνθ αυγοφ.
3. Ππου απαιτείται χριςθ άλλων λιπαρϊν πζραν του ελαιολάδου να χρθςιμοποιείται φυτίνθ Αϋ ποιότθτασ.
4. Τα ηυμαρικά και το ρφηι να είναι Αϋ ποιότθτασ
Ενδεικτικά διαιτολόγια
Καλοκαιρινό διαιτολόγιο
ΘΜΕΑ

ΡΟΓΕΥΜΑ

ΓΕΥΜΑ

ΔΕΛΡΝΟ

ΔΛΑΒΘΤΛΚΟ

ΔΕΥΤΕΑ

Κρζμα / ηελζ

Κοτόπουλο μπάμιεσ καςζρι φροφτο

Μπριάμ καςζρι γιαοφρτι

ΤΛΤΘ

υηόγαλο/ηελζ

Μπιφτζκι καρότα κολοκυκάκια καςζρι
φροφτο

Κοτόπουλο πατάτεσ ςαλάτα γιαοφρτι

ΤΕΤΑΤΘ

Κρζμα / ηελζ

Μακαρόνια+κιμάσ ι παςτίτςιο ςαλάτα
φροφτο

Αρακάσ καςζρι γιαοφρτι

ΡΕΜΡΤΘ

υηόγαλο ηελζ

Κρζασ κρικαράκι ςαλάτα φροφτο

Μπιφτζκι πουρζσ ςαλάτα γιαοφρτι

ΡΑΑΣΚΕΥΘ

Κρζμα / ηελζ

Γεμιςτά καςζρι φροφτο

Ψάρι κολοκυκάκια καςζρι γιαοφρτι ι
μακαρόνια ςάλτςα τυρί ςαλάτα γιαοφρτι

ΣΑΒΒΑΤΟ

Κρζμα / ηελζ

Σουτηουκάκια
πιλάφι
(κολοκυκάκια) φροφτο

ςαλάτα

Φαςολάκια πατάτεσ καςζρι γιαοφρτι

ΚΥΛΑΚΘ

Κρζμα / ηελζ

Κρζασ κολοκυκάκια+πατάτεσ
φροφτο

ςαλάτα

Χυλοπίτεσ τυρί ςαλάτα γιαοφρτι

Κοτόπουλο

Χειμερινό διαιτολόγιο
ΘΜΕΑ
ΔΕΥΤΕΑ

ΡΟΓΕΥΜΑ
Κρζμα / ηελζ

ΓΕΥΜΑ
Κοτόπουλο χυλοπίτεσ ςαλάτα φροφτο

ΔΕΛΡΝΟ
Μακαρόνια

ςάλτςα

ΔΛΑΒΘΤΛΚΟ
τριμμζνο

τυρί

Κοτόπουλο
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ςαλάτα γιαοφρτι

ςαλάτα

ΤΛΤΘ

υηόγαλο/ηελζ

Γιουβαρλάκια (καρότα πατάτεσ) καςζρι
φροφτο

Κοτόπουλο κοκκινιςτό πιλάφι γιαοφρτι

ΤΕΤΑΤΘ

Κρζμα

Μακαρόνια+κιμάσ ι παςτίτςιο ςαλάτα
φροφτο

Φαςολάκια πατάτεσ καςζρι γιαοφρτι

ΡΕΜΡΤΘ

υηόγαλο/ηελζ

Κρζασ ςοφπα (ςζλινο καρότα) καςζρι
φροφτο

Μπιφτζκι πουρζσ γιαοφρτι

ΡΑΑΣΚΕΥΘ

Κρζμα / ηελζ

Ψάρι πατάτεσ ςαλάτα φροφτο

Αρακάσ καςζρι γιαοφρτι

ΣΑΒΒΑΤΟ

Κρζμα / ηελζ

Σουτηουκάκια πιλάφι ςαλάτα φροφτο

Κοτόπουλο κοκκινιςτό πατάτεσ γιαοφρτι

ΚΥΛΑΚΘ

Κρζμα / ηελζ

Κρζασ κρικαράκι καςζρι φροφτο

Ριλάφι ι ςπανακόρυηο ςαλάτα καςζρι
γιαοφρτι

ΕΠΙΗΜΕ ΓΙΟΡΣΕ
Οι επίςθμεσ γιορτζσ και αργίεσ κα ζχουν διαφοροποίθςθ των μενοφ ςφμφωνα με τα ζκιμα και παραδόςεισ των Ελλινων. (Λαγάνα και
ςαρακοςτιανά τθν Κακαρά Δευτζρα, αρνί+πατάτεσ+ςαλάτα+φροφτο+γλυκό το Ράςχα, βαςιλόπιτα επιπλζον τθν παραμονι Ρρωτοχρονιάσ και
τθν Ρρωτοχρονιά κλπ)
Ρίνακασ Ροςοτιτων Μερίδων - Μεριδολόγιο
ΕΛΔΟΣ ΤΟΦΛΜΟΥ

ΡΕΛΓΑΦΘ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

Αλάτι

φακελάκι

2γρ.

Ριπζρι

φακελάκι

2γρ.

3.

Ηάχαρθ άςπρθ

φακελάκι

5γρ.

4.

Γλυκαντικι ουςία (Canderel)

φακελάκι

2-3γρ.

5.

Χυμόσ 100% φυςικό λεμόνι

μπουκάλι

390ml

6.

Ξφδι

μπουκάλι

390ml

7.

Ελαιόλαδο

μπουκάλι

1Lt

8.

Τςάι

πακζτο
φακελάκι

1.
2.

9.

Τςάι

10.

Χαμομιλι

πακζτο

11.

Χαμομιλι

φακελάκι

12.

Ρορτοκαλάδα, τφπου ΒΛΟΧΥΜ

μπουκάλι

750ml

13.

Βουτυράκι (αγνό)

ατομικό

10γρ.

14.

Μαρμελάδα (διάφορεσ γεφςεισ) ι μζλι

ατομικό

20γρ.

κουτί

410γρ.
410γρ.
15γρ.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΛΚΑ
15.

Γάλα εβαπορζ πλιρεσ 8% λιπαρά

16.

Γάλα εβαπορζ ελαφρφ 4% λιπαρά
Γάλα εβαπορζ μερίδεσ, πλιρεσ 8% λιπαρά

κουτί
ατομικι μερίδα

17.
18.

Γάλα εβαπορζ μερίδεσ, ελαφρφ 4% λιπαρά

ατομικι μερίδα

15γρ.

19.

Γάλα αγελάδοσ φρζςκο 0% λιπαρά

ατομικι μερίδα

250ml

20.

Γάλα αγελάδοσ φρζςκο 1,5% λιπαρά

ατομικι μερίδα

250ml

21.

Γάλα αγελάδοσ φρζςκο 3-4% λιπαρά

ατομικι μερίδα

250ml

22.

Γάλα αγελάδοσ φρζςκο 0% λιπαρά

κουτί

1Lt

23.

Γάλα αγελάδοσ φρζςκο 1,5% λιπαρά

κουτί

1Lt

24.

Γάλα αγελάδοσ φρζςκο 3-4% λιπαρά

κουτί

1Lt

Γάλα αγελάδοσ μακράσ διάρκειασ ψυγείου 0% λιπαρά, τφπου ΝΟΥΝΟΥ FAM

κουτί

1Lt

25.
26.

Γιαοφρτι αγελάδοσ 0% λιπαρά

τεμάχιο

200γρ.

27.

Γιαοφρτι αγελάδοσ 2% λιπαρά

τεμάχιο

200γρ.

28.

Γιαοφρτι αγελάδοσ 3-4% λιπαρά

τεμάχιο

200γρ.

29.

Τυρί Φζτα

τεμάχιο

50γρ.

30.

Τυρί Καςζρι

τεμάχιο

50γρ.

31.

Τυρί τφπου EDAM

τεμάχιο

50γρ.

32.

Τυρί τριμμζνο EDAM

τεμάχιο

15γρ.

33.

Τυρί τριμμζνο Κεφαλοτφρι

τεμάχιο

15γρ.
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ΨΩΜΛ - ΔΘΜΘΤΛΑΚΑ
34.

Ψωμάκι άςπρο (φρζςκο)

ατομικό

35.

Ψωμάκι μαφρο (φρζςκο)

ατομικό

70γρ.

36.

Λαγάνα
Φρυγανιζσ ςιταρζνιεσ

μερίδα
ατομικι ςυςκευαςία

150γρ.
2τμχ.

Φρυγανιζσ ςικάλεωσ

37.
38.

70γρ.

ατομικι ςυςκευαςία

2τμχ.

39.

Τοςτ ηαμπόν, τυρί

τεμάχιο

1

40.

Τοςτ, τυρί

τεμάχιο

1

41.

Αυγό βραςτό

τεμάχιο

1

42.

Αυγό βραςτό κόκκινο

τεμάχιο

1

43.

Χαλβάσ

μερίδα

70γρ.

ΓΛΥΚΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΛΚΑ
44.

Κρζμα γλυκιά

ατομικι

200γρ.

45.

Κρζμα άγλυκθ

ατομικι

200γρ.

46.

Κομπόςτα γλυκιά

ατομικι

150γρ.

47.

Κομπόςτα άγλυκθ

ατομικι

150γρ.

48.

Ηελζ με ηάχαρθ

ατομικό

150γρ.

49.

Ηελζ χωρίσ ηάχαρθ

ατομικό

150γρ.

50.

υηόγαλο

ατομικό

200γρ.

51.

Τςουρζκι

τεμάχιο

1

52.

Μελομακάρονο

τεμάχιο

1

53.

Κουραμπιζσ

τεμάχιο

1

54.

Βαςιλόπιτα

τεμάχιο

1

55.

Μιλο γκόλτεν

τεμάχιο

100γρ.

56.

Μιλο ςτάρκιν

τεμάχιο

100γρ.

57.

Ρορτοκάλι

τεμάχιο

100γρ.

58.

Μανταρίνι

τεμάχιο

100γρ.

59.

Αχλάδι

τεμάχιο

100γρ.

60.

Ακτινίδιο

τεμάχιο

100γρ.

61.

Μπανάνα

τεμάχιο

100γρ.

62.

οδάκινο

τεμάχιο

100γρ.

63.

Βερίκοκα

τεμάχιο

100γρ.

64.

Νεκταρίνια

τεμάχιο

100γρ.

65.

Καρποφηι

τεμάχιο

150γρ.

66.

Ρεπόνι

τεμάχιο

150γρ.

67.

Σταφφλι ςταφίδα

τεμάχιο

80γρ.

68.

Φράουλεσ

τεμάχιο

80γρ.

69.

Κεράςια

τεμάχιο

80γρ.

70.

Λεμόνια

ΦΟΥΤΑ

τεμάχιο
ΣΑΛΑΤΕΣ

71.

Λάχανο ωμό - καρότο ωμό

μερίδα

150γρ. - 50γρ.

72.

Μαροφλι - κρεμμφδι χλωρό

μερίδα

100γρ. - 10γρ.

73.

Ντομάτα

μερίδα

250 - 300γρ.

74.

Αγγοφρι

μερίδα

150γρ.

75.

Ντομάτα - αγγοφρι

μερίδα

200γρ. - 100γρ.

76.

Κολοκυκάκια βραςτά

μερίδα

100γρ.

77.

Καρότα βραςτά

μερίδα

100γρ.
200γρ.

ΓΕΥΜΑΤΑ
78.

Ρατάτα ψθτι (φοφρνου)

μερίδα

79.

Ρουρζσ

μερίδα

80.

Ρατάτα-κολοκφκι-καρότα βραςτά

μερίδα

81.

Ριλάφι με ηωμό κρζατοσ

μερίδα

200γρ.

82.

Ριλάφι βουτφρου

μερίδα

200γρ.

200γρ.
100γρ.-50γρ.-50γρ.
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83.

φηι ςπυρωτό βραςτό (ριηότο)

μερίδα

200γρ.

84.

φηι λαπά βραςτό

μερίδα

200γρ.

85.

φηι με ανάμεικτα λαχανικά

μερίδα

200γρ.

86.

Κρικαράκι με ηωμό

μερίδα

200γρ.

87.

Κρικαράκι βουτφρου

μερίδα

200γρ.

88.

Μακαρονάκι με ηωμό

μερίδα

200γρ.

89.

Μακαρονάκι βουτφρου

μερίδα

200γρ.

90.

Μακαρόνια ςπαγγζτι με κιμά

μερίδα

300γρ.- 100γρ.

91.

Χυλοπίτεσ

μερίδα

200γρ.

92.

Μακαρόνια ςπαγγζτι ναπολιτάν

μερίδα

400γρ.

93.

Ραςτίτςιο

μερίδα

400γρ.

94.

Μακαρονάκια ογκρατζν

μερίδα

400γρ.

95.

Σοφπα με ηωμό κοτόπουλο, ρφηι

μερίδα

250γρ.

96.

Σοφπα με ηωμό κοτόπουλο, φιδζ

μερίδα

250γρ.

97.

Σοφπα με ηωμό μοςχάρι, ρφηι

μερίδα

250γρ.

98.

Σοφπα με ηωμό μοςχάρι, φιδζ

μερίδα

250γρ.

99.

Νερόςουπα, ρφηι

μερίδα

250γρ.

100.

Νερόςουπα, φιδζ

μερίδα

250γρ.

101.

Σοφπα ςκζτο ηωμό κοτόπουλο

μερίδα

250γρ.

102.

Σοφπα ςκζτο ηωμό μοςχάρι

μερίδα

250γρ.

103.

Κοτόπουλο βραςτό - ςοφπα αυγολζμονο

μερίδα

200γρ.-250γρ.

104.

Μοςχάρι βραςτό - ςοφπα αυγολζμονο

μερίδα

200γρ.-250γρ.

105.

Κοτόπουλο βραςτό - ςοφπα

μερίδα

200γρ.-250γρ.

106.

Μοςχάρι βραςτό - ςοφπα

μερίδα

200γρ.-250γρ.

107.

Κοτόπουλο ψθτό

μερίδα

250γρ.

108.

Κοτόπουλο βραςτό

μερίδα

250γρ.

109.

Κοτόπουλο κοκκινιςτό

μερίδα

250γρ.

110.

Κοτόπουλο λεμονάτο

μερίδα

250γρ.

111.

Κοτόπουλο με φαςολάκια

μερίδα

250γρ.-200γρ.

112.

Κοτόπουλο με μπάμιεσ

μερίδα

250γρ.-200γρ.

113.

Κοτόπουλο με αρακά

μερίδα

250γρ.-200γρ.

114.

Κοτόπουλο φιλζτο ςχάρασ

μερίδα

250γρ.

115.

Κοτόπουλο με χυλοπίτεσ

μερίδα

400γρ.

116.

Μοςχάρι ψθτό

μερίδα

200γρ.

117.

Μοςχάρι κοκκινιςτό

μερίδα

200γρ.

118.

Μοςχάρι λεμονάτο

μερίδα

200γρ.

119.

Μοςχάρι βραςτό

μερίδα

200γρ.

120.

Μοςχάρι με αρακά

μερίδα

200γρ.-200γρ.

121.

Μοςχάρι με φαςολάκια

μερίδα

200γρ.-200γρ.

122.

Μοςχάρι βραςτό με κρικαράκι

Μερίδα

300γρ.

123.

Μοςχάρι με κολοκυκάκια

μερίδα

Μοςχάρι βραςτό με πατάτεσ-κολοκυκάκια-καρότα

μερίδα

200γρ.-300γρ.
200γρ.-200γρ.-60γρ.60γρ.

Μοςχάρι βραςτό με πατάτεσ-κολοκυκάκια

μερίδα

200γρ.-200γρ.-60γρ.

124.
125.
126.

Μοςχάρι βραςτό με πατάτεσ-καρότα

μερίδα

200γρ.-200γρ.-60γρ.

127.

Αρνί ψθτό

μερίδα

350γρ.

128.

Αρνί βραςτό

μερίδα

350γρ.

129.

Αρνί φρικαςζ-μαροφλι

μερίδα

350γρ.-300γρ.

130.

Κατςίκι ψθτό

μερίδα

350γρ.

131.

Κατςίκι λεμονάτο

μερίδα

350γρ.

132.

Μαγειρίτςα

μερίδα

300γρ.

133.

Μπριηόλα μοςχαρίςια

μερίδα

200γρ.

134.

Μπριηόλα χοιρινι (λαιμοφ)

μερίδα

200γρ.
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135.

Χοιρινό ψθτό

μερίδα

200γρ.

136.

Χοιρινό με ςζλινο

μερίδα

200γρ.-300γρ.

137.

Χοιρινό λεμονάτο

μερίδα

200γρ.

138.

Χοιρινό κοκκινιςτό

μερίδα

200γρ.

139.

Μπιφτζκι ςχάρασ

μερίδα

200γρ.

140.

Μπιφτζκι φοφρνου

μερίδα

200γρ.

141.

Μουςακά

μερίδα

400γρ.

142.

Σουτηουκάκια

μερίδα

200γρ.

143.

Κεφτζδεσ

μερίδα

200γρ.

144.

Γιουβαρλάκια αυγολζμονο

μερίδα

350γρ.

145.

Τυρόπιτα

μερίδα

250γρ.

146.

Ρραςόπιτα

μερίδα

250γρ.

147.

Ρίτα με κιμά
Γεμιςτά

μερίδα
μερίδα

250γρ.
300γρ.

μερίδα

400-420γρ

μερίδα

480 – 510γρ

μερίδα

280 – 310 γρ

148.

ΑΛΕΣΜΕΝΑ
149.
150.

151.

Γάλα 400μλ, κουάκερ 30γρ, μζλι 10μλ
Κοτόπουλο ι μοςχάρι 125γρ, Ρατάτα βραςτι 65γρ Καρότο βραςτό 25γρ, ηωμό
κρζατοσ 200 μλ. Σε κάκε μερίδα 25γρ ελαιόλαδο και δφο αςπράδια αυγϊν (από
αυγά 65-70γρ)
Μπανάνα 100γρ, μιλο ι αχλάδι (εναλλάξ) 100γρ., χυμό πορτοκάλι 100γρ
ΟΣΡΛΑ ΚΑΛ ΛΑΔΕΑ

152.

Φακζσ

μερίδα

400γρ.

153.

εβίκια

μερίδα

400γρ.

154.

Φαςολάδα

μερίδα

400γρ.

155.

Φαςολάκια λαδερά με πατάτεσ

μερίδα

250γρ. - 200γρ.

156.

Μπάμιεσ με πατάτεσ

μερίδα

250γρ. – 200γρ.

157.

Αρακάσ λαδερόσ με πατάτεσ

μερίδα

250γρ. - 200γρ.

158.

Μελιτηάνεσ ιμάμ με πατάτεσ

μερίδα

250γρ. -200γρ.

159.

Σπανακόρυηο

μερίδα

400γρ.

160.

Μπριάμ

μερίδα

300γρ.
250γρ.

ΨΑΛΑ - ΚΑΛΑΣΣΛΝΑ
161.

Ψάρι ψθτό

μερίδα

162.

Ψάρι βραςτό

μερίδα

250γρ.

163.

Ψαρόςουπα

μερίδα

250-200γρ

164.

Ψάρι πλακί

μερίδα

250γρ.

165.

Βακαλάοσ παςτόσ τθγανιτόσ

μερίδα

250γρ.

166.

Σουπιζσ γιαχνί με πατάτεσ

μερίδα

200γρ. -250γρ.

167.

Σουπιζσ με ςπανάκι

μερίδα

200γρ. -250γρ.

168.

Καλαμαράκια τθγανθτά

μερίδα

250γρ.

169.

Χταπόδι με μακαρονάκι κοφτό

μερίδα

250γρ. -200γρ.

Η διανομι όλων των γευμάτων -και των ενδιάμεςων- κα γίνεται από προςωπικό του Νοςοκομείου.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II (ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ)

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΡΟΣ(1):

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ

Ο – Θ Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
Θμερομθνία γζννθςθσ(2):

Τόποσ Γζννθςθσ:

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:

Τθλ:

Θμερ/νια ζκδοςθσ Ταυτότθτασ :

Τόποσ Κατοικίασ:

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

Οδόσ:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ
Θλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι
μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου:
α) ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθσ διακιρυξθσ ………………………….
β) Ζχω εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ μου όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) προσ ςτουσ φορείσ
που είμαι υπόχρεοσ και ςτθν πλθρωμι φόρων και τελϊν όςον αφορά τισ φορολογικζσ μου υποχρεϊςεισ.
γ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ.1 του άρκρου 73 του Ν.
4412/2016,δθλαδι για:i) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου
τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EE L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), ii) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται, ςτο
άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (EE L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο
εκνικό δίκαιο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου, iii) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.2803/2000 (Αϋ 48), iv) τρομοκρατικά εγκλιματα ι
εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, v) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005,
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), vi)
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και
για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
δ) δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ και διαγωγισ, ι
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ
χρεωκοπίασ.
ε) δεν τελϊ ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ
ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ, διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου ι ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου.
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η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι

……………………………….. με πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα.

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ
και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν.
κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ
που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ.
ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ που ιςχφουν ςτον τόπο όπου
πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ.
ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και
δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου .
ιβ)το ΦΕΚ ι καταςτατικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ είναι …………………………………………………………………………………………………………

ιγ) το ΦΕΚ ι καταςτατικό νόμιμισ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ είναι

(4) …………………………………………………………………………..

Ημερομθνία:
/
/
Ο – Η Δθλ.
(Τπογραφι)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.
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