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ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                         ΑΘΖΝΑ  18-7-2022 

1ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΗΚΖ                                                          Αξηζκ. Πξση.: 

ΓΔΝΗΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΗ » 

       

 Ηαηξηθή Τπεξεζία                                                          ΠΡΟ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

Σκήκα Κιηληθήο Γηαηξνθήο  

     

 

Θέμα : Τετνικές προδιαγραθές για παροτή σπηρεζιών παραζκεσής και διανομής έηοιμων 
γεσμάηων οι οποίες θα παραζτεθούν ηο τρονικό διάζηημα  12 μηνών (με δσναηόηηηα 
επέκηαζης επιπλέον 12 μηνών).  

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΗ 

ΔΣΟΙΜΩΝ ΓΔΤΜΑΣΩΝ 

 

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ 

 Έξγν ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ε παξνρή πλήρφς μεριδοποιημένφν γεπκάησλ ζηνπο 

      αζζελείο θαη ζην εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ  γηα ηελ                                                 

θαζεκεξηλή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί φιεο ηηο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο 

θαλφλεο πγηεηλήο πξαθηηθήο.  

 Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ ηα παξαπάλσ ην Ννζνθνκείν ζα νξίζεη επηηξνπή 

παξαιαβήο θαη ειέγρνπ ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, απνηεινχκελε απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ 

θαηαιιειφηεηα θαη ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαδηδφκελσλ θαγεηψλ 

θαη λα θάλεη αηθλίδηνπο ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ φπνηε θαη αλ ην 

θξίλεη απαξαίηεην. 

 

Β. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΖ ΦΑΓΖΣΧΝ ΚΑΗ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 Ο αλάδνρνο ζα παξαζθεπάδεη ην θαγεηφ ζε εμεηδηθεπκέλε κνλάδα παξαγσγήο κε 

ηζρχνπζα άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζε εχινγε θαη επαξθή γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφζηαζε απφ ην Ννζνθνκείν, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε  
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έλαξμε ηεο κεηαθνξάο ησλ γεπκάησλ(θπξίσο γεχκα, ζαιάηεο, ηπξί θ.ι.π)  απφ ηελ 

κνλάδα παξαγσγήο ηνπο  δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ κία (1) ψξα απφ 

ηελ παξάδνζή ηνπο θαηά ηα θαησηέξσ νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Γ. 

 Σν Σκήκα Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα παξαδίδεη 12:00 κε  12:30  κ.κ. θαζεκεξηλά 

(Γεπηέξα- Παξαζθεπή, εθηφο επίζεκσλ αξγηψλ) απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ζηνλ 

αλάδνρν, ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ κεξίδσλ ηεο επφκελεο εκέξαο αλά θιηληθή, 

εγγξάθσο κέζσ e-mail. Κάζε Παξαζθεπή ζα απνζηέιιεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ γηα ην 

αββαηνθχξηαθν θαη ηε Γεπηέξα, θαη κε αλάινγν ηξφπν ζα ιεηηνπξγεί θαη ζηηο επίζεκεο 

αξγίεο. 

 Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμνκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ ζε 

πνζνζηφ έσο 20% απφ ηελ εκεξήζηα παξαγγειία κέρξη 2 ψξεο πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ 

κεζεκεξηαλνχ γεχκαηνο ηεο ίδηαο εκέξαο.  Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, δχλαηαη λα 

απμνκεηψλεη έσο 20% απφ ηελ εκεξήζηα παξαγγειία, κέρξη ηηο 15:00κ.κ. ηνλ αξηζκφ 

ησλ κεξίδσλ ηνπ βξαδηλνχ γεχκαηνο ηεο ίδηαο εκέξαο, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Σκήκαηνο 

Γηαηξνθήο. 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη ηηο κεξίδεο θαγεηνχ δπν θνξέο ηελ εκέξα 

γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πξσηλνχ, γεχκαηνο θαη δείπλνπ ησλ αζζελψλ θαη ηνπ 

εθεκεξεχνληνο πξνζσπηθνχ. Σν αθξηβέο σξάξην παξάδνζεο ησλ θαγεηψλ ζα 

αλαθεξζεί ιεπηνκεξψο παξαθάησ. 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ή άιια έθηαθηα θαη κε πξνβιέςηκα θαηλφκελα έρνληαο πξνζθνκίζεη 

αληίζηνηρα ζελάξηα. 

 Σν εβδνκαδηαίν κελνχ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πξνεηνηκάδεηαη ην θαγεηφ ζα απνζηέιιεηαη 

ζηνλ αλάδνρν θάζε εβδνκάδα. Ζ εκέξα απνζηνιήο ζα θαζνξηζζεί κεηά απφ 

ζπλελλφεζε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο θαη ηνπ αλαδφρνπ ψζηε λα ππάξρεη επαξθήο 

ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ. 

 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα δηαζθαιίδεηαη, ζα 

απνδεηθλχεηαη θαη ζα είλαη κεηξήζηκε ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαη ηνπ 

εθεκεξεχνληνο πξνζσπηθνχ. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηε 

Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ  κε επζχλε ηνπ Σκήκαηνο Κιηληθήο Γηαηξνθήο. 

 

Γ. ΜΔΡΗΓΟΠΟΗΖΖ - ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΑΓΖΣΟΤ- ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ  
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 Όια ηα γεχκαηα (θπξίσο γεχκα, ζαιάηεο, ηπξί θ.ι.π) ζα παξαδίδνληαη κεξηδνπνηεκέλα 

ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο, κε θαπάθη θαη εηηθέηα φπνπ ζα αλαγξάθεηαη 

επθξηλψο ην είδνο ηνπ θαγεηνχ, ηα ζπζηαηηθά ηεο ζπληαγήο (αιιεξγηνγφλα κε έληνλε 

γξακκαηνζεηξα), ε δίαηηα γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη (π.ρ. άιηπν, δηαβήηνπ θ.ι.π), ε 

εκεξνκελία παξαζθεπήο θαη ιήμεο φπσο θαη ε αλάιπζε καθξνζξεπηηθψλ ηνπ γεχκαηνο 

(ελέξγεηα, πξσηεΐλε, πδαηάλζξαθεο, ιίπνο, kcal θαη γξακκάξηα αλά 100 γξ ηξνθήο 

αληίζηνηρα). Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη θαηάιιειε γηα αλαζέξκαλζε ζε θνχξλν 

κηθξνθπκάησλ.   

 Κάζε κεξίδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ πνηήξη κηαο ρξήζεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη 

θνπβέξ πνπ ζα πεξηέρεη ραξηνπεηζέηα, θνπηάιη ζνχπαο, πηξνχλη θαη καραίξη απφ πιηθφ 

ζχκθσλν κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. (εηδηθά γηα ηα πιήξσο πνιηνπνηεκέλα ζα ρξεηαζηεί 

ζπλνδεία απφ θαιακάθη).  Ζ πξνκήζεηα απηψλ ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 Ζ δηαθίλεζε ηνπ έηνηκνπ θαγεηνχ απφ ηε κνλάδα παξαγσγήο πξνο ην Ννζνθνκείν ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα έρνπλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

- Να είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα 

- Να έρνπλ ιεία ηνηρψκαηα γηα επηηπρή θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε 

- Να γίλεηαη ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε φηαλ απαηηείηαη 

- Να ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ. 

- Να δηαζέηνπλ ζεξκφκεηξα θαη θαηαγξαθηθά ζεξκνθξαζίαο, ηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ 

ζα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ε επηηξνπή παξαιαβήο. 

- Οη ζεξκνθξαζίεο δηαθίλεζεο ησλ γεπκάησλ ζα θαηαηίζεληαη θαζεκεξηλά ζην ηκήκα 

Γηαηξνθήο γηα ην αξρείν ηνπ.  

- Να δηαζέηνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ, άδεηα θπθινθνξίαο ζε ηζρχ θαη πηζηνπνίεζε 

θαηαιιειφηεηαο νρήκαηνο γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ απφ αξκφδηα αξρή. 

 Σν κεξηδνπνηεκέλν θαγεηφ ζα ηνπνζεηείηαη ζε ηζνζεξκηθά δνρεία (thermo box) 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζή ηνπ ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 65 ºC, 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ηξφθηκν πνπ  ζα θαηαλαισζεί δεζηφ θαη ζε ζεξκνθξαζία 

κηθξφηεξε ησλ 4 ºC , φηαλ πξφθεηηαη γηα ηξφθηκν πνπ ζα θαηαλαισζεί θξχν. 

Όινη νη πεξηέθηεο ζα θέξνπλ ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο γηα ηε  ρξήζε ζε 

ηξφθηκα. Δηδηθά ηα thermo box, ζα θέξνπλ ζήκαλζε κε ηελ επσλπκία ηεο 

εηαηξείαο, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αδείαο ηεο. 
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 Ζ παξάδνζε ησλ κεξίδσλ ηνπ γεχκαηνο ζα γίλεηαη ζηηο 11:30 π.κ θαη φρη αξγφηεξα απφ 

ηηο 12:00 κ.κ θαη ηνπ δείπλνπ θαη πξσηλνχ επφκελεο κέξαο ζηηο 17:00 κ.κ θαη φρη 

αξγφηεξα απφ ηηο 17:30 κ.κ , ζε εηδηθφ ρψξν πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ην λνζνθνκείν. 

Δηδηθά ην δεζηφ γεχκα θαη δείπλν ησλ ηαηξψλ ζα παξακέλνπλ κέζα ζηα thermo box, 

κέρξη ην ζεξβίξηζκά ηνπο απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ έλαξμε ηεο 

κεηαθνξάο ησλ γεπκάησλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηνπο  δελ δχλαηαη ζε θακία 

πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηελ κία (1) ψξα πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ.  

 Ο αλάδνρνο ζα ζπιιέγεη ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ζθεχε θαη thermobox ηνπ ζε θάζε 

επφκελε παξάδνζε θαη νθείιεη λα ηα πιέλεη θαη λα ηα απνιπκαίλεη ν ίδηνο. 

 Σν θαγεηφ πνπ ζεξβίξεηαη ζα πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη ηελ ίδηα κέξα. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα θαγεηά ζην Ννζνθνκείν 

ή παξαιείςεη κεξίδεο ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ ή ζε πεξίπησζε απφξξηςεο κεξίδσλ 

θαη κε αληηθαηάζηαζήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα 

αγνξάζεη απηφ ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ε δηαθνξά απφ ηε 

ζπκβαηηθή ηηκή ή άιια έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη 

θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ κεξίδσλ ζα γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο 

πνπ ζα νξίζεη ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα νινθιεξψλεηαη κε ηελ ζχληαμε 

εκεξήζηνπ πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. Ζ παξνπζία 

ηνπ αλαδφρνπ ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα 

πξνζππνγξάθεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.  

 Οη αιιαγέο ησλ ζρεκάησλ δηαηηψλ πνπ ζα πξνηείλνληαη απφ ην Σκήκα Κιηληθήο 

Γηαηξνθήο ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ην πνιχ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 7 εκεξψλ απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπο.  

 Καζεκεξηλά ζα παξαδίδνληαη 5 επηπιένλ κεξίδεο θαγεηνχ (3 θαλνληθά, 1 ειαθξά, 1 

πνιηνπνηεκέλν) ζε θάζε γεχκα γηα καθξνζθνπηθφ ή νξγαλνιεπηηθφ έιεγρν κεηά απφ 

ηπραία δεηγκαηνιεςία ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο. Οη πνζφηεηεο ησλ δεηγκάησλ ζα 

επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνλ αλάδνρν. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή απνξξίςεη νκφθσλα θάπνην παξερφκελν είδνο, αλαθέξεη 

ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απφ ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηα απνξξηθζέληα είδε. 
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 ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζα απνθαίλεηαη ηειεζίδηθα γηα ηνλ 

αλάδνρν ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Λφγνη απφξξηςεο απνηεινχλ: 

- Ζ επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ απφ ρεκηθνχο (εληνκνθηφλα, απνξξππαληηθά, δηνμίλεο 

θ.α) , κηθξνβηνινγηθνχο (παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί πνπ πξνθαινχλ αιινηψζεηο 

ζηελ νζκή, ηε γεχζε θαη ην ρξψκα ησλ ηξνθίκσλ), κηθξνβηαθνχο (παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί πνπ δελ δηαθξίλνληαη καθξνζθνπηθά) θαη θπζηθνχο παξάγνληεο 

(μέλα ζψκαηα φπσο γπαιί, πιηθά ζπζθεπαζίαο θ.α). 

- Ο θαθφο ρεηξηζκφο ηνπ θαγεηνχ θαηά ηελ παξαζθεπή, ζπζθεπαζία θαη δηαθίλεζή 

ηνπ (δηαθίλεζε δεζηνχ θαγεηνχ ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 65 ºC ή ηνπ θξχνπ 

ζε κεγαιχηεξε ησλ 2 ºC, άβξαζην ή θαθνκαγεηξεκέλν θαγεηφ θ.α) 

- Ζ απφθιηζε απφ ηηο θάησζη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

- Ζ απφθιηζε απφ ηνλ δνζέληα αξηζκφ κεξίδσλ ή ε αιιαγή είδνπο-πνζφηεηαο ρσξίο 

πξφηεξε ελεκέξσζε ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο. 

Γ. ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 Όια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαγεηψλ ζα πξέπεη λα 

είλαη Α’ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

 Σα θαγεηά ζα πξέπεη λα είλαη παξαζθεπαζκέλα κε ηα απνιχησο αλαγθαία θαξπθεχκαηα 

θαη θαζφινπ δσηθά ιίπε. 

 Σν ειαηφιαδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο ζα είλαη έμηξα παξζέλν 

θαη ε πνζφηεηά ηνπ ζηηο ζαιάηεο θαη αλά κεξίδα θαγεηνχ ζα είλαη 15 γξ. (πιελ ησλ 

λεθξνπαζψλ ή ρνξηαθαγηθήο/λεζηίζηκεο νπνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη 30 γξ/κεξίδα) 

 Οη ζάιηζεο ησλ θαγεηψλ ζα είλαη δεκέλεο ρσξίο ηε ρξήζε αιεπξηνχ θαη δε ζα 

ηζηγαξίδνληαη. 

 Σα θαγεηά ηα νπνία δε ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ αιάηη ζα παξαγγέιλνληαη σο κεξίδεο 

«άλαινπ» θαη ζα θέξνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζήκαλζε ζηε ζπζθεπαζία ηνπο. 

 Σα θαγεηά ηα νπνία δε ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ιηπαξά ζα παξαγγέιλνληαη σο κεξίδεο « 

ρακεινχ ιίπνπο» θαη ζα θέξνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζήκαλζε «ρακειή ζε ιίπνο» ζηε 

ζπζθεπαζία ηνπο. 

 Σα δειέ θαη νη άγιπθεο θξέκεο ζα πξνεηνηκάδνληαη ρσξίο ηελ πξνζζήθε δάραξεο, αιιά 

κε ηελ πξνζζήθε ζηέβηα. 
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 Σν γάια πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαζθεπή ησλ δηαθφξσλ ηξνθίκσλ ησλ 

αζζελψλ (π.ρ πνπξέ) ζα είλαη θξέζθν θαη φρη ζπκππθλσκέλν. 

 Ο πνπξέο ζα εηνηκάδεηαη απφ θξέζθηα παηάηα. 

 Σν κνζράξη ζα είλαη άλεπ νζηνχ, λσπφ, Α΄ πνηφηεηαο. 

 Σν ςάξη ζα είλαη θαηεςπγκέλν θηιέην βαθαιάνπ ή πέξθαο, Α΄ πνηφηεηαο 

 Σν θνηφπνπιν ζα είλαη λσπφ, κπνχηη ή ζηήζνο, Α΄ πνηφηεηαο 

 Σν ηξηκκέλν ηπξί πνπ ζπλνδεχεη πάληα ηα δπκαξηθά ζα ζεξβίξεηαη ζε μερσξηζηή 

αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη ζα είλαη Α Πνηφηεηαο. 

 Σα απγά ζα είλαη Α πνηφηεηαο θαη ζα βξάδνληαη πνιχ θαιά ψζηε ν θξφθνο λα είλαη 

ζθηρηφο.  

 Σα νπσξνιαραληθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα είλαη επνρήο, α’ πνηφηεηαο  θαη ρσξίο 

αιινηψζεηο. 

 Σα θαγεηά πξέπεη λα είλαη θαινκαγεηξεκέλα θαη θαινζεξβηξηζκέλα. 

 Φαγεηά φπσο ιαδεξά θαη ζνχπα πξέπεη λα έρνπλ ηε ζσζηή αλαινγία ζε ζάιηζα ή πγξφ 

(ην βάξνο πγξνχ ζηε ζάιηζα δελ ζα μεπεξλά ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηεο 

κεξίδαο) θαη ξχδη ή δπκαξηθφ ή αλάινγν ζηεξεφ πεξηερφκελν.  

 Σα θξχα ζάληνπηηο θαη φια ηα ηππνπνηεκέλα ηξφθηκα, (θξέκεο, δειέ, ξπδφγαια) ζα 

είλαη ζπζθεπαζκέλα κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε. (ζπζηαηηθά, εκεξνκελία παξαγσγήο 

θαη ιήμεο) θαη κε πιηθά πνπ είλαη απνδεθηά κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Ο αλάδνρνο θξνληίδεη λα ππάξρνπλ πάληα δηαζέζηκα δάραξε, αιάηη θαη πηπέξη ζε 

αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο, θαζψο θαη ιεκφληα θνκκέλα ζε ηέηαξηα γηα ηηο αλάινγεο κεξίδεο 

ηνπ θαζεκεξηλνχ ζηηεξεζίνπ. Δπίζεο, θάζε δέθα πέληε εκέξεο ζα πξνκεζεχεη ην 

λνζνθνκείν κε 4 1/2ιίηξα έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν γηα ρξήζε ζηηο θνπδίλεο ησλ 

θιηληθψλ. 

 Ζ καγεηξηθή παξαζθεπή ησλ θαγεηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηηεηηθέο 

εληνιέο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο. Για ηην παραζκεσή ποληοποιημένφν μιγμάηφν, ο 

ανάδοτος θα διαθέζει ηοσλάτιζηον δύο άηομα ηοσ προζφπικού ηοσ  ηα οποία θα 

εκπαιδεσθούν ζηον ηρόπο προεηοιμαζίας ηοσς. 

 Σν πξνζσπηθφ ηεο αλάδνρνπ εηαηξείαο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε ηπρφλ ζπζηάζεηο 

πνπ κπνξεί λα πξνβεί ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο, πνπ ζα αθνξνχλ ηελ 

νξζή παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ ζχκθσλα κε δηαηηεηηθέο νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ.  

 Σν βάξνο ησλ θαγεηψλ αλά κεξίδα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

ζε καγεηξεκέλε ή έηνηκε θαηά πεξίπησζε κνξθή.  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΓΧΝ ΦΑΓΖΣΟΤ 
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Α/Α ΔΗΓΟ ΦΑΓΖΣΟΤ ΓΡΑΜ/ΜΔΡΗΓΑ 
 ΓΑΛΑ-ΓΗΑΟΤΡΣΗΑ  

1 Γάια αγειάδος τύκα (πιήρες θαη 1,5% ιηπαρά) 200 

2 Γηαούρηη αγειάδος 2 %ιηπαρά(ζσζθ.200gr) 1 ηεκ. 

3 Γηαούρηη αγειάδος 0%ιηπαρά (ζσζθ.200gr) 1 ηεκ. 

 ΦΧΜΗΑ  

4 Φφκί ιεσθό (αηοκ.ζσζθ.) 80 – 90 

5 Φφκί άλαιο (αηοκ.ζσζθ.) 80 

6 Φφκί οιηθής αιέζεφς (αηοκ.ζσζθ.) 80 

7 Φφκί οιηθής αιέζεφς δηαβήηοσ (αηοκ.ζσζθ.) 30 

     8 Φρσγαληές ζίηοσ (αηοκ.ζσζθ./δύο ηεκάτηα) 1ηεκ. 

 ΔΗΓΖ ΠΡΧΗΝΟΤ  

9 Μαρκειάδα θρούηοσ (αηοκ.ζσζθ.) 20 

10 Μέιη (αηοκ.ζσζθ.) 20 

15 Βούησρο –καργαρίλε (αηοκ. σζθεσαζία)  10 

 ΑΛΑΣΔ  

16 Καρόηο βραζηό 200 

17 Κοιοθσζάθηα βραζηά 200 

18 Κοσλοσπίδη βραζηό 200 

19 Μπρόθοιο βραζηό 200 

20 Παληδάρηα βραζηά 200 

21 Υόρηα βραζηά (ραδίθηα,αληίδηα) 200 

22 Λάταλο βραζηό – Λαταλίδες βραζηές 200 

23 Πηπερηές Φιφρίλες 180 

24 αιάηα λφπή εποτής 200 

 ΟΠΡΗΑ  

25 Φαζόιηα γίγαληες πιαθί 400 

26 Ρεβίζηα ζούπα 400 

27 Φαθές ζούπα 400 

28 Φαζόιηα ζούπα 400 

 ΟΤΠΔ  

29 Μαγεηρίηζα ασγοιέκολο 400 

30 Φηδές / Γιαζέ / Αζηράθη 300 

31 Υορηόζοσπα 400(100παη.,θαρ.,ζει.,ρύδη) 

 ΑΤΓΑ  

32 Ασγό βραζηό 1ηεκ. (άλφ ηφλ 63gr) L 

33 Ασγό θόθθηλο 1ηεκ. (άλφ ηφλ 63gr) L 

34 Οκειέηα θούρλοσ κε παηάηες ηεγαλεηές 200γρ(2ασγά-100παηάηες) 

 ΡΤΕΗΑ  

35 Ρύδη πηιάθη 250 

36 Ρύδη κε αλάκηθηα ιαταληθά (ρηδόηο) 250(200ρύδη-50αλ.) 

37 Ρύδη ιαπάς 200 

 ΠΑΣΑΣΔ  

38 Γηατλί 300 

39 Παηάηες θούρλοσ 300 

40 Παηάηες ποσρές 300 

41 Παηάηες ηεγαλεηές 300 

 ΕΤΜΑΡΗΚΑ(ζπαγγέηη,καθ.Νο3,καθ.θοθηό, 

θρηζαράθη,ατηβαδάθη,θηογθάθη,ηαιηαηέιες,ηορηειίληα) 

 

42 Εσκαρηθά άζπρα 300 

43 Εσκαρηθά κε ζάιηζα ηοκάηας θιπ. 350 

44 Καρκπολάρα 350 

45 Πίηζα αηοκηθή 350 

 ΓΔΜΗΣΑ  

46 Πηπερηές γεκηζηές κε ρύδη ή θηκά 400 

47 Νηοκάηες γεκηζηές κε ρύδη ή θηκά 400 

48 Κοιοθύζηα γεκηζηά (θηκά-ρύδη) ασγοιέκολο 400 

 ΠΑΣΗΣΗΟ-ΧΓΚΡΑΣΔΝ  
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49 Παζηίηζηο (κε καθαρόληα Νο3) 400 (100θηκάς) 

50 Χγθραηέλ (κε καθαρόληα Νο3) 400 (100ησρί) 

 ΜΟΤΑΚΑ  

51 Με Μειηηδάλες – Παηάηες – Κηκά 400 (100θηκάς) 

52 Μειηηδάλες παποσηζάθηα 400 (100θηκάς) 

 ΛΑΓΔΡΑ  

53 Αραθάς ιαδερός 350 

54 Αλάκηθηα ιαταληθά ιαδερά 350 

55 Μπάκηες υηιές ιαδερές 350 

56 Παηάηες – θοιοθσζάθηα κπρηάκ 400 (200παη.-200θοι.) 

57 παλαθόρσδο ιεκολάηο (άζπρο) 350 

58 Πραζόρσδο ιεκολάηο (άζπρο) 350 

59 Φαζοιάθηα ιαδερά 350 

60 Κοιοθσζάθηα θούρλοσ (ιεκολάηα-κε ζάιηζα ληοκ.) 300 

 ΔΡΗΦΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ  

61 Καηζίθη κε παηάηες θούρλοσ 250 θαηζίθη – 250παη. 

 ΜΟΥΑΡΗ (α/ο)  

62 Μοζτάρη βραζηό 200 κοζτάρη 

63 Νοσά κόζτοσ υεηό* 200 κοζτάρη 

64 Λεκολάηο ή Κοθθηληζηό ή Ρηγαλάηο ή Σας θεκπάπ* 200 κοζτάρη 

65 Μοζτάρη κε θοιοθσζάθηα 180κοζτ.-200θοιοθσζ. 

66 Μοζτάρη κε πράζο 180κοζτ.-200πράζο 

67 Μοζτάρη κε κειηηδάλες 180κοζτ.-300κειηηδ. 

68 Μοζτάρη κε τορηόζοσπα 100κοζτ.-300ζούπα 

 ΥΟΗΡΗΝΟ (α/ο)  

69 Υοηρηλή κπρηδόια θούρλοσ (κ/ο)* 300τοηρ.(κ/ο) 

 ΚΗΜΑ ΜΟΥΑΡΗΗΟ ΝΧΠΟ  

70 Γηοσβαριάθηα ασγοιέκολο 300 (κηθηό βάρος) 

71 Κεθηέδες θούρλοσ* 150 

72 Μπηθηέθηα θούρλοσ (2 ηεκάτηα)* 150 

73 οσηδοσθάθηα κε ζάιηζα ληοκάηας* 200 

74 οσηδοσθάθηα θούρλοσ (τφρίς ζάιηζα)* 150 

75 Εσκαρηθό κε θηκά (ζπαγγέηη) 300 (200δσκ.-120θηκά) 

76 πεηδοθάχ 350 

 ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ (σε τεμάχια μπούτι-στήθος)  

77 Γαιοπούια κε παηάηες θούρλοσ 250θοη.-250παη. 

78 Κοηόποσιο βραζηό 320-350θοη. (κε θόθθαιο) 

79 Κοηόποσιο υεηό* 320-350θοη. (κε θόθθαιο) 

80 Κοηόποσιο θοθθηληζηό ή ιεκολάηο* 320-350θοη. (κε θόθθαιο) 

81 Κοηόποσιο ζούπα (θηδέ ή γιαζέ) 150θοη.-300ζούπα 

82 Κοηόποσιο θηιέηο ζτάρας 200 

 ΦΑΡΗΑ  

83 Βαθαιάος θούρλοσ ιεκολάηος(θέηα αδέρκαηε ή θηιέηο)* 220 

84 Βαθαιάος ηεγαλεηός (θηιέηο)* 220 

85 Βαθαιάος θούρλοσ πιαθί (θέηα ή θηιέηο)* 220 

 86 Πέρθα θούρλοσ ιεκολάηε (θηιέηο)* 220 

 87 Φαρόζοσπα (βαθαιάος θηιέηο) κε ρύδη,παηάηες,θαρόηο,ζέιηλο 220βαθ.-300ζούπα 

 ΘΑΛΑΗΝΑ  

 88 Υηαπόδη κε δσκαρηθά 200τηαπ.-250δσκ. 

    89 οσπηές γηατλί κε παηάηες ή ρύδη ή δσκαρηθά 180ζοσπ. 

 ΚΡΔΜΔ-ΔΠΗΓΟΡΠΗΑ  

90 Κρέκα γισθηά 160 

91 Κρέκα άγισθε 160 

92 Ρσδόγαιο γισθό 160 

93 Εειέ 160 

94 Εειέ κε θοκκαηάθηα θρούηφλ 160 

95 Κοκπόζηα γισθηά (θολζέρβα) (ροδάθηλο,βερίθοθο) 160 

96 Κοκπόζηα άγισθε 130 
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 Σα είδε κε αζηεξίζθν (*) ζπλνδεχνληαη κε ηηο εμήο γαξληηνχξεο: παηάηεο θνχξλνπ (250 

γξ.), παηάηεο ηεγαλεηέο (250 γξ.), πνπξέο παηάηαο (200 γξ), ξχδη πηιάθη ή ξηδφην (200 

γξ), δπκαξηθά (250 γξ). 

 ηνπο αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζηα Σκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζεξβίξνληαη ηξία 

γεχκαηα: πξσηλφ, γεχκα θαη δείπλν αλάινγα κε ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο. 

 Σν πξσηλφ ελδεηθηηθά απνηειείηαη απφ 2 θξπγαληέο, καξκειάδα, βνπηπξάθη θαη 

γάια,ηζάη,απγφ ή θξέκα ή γηανχξηη.  

 ην πξνζσπηθφ ησλ θιεηζηψλ ηκεκάησλ δηαηίζεληαη ηα θάησζη :  

 άληνπηηο Φξνχηα Γάια εβαπνξέ (1 lt) Ζκέξεο 

Υεηξνπξγεία 15 (10*) 15 (10*) 2 ΓΔ-ΚΤ 

ΜΔΘ 10 10 1 ΓΔ-ΚΤ 

Καξδηνινγηθή 

Μνλάδα 

14 (5*) 14 (5*) 1 ΓΔ-ΚΤ 

Αηκνδπλακηθφ 9 9 1 ΓΔ-ΚΤ ** 

ΓΔ-ΠΑ * 

Απνζηείξσζε 9 9 1 ΓΔ-ΠΑ 

Αθηηλνινγηθφ 7 7 - ΓΔ-ΠΑ 

Δμσηεξηθά 

Ηαηξεία 

3 3 1 

(+5 πξσί ζηε  

Γεληθή Δθεκεξία) 

(+4 απφγεπκα ζηε  

Γεληθή Δθεκεξία) 

ΓΔ-ΠΑ  

(*): αββαηνθχξηαθν ρσξίο Γεληθή Δθεκεξία 

            (**): αββαηνθχξηαθν κε Γεληθή Δθεκεξία 

  ηνπο εθεκεξεχνληεο ηαηξνχο ζεξβίξνληαη ηξία γεχκαηα: Κξχν ζάληνπηηο νιηθήο κε 

γθνχληα θαη δακπφλ ή γαινπνχια θαη θξνχην επνρήο, γεχκα θαη δείπλν. 

 ΓΗΑΦΟΡΑ  

97 Διηές (κακούζ ή θαιακώλ) 80 

98 Πίθιες - ηοσρζί 100 

99 Υαιβάς από ζοσζάκη 60 

100 Κρύο ζάληοσηης (γθούληα-δακπόλ ή γαιοπούια, αγγούρη) 1ηεκ. 

101 Κρύο ζάληοσηης (αλζόησρο, αγγούρη) 1ηεκ. 

102 Υσκός θρούηφλ λέθηαρ ή θ.τ. 
(πορηοθάιη,ροδάθηλο,κήιο,βερίθοθο,θοθηεχι) (αηοκ.ζσζθ. 1/4lit) 

1ηεκ. 

103 Κεθαιοηύρη ηρηκκέλο 15 

104 Εάταρε αηοκηθή ζσζθεσαζία 10 

105 Σσρί θέηα 60 

106 Νηοικαδάθηα κε ρύδη (θολζέρβα)  200 

  107 Αλζόησρο 60 
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 Σν γεχκα θαη ην δείπλν ησλ εθεκεξεχνλησλ ηαηξψλ θαη ησλ αζζελψλ θαζνξίδνληαη κε 

βάζε εβδνκαδηαίν κελνχ πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν Γηαηηνιφγν (ή 

Γηαηηνιφγν πνπ ηνλ αληηθαζηζηά) θαη ην νπνίν ελδεηθηηθά έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

ΘΔΡΙΝΟ 

ΜΔΝΟΤ  

ΗΑΣΡΧΝ ΑΘΔΝΧΝ 

ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΔΛΑΦΡΑ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 

Φαζοιάθηα 
ιαδερά, ησρί θέηα, 
θρούηο εποτής, 
υφκί  
 

οσηδοσθάθηα, ρύδη, 
ζαιάηα εποτής, 
θρούηο εποτής, 
υφκί 
 

Φαζοιάθηα, 
ησρί θέηα, 
θρούηο 
εποτής, υφκί 
 

Μπηθηέθη θούρλοσ, 
ρηδόηο, ζαιάηα εποτής, 
θρούηο εποτής, υφκί, 
γηαούρηη 2% 
 

Παηάηες 
βραζηές/Πηιάθη, 
βραζηή ζαιάηα ει., 
γηαούρηη, θρέκα, ηζάη 
 

ΣΡΗΣΖ 

Υηαπόδη κε 
δσκαρηθά, ζαιάηα 
εποτής, θρούηο 
εποτής, υφκί 

Φαζόιηα γίγαληες 
πιαθί, ησρί θέηα, 
ζαιάηα εποτής, 
θρούηο εποτής, 
υφκί    
 

Υηαπόδη κε 
δσκαρηθά, 
ζαιάηα 
εποτής, 
θρούηο 
εποτής, υφκί 
 

Κοηόποσιο ιεκολάηο 
παηάηες, θρούηο εποτής, 
υφκί. Γηαούρηη 2% 
 

Μαθαρολάθη θοθηό/ 
Παηάηες βραζηές, 
βραζηή ζαιάηα ει., 
γηαούρηη, θρέκα, ηζάη 
 

ΣΔΣΑΡΣΖ  

Κοιοθύζηα γεκηζηά 
κε θηκά 
ασγοιέκολο, ησρί 
θέηα, θρούηο 
εποτής, υφκί 
 

Μαθαρόληα κε 
ζάιηζα (θόθθηλε ή 
ιεσθή), ησρί 
ηρηκκέλο, ζαιάηα 
εποτής, θρούηο 
εποτής, υφκί 
 

Κοιοθύζηα 
γεκηζηά κε 
ρύδη 
ασγοιέκολο, 
ησρί θέηα, 
θρούηο 
εποτής, υφκί 
 

Εσκαρηθά κε ζάιηζα 
ληοκάηας, ησρί, ζαιάηα 
εποτής, θρούηο εποτής, 
υφκί, γηαούρηη 2%  
 

Πηιάθη/ θρηζαράθη-
ατηβαδάθη-θηογθάθη, 
βραζηή ζαιάηα ει. 
γηαούρηη, θρέκα, ηζάη 
 

ΠΔΜΠΣΖ 

Μοζτάρη 
γηοσβέηζη, ζαιάηα 
εποτής,  θρούηο 
εποτής, υφκί  
 

Οκειέηα θούρλοσ κε 
παηάηες θοσρλοσ, 
ζαιάηα εποτής, 
θρούηο εποτής, 
υφκί 
 

Μοζτάρη 
γηοσβέηζη, 
θρούηο 
εποτής, υφκί  
 

Γηοσβαριάθηα, ησρί, 
θρούηο εποτής, υφκί, 
γηαούρηη 2% 
 

Κρηζαράθη/ Πηιάθη, 
βραζηή ζαιάηα ει. 
γηαούρηη, θρέκα, ηζάη 
 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

Μπάκηες, ησρί 
θέηα, θρούηο 
εποτής, υφκί  
 

πεηδοθάη, παηάηες 
θούρλοσ, ζαιάηα 
εποτής, θρούηο 
εποτής, υφκί 
 

Μπάκηες, ησρί 
θέηα, θρούηο 
εποτής, υφκί  
 

Κοηόποσιο/γαιοπούια 
υεηό παηάηες θούρλοσ 
ζαιάηα εποτής, θρούηο 
εποτής, υφκί, γηαούρηη 
2% 
 

Παηάηες 
βραζηές/θρηζαράθη-
ατηβαδάθη-θηογθάθη, 
βραζηή ζαιάηα ει, 
γηαούρηη, θρέκα, ηζάη 
 

ΑΒΒΑΣΟ  

Κοηόποσιο 
θοθθηληζηό, 
δσκαρηθά, ζαιάηα 
εποτής, θρούηο 
εποτής, υφκί 
 

Πίηζα αηοκηθή, 
ζαιάηα εποτής, 
θρούηο εποτής 
 

Φάρη 
ιεκολάηο, 
παηάηες 
θούρλοσ, 
ζαιάηα 
εποτής, 
θρούηο 
εποτής, υφκί  
 

Κοηόποσιο θοθθηληζηό, 
ποσρές παηάηας, θρούηο 
εποτής, υφκί, γηαούρηη 
2%  
 

Παηάηες 
βραζηές/θρηζαράθη-
ατηβαδάθη-θηογθάθη, 
βραζηή ζαιάηα ει, 
γηαούρηη, θρέκα, ηζάη 
 

ΚΤΡΗΑΚΖ 

Υοηρηλή κπρηδόια 
θούρλοσ, παηάηες 
θούρλοσ, θρούηο 
εποτής, υφκί  
 

Μαθαρόληα κε θηκά, 
ησρί ηρηκκέλο, 
ζαιάηα εποτής, 
θρούηο εποτής, 
υφκί 
 

Αραθάς 
ιεκολάηος, 
ησρί, θρούηο 
εποτής, υφκί  
 

Μαθαρόληα κε θηκά, ησρί 
ηρηκκέλο, ζαιάηα εποτής, 
θρούηο εποτής, υφκί, 
γηαούρηη 2% 
 

Παηάηες 
βραζηές/θρηζαράθη-
ατηβαδάθη-θηογθάθη, 
βραζηή ζαιάηα ει, 
γηαούρηη, θρέκα, ηζάη 
 

 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηψλ ην κελνχ δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 25/12 

Γεχκα: Γαινπνχια γεκηζηή κε παηάηεο, ζαιάηα, θξνχην 

Γείπλν: Μαθαξφληα, θηκάο, ζαιάηα, θξνχην  

Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα 

(κπαθιαβάο ή θαηαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν) 

ηνπο αζζελείο πνπ επηηξέπεηαη (θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηεο δηαηηνιφγνπ), ζα 

δηαλεκεζεί κε ην γεχκα έλα κεινκαθάξνλν.  
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 26/12 

Γεχκα: Υνηξηλφ ιεκνλάην κε πηιάθη, ζαιάηα, θξνχην 

Γείπλν: λίηζει θνηφπνπιν κε πνπξέ, ζαιάηα, θξνχην 

Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα 

(κπαθιαβάο ή θαληαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν) 

ηνπο αζζελείο πνπ επηηξέπεηαη (θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηεο δηαηηνιφγνπ), ζα 

δηαλεκεζεί κε ην γεχκα έλα κεινκαθάξνλν. 

 31/12 

Γείπλν: Μπξηδφια, πνπξέο, ζαιάηα, θξνχην, γιπθφ, βαζηιφπηηα αηνκηθή (Μφλν γηα 

ην εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ) 

 1/1 

Γεχκα: Υνηξηλφ, παηάηεο, ζαιάηα, θξνχην 

Γείπλν: Μαθαξφληα σγθξαληέλ, ζαιάηα, θξνχην 

Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα 

(κπαθιαβάο ή θαληαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν) 

Δπηπξφζζεηα, ζα κνηξαζηεί ζε φζνπο απφ ηνπο ζηηηδφκελνπο  αζζελείο επηηξέπεηαη, 

θαζψο θαη ζην εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ κία αηνκηθή βαζηιφπηηα. 

  6/1 

Γεχκα: Φάξη κε παηάηεο θνχξλνπ, ζαιάηα, θξνχην 

Γείπλν: Μπξηδφια ρνηξηλή, πηιάθη, ζαιάηα, θξνχην 

                  Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα          

(κπαθιαβάο ή θαληαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν) 

 Καζαξά Γεπηέξα: 

                  Γεχκα: νππηέο κε πηιάθη, ζαιάηα, ραιβάο, ιαγάλα 

Γείπλν: Λαδεξφ, ειηέο, ηαξακνζαιάηα, ιαγάλα, θξνχην 

 

 25
ε
 Μαξηίνπ 

Γεχκα: Μπαθαιηάξνο ζθνξδαιηά, ζαιάηα, θξνχην (Γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ) 

Φάξη, παηάηεο θνχξλνπ, ζαιάηα, θξνχην (Γηα ηνπο αζζελείο) 

 Μ. άββαην 

                   Γεχκα: Υηαπφδη κε καθαξνλάθη θνθηφ, ζαιάηα, θξνχην 

Γείπλν: Κνηφζνππα κε θνηφπνπιν, θξνχην, αηνκηθφ ηζνπξέθη, αβγφ θφθθηλν 

Δπηπιένλ ζηνπο Δθεκεξεχνληεο : Μαγεηξίηζα  

 Κπξηαθή ηνπ Πάζρα 

Γεχκα: Καηζηθάθη κε παηάηεο θνχξλνπ, ζαιάηα, θξνχην. 

Γείπλν: Μπξηδφια, πηιάθη, ζαιάηα, θξνχην 

Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα (κπαθιαβάο ή 

θαληαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν)  

Δπηπξφζζεηα, ζα κνηξαζηεί ζε φζνπο απφ ηνπο ζηηηδφκελνπο  αζζελείο επηηξέπεηαη, θαζψο θαη 

ζην εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ έλα αηνκηθφ ηζνπξέθη θαη έλα θφθθηλν αβγφ. 

 Γεπηέξα ηνπ Πάζρα (κφλν γηα ην εθεκεξεχνλ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ) 

Γεχκα: Μνζράξη θξηθαζέ, ηπξί, θξνχην, γιπθφ 

Γείπλν: Μαθαξφληα θηκάο, ζαιάηα, θξνχην 
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 15
ε 

Απγνχζηνπ 

Γεχκα: Καηζηθάθη κε παηάηεο θνχξλνπ, ζαιάηα, θξνχην 

Γείπλν: Μπξηδφια, πηιάθη, ζαιάηα, θξνχην 

Μφλν γηα ην εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ, ζα δνζεί κία κεξίδα γιπθφ ζην γεχκα 

(κπαθιαβάο ή θαληαΐθη ή γαιαθηνκπνχξεθν) 

 

 Μαδί κε ηελ παξαγγειία ησλ κεξίδσλ θαζεκεξηλά ζα απνζηέιινληαη αλαιπηηθέο 

νδεγίεο γηα ην κελνχ ησλ  αζζελψλ αλάινγα κε ηελ πάζεζή ηνπο, γηα φια ηα γεχκαηα. 

 Σν κελνχ ελδεηθηηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ είδε γεπκάησλ 

θαη ζπκπιεξσκάησλ ζηηο πιήξεηο δίαηηεο ηνπ Ννζνθνκείνπ (Σαθηηθή-άλαινο, ηαηξψλ, 

ιεπθσκαηνχρνο, δηαβεηηθή, λεθξνπαζνχο, ειθνπαζνχο) : 

o Κχξην πηάην γεχκαηνο θαη δείπλνπ 

 Γεχκα κε θξέζθν κνζραξίζην θηκά  

 Γεχκα κε θξέζθν θνηφπνπιν 

 Γεχκα κε θξέαο (κνζράξη ή ρνηξηλφ) πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ην ζηήζνο, 

ην κπνχηη ή ηα πιεπξά ηνπ δψνπ. 

 Γεχκα κε ςάξη θέηα ή θηιέην ή νιφθιεξν θαηεςπγκέλν ή θξέζθν 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο δίαηηεο ησλ λεθξνπαζψλ αζζελψλ νη κεξίδεο ηνπ θξέαηνο, ηνπ 

θνηφπνπινπ θαη ηνπ ςαξηνχ ζα είλαη κηζέο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ 

πίλαθα κε 30 γξ ειαηφιαδν αληί γηα 15 γξ ειαηφιαδν. 

 Γεχκα κε ιαδεξά ή δπκαξηθά ή ζνχπα ή φζπξηα 

o πκπιήξσκα γεχκαηνο ή δείπλνπ 

 Πνηθηιίεο γαξληηνχξαο επηινγήο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο (ηελ 

πεξίπησζε ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ ε γαξληηνχξα ζα είλαη ζηε κηζή 

πνζφηεηα απφ απηή πνπ θαζνξίζζεθε παξαπάλσ, δειαδή ζηα 100-120 

γξ.) 

 αιάηα λσπή ή βξαζηή ή/θαη ηπξί θέηα ή αλζφηπξν  ή/θαη θξέκα ή 

γηανχξηη ή δειέ ή ξπδφγαιν 

 Φξνχην επνρήο ή θνκπφζηα 

 νχπα  

 Φσκί ή θξπγαληέο 

o Πξσηλφ 

 Γάια ή ηζάη 

 Φσκί ή θξπγαληέο 

 Εάραξε, βνχηπξν, κέιη ή καξκειάδα ή αβγφ ή αλζφηπξν ή ηπξί θέηα 

 Κξέκα 

 Σν κελνχ ζηηο λνζνθνκεηαθέο δίαηηεο πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηα εμήο:  

o Τδξηθή δίαηηα 

 Πξσηλφ: Γάια ή ηζάη,  

 Γεχκα θαη δείπλν: Σζάη, αηνκηθφο ρπκφο, ζνχπα (θαηά πεξίπησζε) 

o Διαθξά Α ή Β  
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 Πξσηλφ: Γάια ή ηζάη, θξπγαληέο, θξέκα θαλνληθή ή άγιπθε 

 Γεχκα: Σζάη, πνπξέο ή ξχδη ή δπκαξηθφ ή/θαη  ζνχπα, γηανχξηη, θξέκα 

θαλνληθή ή άγιπθε θαη θξέαο βξαζηφ ή θνηφπνπιν βξαζηφ φπνπ 

απαηηείηαη. 

 Γείπλν: Σζάη, πνπξέο ή ξχδη ή δπκαξηθφ ή/θαη ζνχπα, γηανχξηη, 

θνκπφζηα θξνχηνπ θαλνληθή ή άγιπθε θαη θξέαο βξαζηφ ή θνηφπνπιν 

βξαζηφ φπνπ απαηηείηαη. 

o Αιεζκέλν/πνιηνπνηεκέλν (ελδεηθηηθά) 

 Πξσηλφ: Σζάη ή γάια, θξέκα 

 Γεχκα θαη δείπλν: Κξέαο ή θνηφπνπιν, παηάηα βξαζηή ή πνπξέο, ζνχπα, 

βξαζηά θνινθπζάθηα ή θαξφηα πνιηνπνηεκέλα. πλνδεχνληαη κε 

γηανχξηη ή/θαη θξέκα. 

 Καζεκεξηλά ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ είδε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

έθηαθησλ εηζαγσγψλ ζην Ννζνθνκείν, ηα νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηηκή αλά αζζελή 

πνπ ζα πξνζθέξεη θαη δε ζα ηα ρξεψλεη σο μερσξηζηέο κεξίδεο:  

 Κξέκεο ηεκάρηα 10 

 Γηανχξηηα ηεκάρηα 10 

 Αηνκηθνί ρπκνί ηεκάρηα 10 

 νχπα αζηξάθη ή θηδέο κεξίδεο 10 

 Πνπξέ κεξίδεο 10  

 Αβγά ηεκάρηα 10 

 Μέρξη 240 θηάιεο εκθηαισκέλν λεξφ ηνπ ½ ιίηξνπ.  

 Γηα ηηο αλάγθεο ησλ εζεινληψλ αηκνδνηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν αλάδνρνο ζα ρνξεγεί 

θαηά κέζν φξν 1500 ηεκάρηα θπζηθνχ ρπκνχ πνξηνθάιη ζε ζπζθεπαζία  pet ησλ 250 ml, 

θαη 1500 ηεκάρηα αικπξψλ κπηζθφησλ, ζε ελδεηθηηθή ζπζθεπαζία ησλ 45 γξ θάζε κήλα. 

Ζ παξαγγειία ζα δίδεηαη εβδνκαδηαία απφ ην Σκήκα Γηαηξνθήο θαηφπηλ γξαπηνχ 

αηηήκαηνο ηνπ Σκήκαηνο ηεο Αηκνδνζίαο θαη ηα ηξφθηκα ζα παξαδίδνληαη απφ ηελ 

εηαηξεία ζην θηίξην ηεο Αηκνδνζίαο κε πξσηφθνιιν παξάδνζεο πνπ ζα ππνγξάθεηαη 

απφ εθπξφζσπν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

     

     Γ1.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαθέ  (δάραξε, γαιαηάθηα) θαη 1 θφξκα θείθ (5 θφξκεο / 

εβδνκάδα) ζε πέληε ζεκεία ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα ππνδεηρηνχλ απφ ην Σκήκα Κιηληθήο 

Γηαηξνθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Δθεκεξεπφλησλ Ηαηξψλ θαζεκεξηλά.  

      Γ2. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη εμνπιηζκφ ελ είδε ρξεζηδαλείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ζίηηζεο ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο.  
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Δ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη  λα απνδείμνπλ: 

1. ηελ θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

2. ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

3. ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

4. ηελ ζπκκφξθσζε κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο. 

 

Καηαλληλόηηηα άζκηζης επαγγελμαηικής δραζηηριόηηηας 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο χκβαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ 

νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 

4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε 

ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπο, 

 

 

Οικονομική και τρημαηοοικονομική επάρκεια 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

νθείινπλ , επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πξνζθνκίζνπλ σο απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηα θάησζη: 
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 Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο επηρείξεζεο ησλ εηψλ  2019, 2020, 

2021 θαη ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο θαη’ έηνο, ηφζν ηνπ γεληθνχ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο, φζν θαη ηνπ «εηδηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ» πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηελ ππφ 

πξνκήζεηα ππεξεζία (δει. ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζε αζζελείο θαη εθεκεξεχνλ 

πξνζσπηθφ  ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα Τγείαο.), θαηά ηηο 

3 πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο αληίζηνηρα. Ο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο απαηηείηαη λα δηαζέηεη:  

α) γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ησλ εηψλ 2019, 

2020, 2021, χςνπο γηα θάζε έηνο, ηνπιάρηζηνλ ίζο με ηο 150% κε ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο ππφ αλάζεζε  χκβαζεο τφρίς ΦΠΑ θαη 

 β) «ειδικό εηήζιο κύκλο» εξγαζηψλ πνπ αθνξά δειαδή εηδηθφηεξα ηηο ζπκβάζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζε αζζελείο θαη εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ  ζε λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα Τγείαο (φπσο δει. ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππφ 

πξνκήζεηα ππεξεζίεο), ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ  πξν ηνπ δηαγσληζκνχ εηψλ  (2019, 

2020, 2021), χςνπο για κάθε έηος τφριζηά ηνπιάρηζηνλ ίζο με ηο 80%  ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ  ηεο παξνχζαο χκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ. 

γ) ύυος ιδίφν κεθαλαίφν επιτείρηζης ηοσλάτιζηον 500.000 εσρώ θαη’ έηνο γηα ηα 

πξνεγνχκελα δχν έηε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ ππφ 

πξνκήζεηα ππεξεζία, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν 

ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά 

επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ απφ ηα νπνία πέξαλ ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ύυος ιδίφν 

κεθαλαίφν επιτείρηζης ηοσλάτιζηον 500.000 εσρώ καη’ έηνο γηα ηα πξνεγνχκελα 

δχν έηε ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ 

έθδνζε ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ή άιιν ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ(ηζνδχγην), απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη ην χςνο ηνπ εηήζηνπ γεληθνχ θαη εηδηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ην χςνο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ. Δπίζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ χςνπο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ, κε αηηηνιφγεζε ηεο απαιιαγήο ηνπο απφ ηελ 
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ππνρξέσζε έθδνζεο δεκνζηεπκέλσλ ηζνινγηζκψλ (π.ρ. κλεία λνκηθήο δηάηαμεο αλάινγα 

κε ηελ κνξθή ηεο επηρείξεζεο  θ.α)  

δ) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ πξνο νηνλδήπνηε ηξίην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, γηα πεξηπηψζεηο 

ζαλάηνπ, ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηαο ή δεκίαο πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, 

ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο βιάβεο κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ 1.000.000,00€ αλά γεγνλφο θαη 2.000.000,00€ 

αζξνηζηηθά εηεζίσο. 

Σετνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα- πρόησπα διαζθάλιζης ποιόηηηας και 

περιβαλλονηικής διατείριζης 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, γηα ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

ζσξεπηηθά φια ηα θάησζη απαηηνχκελα πξνζφληα, απνδεηθλπφκελα κε δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ πξναπνδεηθηηθά ζην θάθειν ηεο Σερληθήο ηνπο Πξνζθνξάο, ήηνη: 

 α) Οη ππνςήθηνη θα πρέπει επί ποινή αποκλειζμού λα δηαζέηνπλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ 

επαξθψο κε ππνβνιή ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ πειαηψλ: δηεηή (2) ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία 

εηδηθά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο αζζελψλ ζε λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηνπ 

Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα Τγείαο, ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

ζίηηζεο  θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Οη ππνςήθηνη, ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ,  να έτοσν εκηελέζει επιηστώς 

ηοσλάτιζηον ηρείς ζσμβάζεις με διαθορεηικούς θορείς, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,(δειαδή θαηά ηα έηε  2019, 2020, 

2021) ε  νπνία ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ηε ζπζηεκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο,( 

πξσί-κεζεκέξη-βξάδπ) ζε ηοσλάτιζηον 180 αζζελείο θαη εθεκεξεχνλ πξνζσπηθφ 

εκεξεζίσο, αλά ζχκβαζε. Ζ παξαπάλσ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζα 

πξναπνδεηθλχεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο, από ηις πρφηόησπες 

Βεβαιώζεις ή υηθιακές ησλ αληίζηνηρσλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ  ηνπ Γεκφζηνπ ή 

Ηδησηηθνχ Σνκέα Τγείαο  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζηηηζζέλησλ εκεξεζίσο . 

β) Οι σπουήθιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλειζμού, λα ππνβάιινπλ  ππεχζπλε δήισζε, κε 

ηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη δελ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 
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10% ηεο αμίαο εθάζηεο ζχκβαζεο. Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα δηαπηζηψζεη ηα νπνηαδήπνηε πξφζηηκα έρνπλ επηβιεζεί 

ζηνπο ππνςεθίνπο. 

γ) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ επίζεο ζηελ Σερληθή πξνζθνξά : 

 Αληίγξαθν ηεο λφκηκεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο 

γεπκάησλ κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο (ΗΜΡ) απφ ηνλ ΔΦΔΣ,  πνπ νθείινπλ λα 

δηαζέηνπλ ζε εχινγε θαη επαξθή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφζηαζε απφ ην 

Ννζνθνκείν.  

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΦΔΣ κε θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο (ΗΜΡ) 

 Πρόησπα διαζθάλιζης ποιόηηηας και πρόησπα περιβαλλονηικής διατείριζης. 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη πξνζθνκίδνπλ: 

α) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 22000:2018 γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, 

β) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 9001:2015 γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

γ) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 14001:2015 πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

δ) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 27001:2013 πξνηχπνπ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ή 

λεφηεξν 

ε) πηζηνπνηεηηθφ θαηά OHSAS 18001:2007 ή λεφηεξν, αζθάιεηαο θαη πγείαο εξγαδνκέλσλ, 

ή ηζνδχλακα απηψλ απφ αληίζηνηρα δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.  

ζη) γηα θάζε έλα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο κε ηξφθηκα, ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ISO 22000:2018. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην 

ΔΤΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε 

(European Cooperation for Accreditation - EA) θαη κάιηζηα κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο 

Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο MLA. 

 

 Πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) γηα ηελ  

εθπιήξσζε ππνρξέσζεο νξγάλσζεο ζπζηήκαηνο ή ζπκκεηνρήο ζε ζπζηήκαηα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 

2939/2001 (ΦΔΚ Α 179/6.8.2001), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 82 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ: 

πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο, επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο θαη νδεγίεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο. 
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 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί πγηέο, επαξθέο, έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα θάησζη 

έγγξαθα πνπ ην απνδεηθλχνπλ: 

 Φσηναληίγξαθν ηνπ ειεθηξνληθά ππνβιεζέληνο πίλαθα πξνζσπηθνχ ηεο 

εηαηξείαο ζην νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη εηδηθφηεηεο ζρεηηθέο κε ην 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.  

 Φσηναληίγξαθν ηεο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο ζηελ νπνία 

ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη κε εηδηθφηεηεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ. 

 Έληππν εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζηηο αξρέο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ 

  Πηζηνπνηεηηθά πγείαο γηα εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο καδηθήο 

εζηίαζεο, ζε ηζρχ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 Καηάινγν ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

δεζηψλ γεπκάησλ ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ 

νρήκαηνο, ε ρσξεηηθφηεηα αλαγφκελε ζε αξηζκφ ηζνζεξκηθψλ πεξηεθηψλ 

θαη κεξίδσλ αλά πεξηέθηε θαη ην ζχλνιν ησλ κεηαθεξφκελσλ γεπκάησλ 

αλά φρεκα, ε άδεηα/βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο νρήκαηνο ηεο αξκφδηαο 

Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ή ηεο αξκφδηαο 

Πεξηθεξεηαθήο ππεξεζίαο Κηεληαηξηθήο (θαηά πεξίπησζε) κε ηελ νπνία 

ζα βεβαηνχηαη, φηη ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα, είλαη θαηάιιειν γηα ηελ 

πγηεηλή κεηαθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ (γεπκάησλ). 

 Αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ησλ αδεηψλ/βεβαηψζεσλ 

θαηαιιειφηεηαο θαηά ηα αλσηέξσ. 

 Λίζηα εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηψλ ηξνθίκσλ θαη πηζηνπνηήζεηο απηψλ (ISO 

22000:2018). 

 Σα εμήο ζηνηρεία, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο 

έξγνπ: Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο ζηα Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (HACCP) – 

ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ζπκβαηφ κε ζρεηηθφ πξφηππν ζχζηεκα, 

Έληππα θαηαγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (Έληππν ειέγρνπ 

παξαιακβαλνκέλσλ πξψησλ πιψλ-Έληππα παξαθνινχζεζεο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ- Έληππν ειέγρνπ κε ζπκκνξθψζεσλ- Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο 
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πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην παξφλ έξγν- Έληππα πξνγξάκκαηνο θαζαξηφηεηαο θαη 

απνιχκαλζεο- Αξρείν ηαθηηθψλ κηθξνβηνινγηθψλ ειέγρσλ απφ πηζηνπνηεκέλν 

εξγαζηήξην) 

 Φσηναληίγξαθα ή ειεθηξνληθά αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζα δηαηεξνχληαη 

ζε μερσξηζηφ θάθειν ζην Σκήκα Γηαηξνθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα φιν ην δηάζηεκα 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη ην δηθαίσκα λα επηζθεθζεί ηνπο ρψξνπο 

παξαζθεπήο θαγεηψλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, θαζψο θαη λα δεηήζεη ηε 

ζπλδξνκή νπνηνπδήπνηε θξαηηθνχ ειεγθηηθνχ ή επνπηεχνληνο κεραληζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηηο πξνζθνξέο αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Σ. ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 Ο έιεγρνο ηνπ αλαδφρνπ δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, πνπ νξίδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ηνλ θαζεκεξηλφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηoλ 

Πξντζηάκελνo ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο (θαη πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν 

ζα αλαηεζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν)  θαη ηελ Δπφπηξηα Τγείαο/Σερλνιφγν Σξνθίκσλ. 

 Οη αξκφδηνη γηα ηνλ έιεγρν ππάιιεινη ηνπ Ννζνθνκείνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

επηζθεθζνχλ ηνλ ρψξν παξαζθεπήο θαγεηψλ ηνπ αλαδφρνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγμνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

 ε πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξεζνχλ απνθιίζεηο, απηέο θαηαγξάθνληαη ζε έληππν κε 

ζπκκφξθσζεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηά ηνπο θαη 

πξνηείλνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Καηφπηλ ειέγρεηαη ε ζπλέπεηα απνπεξάησζεο 

ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, ε ζπρλφηεηα επαλεκθάληζεο ησλ 

ίδησλ πξνβιεκάησλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηα πξνβιήκαηα θαη 

θαη’ επέθηαζε ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Οη έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην Ννζνθνκείν είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηπρφλ 

ειέγρνπο απφ αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο ειέγρνπ, ησλ νπνίσλ νη εθζέζεηο 

νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχληαη θαη ζην Ννζνθνκείν.  
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Ε. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Σν ζχλνιν ησλ αζζελψλ θαη ηνπ εθεκεξεχνληνο πξνζσπηθνχ πνπ ζηηίδνληαη εκεξεζίσο 

είλαη θαηά κέζν φξν 140 άηνκα.  Ο ελδεηθηηθφο πίλαθαο απνηππψλεη ηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ 

Σκήκαηνο.  

 

 

 Οη πνζφηεηεο ησλ θξχσλ ζάληνπηηο αλαθέξζεθαλ ιεπηνκεξψο ζηε ζειίδα 9 ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

 Ζ εκεξήζηα ηηκή ζα δνζεί γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

  Σηκή αλά γεχκα κε θξέαο ή ςάξη ή θνηφπνπιν. 

1.  Σηκή αλά γεχκα ρσξίο θξέαο 

2. Σηκή πξσηλνχ αζζελψλ 

3. Σηκή γηα είδε θιεηζηψλ ηκεκάησλ θαη είδε εθεκεξεπφλησλ ηαηξψλ. 

4. Σηκή γηα ρπκνχο θαη κπηζθφηα εζεινληψλ αηκνδνηψλ αλά άηνκν (έλα ρπκφ θαη κία ζπζθεπαζία 

κπηζθφηα). 

 Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. Δπηκέξνπο 

πξνζθνξέο γηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζίηηζεο (ζπγθεθξηκέλν σξάξην ή είδνο δίαηηαο), ζα 

απνξξίπηνληαη. 

 Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ  ζα γίλεη κε βάζε ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή. 

 

Καηά ζπλέπεηα ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ ζίηηζε ησλ αζζελψλ θαη 

πξνζσπηθνχ  γηα 12 κήλεο (κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο 12 κελψλ επηπιένλ)  αλέξρεηαη θαη 

εθηίκεζε ζηηο 360. 000 € πιένλ ΦΠΑ.  

 

  

ΔΗΓΟ ΓΗΑΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΙΣΙΕΟΜΔΝΧΝ 

Σαθηηθή – Διεύζερε 23 

Λεσθφκαηούτος 5 

Γηαβεηηθή 11 

Διαθρά 17 

Άλαιος 6 

Υακειού Λίποσς – τακειού αιαηηού 8 

Τδρηθή 15 

Γαζηρεληερίηηδας 2 

Δληέροσ-ειθοπαζούς 4 

Άλαιο δηαβήηοσ 4 

Αιεζκέλα 8 

Νεθροπαζούς 3 

ηηηδόκελο ηαηρηθό προζφπηθό 33 

ΤΝΟΛΟ 140 


