
Σελίδα 1 από 11 
 

Σελίδα 1 από 11 
 

 

 Ημ/νία   24-Αυγ-21 

Αρ. πρωτ.: 5463 

 

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ 

Υπουργείο Υγείασ 

5θ Υ.Ρε. Ιεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ 

Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 

Οικονομικό Τμιμα 

Ρροσ: Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 

Ταχ. Δ/νςθ  .................................  33100 Άμφιςςα 

Ρλθροφ.  ..........................................  Μιταλασ Ι. 

Τθλ.  .............................................  (22653) 50129 

Fax  ...............................................  (22650) 22086 

Ε-mail  .................................. log1@gnamfissas.gr   

 

ΘΕΜΑ  ΑΙΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

Ραρακαλοφμε όπωσ, μζχρι τθν Παραςκευή 27-Αυγ-21 και ϊρα 12:00, μασ υποβάλετε τθν οικονομικι ςασ προςφορά 

για τθν υπθρεςία τθσ Σίτιςθσ (CPV: 55322000-3) ςτο Γ. Ν. Άμφιςςασ. 

Οι απαιτιςεισ και οι ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περιγράφονται παρακάτω: 

 

Α. Τεχμικές προδιαγραφές αμάθεσης υπηρεσιώμ σίτισης (παρασκευής και διαμομής φαγητού) 
μοσηλευομέμωμ και προσωπικού του Γεμικού 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. 

 

Τρόποσ και χρόνοσ παραγγελίασ και παράδοςθσ των φαγθτϊν 

1. Η 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 
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κάκε πρόςφορο ζγγραφο τρόπο (π.χ. θλεκτρονικά) βάςει του προγράμματοσ διατροφισ, με ςυνολικό αρικμό 
μερίδων. 

2. Η παράδοςθ του πρωινοφ και του δεκατιανοφ ςτο νοςοκομείο κα γίνεται ςτισ 7:30-8:00 κακθμερινά. Η 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. 

Ροιοτικι και ποςοτικι παραλαβι 

 Η 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. Η 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. Η 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). 

Κάκε μερίδα γεφματοσ και δείπνου (αςκενϊν και ςιτιηόμενου προςωπικοφ) κα ςυνοδεφεται από πλαςτικό 
διαφανζσ ποτιρι μιασ χριςθσ ςε ατομικι ςυςκευαςία. Η προμικεια αυτϊν των ειδϊν κα βαρφνει τον ανάδοχο. 

 Η 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 
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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. 

 Η 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. Η 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 
     Θ εναλλακτικά, κα αναγράφεται ςε κάκε ςυςκευαςία το είδοσ τθσ δίαιτασ. 
 Η 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. 
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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. Η 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 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. 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). 

2. Τα φαγθτά κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα με υλικά Αϋ ποιότθτασ χωρίσ πολλά καρυκεφματα και ηωικά λίπθ. 
3. 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. 

4. Η παραςκευι των γευμάτων κα γίνεται με παρκζνο ελαιόλαδο. 
5. Το λάδι ςτισ ςαλάτεσ να είναι παρκζνο ελαιόλαδο. Η 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. 

6. Η ποςότθτα του ελαιόλαδου για τισ νωπζσ ςαλάτεσ να είναι 15γρ/μερίδα ι άλλθ που μπορεί να κακορίςει το 
νοςοκομείο 

7. Οι ςάλτςεσ των φαγθτϊν των αςκενϊν να μθν τςιγαρίηονται 
8. Απαγορεφεται θ χριςθ του αλεφρου για τθν παραςκευι των φαγθτϊν (ςαν πρόςκετο ςτισ ςάλτςεσ ι για 

ςυμπφκνωςθ τθσ ςοφπασ) 
9. Το ηελζ δεν κα περιζχει πρόςκετθ ηάχαρθ ι γλυκαντικι φλθ 

10. Η άγλυκθ κομπόςτα και θ άγλυκθ κρζμα των διαιτϊν των πακολογικϊν αςκενϊν δεν κα περιζχουν γλυκαντικζσ 
φλεσ 

11. Οι άγλυκεσ κομπόςτεσ να είναι μιλο ι ροδάκινο ι αχλάδι, τεμαχιςμζνα και να είναι καλοβραςμζνεσ (όχι όξινεσ) 
12. Το μοςχάρι και το χοιρινό (εκτόσ τθσ μπριηόλασ) να είναι άνευ οςτϊν, νωπό Αϋ ποιότθτασ 
13. Το ψάρι να είναι κατεψυγμζνο (φζτα ι φιλζτο ανάλογα με το είδοσ) ι φρζςκο Αϋ ποιότθτασ 
14. Το κοτόπουλο να είναι νωπό Αϋ ποιότθτασ μποφτι ι ςτικοσ ι φιλζτο ςτικοσ 
15. Τα ερίφια γάλακτοσ να είναι νωπά Αϋ ποιότθτασ 
16. Τα φαγθτά να είναι καλοβραςμζνα ι καλοψθμζνα και καλοςερβιριςμζνα 
17. 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 
18. Τα πρωινά ροφιματα τςαγιοφ και χαμομθλιοφ να ςυνοδεφονται με ¼ κομμάτι φρζςκου λεμονιοφ 
19. Το τριμμζνο τυρί που ςυνοδεφει τα ηυμαρικά πρζπει να ςερβίρεται ξεχωριςτά ςε ατομικι ςυςκευαςία ςτα 

τμιματα 
20.  Πςα είδθ είναι ςυςκευαςμζνα/τυποποιθμζνα όπωσ τα είδθ ηαχαροπλαςτικισ/επιδόρπια να ζχουν τθν κατάλλθλθ 

ςιμανςθ (ετικζτα, ςυςτατικά, θμερομθνία παραγωγισ/λιξθσ κλπ) 
21. Τα κρφα ςάντουιτσ να παραδίδονται ςυςκευαςμζνα και να ζχουν τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ (ςυςτατικά, θμερομθνία 

παραγωγισ/λιξθσ κλπ) 
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22. Το φαγθτό ςτισ λεκάνεσ gastronorm να είναι τοποκετθμζνο ζτςι ϊςτε να διευκολφνει το περαιτζρω ςερβίριςμα 
ςτισ ατομικζσ ςυςκευαςίεσ 

23. Οι ςαλάτεσ και τα φροφτα να παραδίδονται κρφα 
24. 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. 

25. Τα αυγά να είναι Αϋ κατθγορίασ, να πλθροφν τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ και τθσ 
Ε.Ε., και να είναι μεγζκουσ Μ 

26. Η χριςθ μεταλλαγμζνων προϊόντων για τθν παραςκευι των γευμάτων απαγορεφεται 
27. 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). Ζάχαρθ 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. 
 Ρορτοκαλάδα ςυμπυκνωμζνθ τφπου ΒΚΟΧΥΜ 
 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  

 Η 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.  Η 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. 
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 Τα γιαοφρτια κα είναι ατομικζσ ςυςκευαςίεσ τον 200 ml. Ια διατθροφνται κατά τθν μεταφορά ςε ςτακερι 
κερμοκραςία όχι πάνω από 4 βακμοφσ Κελςίου.  

V. Χοριγθςθ κουβζρ και επιπλζον Τροφίμων - Δοχεία / Σκεφθ  

 

VI. ΑΡΑΚΤΟΥΜΕΝΗ ΔΚΑΔΚΚΑΣΚΑ ΡΟΚΟΤΚΚΗΣ ΚΑΚ ΥΓΚΕΚΝΗΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  

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 

ΗΜΕΑ ΡΟΓΕΥΜΑ ΓΕΥΜΑ ΔΕΚΡΝΟ ΔΚΑΒΗΤΚΚΟ 

ΔΕΥΤΕΑ Κρζμα / ηελζ Κοτόπουλο μπάμιεσ καςζρι φροφτο Μπριάμ καςζρι γιαοφρτι 

Κοτόπουλο 

ΤΚΤΗ υηόγαλο/ηελζ Μπιφτζκι καρότα κολοκυκάκια καςζρι 

φροφτο 

Κοτόπουλο πατάτεσ ςαλάτα γιαοφρτι 

ΤΕΤΑΤΗ Κρζμα / ηελζ Μακαρόνια+κιμάσ ι παςτίτςιο ςαλάτα 

φροφτο 

Αρακάσ καςζρι γιαοφρτι 

ΡΕΜΡΤΗ υηόγαλο ηελζ Κρζασ κρικαράκι ςαλάτα φροφτο Μπιφτζκι πουρζσ ςαλάτα γιαοφρτι 

ΡΑΑΣΚΕΥΗ Κρζμα / ηελζ Γεμιςτά καςζρι φροφτο Ψάρι κολοκυκάκια καςζρι γιαοφρτι ι 

μακαρόνια ςάλτςα τυρί ςαλάτα γιαοφρτι 

ΣΑΒΒΑΤΟ Κρζμα / ηελζ Σουτηουκάκια πιλάφι ςαλάτα 

(κολοκυκάκια) φροφτο 

Φαςολάκια πατάτεσ καςζρι γιαοφρτι 

ΚΥΚΑΚΗ Κρζμα / ηελζ Κρζασ κολοκυκάκια+πατάτεσ ςαλάτα 

φροφτο 

Χυλοπίτεσ τυρί ςαλάτα γιαοφρτι 

 

Χειμερινό διαιτολόγιο 

ΗΜΕΑ ΡΟΓΕΥΜΑ ΓΕΥΜΑ ΔΕΚΡΝΟ ΔΚΑΒΗΤΚΚΟ 

ΔΕΥΤΕΑ Κρζμα / ηελζ Κοτόπουλο χυλοπίτεσ ςαλάτα 

φροφτο 

Μακαρόνια ςάλτςα τριμμζνο 

τυρί ςαλάτα γιαοφρτι Κοτόπουλο 

ςαλάτα ΤΚΤΗ υηόγαλο/ηελζ Γιουβαρλάκια (καρότα πατάτεσ) 

καςζρι φροφτο 

Κοτόπουλο κοκκινιςτό πιλάφι 

γιαοφρτι 

ΑΔΑ: ΩΙ984690ΒΟ-ΦΨ2



Σελίδα 7 από 11 
 

Σελίδα 7 από 11 
 

ΤΕΤΑΤΗ Κρζμα  Μακαρόνια+κιμάσ ι παςτίτςιο 

ςαλάτα φροφτο 

Φαςολάκια πατάτεσ καςζρι 

γιαοφρτι 

ΡΕΜΡΤΗ υηόγαλο/ηελζ Κρζασ ςοφπα (ςζλινο καρότα) 

καςζρι φροφτο 

Μπιφτζκι πουρζσ γιαοφρτι 

ΡΑΑΣΚΕΥΗ Κρζμα / ηελζ Ψάρι πατάτεσ ςαλάτα φροφτο Αρακάσ καςζρι γιαοφρτι 

ΣΑΒΒΑΤΟ Κρζμα / ηελζ Σουτηουκάκια πιλάφι ςαλάτα 

φροφτο 

Κοτόπουλο κοκκινιςτό πατάτεσ 

γιαοφρτι 

ΚΥΚΑΚΗ Κρζμα / ηελζ Κρζασ κρικαράκι καςζρι φροφτο Ριλάφι ι ςπανακόρυηο ςαλάτα 

καςζρι γιαοφρτι 

 

ΕΡΚΣΗΜΕΣ ΓΚΟΤΕΣ 

 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 
 

ΕΚΔΟΣ ΤΟΦΚΜΟΥ ΡΕΚΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  Αλάτι φακελάκι 2γρ. 

2.  Ριπζρι φακελάκι 2γρ. 

3.  Ζάχαρθ 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   

9.  Τςάι φακελάκι   

10.  Χαμομιλι πακζτο   

11.  Χαμομιλι φακελάκι   

12.  Ρορτοκαλάδα, τφπου ΒΚΟΧΥΜ μπουκάλι 750ml  

13.  Βουτυράκι (αγνό) ατομικό 10γρ. 

14.  Μαρμελάδα (διάφορεσ γεφςεισ) ι μζλι ατομικό 20γρ. 

 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΚΚΑ    

15.  Γάλα εβαπορζ πλιρεσ 8% λιπαρά κουτί 410γρ. 

16.  Γάλα εβαπορζ ελαφρφ 4% λιπαρά κουτί 410γρ. 

17.  Γάλα εβαπορζ μερίδεσ, πλιρεσ 8% λιπαρά ατομικι μερίδα 15γρ. 

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 

25.  

Γάλα αγελάδοσ μακράσ διάρκειασ ψυγείου 0% λιπαρά, τφπου ΝΟΥΝΟΥ FAM  κουτί 1Lt 

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. 
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30.  Τυρί Καςζρι τεμάχιο 50γρ. 

31.  Τυρί  τφπου EDAM τεμάχιο 50γρ. 

32.  Τυρί τριμμζνο EDAM τεμάχιο 15γρ. 

33.  Τυρί τριμμζνο Κεφαλοτφρι τεμάχιο 15γρ. 

 ΨΩΜΚ - ΔΗΜΗΤΚΑΚΑ    

34.  Ψωμάκι άςπρο (φρζςκο) ατομικό 70γρ. 

35.  Ψωμάκι μαφρο (φρζςκο) ατομικό 70γρ. 

36.  Λαγάνα μερίδα 150γρ. 

37.  Φρυγανιζσ ςιταρζνιεσ ατομικι ςυςκευαςία 2τμχ. 

38.  Φρυγανιζσ ςικάλεωσ 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 - ΑΝΑΨΥΚΤΚΚΑ    

44.  Κρζμα γλυκιά ατομικι 200γρ. 

45.  Κρζμα άγλυκθ ατομικι 200γρ. 

46.  Κομπόςτα γλυκιά ατομικι 150γρ. 

47.  Κομπόςτα άγλυκθ ατομικι 150γρ. 

48.  Ζελζ με ηάχαρθ ατομικό 150γρ. 

49.  Ζελζ χωρίσ ηάχαρθ ατομικό 150γρ. 

50.  υηόγαλο ατομικό 200γρ. 

51.  Τςουρζκι τεμάχιο 1 

52.  Μελομακάρονο τεμάχιο 1 

53.  Κουραμπιζσ τεμάχιο 1 

54.  Βαςιλόπιτα τεμάχιο 1 

 ΦΟΥΤΑ    

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 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. 

 ΓΕΥΜΑΤΑ    
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78.  Ρατάτα ψθτι (φοφρνου) μερίδα 200γρ. 

79.  Ρουρζσ μερίδα 200γρ. 

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

81.  Ριλάφι με ηωμό κρζατοσ μερίδα 200γρ. 

82.  Ριλάφι βουτφρου μερίδα 200γρ. 

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 200γρ.-300γρ. 

124.  
Μοςχάρι βραςτό με πατάτεσ-κολοκυκάκια-καρότα μερίδα 

200γρ.-200γρ.-60γρ.-
60γρ. 

125.  
Μοςχάρι βραςτό με πατάτεσ-κολοκυκάκια μερίδα 200γρ.-200γρ.-60γρ. 

126.  
Μοςχάρι βραςτό με πατάτεσ-καρότα μερίδα 200γρ.-200γρ.-60γρ. 

127.  Αρνί ψθτό μερίδα 350γρ. 

128.  Αρνί βραςτό μερίδα 350γρ. 
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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. 

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 μερίδα 250γρ. 

148.  Γεμιςτά μερίδα 300γρ. 

 ΑΛΕΣΜΕΝΑ    

149.  Γάλα 400μλ, κουάκερ 30γρ, μζλι 10μλ μερίδα 400-420γρ 

150.  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) μερίδα 480 – 510γρ 

151.  
Μπανάνα 100γρ, μιλο ι αχλάδι (εναλλάξ) 100γρ., χυμό πορτοκάλι 100γρ μερίδα 280 – 310 γρ 

 ΟΣΡΚΑ ΚΑΚ 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. 

 ΨΑΚΑ - ΙΑΛΑΣΣΚΝΑ    

161.  Ψάρι ψθτό μερίδα 250γρ. 

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 διανομή όλων των γευμάτων -και των ενδιάμεςων- θα γίνεται από προςωπικό του Νοςοκομείου. 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Σφμβαςθ που κα υπογραφεί κα είναι διάρκειασ 2 μθνϊν, ιτοι από 01/09/2021 μζχρι και 31/10/2021. 
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Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτισ 12.200,00 € ςυμπ. ΦΠΑ 24% για τουσ 2 αυτοφσ μήνεσ, ήτοι 200,00€ 

ςυμπ. ΦΠΑ 24% ημερηςίωσ και με  κριτήριο κατακφρωςησ την Πλζον Συμφζρουςα από Οικονομική άποψη 

Προςφορά Αποκλειςτικά Βάςη τησ Τιμήσ. 

Οι θμεριςιεσ μερίδεσ κα είναι 90 (30 πρωϊνά – δεκατιανά, 30 γεφματα, 30 δείπνα) με μια απόκλιςθ ±20% για τθν 

οποία ο ανάδοχοσ κα ενθμερϊνεται μζχρι και 3 ϊρεσ πριν τθν παραςκευι των γευμάτων, και για οποιαδιποτε αλλαγι 

λόγω ςυνκθκϊν (π.χ. περιςςότερεσ ειςαγωγζσ) θ χρζωςθ κα είναι αναλογικι με βάςθ τθν προςφορά του Αναδόχου. 

Οι πρϊτεσ φλεσ κα διατίκενται από το Νοςοκομείου. 

Ο ανάδοχοσ κα παραλαμβάνει τισ πρϊτεσ φλεσ, για τθν επομζνθ θμζρα, με τθν αποςτολι του μεςθμεριανοφ γεφματοσ. 

Οι προςφορζσ κα ςταλοφν ςτθν γραμματεία του ΓΝ Άμφιςςασ Οικιςμόσ Δροςοχωρίου, ΤΚ 33100 και κα 

πρωτοκολλθκοφν με θμερομθνία το αργότερο ωσ τθν Ραραςκευι 27/08/2021 και ϊρα 12:00 ςε κλειςτό φάκελο που 

κα περιλαμβάνει εκτόσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ μια Υπεφκυνθ Διλωςθ αποδοχισ των όρων τθσ Τεχνικισ 

περιγραφισ τθσ παροφςθσ.  

 

 

– Η – 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

 

 

_____________ 

ΣΑΠΑ ΦΡΙΣΙΝΑ 
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