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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΪΝΟ-ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

  

 

  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

2. Το υπ’αρ. 1432/05-07-2017 αίτημα (ΚΗΜΔΗΣ :17REQ001664234) 
3. Την υπ’ αρ.134/1438/06-07-2017 Α.Α.Υ.(ΑΔΑ: 7Ν34ΟΚΩΗ-ΠΜΙ) 
4. Την υπ’ αριθ.157/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 12.000,00€ για 

προμήθεια έτοιμου γεύματος (πρωινό και δεκατιανό)για τις ημερήσιες  ανάγκες σίτισης  του ΚΗΦΗ για 
ένα έτος  και ψηφίζει πίστωση ποσό 5.500,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 64.08.99.03 «Λοιπά υλικά άμεσης 
ανάλωσης » στην ενότητα ΚΗΦΗ  του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 για την κάλυψη της 
δαπάνης με επέκταση στο 2018. 

5. Τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 
 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

Να υποβάλετε προσφορά για προμήθεια έτοιμου γεύματος (πρωινό και δεκατιανό) για τις ημερήσιες  ανάγκες 
σίτισης  του ΚΗΦΗ για δώδεκα μήνες  ενδεικτικού  προϋπολογισμού 12.000,00€ . 
Στο Κ.Η.Φ.Η Χανίων ( Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ), εξυπηρετούνται ημερησίως κατά 
μέσο όρο 22 – 24 άτομα. Ο υπολογισμός των μερίδων γίνεται για πέντε μέρες την εβδομάδα (εκτός 
αργιών) και ο αριθμός των μερίδων θα καθορίζεται σε συνεργασία του ΚΗΦΗ και του προμηθευτή 
ανάλογα με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων. Παρακάτω παραθέτονται ενδεικτικά  : 

- Γάλα 
- Ελληνικός καφές 
- Μαλοτήρα/τσάι 
- Κακάο 
- Μέλι 
- Ζάχαρη 
- Συσκευασίες φυσικού χυμού 
-  Μακαρονάκι κοφτό (με σάλτσα ντομάτας και τυρί τριμμένο) 
- Τοστ (τυρί –γαλοπούλα/ζαμπόν)  
- Γιαούρτι 
- Ζελέ με γεύση κεράσι – φράουλα  
- Κουλουράκια 
- Κεϊκ σε φέτες 
- Καλιτσούνια με τυρί 
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Το έτοιμο γεύμα  (πρωινό και δεκατιανό) θα παραδίδεται καθημερινά στο χώρο του ΚΗΦΗ και σε ώρα που θα 
οριστεί από το  ΚΗΦΗ (οδός  Οδυσσέα Ελύτη 8 , περιοχή Καμίνι Σούδα) 
Τα τρόφιμα και γενικά οι πρώτες ύλες θα είναι Α’ ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων 
και ποτών καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις  
Επιπλέον δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (γαλακτοματοποιητές , σταθεροποιητές , χρωστικές κ.τ.λ. (Ε)) 
που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία σαν επικίνδυνα , επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. 
Για ότι αφορά ζεστό πιάτο η διανομή θα γίνεται εντός μιας ώρας από την παρασκευή του (μεταφορά με 
κατάλληλους για το σκοπό αυτό θερμοθαλάμους, θερμομπόξ) προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη 
αλλοίωση της ποιότητας του και θα ομαδοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων . 
Η μεταφορά των μερίδων , με φροντίδα του προμηθευτή, θα πρέπει να πληροί του όρους : 

- Προφύλαξης 
- Καθαριότητας 
- Κατάλληλου χρόνου άφιξης 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ασκείται υγειονομικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί και εξασφαλιστεί η 
ποιότητα των παραδοθέντων προϊόντων επίσης η διεύθυνση του ΚΗΦΗ έχει το δικαίωμα  να ζητήσει, 
οποτεδήποτε κρίνει,  επιπλέον μερίδες (για έλεγχο της ποσότητας   και της ποιότητας ) ενημερώνοντας τον 
προμηθευτή το πρωί της συγκεκριμένης ημέρας. 
Όσοι προετοιμάζουν, μεταφέρουν και σερβίρουν θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό υγείας 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) 
 
Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο της δαπάνης του ενδεικτικού προυπολογισμού 
καθώς οι πραγματικές ανάγκες θα προκύπτουν κάθε φορά από τον αριθμό των εξυπηρετούμενων . 
 
Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά, μέχρι την  Τετάρτη  13/09/2017 και ώρα 13:00, στο 
email : info@keppedih-cam.gr  ή στο πρωτόκολλο της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 

Μαζί με την προσφορά σας η σε κάθε περίπτωση εντός τριημέρου να μας αποστείλετε υποχρεωτικά,  τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. (Η υποχρέωση αφορά i) στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων τον 
ιδιοκτήτη, ii) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, iii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.)  
β. Φορολογική ενημερότητα  
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (ΙΚΑ και ΕΦΚΑ) 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να 
προκύπτει ο διαχειριστής, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  
 
Για την πληρωμή απαιτείται Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Χανίων 
 
                                                         Ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 

       

                    Γεώργιος Βαρουδάκης 
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