
 

  

 
1 

 
Μυτιλήνη, 21-06-2021 

Α/Α : 68/2021 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΛΑΦΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (SNACK) ΣΤΗΝ «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 

 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

Διεύθυνση            : 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ. Επικοιν.            : +30 22510 45577 (εσωτ. 4), +30 22510 22873 
Fax             : +30 22510 45575 
E-mail             : procurement@iliaktida-amea.gr 
Ιστοσελίδα            : http://iliaktida-amea.gr/ 
Πληροφορίες               : Τμήμα Προμηθειών 
Αρμόδιοι υπάλληλοι  : Μητσέλλης Μάριος 

   Καραμανώλη Δέσποινα 
   Ρόκου Ίρις                                           

 
Περιγραφή: Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» είναι ένας κοινωνικός 

φορέας που δραστηριοποιείται από το 1999 και δημιουργήθηκε μέσα από τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της απασχόλησης και της εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού. 

Αντικείμενο: 
 

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ελαφρών 
γευμάτων (snack) 

Προϋπολογισμός: 20.120,36€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Έργο: "Migrant and refugee children and their caregivers benefit from the transfer 
out of RIC to a strengthened protective environment and access quality 
education, child protection and psycho-social support services" που υλοποιεί 
σε συνεργασία με την IRC 

Κριτήριο 
κατακύρωσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά 
είδος 

Καταληκτική  
ημερομηνία/ώρα 
υποβολής 
προσφορών: 

 
 
 
Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ελαφρών γευμάτων (snack) με 

αριθμό 68/2021 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (Α.Μ.Κ.Ε.) «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», 

λαμβάνοντας υπόψιν το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

▪ τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

▪ την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ελαφρών γευμάτων (snack), 

▪ το με αρ. πρωτ. 14666/21-06-2021 αίτημα της συντονίστριας έργου, κας Θεανούς 

Καραολανίδου, για την προμήθεια ελαφρών γευμάτων (snack) στο χώρο του TAPUAT, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια ελαφρών γευμάτων 

(snack). 

2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

τιμής, ανά είδος, υπό τον όρο ότι το εκάστοτε είδος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της 

πρόσκλησης. 

3. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Migrant and refugee children 

and their caregivers benefit from the transfer out of RIC to a strengthened protective 

environment and access quality education, child protection and psycho-social support 

services" που υλοποιεί σε συνεργασία με την IRC, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 

να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια και τη συστηματική παράδοση των ελαφρών 

γευμάτων (snack) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στο κέντρο υποστήριξης παιδιών και 

οικογενειών “TAPUAT” στη Λάρσο. 

4. Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την 

ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρίας και τη σφραγίδα 

της επιχείρησης.  

5. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Το κόστος για το κάθε προϊόν, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€). Η 

συμφωνηθείσα τιμή νοείται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή 

αυξομείωσης και παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

 Τις προδιαγραφές του εκάστοτε προσφερόμενου προϊόντος. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους 

τουλάχιστον για την περίοδο έως και τις 31-12-2021. Μετά τη λήξη της ως άνω 

περιόδου, σε περίπτωση έγγραφου αιτήματος από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για 
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παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι ανάδοχοι μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά ή να την αποσύρουν (όλη ή μέρος αυτής). Στην τελευταία 

περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται με όσους προσφέροντες (κατά σειρά 

προτεραιότητας, αποκλειστικά βάσει τιμής) παρατείναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί προσφοροδότες. Σε περίπτωση παράτασης, οι προσφορές 

ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  

6. Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση 

προϊόντων για τυχόν αλλοιωμένες συσκευασίες προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να 

παραδίδονται σε καθαρές συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή 

διαφόρου είδους παραμόρφωση ή υγρασία. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν επιβεβαιώσει το άθικτο της εξωτερικής συσκευασίας, τα είδη δε 

θα παραλαμβάνονται, αλλά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών των υποψηφίων αναδόχων είναι η 

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 

ημερομηνία) με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

▪ να τις αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-

amea.gr, με θέμα: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την 

υπ’αρ.68/2021 πρόσκληση» 

▪ να τις παραδώσουν σε κλειστό φάκελο στην έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. 

Μυτιλήνης - Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη, τηλ. επικ.: +30 22510 45577), αναγράφοντας 

στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ.68/2021 

πρόσκληση» ή 

▪ να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στην έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. 

Μυτιλήνης - Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη, τηλ. επικ.: +30 22510 45577), αναγράφοντας 

στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ.68/2021 

πρόσκληση». 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, ώστε να ληφθούν έως την ανωτέρω 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έως 

την ως άνω προθεσμία, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., δεν 

αποσφραγίζονται. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και 

ώρας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμες. Προσφορές που 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τους προαναφερθέντες δε θα λαμβάνονται υπόψη.  

3. Οι παραληφθείσες προσφορές κατατίθενται υπόψιν των κ. Μητσέλλη Μάριου, Ρόκου Ίριδας ή 

Καραμανώλη Δέσποινας και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Οι προσφορές μέσω 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πρωτοκολλώνται, καθώς η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αποδέχεται 

ότι η χρονοσήμανση παραλαβής της προσφοράς αναφέρεται ευδιάκριτα στο εκάστοτε email. 

4. Το έντυπο της προσφοράς, τα περιλαμβανόμενα σε αυτό στοιχεία, καθώς και τυχόν αποδεικτικά 

έγγραφα που θα ζητηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τους αναδόχους, πρέπει να 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

5. Η διάρκεια της προμήθειας των ειδών ορίζεται για το διάστημα από την υπογραφή της εκάστοτε 

σύμβασης μέχρι και τις 31-12-2021, με δυνατότητα παράτασης μέχρι και τις 31-12-2021, σύμφωνα 

με τις ενδεχόμενες τμηματικές παρατάσεις των προγραμμάτων και κατόπιν έγγραφης συμφωνίας 

και των δύο μερών. 

Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2021 

σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον εκάστοτε προμηθευτή και απαλλάσσεται από την 

υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το 

οικονομικό έτος 2021, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει, βάσει της ροής της 

χρηματοδότησης των εν λόγω προγραμμάτων, μέχρι και την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις 

της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης. 

6. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού μέχρι τις 31-12-2021 ανέρχεται στο 

ποσό των είκοσι χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών  (20.120,36€) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

7. Η ελάχιστη ποσότητα του κάθε είδους δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά κυμαίνεται βάσει των 

αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν εντός του έτους 2021 σύμφωνα με τον αριθμό των 

προσερχομένων στο Κέντρο και ως εκ τούτου, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.  δε δύναται να δεσμευθεί 

για οποιαδήποτε ποσότητα. 

8. Η προμήθεια των ειδών σύμφωνα με το πρόγραμμα τροφοδοσίας που θα έχει οριστεί από τον 

υπεύθυνο του προγράμματος (ένα ενδεικτικό πρόγραμμα παρατίθεται στο τέλος του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι), θα γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά στη Λάρσο Μυτιλήνης (9ο χλμ. Μυτιλήνης 

- Καλλονής, περιοχή Πρινέρι Μόριας), στο κέντρο υποστήριξης παιδιών και οικογενειών 

“TAPUAT”, αποκλειστικά από τις 8:30 έως τις 9:00 π.μ.  

Στις μη εργάσιμες ημέρες (αργίες, Σάββατο, Κυριακή ή σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας 

του χώρου) δε θα ισχύει το πρόγραμμα διανομής της τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που γίνει 

κάποια τροποποίηση στο ωράριο του χώρου ή το πρόγραμμα λειτουργίας του, θα προηγηθεί 

έγκαιρη ενημέρωση από τη συντονίστρια του TAPUAT για τις αλλαγές. και κατόπιν συνεννόησης 

με τον εκάστοτε προμηθευτή, στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

9. Επιλογή συνεργατών: Τα προϊόντα θα αξιολογηθούν και θα κατακυρωθούν στους προμηθευτές 

ανά είδος, βάσει του κόστους του καθενός. Κάθε προσφοροδότης μπορεί να υποβάλλει 

προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για ένα ή περισσότερα είδη. 

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τα προϊόντα στον ίδιο ή σε 

διαφορετικούς προσφέροντες. Ο προσφέρων που ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες 
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απαιτήσεις και έχει υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή για ένα προϊόν, θα επιλέγεται για το 

συγκεκριμένο είδος και θα του ανατίθεται η σύμβαση. 

Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης προσφοράς για 

κάποιο είδος, δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού ή αποκλείει τον προμηθευτή από τα 

υπόλοιπα προϊόντα. 

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις 

ολόκληρο ή εν μέρει. 

10. Εναλλακτικές προσφορές δε θα λαμβάνονται υπόψη. 

11. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

12. Σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

13. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τους επιλεγμένους συνεργάτες εγγράφως ή τηλεφωνικά. 

14. Τυχόν έξοδα αποστολής ή/και τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα. 

15. Οι προσφέροντες δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις 

ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις 

προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική 

ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά 

στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 

16. Ο εκάστοτε συνεργάτης δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των 

τρίτων, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο συνεργάτης δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά τη 

συνεργασία, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 

σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από το 

συνεργάτη της ως άνω υποχρέωσής του, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών 

και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο προμηθευτής δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες 

δηλώσεις σχετικά με τη συνεργασία χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και δε την δεσμεύει με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 

συναίνεση. 

17. Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την 

αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε 

τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και 
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έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την 

πολιτική προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

18. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε 

προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν 

από την ανάθεση του έργου, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους  προσφέροντες ή 

να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 

19. H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές, τους 

εξωτερικές συνεργάτες ή τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά 

την ανάθεση και εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε 

πρόταση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή 

τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή 

καταναγκαστικές πρακτικές. 

20. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών 

κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και 

συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι 

γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 

προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι 

οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά 

τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο ίδιος, 

ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά 

προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της συνεργασίας με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. 

21. Όλες οι συμβάσεις της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση 

διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 

της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και ο συνεργάτης - ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα 

Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της πόλης της Μυτιλήνης (ν. Λέσβου), 

σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

22. Οι ανάγκες θα κοινοποιούνται μέσω e-mail ή τηλεφωνικά στον εκάστοτε προμηθευτή, από τον 

αρμόδιο υπάλληλο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

23. Τα παραστατικά (τιμολόγιο επί πιστώσει) θα εκδίδονται και θα παραδίδονται αυθημερόν με την 

παράδοση των ελαφρών γευμάτων. Εναλλακτικά, κατόπιν συνεννόησης, υπάρχει η δυνατότητα 

για έκδοση δελτίων αποστολής που θα εκδίδονται και θα παραδίδονται αυθημερόν με την 

παράδοση των ειδών. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, τα τιμολόγια θα εκδίδονται στο τέλος 

του ημερολογιακού μήνα που πέρασε, βάσει των εκδοθέντων δελτίων αποστολής. 
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24. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει τιμολογηθεί λάθος κάποιο προϊόν, θα πρέπει ο 

προμηθευτής να εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία να εκδίδεται το νέο 

τιμολόγιο. 

25. Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο σε 

τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε συνεργάτη που θα αναφέρεται εγγράφως στη σύμβαση εντός 

ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου για την προμήθεια ειδών και 

πάντα σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης του προγράμματος. 

26. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε θα προβεί σε οποιαδήποτε προκαταβολή για την προμήθεια. 

27. Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 (Τμήμα 

Προμηθειών) από τα κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 

08:00-16:00, μέχρι και την Πέμπτη 01-07-2021. 

  

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Migrant and refugee children and their 

caregivers benefit from the transfer out of RIC to a strengthened protective environment and access 

quality education, child protection and psycho-social support services", καλεί τους ενδιαφερόμενους 

να υποβάλλουν προσφορές για τα ακόλουθα προϊόντα:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ* 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 Μήλο 160 - 180gr ΚΙΛΟ 

2 Μπανάνα 180 - 220gr ΚΙΛΟ 

3 Κοτόπιτα 165 - 185gr ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 Επιδόρπιο γιαουρτιού με φρούτα 1,5-2% 170 - 240gr ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 Σοκολατούχο γάλα 250 - 500ml ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 Τοστ με γαλοπούλα και τυρί 110 - 130gr ΤΕΜΑΧΙΟ 

7 Κρουασάν βουτύρου με γαλοπούλα και τυρί 110 - 130gr ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 Χυμός Πορτοκάλι 200 - 250ml ΤΕΜΑΧΙΟ 

9 Τυρόπιτα κουρού  130 - 150gr ΤΕΜΑΧΙΟ 

10 Σταφιδόψωμο 70 - 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 

11 Πεϊνιρλί με τυρί και ντομάτα 140 - 150gr ΤΕΜΑΧΙΟ 

12 Ελαιόψωμο 80 - 100gr ΤΕΜΑΧΙΟ 

13 Ατομική pizza μαργαρίτα 140 - 150gr ΤΕΜΑΧΙΟ 
*Σημείωση: Το εύρος τιμών στη στήλη «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ» αφορά στην κατώτερη και την ανώτερη τιμή αντίστοιχα. 
Επομένως, όλα τα είδη πρέπει να βρίσκονται στο δεδομένο εύρος που αναφέρεται. Επισημαίνεται ότι δεν 
επιτρέπεται κανένα είδος να ευρίσκεται σε χαμηλότερο βάρος ή λιγότερα λίτρα του κατώτερου ορίου που 
αναφέρεται στον ως άνω πίνακα.  

 
Ως τεχνικές προδιαγραφές για τα ανωτέρω είδη ορίζονται τα ακόλουθα: 
Μήλο ή Μπανάνα: Κατηγορία extra, υγιή/ακέραια, με κανονικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
(γεύση, οσμή, χρώμα χαρακτηριστικά του είδους), απαλλαγμένα από μώλωπες/ τραυματισμούς και 
μη φυσιολογική υπερβολική υγρασία, απαλλαγμένα από προσβολές εντόμων/παρασίτων και 
μηχανικών αιτιών, καθαρά/απαλλαγμένα ορατών ξένων υλών, πλήρως απαλλαγμένα από 
επιβλαβή/παθογόνα μικρόβια, απαλλαγμένα εσωτερικών αλλοιώσεων, χωρίς μετασυλλεκτική 
επεξεργασία με κηρό ή συντηρητικά, βαθμού ωριμότητας (όχι άγουρα, όχι υπερώριμα) για άμεση 
κατανάλωση (να φτάνουν σε ικανοποιητικές συνθήκες ωριμότητας στον προορισμό), με υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων εντός ορίων νομοθεσίας, γενικά τα προϊόντα θα πρέπει να τηρούν όλους τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. Σε 
ατομική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιμα. 
Κοτόπιτα: Εκτός από τα βασικά συστατικά (αλεύρι, ψητό φιλέτο από καθαρό στήθος κοτόπουλο, 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης: ημίσκληρο τυρί, γιαούρτι, 
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λαχανικά π.χ. πιπεριές. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό της ζύμης και γέμισης θε πρέπει να είναι 50% 
έκαστο και το ποσοστό του κοτόπουλου 60% επί της γέμισης. 
 
Επιδόρπιο γιαουρτιού με φρούτα με 1,5-2% λιπαρά: Έδεσμα γιαουρτιού από αποβουτυρωμένο 
παστεριωμένο γάλα αγελάδος, στραγγιστό, κρεμώδες, με χαμηλά λιπαρά. Το προϊόν να πληροί τους 
κανονισμούς του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
Διατάξεις. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
ισχύουσες Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε ατομικές συσκευασίες με 
αναγραφόμενη την ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
 
Σοκολατούχο γάλα: Σοκολατούχο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και 
μεταλλικά στοιχεία, χωρίς συντηρητικά. Στην ατομική συσκευασία να αναγράφεται η περιεκτικότητα 
σε βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
 
Τοστ με τυρί και γαλοπούλα: Τοστ με τυρί και βραστή ή καπνιστή γαλοπούλα με βάρος τουλάχιστον 
110gr. Τα τοστ πρέπει να παραδίδονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος πλαστικής 
ατομικής συσκευασίας. Θα αποτελείται από ψωμάκι ατομικού βάρους 70gr, γαλοπούλα βραστή ή 
καπνιστή 20gr περίπου και τυρί τύπου Gouda βάρους 20gr περίπου. Το ψωμί θα είναι λευκό, φρέσκο 
χωρίς συντηρητικά. Συστήνονται τυριά παραδοσιακά και ελληνικά Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης. Η βραστή ή καπνιστή γαλοπούλα θα πρέπει να έχει χαμηλά λιπαρά και χαμηλή 
περιεκτικότητα σε Νάτριο. Τα τοστ θα παραδίδονται συσκευασμένα και θα έχουν την κατάλληλη 
σήμανση (ημερομηνία παραγωγής /λήξης). 
 
Κρουασάν με τυρί και γαλοπούλα: Κρουασάν με τυρί και βραστή ή καπνιστή γαλοπούλα με βάρος 
περίπου 110gr. Τα κρουασάν πρέπει να παραδίδονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του 
προϊόντος πλαστικής ατομικής συσκευασίας. Θα αποτελείται από κρουασάν ατομικού βάρους 
περίπου 70gr, γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 20gr περίπου και τυρί τύπου Gouda βάρους 20gr 
περίπου. Συστήνονται τυριά παραδοσιακά και ελληνικά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. 
Η βραστή ή καπνιστή γαλοπούλα θα πρέπει να έχει χαμηλά λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε 
Νάτριο. Τα κρουασάν θα παραδίδονται συσκευασμένα και θα έχουν την κατάλληλη σήμανση 
(ημερομηνία παραγωγής / λήξης). 
 
Χυμός Πορτοκάλι: Ως χυμός πορτοκάλι ορίζεται το ζυμώσιμο αλλά µη ζηµωθέν, προϊόν που 
προέρχεται από το ενδοκάρπιο υγιών και ώριμων φρούτων, µε μηχανικές μεθόδους λήψης και έχει 
το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση του χυμού του φρούτου από τα οποία προέρχεται. 
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άμεμπτοι και να µην παρέχουν 
ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι 
αναφέρεται στα άρθρα 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 
διατάξεις. Να είναι από 100% φυσικό χυμό, με βιταμίνες, χωρίς συντηρητικά και προσθήκη ζάχαρης 
και η συσκευασία του να είναι χάρτινη (τετραπάκ). Να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής ή 
προέλευσης Ε.Ε. Στη συσκευασία του να αναγράφονται διατροφικές πληροφορίες, τα συστατικά, 
οδηγίες διατήρησης προϊόντος και ημερομηνία ανάλωσης. 
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Τυρόπιτα κουρού: Τυρόπιτα κουρού με γέμιση ≥35% στη συνολική αναλογία του ψημένου 
προϊόντος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων-υποκατάστατων τυριών.  Οι τυρόπιτες 
πρέπει να παραδίδονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος ατομικής συσκευασίας. 
 
Σταφιδόψωμο: Σταφιδόψωμο ελεύθερο κορεσμένων λιπαρών, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη 
και αλάτι. Τα κρουασάν πρέπει να παραδίδονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος 
πλαστικής ατομικής συσκευασίας. Τα σταφιδόψωμα πρέπει να παραδίδονται εντός κατάλληλης για 
τη διατήρηση του προϊόντος ατομικής συσκευασίας. 
 
Πεϊνιρλί με τυρί και ντομάτα: Βάρος κατά τεμάχιο 140gr κατ' ελάχιστο. Αρτοσκεύασμα 50%, ντομάτα 
20%, οποιοδήποτε σκληρό ή ημίσκληρο τυρί 20%, λοιπά 10%. Τα πεϊνιρλί πρέπει να παραδίδονται 
εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος ατομικής συσκευασίας. 
 
Ελιόψωμο: Ελιόψωμο ελεύθερο κορεσμένων λιπαρών, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αλάτι 
βάρους 80-100gr περίπου. Τα ελιόψωμα πρέπει να παραδίδονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση 
του προϊόντος ατομικής συσκευασίας. 
 
Ατομική pizza μαργαρίτα: Αρτοσκεύασμα 50%, λαχανικά (ντομάτα, πιπεριά, σάλτσα ντομάτας κ.α.) 
20%, οποιοσδήποτε σκληρό ή ημίσκληρο τυρί 20%, λοιπά 10%. Οι pizza πρέπει να παραδίδονται εντός 
κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος ατομικής συσκευασίας. 
 
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα τροφοδοσίας θα ακολουθεί ενδεικτικά, αλλά όχι απόλυτα και 
δεσμευτικά για την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., το παρακάτω. Το τελικό πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί 
στους προμηθευτές μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις 
των ωφελούμενων και τον προϋπολογισμό του έργου: 
 

ΗΜΕΡΑ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Δευτέρα 
Κοτόπιτα ή ΤΕΜΑΧΙΟ 70 

Μπανάνα ή Μήλο ΚΙΛΟ 20 

Τρίτη 

Τοστ με τυρί και γαλοπούλα ή 
Κρουασάν βουτύρου με γαλοπούλα 
και τυρί ή 
Σοκολατούχο γάλα ή 
Επιδόρπιο γιαουρτιού με φρούτα με 
1,5-2% λιπαρά 

ΤΕΜΑΧΙΟ 70 

Τετάρτη 
Τυρόπιτα κουρού ή 
Χυμό πορτοκάλι 

ΤΕΜΑΧΙΟ 70 

Πέμπτη 
Σταφιδόψωμο ή 
Ελιόψωμο 

ΤΕΜΑΧΙΟ 70 

Παρασκευή 
Πεϊνιρλί με τυρί και ντομάτα ή 
Ατομική pizza μαργαρίτα 

ΤΕΜΑΧΙΟ 70 

 


