
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας κρατουμένων της Διεύθυνσης Αστυνομίας  

Αλεξανδρούπολης κατά τα έτη  2022-2023» 
 

ΣΧΕΤ:   α) Υπ’ αριθ. 8007/6/41-ζ  από  23-12-2020  έγγραφο της Διεύθυνσης  Αστυνομίας  Αλεξαν/πολης  

     β) Το υπ’ αριθ. 1022 από 03-08-2001 ΦΕΚ (Τεύχος Δεύτερο) 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης  τηρεί  χώρους κράτησης, που στην 
παρούσα φάση  λειτουργούν και φιλοξενούνται κρατούμενοι, στο Α.Τ. Αλεξανδρούπολης, Α.Τ.-Τ.Σ.Φ. 
Φερών και Α.Τ.-Τ.Σ.Φ. Σουφλίου. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής σας γνωρίζουμε ότι για τα έτη 2022-2023 [έναρξη από Απρίλιο 
τρέχοντος έτους έως και  το 30-06-2023 (με προαίρεση έως 31-12-2023 εφόσον είναι αυτό εφικτό) ] θα 
συνεχιστεί η διαδικασία τροφοδοσίας κρατουμένων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 
ακολουθήθηκαν κατά το έτος 2021 έως 31/03/2022, και θα ζητηθεί να τηρηθούν οι παρακάτω  όροι, 

 Πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της τροφοδοσίας από τις εταιρείες σας, θα 
υποβάλλεται αναλυτικό πρόγραμμα σίτισης, τόσο στις προαναφερόμενες υφιστάμενες Υπηρεσίες μας όσο και 
στην Διαχείριση της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης, για όλο το χρονικό διάστημα που είστε υπεύθυνοι σύμφωνα με 
το Παράρτημα Α΄. Ανωτέρω πρόγραμμα δεν θα αλλάζει εκτός των περιπτώσεων που προηγηθεί εγκαίρως 
τηλεφωνική επικοινωνία και έγκριση από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες τήρησης κρατητηρίων. 

 Κάθε ένα από τα τρία (3) γεύματα της ημέρας (πρωινό-μεσημεριανό-βραδινό) θα παραδίδεται στην 
ίδια χρονική στιγμή (πρωί-μεσημέρι-βράδυ). Δύναται σε ειδικές περιπτώσεις (πχ καιρικές συνθήκες-
δυσχέρεια μετακίνησης, μικρός αριθμός κρατουμένων κ.λ.π.) μετά από συνεννόηση και συμφωνία με τις 
Υπηρεσίες η μεταφορά των φαγητών ορισμένες ημέρες να γίνεται μία ή δύο φορές την ημέρα. 

 Για να μην δημιουργούνται αλλοιώσεις του φαγητού κατά την μεταφορά του, ως προς την γεύση του 
ή την εμφάνιση του ή την θερμοκρασία κατανάλωσης του, τα φαγητά θα μεταφέρονται με ειδικά 
διαμορφωμένα  οχήματα έτσι ώστε να  τηρούνται οι όροι υγιεινής μεταφοράς τροφίμων και να παραδίδονται 
τα μεν φαγητά ζεστά τα δε φρούτα, σαλάτες, γιαούρτια κρύα. 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν    
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
Ταχ. Δ/νση : Καραϊσκάκη αριθ. 6 
68 132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Αρμόδιος : Ανθ/μος  ΚΩΤΑΣ Λάζαρος 
Τηλέφωνο : 25510 66203  
Αριθ. Πρωτ. : 8007/6/43 

Αλεξανδρούπολη,  05 Μαρτίου  2022 
 
ΠΡΟΣ:  1. SPECIAL HELLENIC CATERING A.E. 

Λ.  Δημοκρατίας 44  - Τ.Κ. 68133 - Αλεξανδρούπολη 
2.  BEST NEW CATERING A.E. 

2ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Άβαντα 
Τ.Κ. 68133 - Αλεξανδρούπολη 

3.  ΤΡΟΦΟΠΟΙΟΤΗΤΑ Ο.Ε. 
Μαρινάκη 13 – Σάπες Ν. Ροδόπης 

4.  ΚΑΛΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
     8ο χλμ  Αλεξανδρούπολης – Δωρικού   
     Τ.Κ. 68133 – Αλεξανδρούπολη 
5.  X. ΤΟΨΙΔΗΣ – Α. ΣΙΑΝΤΙΔΟΥ Ο.Ε. 

1ο χλμ. Επ. Οδού Καβύλης –Ορεστιάδας 
6.  ΠΑΧΟΥΜΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1ο χλμ. Ιάσμου – Κομοτηνής 
7.  ΧΟΥΤΟΣ CATERING A.E. 

Σμύρνης & Νερόμυλων Στροφή Φιλύρου Θεσ/νίκη 
  

 
ΚΟΙΝ.:   1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 
                 Λ. Δημοκρατίας 307 – Τ.Κ. 68132 - Αλεξανδρούπολη 

    2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ  
      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 
      Καβείρων 12 – Τ.Κ. 69132 - Κομοτηνή 

 



 Το βάρος των μερίδων φαγητού, σαλάτας και φρούτων που θα παρέχονται θα είναι το καθορισμένο 
από την Αγορανομική Διάταξη με αριθμό 7/2009, (άρθρο 153) του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως 
τροποποιήθηκε και  ισχύει (το βάρος των φαγητών ανά μερίδα είναι σε μαγειρευμένη μορφή ενώ το βάρος ανά 
μερίδα για τις σαλάτες εποχής είναι σε ωμή μορφή) 

 Ειδικότερα για τα αρτοσκευάσματα (ψωμί, τσουρέκια, κρουασάν κ.λ.π) θα είναι συσκευασμένα και θα 
αναγράφετε η ημερομηνία παραγωγής και λήξης αυτών. Το ψωμί που συνοδεύει το μεσημεριανό φαγητό 
πρέπει να είναι της ημέρας σε ξεχωριστά καρβέλια του μισού κιλού (330gr). Σε περίπτωση που δεν είναι 
συσκευασμένα να παραδίδονται κάθε ένα σε ξεχωριστή χάρτινη  συσκευασία. Την ίδια διαδικασία με το 
ψωμί, όσο αφορά την συσκευασία, θα ακολουθείτε και με τα χειροποίητα προϊόντα όπως σπανακόπιτες, 
τυρόπιτες κ.λ.π. 

 Οι μερίδες φαγητού, σαλάτες κλ.π. να τοποθετούνται-παραδίδονται σε συσκευασίες φελλού 
(φελλιζόλ) μίας χρήσης με καπάκι. Στην περίπτωση ρευστών φαγητών (σούπες, όσπρια κ.λ.π.) μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και πλαστικά δοχεία μίας χρήσης με καπάκι και σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να 
αναζητηθούν συσκευασίες οι οποίες θα διασφαλίζουν την στεγανότητα του γεύματος προς αποφυγή διαρροής 
των ρευστών γευμάτων. Δεν επιτρέπεται  η χρησιμοποίηση αλουμινένιων κουτιών για λόγους ασφαλείας. 

 Σε εβδομαδιαία βάση επιθυμούμε,  
 α) Στο πρωινό ρόφημα, τέσσερις (4) ημέρες να είναι γάλα και τις άλλες τρεις (3) χυμό ή γιαούρτι με 

φρούτα. 
 β) Στο βραδινό, τρεις (3) τουλάχιστον φορές να έχει φρούτο που σε ορισμένες φορές να συνδυάζεται με 

γιαούρτι (σε συσκευασία που θα αναγράφετε η ημερομηνία λήξης). 

Λεπτομέρειες όσον αφορά τις ώρες ενημέρωσης για τον αριθμό των κρατουμένων, παράδοσης τον 
γευμάτων, τις ειδικές διατροφικές συνήθειες ορισμένων κρατουμένων που σχετίζονται με την θρησκεία, 
ασθένεια (διαβητικός) κ.λ.π. θα γίνεται απευθείας με τις υπηρεσίες που φιλοξενούν τους κρατουμένους. 

Με το (β) σχετικό έγγραφο η ημερήσια κατά άτομο δαπάνη τροφοδοσίας προσώπων που τελούν σε 
νόμιμο περιορισμό, είναι καθορισμένη στο ποσό πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (5,87€). Αυτό το 
χρηματικό ποσό είναι σταθερό και δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές του Φ.Π.Α. στην εστίαση. Μεταβολή 
αυτού θα επέλθει μόνο μετά από  τροποποίηση του ως άνω Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών & 
Προστασίας του Πολίτη.   

Η αποπληρωμή των προκαλούμενων εξόδων θα πραγματοποιείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
επόμενου, από την παροχή των υπηρεσιών μήνα, με τραπεζική επιταγή στο όνομα του δικαιούχου με την 
προϋπόθεση να έχουν υποβληθεί ασφαλιστική ενημερότητα με αιτιολογία «Για είσπραξη εκκαθαρισμένων 
απαιτήσεων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των 
εξαγωγικών επιτοκίων» και φορολογική ενημερότητα με αιτιολογία «Είσπραξη Χρημάτων από Φορείς 
Κεντρικής Διοίκησης».   

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εγγράφως, αν επιθυμείτε να καλύψετε ανάγκες 
τροφοδοσίας κρατουμένων  της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης για το  έτος 2022, προκειμένου να καταρτιστεί  το 
ετήσιο πρόγραμμα σίτισης, υποβάλλοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α΄ και 
όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα λειτουργίας των επιχειρήσεών σας, εντός ξεχωριστού σφραγισμένου 
φακέλου, ο οποίος να φέρει τις εξής ενδείξεις,  

Τα στοιχεία του αποστολέα.  

Τη λέξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ» (με κεφαλαία γράμματα). 

Τον αριθμό της παρούσας Πρόσκλησης. 

Τα παρακάτω Δικαιολογητικά  

α. Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης από το Τμήμα Κτηνιατρικής ή Απόφαση χορήγησης πλήρους έγκρισης 
από τον ΕΦΕΤ, στην οποία να αναγράφετε ο  Αριθμός Έγκρισης (IMP).  



β. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν συνεργαζόμενοι 
με αυτόν τρίτοι, διαθέτουν αριθμό ΕΜΠΑ (Υποχρέωση των επιχειρήσεων για εγγραφή στο Μητρώο 
Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων). 

γ. Δικαιολογητικά για τη μεταφορά των προϊόντων συσσιτίων με κατάλληλα οχήματα, τα οποία θα 
πρέπει να δηλωθούν και να προσκομίσουν: 

    1. Άδεια/ βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. 
    2. Άδεια/ βεβαίωση καταλληλότητας εκδοθείσα από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής. 
    3. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος. 

δ. Πιστοποιητικά κατά HASP ή πιστοποίηση  κατά ISO: 
   Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000 ή ισοδύναμο σε ισχύ για 

την / τις παραγωγική/κές μονάδα /δες των υποψηφίων αναδόχων που θα δηλωθούν για την παραγωγή των 
προσφερόμενων γευμάτων. 

ε. Πιστοποίηση περί εγγραφής της εταιρείας στο Επιμελητήριο του Νομού έδρας σας, τρέχοντος έτους,  

στ. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησής: 
i. Για Α.Ε. απαιτείται: α) ΦΕΚ σύστασης-ίδρυσης, τροποποιήσεων καταστατικού, β) Αντίγραφο του 

ισχύοντος καταστατικού, γ) Φ.Ε.Κ. ή ανακοίνωση καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο υπάρχει 

δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της 

συγκεκριμένης εταιρείας, δ) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,  ε) Γενικό Πιστοποιητικό περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην 

εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί, στ) Μαζί με τα 

παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα, στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 

τους (Υπόδειγμα Β΄). 

-Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, o Διευθύνων Σύμβουλος, 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν 

αυτό δεν   προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου  

νομικού προσώπου. 

ii. Για Ε.Π.Ε. απαιτείται: α) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, β) Πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης,  γ) Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού,  ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή 

Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί, δ) Μαζί με τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 

και ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους (Υπόδειγμα Β΄). 

-Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και όλα τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 

ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν   προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως 

με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου  νομικού προσώπου 

iii. Για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. απαιτείται: α) Αντίγραφο του καταστατικού και όλων των τροποποιήσεών 

του ή αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού, εάν αυτό υπάρχει, β) Πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης,  γ) Γενικό Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το 

τελευταίο καταστατικό που έχει κατατεθεί, δ) Μαζί με τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και 



στοιχεία πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία να βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους και ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους(Υπόδειγμα Β΄). 

-Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν οι Διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο 

και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου  νομικού προσώπου.  

η. Ασφαλιστική και Φορολογική (για κάθε νόμιμη χρήση) ενημερότητα που να είναι σε ισχύει 
τουλάχιστον έως την 31/03/2022  

Υπεύθυνες δηλώσεις  επιθυμίας,  συνοδευόμενες με τα αιτούμενα δικαιολογητικά , να αποσταλούν 
στην Υπηρεσία μας (Αρμόδιος, Ανθ/μος ΚΩΤΑΣ Λάζαρος, τηλ. 2551066203) το αργότερο έως 10:00 της 15-
03-2023 στην διεύθυνση Καραϊσκάκη 6-Αλεξανδρούπολη-Τ.Κ. 68132 και θα γίνουν δεκτές και μέσω  e-
mail στην ηλεκτρονική δ/νση «l.kotas@astynomia.gr», με την προϋπόθεση έως 12:00 ώρα της 18-03-2022 
να μας κατατεθεί και ο φάκελος με τα δικαιολογητικά. Η μη αποστολή εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας, δήλωσης επιθυμίας  θα  εκλαμβάνεται ως άρνηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η μη προσκόμιση 
των νομιμοποιητικών εγγράφων έως την ταχθείσα ημερομηνία είναι λόγος αποκλεισμού.  

Τα  Επιμελητήρια Ν. Έβρου και Ν. Ροδόπης που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την 
ενημέρωση και των λοιπών εταιρειών-μελών  που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών 
ετοίμων γευμάτων (Catering). 

 

 

 

 

 
 
 

Ο 
Διευθυντής 

Λάμπρος Χ. ΤΣΙΑΡΑΣ 
Αστυνομικός Διευθυντής 


