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Αλεξανδρούπολη, 09 ∆εκεµβρίου 2018
ΠΡΟΣ: 1. ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΑ∆Η Ο.Ε.
Ν. Χειµώνιο - Ορεστιάδας – Ν. Έβρου
2. SPECIAL HELLENIC CATERING A.E.
Λ. ∆ηµοκρατίας 44 - Τ.Κ. 68133 - Αλεξανδρούπολη
3. BEST NEW CATERING A.E.
2ο χλµ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Άβαντα
Τ.Κ. 68133 - Αλεξανδρούπολη
4. ΤΡΟΦΟΠΟΙΟΤΗΤΑ Ο.Ε.
Μαρινάκη 13 – Σάπες Ν. Ροδόπης
5. ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
8ο χλµ Αλεξανδρούπολης – ∆ωρικού
Τ.Κ. 68133 – Αλεξανδρούπολη
6. X. ΤΟΨΙ∆ΗΣ – Α. ΣΙΑΝΤΙ∆ΟΥ Ο.Ε.
1ο χλµ. Επ. Οδού Καβύλης -Ορεστιάδας

ΚΟΙΝ.: 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
Λ. ∆ηµοκρατίας 307 – Τ.Κ. 68132 - Αλεξανδρούπολη
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Καβείρων 12 – Τ.Κ. 69132 - Κοµοτηνή

ΘΕΜΑ: «Τροφοδοσία κρατουµένων της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Αλεξανδρούπολης κατά το έτος 2019»
ΣΧΕΤ: α) Υπ’ αριθ. 8007/6/35-ε΄ από 29-12-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Αλεξαν/πολης
β) Το υπ’ αριθ. 1022 από 03-08-2001 ΦΕΚ (Τεύχος ∆εύτερο)
Σας γνωρίζουµε ότι η ∆ιεύθυνση 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 το έτος 2019 θα συνεχιστεί η διαδικασία
τροφοδοσίας κρατουµένων µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθήθηκαν κατά το έτος 2018, και
θα ζητηθεί να τηρηθούν οι παρακάτω όροι,
1. 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
∆ιαχείριση της ∆.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.
2. Κάθε ένα από τα τρία (3) γεύµατα της ηµέρας (πρωινό-µεσηµεριανό-βραδινό) θα παραδίδεται στην ίδια
χρονική στιγµή (πρωί-µεσηµέρι-βράδυ). ∆ύναται 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.
3. 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.
4. Το βάρος των µερίδων φαγητού, σαλάτας και φρούτων που θα παρέχονται θα είναι το καθορισµένο από
την Αγορανοµική ∆ιάταξη µε αριθµό 7/2009, (άρθρο 153) του Υπουργείου Ανάπτυξης (το βάρος των
φαγητών ανά µερίδα είναι σε µαγειρευµένη µορφή ενώ το βάρος ανά µερίδα για τις σαλάτες εποχής είναι σε
ωµή µορφή)
5. 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.

6. 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. ∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση αλουµινένιων κουτιών για λόγους
ασφαλείας.
7. 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).
8. 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.
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 ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων και των
εξαγωγικών επιτοκίων» και φορολογική ενηµερότητα µε αιτιολογία «Είσπραξη Χρηµάτων από Φορείς
Κεντρικής ∆ιοίκησης».
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως µας γνωρίσετε εγγράφως αν επιθυµείτε ή όχι να καλύψετε
ανάγκες τροφοδοσίας κρατουµένων της ∆.Α. Αλεξανδρούπολης για το έτος 2019, προκειµένου να
καταρτιστεί
το ετήσιο πρόγραµµα σίτισης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση επιθυµίας και όλα τα
νοµιµοποιητικά έγγραφα λειτουργία των επιχειρήσεών σας, ήτοι,
α) άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής,
β) έγκριση παραγωγής τροφίµων από ΕΦΕΤ,
γ) πιστοποίηση κατά HASP ή πιστοποίηση κατά ISO,
δ) πιστοποίηση περί εγγραφής της εταιρείας στο Επιµελητήριο του Νοµού έδρας σας, τρέχοντος έτους,
ε) βεβαίωση έναρξης εργασιών στην ∆.Ο.Υ. και
στ) Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησής:
ζ) Ασφαλιστική και Φορολογική (για κάθε νόµιµη χρήση) ενηµερότητα που να είναι σε ισχύει
τουλάχιστον έως τέλος του 2018
i. Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης,
τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας.
ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
iii.Εάν ο αιτών είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο αντίγραφο
του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
Αιτήµατα επιθυµίας, να αποσταλούν στην Υπηρεσία µας (Αρµόδιος, Ανθ/µος ΚΩΤΑΣ Λάζαρος, τηλ.
2551066205, fax: 2551037380) το αργότερο έως 12:00 της 18-12-2017 στην διεύθυνση Καραϊσκάκη 6Αλεξανδρούπολη-Τ.Κ. 68132 και θα γίνουν δεκτά και µέσω
e-mail στην ηλεκτρονική δ/νση
«adalexandroupolis@astynomia.gr», µε την προϋπόθεση έως 20-12-2018 να µας κατατεθεί και ο φάκελος µε
τα δικαιολογητικά. Η µη αποστολή αιτήµατος επιθυµίας εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας θα
εκλαµβάνεται ως άρνηση. Η µη προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων έως την ταχθείσα ηµεροµηνία
είναι λόγος αποκλεισµού.
Υπηρεσίες που κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α & υ.τ.ε.) παρακαλούνται για την ενηµέρωσή τους.
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
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Παναγιώτης Γ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

