
                                   
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Για την Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τις διαδικασίες βάσει 
των αρχών HACCP (άρθρο 5 και 6 της υπουργικής απόφασης 47829/2017 φεκ2161/τ. Α’) κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας των τροφίμων στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠ Κέντρο Μέριμνας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (ΚΕ.ΜΕ.Α.)» 
 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής 
λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τον Ν. 3731/08 

3. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Το άρθρο 5 και 6 της Υπουργικής Απόφασης 47829/2017 ΦΕΚ 2161/τ. Α’) κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας των τροφίμων στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

5. Το Προεδρικό Διάταγμα 99 (ΦΕΚ 141/28-09-2017) περί καθορισμού προϋποθέσεων αδειοδότησης 

και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών 

προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων. 

6. Την αριθμ. 152/2020 απόφαση του ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής περί έγκρισης του 

προϋπολογισμού του έτους 2021, όπως αυτός ψηφίστηκε με την αριθμ. 455/2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κομοτηνής. 

7. Την αριθμ. 1264/26-04-2021 συνταχθείσα μελέτη του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής. 

8. Την πίστωση που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.Ε 00.6162.01 «Αμοιβή για την σύνταξη τεχνικού φακέλου 

για την προσαρμογή των Παιδικών Σταθμών στο σύστημα HACCP» προϋπολογισμού του ΝΠ 

ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής έτους 2021 ποσού εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€). 

9. Την ανάγκη του Ν.Π. για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως 

προς τις διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP του Ν.Π. ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής. 

 
Ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «συμμόρφωσης προσαρμογής και υποστήριξης 
ως προς τις διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP (άρθρο 5 και 6 της υπουργικής απόφασης 47829/2017 
φεκ2161/τ. Α’) κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους παιδικούς βρεφονηπιακούς 
σταθμούς του ΝΠ Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (ΚΕ.ΜΕ.Α.)» του Κέντρου 
Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής 
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Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, σε 
σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (Γρ. 
Μαρασλή 1, 69133 Κομοτηνή, 1ος όροφος), μέχρι την (Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ.) 

Για το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών-ενδεικτικό προϋπολογισμό, τα δικαιολογητικά αλλά και για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.  

Αναρτημένα τα ως άνω υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr)  και 
στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (www.kemeak.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της  μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτή.  

               

Αρμόδιος υπάλληλος: Μερέτη Μαρία  τηλ.: 25310/23175. 

 

Κομοτηνή   02-06-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ ΚΕ.ΜΕ.Α 
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