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                                                                                      Πειραιας 9/5/18 

                                                                                      Αρ.πρωτ. 7668 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού κοτόπουλου, τύπου 65% 

αερόψυκτο ,στο νοσοκομείο μας. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ «Προμήθεια Κοτόπουλου νωπού, τύπου 65% αερόψυκτου ,με απευθείας 

ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» 

 

 

          Σας ενημερώνουμε  ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο θα προβεί στην 

προμήθεια του παρακάτω είδους: 

  

α/α Είδος  Ποσότητα 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ Τ. 65% ΚΙΛΑ.          6000    

 

Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές του ανωτέρω είδους στο παράρτημα 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου 

και σε συνεννόηση με το τμήμα Διατροφής. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους οι οποίες θα 

αναφέρονται σε ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ Μ.Λ.Τ  ,σε σφραγισμένους φακέλους  στο γραφείο 

των διαιτολόγων του νοσοκομείου αφού τις πρωτοκολλήσουν, μέχρι την  

ΤΡΙΤΗ 15/5/18  και ώρα 12.00μ. 

 

 

                                                                            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                         ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                         

                                                 ΤΕΣΣΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                                                                                                                                 

                                                                     ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 
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Πειραιάς, 

                                                                                                                                       

Αρ.πρωτ. 

                   ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

 Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών                          

 
                                                                          

                                                                                            ΠΡΟΣ: Γρ. Προμηθειών 

                         

 

 

             ΘΕΜΑ:  ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ . 

 

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ: Νωπά  Τρόφιμα  Ζωικής Προέλευσης 

 

ΕΙΔΗ: Κοτόπουλα Α’ κατηγορίας 1200g – 1500g, τύπου 65 % αερόψυκτα. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1) Τα κοτόπουλα, πρέπει να προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών 

κρεατοπαραγωγής, καλά αναπτυγμένα, ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών και να 

είναι Ελληνικής προέλευσης. 

2) Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε ακτινοβολία ή επεξεργασία με 

ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτίνες ή επίδραση λευκαντικών ουσιών που δίδουν 

τεχνητό χρωματισμό ή γεύση. Επίσης να μην έχουν υποστεί επεξεργασία με 

χρωστικές φυσικές ή τεχνητές, με αντιβιοτικά ή με συντηρητικές ή 

τρυφεροποιητικές ουσίες. 

3) Να προέρχονται από πτηνά τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική 

επιθεώρηση πριν τη σφαγή και τα οποία μετά την επιθεώρηση, κρίθηκαν 

κατάλληλα προς σφαγή για την εμπορία κρέατος πουλερικών. Επίσης να έχουν 

υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση μετά τη σφαγή και να μην έχουν κριθεί 

ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

4)  Να προέρχονται από εγκεκριμένο σφαγείο, το οποίο υπόκειται σε έλεγχο 

από την αρμόδια αρχή και το οποίο έχει αριθμό έγκρισης στον κατάλογο των 

εγκεκριμένων εγκαταστάσεων. 



5) Τα σφάγια να είναι ανέπαφα και αρτιμελή, καθαρά, χωρίς κανένα ορατό 

ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα. Επίσης να είναι χωρίς ορατές κηλίδες αίματος 

εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές. 

6) Να είναι χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα και χωρίς σοβαρούς μώλωπες. 

Επιτρέπεται να υπάρχουν ορισμένα ίχνη κτυπημάτων, μώλωπες και αλλοιώσεις 

του χρώματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλοιώσεις αυτές θα είναι 

περιορισμένες και διακριτικές και δεν θα βρίσκονται στο στήθος ή τα πόδια. Η 

άκρη της φτερούγας μπορεί να λείπει. Μια ελαφριά κοκκινάδα επιτρέπεται στις 

άκρες από τις φτερούγες και στα θυλάκια. 

7) Τα σφάγια να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος 

ανεπτυγμένο, φαρδύ, μακρύ και σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει επίσης να 

είναι και τα πόδια. Να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο 

στήθος, την πλάτη και τους μηρούς. 

8) Να μην περιέχουν πτερά ή πτίλα ή στελέχη τους. Λίγα μικρά πούπουλα, 

τμήματα στελεχών (άκρες καλάμων) και τρίχες (filoplumes) είναι δυνατόν να 

υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα πόδια, τους γλουτούς, τις κλειδώσεις των κάτω 

άκρων και τις άκρες από τις φτερούγες. 

9) Να μην είναι αφυδατωμένα, σάπια, ευρωτιασμένα ή ταγγισμένα. 

10) Να φέρουν σήμανση καταλληλότητας η οποία να περιλαμβάνει:  

Α)Το όνομα της χώρας στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση, το οποίο μπορεί 

να αναγράφεται ολογράφως, με κεφαλαία είτε ως κωδικός με δύο γράμματα, 

σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο ISO.  

Β)Τον αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης της εγκατάστασης σφαγής.  

Γ)Στο κάτω τμήμα τη συντομογραφία CE, EC,EF,EG,EK ή ΕΥ.  

 

11) Τα παραλαμβανόμενα κοτόπουλα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 2 ημέρες 

από την ημερομηνία σφαγής των πτηνών. Η θερμοκρασία παραλαβής να μην 

ξεπερνά τους 4 
0
C 

12) Τα σφάγια που δεν συσκευάζονται ατομικά θα φέρουν τις παραπάνω 

ενδείξεις είτε με μορφή σφραγίδας , είτε με μορφή πλακιδίου κατάλληλα 

τοποθετημένου πάνω στο κρέας.  

Στο πλακίδιο θα αναγράφεται και η ημερομηνία της ένδειξης «ανάλωση πριν 

από…..». 

Μέσα στο χαρτοκιβώτιο τα κοτόπουλα θα πρέπει να είναι προφυλαγμένα σε 

μια πρώτη συσκευασία διαφανή και άχρωμη, ενώ τόσο η πρώτη όσο και η 

δεύτερη συσκευασία θα πρέπει να ανταποκρίνονται προς όλους τους κανόνες 

υγιεινής και δεν θα πρέπει να αλλοιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

του κοτόπουλου, ούτε να μεταδίδουν σε αυτό ουσίες επιβλαβείς για την υγεία 

του ανθρώπου. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχει αυτοκόλλητη 

ετικέτα στην οποία να αναγράφεται η εμπορική ονομασία, ο κωδικός του 

σφαγείου, η θερμοκρασία συντήρησης και οι ημερομηνίες παραγωγής και 

ανάλωσης του προϊόντος. 

13) Η μεταφορά των πουλερικών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 

μεταφορικά μέσα(ψυγεία) και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 

Νοσοκομείου. Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά 

θερμομέτρων, για τον έλεγχο και την τήρηση των θερμοκρασιακών 



απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. Τα μεταφορικά μέσα (ψυγεία), τα 

οποία μεταφέρουν κοτόπουλα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση 

Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από 

τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 

Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

14) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 

852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) 

853/2004 που καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με έγγραφα ότι θεσπίζει, εφαρμόζει 

και διατηρεί διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και 

κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, 

συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να 

προσκομίζει τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων 

των προϊόντων, που πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά 

που αυτό ζητείται. 

                         

 

                             Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 

   

 

                                                       Α. ΑΠΑΛΟΔΗΜΑ 

                                                       Μ. ΡΩΤΑ 

                                                       Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

                                                  
 

                                                      

                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 


