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ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου 
στο Νοσοκομείο μας

ΘΕΜΑ «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών»

          Σας ενημερώνουμε  ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο θα προβεί στην
προμήθεια των παρακάτω ειδών παντοπωλείου:
   

α/
α

Είδος Ποσότητα

1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ τεμχ 350
   2 ΡΥΖΙ Β/Β τεμχ 300

3 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ     τεμ. 12000
4 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ    τεμ.            280

Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών στο παράρτημα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένους 
φακέλους  στο γραφείο των διαιτολόγων του νοσοκομείου αφού τις 
πρωτοκολλήσουν, μέχρι την Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 13.00μ.μ

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                   ΤΑΣΤΑΝΗ ΖΑΧΑΡΩ    
                                         ΚΡΕΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
                                          ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΩΝ

Πρώτη  ύλη :  Αρτοσκευάσματα             Συσκευασία:  Φρυγανιές
σίτου:2τμχ/ατομική συσκευασία                             
                                                                                    Φρυγανιές σικάλεως: 180g
                                                                                           Φρυγανιά τρίμμα χύμα
Είδος: Φρυγανιές σίτου, Φρυγανιές σικάλεως, Φρυγανιά τρίμμα (γαλέτα)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1)  Τα  προσφερόμενα  είδη  να  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και
αγορανομικές διατάξεις.
2) Η παρασκευή των απλών αρτοσκευασμάτων πρέπει να γίνεται πάντοτε από
τους επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων και με τους περιορισμούς του άρθρου
113 του Κ.Τ.
3)  -  Οι  φρυγανιές  μπορούν  να  παρασκευάζονται  από  αλεύρι  οποιουδήποτε
τύπου ή κατηγορίας από τα επιτρεπόμενα.
    - Πρέπει να προέρχονται από κανονικά παρασκευασμένο άρτο, μετά την
κοπή σε τεμάχια να υποβάλλονται σε δεύτερο κλιβανισμό, για την απαλλαγή
τους από το μεγαλύτερο ποσοστό νερού και με σκοπό το ελαφρύ ψήσιμο.  
4)  Η γαλέτα πρέπει  να παρασκευάζεται  αποκλειστικά και μόνο από αλεύρι
σίτου και νερό, χωρίς αλάτι, με προσθήκη ή όχι μέσων διόγκωσης, με πλήρη
κλιβανισμό της μάζας που παρασκευάστηκε και περαιτέρω ξήρανση.



5) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα
είναι  τουλάχιστον  τα  2/3  του  συνολικού  χρόνου  συντήρησης,  την  ημέρα
παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.
5)  Να  είναι  σε  ακέραιες  συσκευασίες,  στις  οποίες  θα  αναγράφονται
υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών. 
6)  Ο προμηθευτής  θα  πρέπει  να  προμηθεύεται  τα  είδη  από αξιόπιστες  και
ποιοτικά  ελεγμένες  εταιρείες.  Θα πρέπει  να  προσκομίζει  κατάσταση των
εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος.
7) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και
μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου. 
Τα  μεταφορικά  μέσα,  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.
8) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004
για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με
έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), 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. 

 Έλεγχος: 
Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά 
την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.  

                     ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΡΕΜΑΣ      
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  

Πρώτη ύλη : Άμυλο δημητριακών            Συσκευασία: 160 g

Είδος: Σκόνη κρέμας αραβοσίτου με άρωμα βανίλια

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1)  Τα  προσφερόμενα  είδη  να  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και
αγορανομικές διατάξεις.



2)  Ως  άμυλο  νοείται  το  προϊόν  που  λαμβάνεται  με  ειδική  επεξεργασία
δημητριακών και αμυλωδών φυτικών ιστών, υπό μορφή λεπτότατης σκόνης,
αποτελούμενο αποκλειστικά από αμυλόκοκκους.
3) Το άμυλο, υπό μορφή σκευασμάτων, που προορίζεται για οικιακή χρήση, θα
διατίθεται  πάντοτε  σε  συσκευασία  που διασφαλίζει  πλήρως το  περιεχόμενο
από  κάθε  εξωτερική  επίδραση.  Επιτρέπεται  ο  χρωματισμός  του  παραπάνω
αμύλου με τις  επιτρεπόμενες φυσικές  χρωστικές καθώς και  ο  αρωματισμός
αυτού με αβλαβείς αρωματικές ουσίες. 
4) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα
είναι  τουλάχιστον  τα  2/3  του  συνολικού  χρόνου  συντήρησης,  την  ημέρα
παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.
5)  Να  είναι  σε  ακέραιες  συσκευασίες,  στις  οποίες  θα  αναγράφονται
υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών. 
6)  Ο προμηθευτής  θα  πρέπει  να  προμηθεύεται  τα  είδη  από αξιόπιστες  και
ποιοτικά  ελεγμένες  εταιρείες.  Θα πρέπει  να  προσκομίζει  κατάσταση των
εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος.
7) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και
μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου. 
Τα  μεταφορικά  μέσα,  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.
8) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004
για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με
έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), 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. 

 Έλεγχος: 
Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά
την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.  



ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΥΖΙΟΥ

Πρώτη ύλη : Δημητριακοί καρποί            Συσκευασία: 500 g

Είδος: Ρύζι καρολίνα, Ρύζι blue bonnet

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1)  Τα  προσφερόμενα  είδη  να  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και
αγορανομικές διατάξεις.
2) «Ρύζι» είναι το προϊόν που λαμβάνεται από την επεξεργασία των ώριμων
καρπών του φυτού «Όρυζα» (ORYZA SATIVA).
3) - Το ρύζι πρέπει να είναι αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μέσα.
- Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται μηχανικά ή με αβλαβείς ανόργανες
ή οργανικές ουσίες,  κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μετά την επεξεργασία,  το
ρύζι να είναι απαλλαγμένο από κάθε υπόλειμμα του στιλβωτικού μέσου.
-  Το  ρύζι  πρέπει  να  είναι  πλήρως  επεξεργασμένο  (λευκασμένο)  και
επιμελημένης στίλβωσης, για τον αντιστοιχούντα σε κάθε ποικιλία εμπορικό
τύπο.
- Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται αυτούσια. Η ανάμιξη ποικιλιών
κατώτερης  ποιότητας  με  ανώτερη,  με  σκοπό  τη  διάθεσή  της  σαν  ανώτερη
ποιότητα θεωρείται ως νοθεία.
- Το ρύζι δεν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να
είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κ.λ.π.
- Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Σαν ξένη ύλη
θεωρείται κάθε ξένο σώμα, που περιέχεται στο ρύζι, π.χ. χώμα, χαλίκια, σκόνη,
σπόροι,  ζιζάνια,  θραύσματα  άχυρων,  φλοιοί,  κόκκοι  τελείως  λισβοί  ως  και
κάθε αδρανής ύλη.
- Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5% από τα
οποία τα θραύσματα μεγέθους κατωτέρου του μισού ακεραίου κόκκου μέχρι
3% κατά βάρος.
-  Να  είναι  λευκού  χρώματος,  φυσικού  της  ποικιλίας  και  να  μην  περιέχει
κόκκους κίτρινους ή κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη
του  0,5%  εκτός  του  κατεργασμένου  με  υγροθερμική  κατεργασία
(PARBOILING), το οποίο επιτρέπεται να έχει χρώμα ελαφρά υποκίτρινο.
-  Να μην περιέχει  κόκκους ερυθρούς ή με  ερυθρές  ραβδώσεις  σε  ποσοστό
ανώτερο του 3%.Σαν κόκκοι με ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκείνοι που
φέρουν ραβδώσεις ή στίγματα ερυθρά, που καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον
το 15% της όλης επιφάνειας του κόκκου.
-  Να  μην  περιέχει  κόκκους  αώρους,  πρασινωπούς  ή  κρητιδόμορφους  σε
αναλογία  ανώτερη  του  3%,  για  τις  στρογγυλόσπερμες  και  του  2%  για  τις
λοιπές ποικιλίες κατά βάρος.
- Να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και με ανοχή 16%.



4) Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξης θα
είναι  τουλάχιστον  τα  2/3  του  συνολικού  χρόνου  συντήρησης,  την  ημέρα
παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.
5)  Να  είναι  σε  ακέραιες  συσκευασίες,  στις  οποίες  θα  αναγράφονται
υποχρεωτικά οι ενδείξεις για κάθε είδος, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών. 
6)  Ο προμηθευτής  θα  πρέπει  να  προμηθεύεται  τα  είδη  από αξιόπιστες  και
ποιοτικά  ελεγμένες  εταιρείες.  Θα πρέπει  να  προσκομίζει  κατάσταση των
εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται το κάθε είδος.
7) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και
μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου. 
Τα  μεταφορικά  μέσα,  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.
8) Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004
για την υγιεινή των τροφίμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδείξει με
έγγραφα (από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης), 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. 

 Έλεγχος: 
Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Χημικός – Μικροβιολογικός), κατά
την  κρίση  της  επιτροπής παραλαβής  του  τροφίμου.  

                                Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

  
                                                       Α. ΑΠΑΛΟΔΗΜΑ

                                                       Μ. ΡΩΤΑ

                                                  
                                                        Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ




