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                                                                                      Πειραιας 19-06-2019 

 

                                                                                      Αρ.πρωτ.  8557 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών στο 

νοσοκομείο μας. 

 

 

ΘΕΜΑ «Προμήθεια  Νωπών  Οπωρολαχανικών  με απευθείας ανάθεση κατόπιν 

συλλογής προσφορών» 

 

 

          Σας ενημερώνουμε  ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο θα προβεί στην 

προμήθεια των παρακάτω ειδών: Nωπών Οπωρολαχανικών 

 

 

 

    

α/α Είδος  Ποσότητα 

1 ΒΛΗΤΑ   κιλ. 250 

2 ΑΝΗΘΟΣ   τεμ. 100 

3 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ  κιλ 250 

4 ΣΤΑΦΥΛΙΑ      κιλ 1300 

5 ΛΕΜΟΝΙΑ   κιλ. 700 

6 ΜΠΑΝΑΝΕΣ      κιλ 300                   

7 ΡΟΔΑΚΙΝΑ      κιλ 3000 

8 ΚΑΡΟΤΑ      κιλ 100 

9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ      κιλ 2500 

10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ      κιλ 430 

11 ΑΓΓΟΥΡΙ      τεμχ 3500 

12 ΜΕΛΙΤΑΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ      κιλ. 100 



13 ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                             κιλ. 3500 

14 ΠΑΤΖΑΡΙΑ κιλ. 100 

15 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΝΩΠΕΣ κιλ. 100 

16 ΡΑΔΙΚΙΑ κιλ. 50 

17 ΣΕΛΙΝΑ κιλ. 50 

18 ΣΚΟΡΔΑ τεμ. 300 

    

    

 

 

 

Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών στο παράρτημα 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται καθημερινά σύμφωνα με τις 

ανάγκες του νοσοκομείου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους οι οποίες θα 

αναφέρονται σε ποσοστό έκπτωση επί της Μ.Λ.Τ σε σφραγισμένους φακέλους  στο 

γραφείο των διαιτολόγων του νοσοκομείου αφού τις πρωτοκολλήσουν, μέχρι την  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21-06-2019 και ώρα 11.00 π.μ. 

 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

      ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

    ΓΚΟΤΣΗ ΟΛΓΑ 

      ΑΠΕΡΓΗΣ    ΙΑΚΩΒΟΣ 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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                                                                                      Πειραιάς,                                             

                 Αρ.πρωτ.: 

  

  ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών                          

  ΠΡΟΣ: Γρ. Προμηθειών 

                         

   ΘΕΜΑ: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. 

 

 

Πρώτη ύλη: Νωπά οπωροκηπευτικά . 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

1) Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Πρώτης Κατηγορίας και να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως 

καθορίζονται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς. Πρέπει επίσης να είναι 

σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις διατάξεις 

της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, που αφορούν στην παραγωγή, 

μεταποίηση, διακίνηση, και την διάθεση του προϊόντος, καθώς και με τις 

ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. 

 2) Η τυποποίηση των Νωπών Οπωρολαχανικών που διακινούνται στη χώρα 

μας είναι υποχρεωτική (Κανονισμός (ΕΚ) 543/2011). 

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι: 

- ακέραια, 

- υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από σήψη ή 

αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση), 

- καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη,  

- φρέσκα, 

- απαλλαγμένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισμούς και να 

μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης ή των οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών, 

- απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, 



- απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης, 

- απαλλαγμένα από ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό, 

- απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/ και ξένη γεύση, 

- Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά, και 

οι καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι 

υπερώριμοι.  

- Η ανάπτυξη και το στάδιο ωρίμανσης των προϊόντων πρέπει να επιτρέπουν 

τη συνέχιση της διαδικασίας ωρίμανσής τους,  ώστε να φθάσουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό ωρίμανσης.  

 

 

Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να τους 

επιτρέπει: 

- να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, 

- να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. 

Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται οι ειδικές προδιαγραφές εμπορίας για 

συγκεκριμένα προϊόντα, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2011. 

Επιτρέπεται η χορήγηση Οπωρολαχανικών και Δεύτερης Κατηγορίας μόνο για 

τομάτες που προορίζονται για μαγειρική παρασκευή με την προϋπόθεση ότι 

θα αναφέρεται στην παραγγελία του Νοσοκομείου. 

3) Τα Νωπά Οπωρολαχανικά να είναι κατά προτίμηση Ελληνικής Προέλευσης. 

4) Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η προστασία τους. Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να είναι 

καθαρά, απαλλαγμένα από οσμές, ξένα σώματα και υγρασία. Τα υλικά και 

κυρίως τα χαρτιά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του κιβωτίου πρέπει να 

είναι καινούρια, καθαρά και από υλικό τέτοιο, ώστε να μην είναι δυνατόν να 

προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στο προϊόν και κατάλληλα 

για να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Η χρησιμοποίηση υλικών και ιδίως 

χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις, επιτρέπεται με την 

προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας έχει γίνει με μελάνι ή 

κόλλα που να μην είναι τοξικά. 

Παρουσίαση 

Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, να περιέχει 

προϊόντα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, μεγέθους και σαφώς του 

ιδίου βαθμού ανάπτυξης και ωρίμανσης. 

Τα προϊόντα στη συσκευασία πρέπει να είναι σε διατεταγμένα στρώματα και 

ποτέ χύμα, εκτός και αν αναφέρεται στην παραγγελία. 

Σήμανση 

Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει στην ίδια πλευρά με ευανάγνωστα στοιχεία 

και ανεξίτηλα τις ακόλουθες ενδείξεις : 

α) Συσκευαστής 

β) Ονομασία είδους (ποικιλία) 

γ) Καταγωγή προϊόντος 

δ) Ποιοτική κατηγορία 

ε) Μέγεθος 



στ) Αριθμός παρτίδας 

5) Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του 

προμηθευτή ως τα ψυγεία του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής πρέπει να 

προσκομίσει Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής 

πλευράς, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (Τμήμα 

Υγειονομικού Ελέγχου). 

6) Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να προσκομίσουν την απαραίτητη 

άδεια λειτουργίας καθώς και την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής 

τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού με αριθμό 852/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων. 

Επίσης οι επιχειρήσεις τροφίμων νωπών οπωρολαχανικών θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένες στο μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών στην αρμόδια 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της έδρας της επιχείρησης 

τους. 

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 
 

 


