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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(ΤΡΟΦΙΜΩΝ (15000000-8))

Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΤΡΟΦΙΜΩΝ σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ.6515/11-12-2013
έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας και διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ διαγωνισµού
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (CPV 15000000-8)) το Νοσοκοµείο προβαίνει στην παρούσα ∆ΕΥΤΕΡΗ Πρόσκληση για ∆ηµόσια
∆ιαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των παρακάτω ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΥΓΑ ΚΟΤΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

•
•
•

Φρέσκα
Ωοσκοπηµένα
Α’ Ποιότητας

ΒΑΡΟΣ – ΤΕΜΑΧΙΟ

•

Περίπου 55 γρ. έως 75 γρ. έκαστο

•
•
•
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

•

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•
•

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
•
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•
•
•
•

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

•
•

Εντός χάρτινων θηκών και κατόπιν σε
χαρτοκιβώτια κατάλληλα για τρόφιµα.
Καρτέλες των 30 τεµαχίων
Τα µέσα συσκευασίας σε καλή κατάσταση
ανθεκτικά σε προσκρούσεις, άνευ υγρασίας,
καθαρά και κατασκευασµένα από υλικά
ικανά να προφυλάξουν τα αυγά από ξένες
οσµές και κινδύνους αλλοίωσης της
ποιότητας.
Τίτλος και έδρα κέντρου ωοσκοπήσεως και
συσκευασίας
Ηµεροµηνία παραγωγής συσκευασίας
Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας
Ποιοτική κατηγορία
Κατηγορία βάρους
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων
κατά την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 90% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Απουσία ρύπων πάσης φύσεως επί της
επιφάνειας
Φυσιολογικό σχήµα
Άθικτα
Καθαρά
Απουσία γεωργικών φαρµάκων,
παρασιτοκτόνων, εντοµοκτόνων,
υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών, κοκκιδιαστατικών,
κ.λπ.
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli Απουσία στα 1 gr.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΨΑΡΙ
ΕΙ∆ΟΣ

•
•
•
•

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

•

Μέγιστη – 15 ο C

•

Πρώτη συσκευασία :
α) vacuum
β) µεµβράνη κατάλληλη για τρόφιµα

•

∆εύτερη συσκευασία :
Χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στις πιέσεις

•
•
•
•

Χώρα προέλευσης
Ηµεροµηνία αλιείας
Ηµεροµηνία κατάψυξης
Τίτλος, έδρα επιχείρησης, αριθµός άδειας
λειτουργίας
Είδος ψαριού
Ηµεροµηνία λήξης
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων
κατά την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 90% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
∆ηλωτική αποσύνθεση ή οποιαδήποτε
αλλοίωση
Πλήρης αποχρωµατισµός της εξωτερικής
επιφάνειας και όταν η σάρκα καθίσταται
φαιά ή φαιοµέλαινα και το λίπος καστανό,
λόγω οξειδώσεων των χρωστικών.
Εκτεταµένους ανώµαλους ή απαγορευµένους
χρωµατισµούς
Ακρωτηριασµούς, µωλωπισµούς, κακώσεις,
τραύµατα και παραµορφώσεις
Ύποπτα συµπτώµατα παρασιτώσεως και
µυκητιάσεως
∆υσάρεστες οσµές
Ολική ή µερική απόψυξη
Αφυδάτωση
Εγκαύµατα κατάψυξης
∆ιαβροχή από το ψυκτικό υγρό
Απουσία σε υπολείµµατα αντιβιοτικών
Απουσία υπολειµµάτων ζιζανιοκτόνων,
εντοµοκτόνων, οργανοφωσφορικών
Απουσία διοξινών
Απουσία αυξητικών παραγόντων,
θυρεοσταατικών ορµονών
Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα ‹ 106 cfu/gr
Total coliforms ‹ 102 cfu/gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
•
•

•
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Ψάρι φιλέτο κατεψυγµένο (πέρκα-σέιθσολοµός)
Μαλάκια κατεψυγµένα (ΣΟΥΠΙΕΣ-ΧΤΑΠΟ∆ΙΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)
Κατηγορία Α’
Αποτελούµενο αποκλειστικά από Α’ ύλη
χωρίς την προσθήκη Β’ υλών και χωρίς καµία
άλλη επεξεργασία πέραν της κατάψυξης
I.Q.F. (Individually Quick Frozen)

•
•
•
•

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•
•
•
•

E. Coli ‹ 102 cfu/gr
St. Aureus ‹ 103 cfu/gr
Salmonella - Απουσία σε 25 gr
Listeria monocytogenes - Απουσία σε 25 gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
ΕΙ∆ΟΣ
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

•
•

Φέτα ή Λευκό τυρί ηµίσκληρο
Κίτρινο τυρί χαµηλό σε λιπαρά και χαµηλής
περιεκτικότητας σε αλάτι
Κίτρινο τυρί
Τυρί για τρίψιµο (τύπου Regato)πλήρες και
χαµηλό σε λιπαρά
Γάλα µακράς διάρκειας σε συσκευασία του 1
λίτρου πλήρες
Γάλα µακράς διάρκειας σε συσκευασία 1
λίτρου ηµιαποβουτυρωµένο
Γάλα µακράς διάρκειας σε συσκευασία ενός
λίτρου άπαχο
Γάλα µακράς διάρκειας συµπυκνωµένο
πλήρες και άπαχο
Τυράκια τρίγωνο (τύπου La Vache qui rie) µε
πλήρη και χαµηλά λιπαρά
Γάλα εβαπορέ 410 gr πλήρες και χαµηλό σε
λιπαρά
Γάλα ατοµικό
Ανθότυρος
Μυζήθρα
Γάλα φρέσκο πλήρες (3,5 %) σε συσκευασία
½ lt.
Γάλα φρέσκο µε κακάο πλήρες σε
συσκευασία ½ lt.
Κρέµα γάλακτος
Κατηγορία Α’

ΒΑΡΟΣ – ΤΕΜΑΧΙΟ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΓΑΛΑ ΑΠΟΒΟΥΤ .LONGLIFE 1 LT
ΓΑΛΑ ΗΜΙΑΠΟΒΟΥΤ. LONGLIFE 1 LT
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ LONGLIFE 1 LT (ΤΕΜ)
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (ΤΕΜ) 410 ΓΡ
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ. ΜΙΚΡΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ½ ΛΤ (ΤΕΜ)
ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΧΟ 1lt
ΓΑΛΑ ΑΤΟΜΙΚΟ (ΤΜΧ)
ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΜΙΚΡΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ½ ΛΤ (ΤΕΜ)
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% 200 ΓΡΜ (ΤΕΜ)
ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΠΑΧΟ 200 ΓΡΜ (ΤΕΜ)
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (1ΛΤ)
ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ (ΚΙΛΟ)
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ (σε µεταλλικό κιτίο)
ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ (ΚΙΛΟ)
ΤΥΡΙ ΚΙΤΡΙNΟ ΜΑΛΑΚΟ (10-30% λιπαρά)
ΤΥΡΑΚΙ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙ (ΤΕΜ)
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%, 200 ΓΡ
ΑΝΘΟΤΥΡΟΣ (ΚΙΛΟ)
ΜΥΖΗΘΡΑ (ΚΙΛΟ)
•

Μέγιστη 5 ο C

•

Πρώτη συσκευασία :
α) vacuum
β) ειδικός πλαστικός φάκελος
γ) µεταλλικά δοχεία

•

∆εύτερη συσκευασία :
Χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στις πιέσεις

•

Τα µέσα συσκευασίας δεν µεταφέρουν
καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες (π.χ. βαρέα µέταλλα,
µονοµερή, κ.τλ.) και δεν δύναται ν αλλοιώνουν τους
οργανοληπτικούς χαρακτήρες των τυριών
Τίτλος και έδρα επιχείρησης παραγωγής
Ονοµασία πώλησης
Ηµεροµηνία παραγωγής
Ηµεροµηνία λήξης
Ποιοτική κατηγορία
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο Νοσοκοµείο,
να είναι το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους
Άνευ ορατού λίπους
Απουσία σε :
Ευρωτίαση
Σήψη
Εµφανείς µακροσκοπικές µεταβολές χρώµατος και
σχήµατος
Ανώµαλη οσµή και γεύση (πικρή, ταγκή, ξινισµένο,
δύσοσµο)
Άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά
αίτια ή µικροβιακή δράση
Ακάραιων, σκουληκιών, νυµφών ή εντόµων

•
•
•
•
•
•
•

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΠΟΥΣ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•
•
•
•
•
•
•
•

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•
•
•
•
•

Salmonella spp. Απουσία σε 25 gr.
E.Coli Απουσία σε 1gr.
Ολική Αερόβια Χλωρίδα ≤ 10,000 cfu/gr
Listeria spp Απουσία σε 25 gr.
Ψυχρόφιλα στελέχη B. Aureus < 10 cfu/gr

•
•
•
•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 4/ gr
Ο.Μ.Χ. ≤ 5 * 10 5/ gr
L. Monocytogenes < 100 cfu/gr
Απουσία παρασίτων :
•
Taenia Solium
•
Trichinella spiralis
•
Balantidium coli
Απουσία πρωτόζωων :
•
Toxoplasma Gondii
Απουσία αντιβιοτικών υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών παραγωγικών
οργανοφωσφορικών ή ζιζανιοκτόνων
Λιπαρά : 0 gr
Πρωτεΐνη : 3,7gr
Λακτόζη : 4,8 gr
Περιέχει Ca, P, Mg, K, Na, Cl, Βιταµίνες Α, Βιταµίνες
Συµπλέγµατος B, C, D, E, Παντοθενικό οξύ, Νιασίνη,
Φυλικό οξύ
Απουσία σε αφλατοξίνες
Φέτα : max. υγρασία 56%, ελάχιστη
λιποπεριεκτικότητα 43%
Λευκό τυρί άλµης : max. υγρασία 56%, ελάχιστη
λιποπεριεκτικότητα 43%
Γκούντα – Ένταµ : max. υγρασία 40%, ελάχιστη
λιποπεριεκτικότητα 47%
Χρόνος ωρίµανσης ηµίσκληρων τυριών
τουλάχιστον 3 µήνες, µαλακών τυριών 2 µήνες
Υπόλοιπα χηµικά χαρακτηριστικά σε συµφωνία µε
τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (απουσία τοξινών,
τεχνητού αρώµατος, αντιβιοτικών)

•
•

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

•
•
•
•

•
•
•
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ

•
•
•

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ / ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι
ΛΑΧΑΝΟ
ΜΑΡΟΥΛΙ (ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΚΑΡΟΤΟ
ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (Ματσάκια)
ΑΝΙΘΟΣ (Ματσάκια)
ΣΕΛΙΝΟ (Ματσάκια)
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
ΣΚΟΡ∆Α
ΡΑ∆ΙΚΙΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΣΠΑΝΑΚΙ
ΠΡΑΣΑ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ
ΑΓΓΟΥΡΙΑ
ΠΕΠΟΝΙ
ΜΗΛΑ
ΑΧΛΑ∆ΙΑ
ΚΑΡΠΟΥΖΙ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ
ΣΤΑΦΥΛΙΑ
ΒΛΗΤΑ
ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΦΡΕΣΚΑ
ΑΝΤΙ∆ΙΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΜΑΡΑΘΑ (Ματσάκια)
ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ
ΞΙΝΟΜΗΛΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
∆ΥΟΣΜΟΣ (ΜΑΤΣΑΚΙ)

•

Κατηγορίας Α

•
•
•
•
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•
•
•
•
•
•
•
•

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
•

•

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•
•

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

•

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Ακέραια, νωπά, καθαρά και υγιή
Πρακτικά απαλλαγµένα από κάθε ορατή ξένη ύλη
(χώµατα, λάσπες, κ.λπ.)
Απαλλαγµένα από ξένη οσµή και γεύση
Απαλλαγµένα από µη φυσιολογική εξωτερική
υγρασία
Προέρχονται από φυτά τα οποία βρίσκονται στο
κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης τους
Αποκλείονται προϊόντα που έχουν σαπίσει,
µαραθεί
Πρακτικά απαλλαγµένα από παράσιτα ή φθορές
που έχουν προκληθεί από παράσιτα και έντοµα
∆εν έχει χρησιµοποιηθεί µολυσµένο νερό για το
πότισµα τους
Πλαστικοί Σάκοι
Πλαστικά Κιβώτια
Συσκευάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η προστασία του προϊόντος.
Τα υλικά στο εσωτερικό του κιβωτίου είναι
καινούρια, καθαρά και από ύλη που δεν προκαλεί
αλλοιώσεις, εσωτερικές και εξωτερικές.
Το περιεχόµενο κάθε κιβωτίου είναι οµοιογενές και
περιλαµβάνει προϊόντα µόνο της αυτής
προέλευσης, ποικιλίας και ποιότητας.
Οµοιογενές σε ότι αφορά στην ωριµότητα, το
µέγεθος και το χρωµατισµό.
Τόπος προέλευσης
Είδος προϊόντος
Ποικιλία
Ποιότητα
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία

•

Απουσία γεωργικών φαρµάκων, παρασιτοκτόνων,
εντοµοκτόνων
Απουσία υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

•
•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 / gr
Shigella Απουσία στα 25 gr.

•

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

•
•
•
•
•
•
•

ΜΠΡΟΚΟΛΑ/ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΚΑΡΟΤΑ ΚΑΤ/ΝΑ ΚΥΒΟΙ Ή ΡΟ∆ΕΛΕΣ
ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤ/ΝΕΣ
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΟΣ
ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΣΠΑΝΑΚΙ

•

Κατηγορίας Α

•

Απαλλαγµένα από :
•
Ξένες φυτικές ή άλλες ύλες
•
Ελεύθερα από κάθε οσµή και γεύση
•
∆εν προέρχονται από αναγέννηση ή
ενυδάτωση αποξηραµένων προϊόντων
•
Αλλοιώσεις των οργανοληπτικών τους
χαρακτηριστικών

•

Μέγιστη -15 ο C

•

Πλαστική σακούλα υδατοστεγής και αεροστεγής
ώστε να εµποδίζει την απώλεια υγρασίας,
αφυδάτωση

•

Τίτλος και έδρα βιοµηχανίας παραγωγής,
συσκευασίας
Χώρα προέλευσης
Ηµεροµηνία επεξεργασίας
Ηµεροµηνία λήξης
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

•

Απουσία γεωργικών φαρµάκων, παρασιτοκτόνων,
εντοµοκτόνων
Απουσία υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

•
•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 5/ gr
Ζύµες – Μύκητες ≤ 10 3/ gr

•
•

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΡΥΖΙ – ΟΣΠΡΙΑ
Παντοπωλείου – Επαγγελµατικές συσκευασίες

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

•
•
•
•
•
•
•

ΡΕΒΙΘΙΑ
ΦΑΚΕΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ Γ ΙΓΑΝΤΕΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ
ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ Α ΧΥΜΑ
ΡΥΖΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Α ΧΥΜΑ
ΦΑΒΑ

•

Κατηγορίας Α΄

•

Πλαστική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα 500
γρ. ή/ 1 κιλού ή/ 5 κιλών ή/ 20 κιλών
Σε συσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα
Σάκοι καινούριοι που δεν φέρουν άλλες ενδείξεις
επιπλέον από αυτές που καθορίζονται
Απουσία κακοποίησης ή ρύπανσης
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Τίτλος και έδρα εταιρείας παραγωγής
Έτος εσοδείας
Έτος και µήνας βιοµηχανικής παραγωγής
Τόπος προέλευσης
Ποιοτική κατηγορία
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Τελευταίας εσοδείας κατά το χρόνο παράδοσης
τους
∆εν περιέχουν αδρανείς ύλες (γεώδεις προσµίξεις,
χαλίκια, ζιζάνια, ακάρεα, παράσιτα, ξένες φυτικές
ύλες)
Απαλλαγµένα από κόκκους αποχρωµατισµένους
µε στίγµατα ή κόκκους φυτρωµένους
∆εν έχουν υποστεί επίδραση υδρατµών προς
απόκρυψη της παλαιότητας τους. Σε αντίθετη
περίπτωση οι κόκκοι εµφανίζονται συρρικνωµένοι
∆εν παρουσιάζουν ανώµαλη οσµή (µούχλα) και
γεύση ταγκή και πικρή µετά το βράσιµο
∆ιάρκεια βρασµού για τα περισσότερα όσπρια 1 ½
- 2 ώρες κατά το ανώτατο όριο εκτός από το ρύζι
µε διάρκεια βρασµού 25 λεπτά κατά ανώτατο όριο
Όσπρια για τα οποία απαιτείται µεγαλύτερος
χρόνος θεωρούνται κατώτερης ποιότητας

•
•
•
•

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•

•
•

•
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•
•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli < 10 cfu/ gr
Μύκητες < 200 gr

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•
•
•

Απουσία γεωργικών φαρµάκων, παρασιτοκτόνων,
εντοµοκτόνων
Απουσία υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Παντοπωλείου – Επαγγελµατικές συσκευασίες

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

•
•
•
•
•
•
•
•

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΟΦΤΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
ΦΙ∆ΕΣ ΨΙΛΟΣ
ΠΕΝΝΕΣ
ΛΑΖΑΝΙΑ

•

Κατηγορίας Α’

•

Πρώτη συσκευασία :
Πλαστική συσκευασία κατάλληλη για τρόφιµα 500
γρµ. ή 1 κιλού

•

∆εύτερη συσκευασία :
Χαρτοκιβώτια ανθεκτικά καλά κλεισµένα
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Τίτλος και έδρα εταιρείας παραγωγής
Ηµεροµηνία παραγωγής
Ηµεροµηνία λήξης
Συστατικά
Ονοµασία πώλησης
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
∆ιογκώνονται τουλάχιστο στο διπλάσιο
∆εν εµφανίζουν πολτώδη µορφή (χυλώνουν)
∆εν διασπώνται
Το υγρό µετά το βράσιµο είναι διαυγές, χωρίς
δυσάρεστη οσµή ή όξινη γεύση
Απουσία παρασίτων, προνύµφες εντόµων ή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

•
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

έντοµα

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•

Απουσία γεωργικών φαρµάκων, παρασιτοκτόνων,
εντοµοκτόνων
Απουσία υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli < 10/ gr

•
•

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ

Αποτελούµενο αποκλειστικά από Α’ ύλη χωρίς την
προσθήκη Β’ υλών και χωρίς καµία άλλη επεξεργασία
πέραν της κατάψυξης I.Q.F. (Individually Quick Frozen)

•

Αρνί : ωµοπλάτη και µπούτι
Μοσχάρι ειδικά τεµάχια
Κοτόπουλο ολόκληρο: 1100 γρ. – 1300 γρ. έκαστο
Κοτόπουλο µπούτι : 250 – 270 γρ. έκαστο
(καλιµπραρισµένο)
Γαλοπούλα : φιλέτο στήθους : 250 – 300 γρ. έκαστο

•
•
•
•
•
•

ΚΡΕΑΣ ΑΡΝΙ ΚΑΤ/ΝΟ ΜΠΟΥΤΙ
ΚΡΕΑΣ ΑΡΝΙ ΚΑΤ/ΝΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΤ/ΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΤ/ΝΟ ΜΠΟΥΤΑΚΙ
ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΑΤ/ΝΟ ΜΠΟΥΤΑΚΙΑ Ή ΠΟΝΤΙΚΙ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

•

Μέγιστη -15 ο C

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

•

Κατηγορίας Α΄

•

Πρώτη συσκευασία :
- Πλαστική ύλη διαφανής, άχρωµη άοσµη, µε
µικρή διαπερατότητα σε υδρατµούς, χωρίς να
δύναται να αλλοιώνει τους οργανοληπτικούς
χαρακτήρες του κρέατος.
- Vacuum
- Μεµβράνη ή πλαστικός φάκελος

•

∆εύτερη συσκευασία :
- Χαρτοκιβώτια ανθεκτικά στις πιέσεις, στερεά
δεµένα µε πλαστικά τσέρκια, κατάλληλα για
τρόφιµα
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο

ΕΙ∆ΟΣ

•
•
•
•

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

•

Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
•
•
•
•
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•
•
•

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

•
•

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•
•

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

•
•
•
•
•

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
•

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Χώρα προέλευσης
Ηµεροµηνία σφαγής/ κατάψυξης
Εµπορικός τίτλος και έδρα επιχείρησης
Κωδικός αριθµός σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης ή
εργαστηρίου τεµαχισµού
Ηµεροµηνία λήξης
Σφραγίδα καταλληλότητας
Ποιοτική κατηγορία
Είδος τεµαχίων
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Απουσία σε :
•
Εµφανείς ρύπους
•
Σήψη, ευρωτίαση
•
Ολική ή µερική απόψυξη
•
Επανακατάψυξη
•
Αφυδάτωση
•
Οξείδωση
•
∆ιαβροχή από το ψυκτικό υγρό
•
Μη φυσιολογικές οσµές, ή άλλες αλλοιώσεις
δηλωτικές µικροβιακής ανάπτυξης κατά την
κατάψυξη ή µετά από απόψυξη
•
Κακοποίηση – ρύπανση συσκευασίας
Απουσία σε υπολείµµατα αντιβιοτικών
Απουσία υπολειµµάτων ζιζανιοκτόνων,
εντοµοκτόνων, οργανοφωσφορικών
Απουσία διοξινών
Απουσία αυξητικών παραγόντων, θυρεοστατικών
ορµονών
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 4/ gr
Ο.Μ.Χ. ≤ 5 * 10 5/ gr
L. Monocytogenes < 100 cfu/gr
Απουσία παρασίτων :
•
Taenia Solium
•
Trichinella spiralis
•
Balantidium coli
Απουσία πρωτόζωων :
•
Toxoplasma Gondii

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΓΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

•
•
•
•
•
•

Ελαιόλαδο : Παρθένο 1 lt και 5 lt
Συµπυκνωµένος χυµός µε ζάχαρη σε συσκευασία
800 γρ.
Φυσικός χυµός χωρίς ζάχαρη
Νερό εµφιαλωµένο σε φιάλη 1,5 και 0,5 λίτρου
Ξύδι 400 ml ανά τεµάχιο
Χυµός λεµονιού 380 ml.ή 4 λίτρα ανά τεµάχιο
Κρασί µπουκάλι 1000 ml ανά τεµάχιο
Ηλιέλαιο 1lt και 5lt

•

Κατηγορίας Α

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΠΑΡΘΕΝΟ
ΗΛΙΕΛΑΙΟ
ΞΥ∆Ι 400 ML ΠΕΡΙΠΟΥ
ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 400 ML ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ 4LT
ΚΡΑΣΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1000 ML
ΝΕΡΟ 1,5 lt και 0,5 lt
ΦΥΣΙΚΟ ΧΥΜΟ 1 lt
ΦΥΣΙΚΟ ΧΥΜΟ 250 ΜL
Μεταλλικά κυτία ανταποκρινόµενα στον κώδικα
τροφίµων και ποτών
Τα µεταλλικά κυτία είναι απαλλαγµένα από
παραµορφώσεις, διατρήσεις και γενικά
κακοποιήσεις
Πλαστικός σάκος κατάλληλος για τρόφιµα, βάρος
περιεχοµένου 3-5 kgr
Χαρτοκιβώτιο, βάρος περιεχοµένου 6-10 kgr
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Επωνυµία επιχείρησης παραγωγής τους
Ηµεροµηνία παραγωγής
Ονοµασία προϊόντος και οξύτητας του
Ηµεροµηνία λήξης
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Απουσία σε :
•
Οσµή ή γεύση τάγγισης
•
Ξένες οσµές και γεύσεις
•
Γενικά µεταβολές των οργανοληπτικών τους
ιδιοτήτων
Μεταφορά µε οχήµατα όπου οι φιάλες
προστατεύονται από το ηλιακό φως

•
•
ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΒΑΡΟΣ – ΤΕΜΑΧΙΟ

•
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
•
•
•
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•
•

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

•

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli < 10/ gr

•

Απουσία γεωργικών φαρµάκων, παρασιτοκτόνων,
εντοµοκτόνων
Απουσία υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών

•
Σύµφωνα µε τις

απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•

Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΞΗΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Είδη παντοπωλείου – Επαγγελµατικές συσκευασίες

•
•

ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ (ΣΕ ΚΙΛΟ)
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160 ΓΡΜ +2 ΚΙΛΑ
BAKING POWDER / ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ
CORN FLOUR
ΒΑΦΗ ΑΥΓΩΝ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ/ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2 ΤΜΧ (16ΓΡΜ))
∆ΥΟΣΜΟΣ ( ΦΑΚΕΛΑΚΙ )
ΚΥΜΙΝΟ( ΦΑΚΕΛΑΚΙ )
ΠΙΠΕΡΙ ΣΚΟΝΗ ΜΑΥΡΟ/ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΚΑΙ 1 ΚΙΛΟΥ
ΡΙΓΑΝΗ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ )
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ∆Ο (ΦΑΚΕΛΑΚΙ )
ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ ΚΥΒΟΙ
ΦΥΛΛΑ ∆ΑΦΝΗΣ ( ΦΑΚΕΛΑΚΙ )
ΑΛΑΤΙ 1 ΚΙΛΟΥ
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΡΑΚΕΡΣ ΤΜΧ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)
ΚΑΝΕΛΑ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ)
ΜΑΛΟΤΗΡΑ ΜΑΤΣΑΚΙ
ΣΟ∆Α ΦΑΚΕΛΑΚΙ (ΦΑΓΗΤΟΥ)
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΧ (ΚΡΕΜΑ ΚΑΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑ)
ΖΑΜΠΟΝ Ή ΠΑΡΙΖΑ Η’ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΕΤΕΣ
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΠΑΣΤΟΣ
ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΨΙΛΟ& ΧΟΝΤΡΟ
ΣΟΥΣΑΜΙ
ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 10 ΓΡ
ΤΑΡΑΜΑΣ
ΖΑΧΑΡΗ 1 ΚΙΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΗ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΑΤΟΜΙΚΗ 20 ΓΡΜ. (ΤΜΧ)
ΧΑΛΒΑΣ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ)
ΖΕΛΕ 1-2 ΚΙΛΑ ΧΥΜΑ (ΜΕ Η΄ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ)
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΜΧ
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 100 ΚΑΙ 200 ΓΡ.
ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (ΤΜΧ) ΚΑΙ 200 ΓΡ
ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ
ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ
ΦΥΤΙΚΟ ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΛΑΚΟ 250 γρµ.-500 γρµ.-2
κιλών
ΒΑΝΙΛΙΑ (ΣΕ ΣΚΟΝΗ)
ΕΛΙΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

•

Κατηγορίας Α’

•
•
•
•
•
•

ΕΙ∆ΟΣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

•

Πλαστικός σάκος κατάλληλος για τρόφιµα

•

Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Ονοµασία πώλησης
Ηµεροµηνία λήξης
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Απουσία από :
•
Τεχνολογικά ελαττώµατα
•
Παρουσία παρασίτων, ακάρεων, εντόµων,
ξένων σωµάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

•
•
•
•
•

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

•

Όπως ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

•
•

Salmonella spp
E. Coli ≤10 / gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΒΑΡΟΣ – ΤΕΜΑΧΙΟ

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ
Είδη παντοπωλείου – Επαγγελµατικές συσκευασίες
•

Κατηγορίας Α’

•
•

ΖΑΜΠΟΝ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 800-900 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 400 ΚΑΙ 800 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΚΑΙ 3 ΚΙΛΩΝ
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 400 ΚΑΙ 800 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ 4
ΚΙΛΩΝ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ
ΑΝΤΣΟΥΓΙΑ 800-1700 ΓΡ
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ Ή ΒΕΡΥΚΟΚΟ 800 ΓΡΜ. Ή 3
Ή 5 ΚΙΛΩΝ
Λευκοσίδηρα δοχεία κατάλληλα για τρόφιµα που
καλύπτουν τις απαιτήσεις της Εθνικής Ευρωπαϊκής
Νοµοθεσίας και του Κώδικα Τροφίµων & Ποτών για
παρεµφερή προϊόντα
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους
Τίτλος και έδρα εταιρείας παραγωγής,
συσκευασίας
Ηµεροµηνία παραγωγής
Ηµεροµηνία λήξης
Συστατικά
Ονοµασία πώλησης
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία

•
•
•
•
•

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
•
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
•

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

απουσία στα 25 gr

•
•
•
•
•
•

•

Απουσία σε :
•
∆ιαρροές, διατρήσεις
•
∆ιαβρώσεις, οξειδώσεις
•
∆ιογκώσεις
•
Σηµάδια αλλοίωσης των οργανοληπτικών
τους χαρακτηριστικών (οσµή, χρώµα)
•
Απουσία µυκήτων (µούχλα)
•
Υγρό κάλυψης χωρίς την παρουσία ξένων
προς το προϊόν σωµάτων

•

•

Απουσία γεωργικών φαρµάκων, παρασιτοκτόνων,
εντοµοκτόνων
Απουσία υπολειµµάτων µη επιτρεπόµενων
αντιβακτηριακών ουσιών
Απουσία κοκκιδιαστατικών, κ.λπ.

•
•
•
•

Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
Coli – Colifoms Απουσία στα 1 gr.
Θειοαναγωγικά Απουσία στα 1 gr.
Ζύµες – Μύκητες Απουσία στα 1 gr.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ
•
•
•

ΕΙ∆ΟΣ

•
•
•
•

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΒΑΡΟΣ – ΤΕΜΑΧΙΟ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μοσχάρι : µπούτι άνευ οστών (νουά, κιλότο)
Χοιρινό : µπούτι άνευ οστών (χωρίς εµφανές
λίπος)
Αρνί : εγχώριο, ολόκληρο χωρίς κεφάλι και
εντόσθια
Μπριζόλα χοιρινή : καρέ, µεγέθους 250 γρµ.
έκαστη
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Κοτόπουλο: νωπό,oλόκληρο χωρίς κεφάλι και
εντόσθια
Γαλοπούλα: νωπή,oλόκληρο χωρίς κεφάλι και
εντόσθια

•

Κατηγορίας Α’

•
•
•
•
•
•

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
ΜΟΣΧΑΡΙ ΝΩΠΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΜΠΟΥΤΙ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΜΠΟΥΤΙ
ΑΡΝΙ ΦΡΕΣΚΟ
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ

•

Μέγιστη 5 ο C

•

Πρώτη συσκευασία :
- Πλαστική ύλη διαφανής, άχρωµη άοσµη, µε
µικρή διαπερατότητα σε υδρατµούς, χωρίς να
δύναται να αλλοιώνει τους οργανοληπτικούς
χαρακτήρες του κρέατος.
- Vacuum

•

•
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΠΟΥΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ

∆εύτερη συσκευασία :
- Χαρτοκιβώτια ανθεκτικά στις πιέσεις, στερεά
δεµένα µε πλαστικά τσέρκια, κατάλληλα για
τρόφιµα
Ο εναποµένων χρόνος ζωής των προϊόντων κατά
την ηµεροµηνία παράδοσης τους στο
Νοσοκοµείο, να είναι το 80% του συνολικού
χρόνου ζωής τους

•

Άνευ ορατού λίπους

•
•
•
•

Χώρα προέλευσης
Ηµεροµηνία παραγωγής/ σφαγής
Εµπορικός τίτλος και έδρα επιχείρησης
Κωδικός αριθµός σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης ή
εργαστηρίου τεµαχισµού
Ηµεροµηνία λήξης
Σφραγίδα καταλληλότητας
Ποιοτική κατηγορία
Είδος τεµαχίων
Καθαρό βάρος
Επιπλέον χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία
Απαλλαγµένα από :
•
Εµφανείς ρύπους
•
Σήψη, ευρωτίαση
•
Μη φυσιολογικές οσµές, ή άλλες αλλοιώσεις
δηλωτικές µικροβιακής
•
Κακοποίηση – ρύπανση συσκευασίας
Απουσία σε υπολείµµατα αντιβιοτικών
Απουσία υπολειµµάτων ζιζανιοκτόνων,
εντοµοκτόνων, οργανοφωσφορικών
Απουσία διοξινών
Απουσία αυξητικών παραγόντων, θυρεοστατικών
ορµονών
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 2/ gr
Ο.Μ.Χ. ≤ 5 * 10 5/ gr
L. Monocytogenes < 100 cfu/gr
Απουσία παρασίτων :
•
Taenia Solium
•
Trichinella spiralis
•
Balantidium coli
Απουσία πρωτόζωων :
•
Toxoplasma Gondii

•
•
•
•
•
•
•

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

•
•

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας

•
•

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μεµβράνη ή πλαστικός φάκελος

•
•
•
•
•

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
•

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΕ

ΒΑΡΟΣ-ΤΕΜΑΧΙΟ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Κατηγορίας Α’

•

Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση
προϊόντων που έχουν υποστεί οποιαδήποτε
αλλοίωση
Μεσεντερικός Βάκιλλος
Ευρωτίαση
Προσθήκη διογκωτικών - βελτιωτικών ουσιών
Παράσιτα, ακάρεα, έντοµα, ξένα σώµατα
Ψωµάκια κουβέρ λευκά τεµάχιο ( 50-60 γρµ.)
Ψωµάκια κουβέρ σικάλεως ( 50 -60 γρµ.)
Ψωµί τοστ σε συσκευασία κιλού
Κρουασάν µε σοκολάτα τεµάχιο( 100 γρµ.)
Κέικ ατοµικό τεµάχιο( 60 γρµ.)
Παξιµάδι σε συσκευασία κιλού
Λαγάνα τεµάχιο
Μελοµακάρονα σε συσκευασία κιλού
Κουραµπιέδες σε συσκευασία κιλού
Κουλουράκια πασχαλινά σε συσκευασία κιλού
Τσουρέκι τεµάχιο
Βασιλόπιτα
Ψωµί φρατζόλα
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίµων
και Ποτών
Απουσία υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων
Απουσία ξένων σωµάτων (έντοµα, σύρµατα,
πέτρες, ρύπος παραγωγικής διαδικασίας)
Αναγεννηµένη κυτταρίνη ( σελοφάν) κατάλληλη
για τρόφιµα και σύµφωνα µε τους όρους του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών
Στη συσκευασία θα αναγράφεται η ηµεροµηνία
παραγωγής, το όνοµα του προµηθευτή, το

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΡΤΟΥ

Ψωµάκια κουβέρ λευκά
Ψωµάκια κουβέρ σικάλεως
Ψωµί τοστ
Κρουασάν µε σοκολάτα
Κέικ ατοµικό
Παξιµάδι
Λαγάνα
Μελοµακάρονα
Κουραµπιέδες
Κουλουράκια πασχαλινά
Τσουρέκια
Βασιλόπιτα
Ψωµί (κιλού)
Ο άρτος και τα αρτοσκευάσµατα θα πρέπει να
διατίθενται στην κατανάλωση τουλάχιστον µισή
ώρα µετά την απόκτηση της θερµοκρασίας
περιβάλλοντος
Το ψήσιµο του άρτου πρέπει να είναι κανονικό και
οµοιογενές, το δε φλόγωµα αυτού ( κόρα)
οµοιογενές και κανονικό σε όλη την επιφάνεια
σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών

•

•

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΥ
•

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

•
•
•
•
•

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας
•

καθαρό βάρος και όλες οι λοιπές ενδείξεις που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών
Η µεταφορά του άρτου πρέπει να γίνεται από
κιβώτια κλειστά από ειδικά υλικά που επιτρέπονται
για συσκευασία τροφίµων τα οποία δεν θα
επηρεάζουν τα περιεχόµενα προϊόντα και δεν θα
προσδίδουν σε αυτά οσµή.
Η µεταφορά θα γίνεται µε κλειστά αυτοκίνητα που
θα πληρούν τους κανόνες υγιεινής
Salmonella spp. Απουσία στα 25 gr.
E.Coli ≤ 10 2/ gr
Ο.Μ.Χ. ≤ 5 * 10 5/ gr
L. Monocytogenes < 100 cfu/gr
Απουσία παρασίτων :
•
Taenia Solium
•
Trichinella spiralis
•
Balantidium coli
Απουσία πρωτόζωων :
•
Toxoplasma Gondii

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή παραλαβής του Νοσοκοµείου θα λαµβάνει δείγµατα παρουσία του προµηθευτή
όταν το κρίνει απαραίτητο και θα τα αποστείλει στο Γ.Χ.Κ. ή σε διαπιστευµένο µικροβιολογικό
εργαστήριο (βάρος δείγµατος τουλάχιστον 1 κιλό) σύµφωνα µε το Κ.Τ.Π., τις ισχύουσες
Κοινοτικές Οδηγίες για τα είδη Βιοτικής Ανάγκης και τις αποφάσεις ΑΧΣ 1233/91 και 172/ 92.
Όλοι όσοι θα προµηθεύουν πρώτες ύλες στο τµήµα διατροφής του Γ.Ν.Χ. αλλά και όλοι όσοι
εµπλέκονται ή είναι µεσάζοντες προµηθευτές θα πρέπει να τηρούν τις κτηνιατρικές, υγειονοµικές
και αγορανοµικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.

1.

Με την παρούσα πρόσκληση σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει τις παραπάνω
Τεχνικές Προδιαγραφές µε σκοπό τη ∆ηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχοµένων παρατηρήσεων –
σχολίων επί του περιεχοµένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της
ευρύτερης συµµετοχής υποψηφίων προµηθευτών.

2.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις µέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στον
ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την Τρίτη 11-11-2014 ώρα 8:00 έως και το
Σάββατο 15-11-2014 ώρα 8:00.

3.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να επισηµάνουν τους
όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν
ενστάσεις ή ερωτήµατα κατά τη χρονική περίοδο από τη δηµοσίευση ως την αποσφράγιση των
προσφορών.

4.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να
ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: mnika@chaniahospital.gr

5.

To Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση
των Τεχνικών Προδιαγραφών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή
προµηθευτών, εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

6.

Ευελπιστούµε

για την συµµετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράµοντας στην προµήθεια

διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

