
 1 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

    
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα Προμηθειών 
Πληρ.: Τ. Κυρίτση 
: 2313312232, email:tkiritsi@ippokratio.gr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Θεσσαλονίκη, 15-2-2021 
 
 

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΩΩΝΝ  

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5629/8-2-2021 
αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την 

προμήθεια των παρακάτω ειδών διατροφής: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣ. ΣΕ 

ΚΙΛΑ 

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜ. 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΠΟΣ.ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣ.Φ
ΠΑ 

1 10205 
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΟΠ 

ΝΩΠΟ [ΜΠΟΥΤΙ]  
2000 5,19 10.380,00 € 1.349,40 € 11.729,40 € 13% 

2 10704 ΚΥΜΙΝΟ 2 4,81 9,62 € 1,25 € 10,87 € 13% 

3 10703 ΡΙΓΑΝΗ 30 3,88 116,40 € 15,13 € 131,53 € 13% 

    
ΣΥΝΟΛΟ: 10.506,02 €   11.871,80 € 

 

 

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν 
προσφορά σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, στην οποία να αναγράφεται η 
τιμή τεμαχίου/κιλού, (ηη  οοπποοίίαα  νναα  εείίννααιι  σσύύμμφφωωννηη  μμεε  ττηηνν  ττιιμμήή  ττοουυ  ΠΠααρρααττηηρρηηττηηρρίίοουυ  αανν  υυππάάρρχχεειι,,  

σσεε  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ππεερρίίππττωωσσηη  μμααζζίί  μμεε  ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  νναα  υυπποοββλληηθθοούύνν  ππρρόόσσφφαατταα  ττιιμμοολλόόγγιιαα  

ππώώλληησσηηςς  ττοουυ  εείίδδοουυςς), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 19-2-2021 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232. 

 

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
          

 
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ- Μόσχου μπούτι Α/Ο συσκευασμένο σε κενό 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα και να φέρει 
τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού-Υγειονομικού ελέγχου. 

 Το κρέας μόσχου Α/Ο να επεξεργάζεται σε μονάδα που έχει άδεια λειτουργίας κωδικό αριθμό 
από την Δνση Κτηνιατρικής να εφαρμόζει το σύστημα HACCP ή ISO 22000:2005 και η εφαρμογή 
του να βεβαιώνετε από την Δνση Κτηνιατρικής. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κρέας Μόσχου Α/Ο [(μπούτι: νουά, κιλότο, τρανς, στογγυλό)  

Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα, πριν 48 ώρες και 
μέχρι 6 ημέρες‚ να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του 
Κτηνιατρικού-Υγειονομικού ελέγχου. 

 Ειδικά για το βόειο κρέας απαιτείται η προσκόμιση ετικέτας επισήμανσης με στοιχεία 
ιχνηλασιμότητας αλλά και ταξινόμησης . 

 Το νωπό κρέας (μοσχάρι) να ανήκει στην κατηγορία ταξινόμησης γράμματος Α (ηλικίας ζώου 
κάτω των 2 ετών).  

Να ανήκει από άποψη διάπλασης στις διαβαθμίσεις για τις κατηγορίες  Ε, U, R, και ως προς την 
κατάσταση πάχυνσης να ανήκει στις διαβαθμίσεις 1 και 2, όπως αυτές ορίζονται στους 
Κανονισμούς 1183/2006 και 1234/2007. 

 Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στον φορέα δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία 
ανώτερη των 4ο C, οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 5,8 και μικρότερη του 4 και αλλοίωση του 
χρώματος της οσμής και της σύστασης.  

 Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην εξασφάλιση της 
συντήρησής τους. 

 Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των ζώων ή άλλες 
ουσίες εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και θυρεοστατικά. 

 Να έχουν ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του σφάγιου (π.χ. κόκκινο), και οι σακούλες στις 
οποίες περιέχονται να είναι τελείως απαλλαγμένες από αίμα. 

 Να μην αναδίδουν δυσάρεστες οσμές. 

 Τα κομμάτια του κρέατος να περιέχουν ισόποσα τεμάχια από τα προβλεπόμενα μέρη του ζώου 
που προαναφέρθηκαν (πχ στογγυλό, κιλότο κλπ). 

 Να είναι απαλλαγμένα από λίπος, οστά και τένοντες κλπ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 Το κρέας να συσκευάζεται σε ειδικές για τρόφιμα πλαστικές διάφανες σακούλες με καλή 
θερμοκόλΛηση και κενό(vacuum), κάθε σακούλα να φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα που να 
αναφέρει το βάρος του περιεχομένου της, την προέλευση του, την ημερομηνία σφαγής, 
ημερομηνία συσκευασίας, ημερομηνία λήξης, την ταυτότητα- ταξινόμηση του ζώου 
(κατηγ/διάπλαση/βαθμό πάχυνσης) καθώς και ποιο τεμάχιο κρέατος περιέχει. 
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 Οι πλαστικές σακούλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια, τα οποία θα πρέπει να 
είναι καινούργια, καλής ποιότητας (κυματοειδούς μορφής) και μεγάλης αντοχής, ώστε να 
αντέχουν τις εναποθηκεύσεις σε στοιβάδες και να μην είναι ματωμένα ή λερωμένα. 

 Οι ετικέτες πρέπει να είναι μεταφρασμένες στα Ελληνικά, ενώ ο κωδικός του ζώου ή της 
ομάδας των ζώων πρέπει να αναγράφεται και στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα (τιμολόγια, 
δελτία αποστολής). 

 Οι συσκευασίες των τεμαχίων να είναι κατά προτίμηση 5-10 κιλών έκαστη και όχι μεγαλύτερες 
των 20 κιλών. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα να γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα 
με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας, τα οποία να τηρούν τις θερμοκρασιακές 
απαιτήσεις της μεταφοράς του τροφίμου. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας σε ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την 
παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα τόσο 
στο δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο. 

Β. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 

 

 

 Η συσκευασία τους να είναι καθαρή, ακέραιη και απαλλαγμένη από ξένα σώματα και έντομα. 

 Να υπάρχει ετικέτα με τις ακόλουθες ενδείξεις:  
-όνομα παραγωγού  
-ημερομηνία παραγωγής 
-ημερομηνία λήξης 
-σύνθεση προϊόντος  
-καθαρό βάρος.  

 

-κύμινο σακ.100γρ 
-ρίγανη 1Kg 

 


