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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

«ΝΩΠΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ».

Θέμα:  «Διενέργεια  α΄  φάσης  δημόσιας  διαβούλευσης  τεχνικών  προδιαγραφών  για  τον 
πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  για  την  ανάδειξη  χορηγητή  «ΝΩΠΩΝ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ» 
(CPV: 15112130-6)».

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 11/5-1-2016 εγκυκλίου της ΕΠΥ, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Λαϊκό»  ανακοινώνει  τη  διενέργεια  α΄  φάσης  δημόσιας  διαβούλευσης  των  τεχνικών 
προδιαγραφών  του  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  χορηγητή 
«ΝΩΠΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ» (CPV: 15112130-6)».

1.  Η  διάρκεια  της  διαβούλευσης  ορίζεται  σε  μία  (1)  εβδομάδα  από  την  ημέρα  της 
ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ήτοι από την Πέμπτη 31.3.2016 έως και 
την  Πέμπτη  7.4.2016.  Σε  περίπτωση  τροποποίησης  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  ως 
αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για 
τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

2.Οι ενδιαφερόμενοι  αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι  οποίες έχουν 
αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις 
παρατηρήσεις του στο Τμήμα Γραμματείας (πρωτόκολλο) του νοσοκομείου ή με φαξ στο 
213-2061638.

3.Το νοσοκομείο δε 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  την  ποιότητα  των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

4.Μετά  την  οριστικοποίηση  τους,  οι  τελικές  τεχνικές  προδιαγραφές  θα  αποσταλούν 
απευθείας για έγκριση στην ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. και στην ΕΠΥ.

Εσωτερική διανομή:                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών                                            

     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
                                                             
 Τα παραδιδόμενα νωπά κοτόπουλα θα είναι αερόψυκτα:                           
ΒΑΡΟΥΣ: 1500 γραμμαρίων περίπου το καθένα. Το εν λόγω βάρος μπορεί  να αυξομειώνεται  εφ' 
όσον θα έχει τη δυνατότητα αυτή ο προμηθευτής.                   
ΤΥΠΟΥ: 70% δηλαδή : σφαγμένα , αποπτερωμένα, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια που κόβονται 
    στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω απ' αυτούς, χωρίς όργανα του  πεπτικού συστήματος 
    (εντόσθια, το στομάχι, το συκώτι και την καρδιά). 
   (σχετ. Π.Δ. 14/89 άρθρο 313)                                                    
Η μεταφορά θα γίνεται με ισοθερμικούς θαλάμους που να διατηρούν θερμοκρασία +4 βαθμούς   
   Cο.  (σχετ. Π.Δ. 959/81) 
                                         

ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ                                               
 
Τα χορηγούμενα νωπά κοτόπουλα:

 Να είναι πάντοτε Ά ποιότητας. Όλα τα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως, τις ισχύουσες Κοινοτικές, τις Υγειονομικές διατάξεις και τους 
ειδικότερους όρους της σχετικής Απόφασης Διοικητή. 

 Να  είναι  καλά  αναπτυγμένα  σε  άριστη  υγιεινή  κατάσταση,  χωρίς  ατυχήματα  στο  συγκεκριμένο 
πτηνοσφαγείο της εταιρείας που λειτουργεί νόμιμα.

 Να είναι απαλλαγμένα αλλοιώσεων, ανέπαφα, λαμβανομένης υπόψη της παρουσίασης, καθαρά- χωρίς 
κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες 
αίματος  εκτός  από όσες είναι  μικρού μεγέθους και  διακριτικές χωρίς  εξέχοντα  σπασμένα κόκαλα, 
χωρίς  σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης, θα πρέπει επίσης να   υπάρχει 
ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη, και στους  μηρούς (σχετ. κανον. 
Ε.Ο.Κ 1538/91 άρθρο 6) και (Π.Δ 291/96). 

 Να φέρουν χρώμα φυσιολογικό, χωρίς να εμφανίζουν φαινόμενο σήψης, ευρωτιάσεως και με ξιφοειδή 
απόφυση του στέρνου μαλακή και εύκαμπτη.

 Τα νωπά κοτόπουλα να έχουν σφαγεί σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους (καν. ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 
6 και Π.Δ. 291/96)

 Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει  να προέρχονται από πτηνοσφαγείο που έχει 
αριθμό έγκρισης από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, και να φέρουν  απαραίτητα το κάθε τεμάχιο 
ξεχωριστά την σφραγίδα (κονκάρδα) κτηνιατρικού ελέγχου του πτηνοσφαγείου και να συνοδεύονται 
από πιστοποιητικό καταλληλότητας του κτηνίατρου του πτηνοσφαγείου.                   

 Μικροβιολογικά  κριτήρια.  Θα  πρέπει  ακόμα  να  μην  ανιχνεύονται  παθογόνοι  μικροοργανισμοί  και 
ειδικότερα (Salmonella - spp).

 Η συσκευασία να είναι σε πλαστικά τελάρα σκεπασμένα πάνω κάτω με πλαστικό.
 Η μεταφορά  των  κοτόπουλων  να  γίνεται  με  καθαρό  και  απολυμασμένο  ψυγείο  το  οποίο  θα  φέρει 

καταγραφικό θερμοκρασίες.
 Τα μέσα μεταφοράς να πληρούν τους όρους υγιεινής και να είναι εφοδιασμένα με την σχετική άδεια από 

την κτηνιατρική υπηρεσία του νόμου και η οποία θα ανανεώνεται ανά έτος.
 Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων οι οποίοι παράγουν – μεταποιούν και διανέμουν τρόφιμα θα πρέπει να 

θεσπίζουν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου 
και κρίσιμων σημείων ελέγχου  HACCP (καν. Ε.Κ. αρ. 852/04) και  του συμβουλίου για την υγιεινή 
τροφίμων.     

 Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι συμμορφώνονται με τον καν. 
Ε.Κ. 852/04 για την υγιεινή των τροφίμων, καθώς και με τον καν. Ε.Κ. που καθορίζει τους ειδικούς 
κανόνες υγιεινής για τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

2

ΑΔΑ: ΩΝ8Μ4690Ω8-ΣΜΦ


		2016-03-30T10:00:29+0300
	Athens




