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ΤΤΟΟ  ΓΓ..  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
3. Το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης/03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών 
προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής». 

4. Τις με ΑΠ:15273/15-7-2011 υποβληθείσες τεχνικές προδιαγραφές όπως τις κατέθεσε η τριμελής 
επιτροπή του Νοσοκομείου . 

 
 
 
 

ΠΠΠΠΠΠΠΠΡΡΡΡΡΡΡΡΟΟΟΟΟΟΟΟΚΚΚΚΚΚΚΚΗΗΗΗΗΗΗΗΡΡΡΡΡΡΡΡΥΥΥΥΥΥΥΥΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΙΙΙΙΙΙΙΙ        

1. Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τα νωπά κοτόπουλα 
που θα διενεργηθεί βάσει του ΠΠΥΥ 2013, προκειμένου το Νοσοκομείο να τις οριστικοποιήσει. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου www.hippocratio.gr (Γραφείο Προμηθειών / Διαγωνισμοί - Διαπραγματεύσεις). 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε 
περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα 
αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 19/12/2014 και ώρα 
15.00πμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.gr. 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα 
αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 
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6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοικτός Διαγωνισμός για 
την προμήθεια του είδους «κοτόπουλα», προϋπ/σας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2013. 

 

Η ΔΗ ΔΗ ΔΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΙΟΙΚΗΤΗΣΙΟΙΚΗΤΗΣΙΟΙΚΗΤΗΣ    

    

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ    

    

    

    

    

    

 Συνημμένα:Συνημμένα:Συνημμένα:Συνημμένα:    

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών (σ. 1) 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1. Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευµένου φορέα για την ορθή 

λειτουργία συστήµατος ανάλυσης κινδύνων κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP) της 

εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης, επί ποινή απόρριψης σε 

περίπτωση µη προσκόµισης. 

2. Τα παραδιδόµενα κοτόπουλα θα είναι: 

• Ελληνικής προέλευσης και πρόσφατης σφαγής 

• Βάρους 1250 γρ ± 100 γρ 

• Α’ κατηγορίας, τύπου 65% (χωρίς συκωτάκια), δηλαδή, σφαγµένα, αποπτερωµένα, χωρίς 

το κεφάλι και τα πόδια που κόβονται στους ταρσούς χωρίς όργανα πεπτικού συστήµατος. 

• Τα κοτόπουλα θα είναι καθαρά, χωρίς ορατές κηλίδες αίµατος, εξέχοντα σπασµένα οστά, 

σοβαρούς µώλωπες και ίχνη προηγούµενης κατάψυξης. 

• Τα νωπά κοτόπουλα θα προέρχονται από πτηνοσφαγείο που έχει αριθµό έγκρισης από την 

αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα φέρουν απαραίτητα τη σφραγίδα του 

Κτηνιατρικού ελέγχου και τη σήµανση καταλληλότητας. 

• Απαγορεύεται η προµήθεια νωπών κοτόπουλων που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους 

και τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανοµικές, Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 

3. Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα καθαρά, απολυµασµένα, κλειστού 

τύπου µε καταγραφικά θερµόµετρα και θα διατηρούν θερµοκρασία +4˚C, επίσης, θα 

φέρουν και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά απολύµανσης. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

οφείλουν να προσκοµίσουν Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήµατος από Υγειονοµικής 

πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας των 

Νοµαρχιών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήµατος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις 

κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

4. Το νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να διενεργεί οποιουσδήποτε ελέγχους µακροσκοπικούς, 

µικροβιολογικούς κ.λ.π. που θεωρεί απαραίτητους για την καταλληλότητα των προϊόντων. 


