
 1 

                           
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      
             ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ            
 
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»        
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       
Τηλ: 213 2079100 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          
Πληρ. M.Μηλιώρη         Πειραιάς 13–05-2016 
                                                                                                                                                                Αρ.πρωτ.9543 
Τηλ: 210 4520835           
Φαξ: 210 4528948 
Εmail: prommet@yahoo.gr         
      
                                                                                                   ΠΡΟΣ: 

 
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ   
 
 
      

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές  για την προµήθεια ΑΠΛΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ  για  ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση»  
Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθµ. 17/05.12.2013 απόσπασµα Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά µε την 
Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής. 
 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού δηµοσιεύουµε τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Αρτιδίων του 

Νοσοκοµείου µας (Παράρτηµα Β’), προκειµένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης.  

Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τρίτη 17/05/2016 και θα ολοκληρωθεί την Πέµπτη 

26/05/2016 στις 15.00 µµ.  

Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Τµήµατος Προµηθειών prommet@yahoo.gr, συµπληρώνοντας τα στοιχεία και τον 

Πίνακα του Παραρτήµατος Α’.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και µόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα 

αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για 

τέσσερις (4) επιπλέον ηµέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόµενων.  

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

 
        

                                                  Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ 
 
 
 
Συνηµµένα 
1. Παράρτηµα Α’- Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων 
2. Παράρτηµα Β’ –Κείµενο ∆ιαβούλευσης-Τεχνικές Προδιαγραφές  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΛΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ  

Στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκοµείο ΜΕΤΑΞΑ 
        Από την Τρίτη 17/05/2016 και θα ολοκληρωθεί την Πέµπτη 26/05/2016 στις 15.00 µµ. 

 
  
 

Επωνυµία Επιχείρησης ή 
Φυσικού Προσώπου 

 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση  
 

Υπεύθυνος σύνταξης 
 
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 
 
 

Τηλέφωνο 
 
 

Φαξ 
 
 

Email  
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1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις 
 
 

Παράγραφος 
Αναφοράς (π.χ. 1) Τίτλος Παραγράφου 

Σελίδα/ες 
αναφοράς Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις 

Άλλες σχετικές 
παραποµπές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΛΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

                                                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Προδιαγραφές για την προµήθεια Απλών Αρτοσκευασµάτων 
(αρτίδια, λαγάνες). 

 
1.Τ∆001 - Αρτίδιο ανάλατο, χωριάτικο, τελικού βάρους 60 γραµµαρίων, µε αλεύρι άσπρο τύπου 70%, αλεύρι 
κίτρινο χωριάτικο (από σκληρό σιτάρι), νερό, µαγιά έως 2% επί του αλεύρου. 
2.Τ∆002 - Αρτίδιο, σίκαλης, τελικού βάρους 30 γραµµαρίων, µε 60% αλεύρι σίκαλης και 40% αλεύρι άσπρο 
τύπου 70%, νερό, µαγιά έως 2% επί του αλεύρου και αλάτι (1% επί του αλεύρου). 
3.Τ∆004 - Αρτίδιο, χωριάτικο, τελικού βάρους 60 γραµµαρίων, µε αλεύρι άσπρο τύπου 70%, αλεύρι κίτρινο 
χωριάτικο (από σκληρό στάρι), νερό, µαγιά έως 2% επί του αλεύρου και αλάτι έως 1,5% επί του αλεύρου. 
4.Τ∆005 - Αρτίδιο, ολικής άλεσης, τελικού βάρους 60 γραµµαρίων, µε 70% αλεύρι ολικής άλεσης και 30% 
αλεύρι άσπρο τύπου 70%, νερό, µαγιά έως 2% επί του αλεύρου και αλάτι (1% επί του αλεύρου). 
5.Τ∆009 - Λαγάνα Πολυτελείας, για τις ανάγκες της Καθαρής ∆ευτέρας, άνω των 750 γραµµαρίων, κλασικό 
σχήµα λαγάνας, µε αλεύρι άσπρο τύπου 70%, αλεύρι κίτρινο ψιλό, νερό, µαγιά 2% επί του αλεύρου, αλάτι 
έως 1,5% επί του αλεύρου, σουσάµι και µαυροσήσαµο. 
Τα αρτίδια να είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (άρθρα 111, 112 και 113) και 
τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανοµικές και Υγειονοµικές ∆ιατάξεις. 
Τα αρτίδια να παρασκευάζονται µε τους επιτρεπόµενους τύπους και κατηγορίες αλεύρου, όπως ορίζονται 
από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και από τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανοµικές ∆ιατάξεις. 
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τους πρέπει να πληρούν τους όρους και τις 
∆ιατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 
Οι µακροσκοπικοί και οργανοληπτικοί χαρακτήρες των αρτοσκευασµάτων να είναι καλοί και να µην 
υπάρχουν ενδείξεις χρησιµοποίησης µειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. 
Τα αρτίδια να είναι απαλλαγµένα από οποιαδήποτε ξένα σωµατίδια και να µην έχουν υποστεί οποιαδήποτε 
αλλοίωση. 
Το ψήσιµο να είναι κανονικό, οµοιογενές, το δε φλόγωµα αυτού οµοιογενές και κανονικό σε όλη την 
επιφάνεια. 
Τα αρτίδια να είναι συσκευασµένα ατοµικά, εντός Σακιδίων Χάρτου Σελοφάν ή Πλαστικών Υλών, από τις 
επιτρεπόµενες για τη συσκευασία τροφίµων, και να κλείνονται µε Συνδετική Μηχανή. Για το ανάλατο 
αρτίδιο να υπάρχει στη συσκευασία ένα διακριτικό χαρακτηριστικό που θα το ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα 
αρτίδια.Στη Συσκευασία να αναγράφονται µε Ανεξίτηλη Σφραγίδα η Ηµεροµηνία παρασκευής καθώς και οι 
άλλες ενδείξεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. 
Η παρασκευή των παραπάνω ειδών να γίνεται Αυθηµερόν.  
Τα αρτίδια να συσκευάζονται αφού αποκτήσουν πρώτα τη Θερµοκρασία του Περιβάλλοντος.     
Οι παραγγελίες από το Νοσοκοµείο θα δίνονται Τηλεφωνικά ή µε Τηλεοµοιοτυπία (FAX) καθηµερινά και η 
παραλαβή των παραπάνω ειδών την επόµενη Ηµέρα από την παραγγελία και από τις 7.00 π.µ. - 10.30 π.µ. το 
αργότερο από επιτροπή του Νοσοκοµείου. Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ δίνονται οι παραγγελίες για το ΣΑΒΒΑΤΟ 
και την ΚΥΡΙΑΚΗ και τα παραπάνω είδη παραλαµβάνονται το ΣΑΒΒΑΤΟ από τις 7.00 π.µ. - 10.30 π.µ. το 
αργότερο. 
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων απαιτείται να εφαρµόζουν σύστηµα αυτοελέγχου HACCP 
(Ανάλυση κινδύνων – Κρίσιµα σηµεία ελέγχου), οδηγία 93/43/ΕΟΚ, ΦΕΚ 1219/Β/4-10-2000, Κανονισµός 
(ΕΚ)  αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την υγιεινή των τροφίµων. 

 
 

 
         


