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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
Γρεβενά,15  Ιουλίου    2019 
Αριθμ. Πρωτ.:7204  
 
 

 
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση  
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Fax 
e-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Περιοχή Στρατοπέδου 
511 00  – Γρεβενά 
Πολύζου Βάσω  
24623 50311 
24623 50344-246 
Pros1@nosgrevenon.gr 

 

 
Ανάρτηση 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με Τρόφιμα, ποτά 
, καπνός και συναφή προϊόντα  του Γ.Ν. Γρεβενών » 
  

1η   Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

Τρόφιμα, ποτά , καπνός και συναφή προϊόντα   , για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

Γρεβενών .  

Φορέας διενέργειας: .Νοσοκομείο Γρεβενών . 

Έναρξη διαβούλευσης: 15/07/2019  

Λήξη διαβούλευσης : 29/07/2019  

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδιο υπάλληλο Πολύζου Βάσω  στο 

τηλέφωνο 2462350311, φαξ 2462350344-246,email : pros1@nosgrevenon.gr τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ , ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

 
Α/Α ΕΙΔΗ (ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ)   

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ      
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 
 
1 

 
 
Μπαχάρι 15gr   

Συσκευασία σε κατάλληλη για 
τρόφιμα συσκευασία των 15 gr 
γυάλινη ή πλαστική ή φάκελος όπου 
θα αναγράφεται ευκρινώς η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και 
θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από 
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την ημερομηνία παράδοσής του. 
 

 
 
2 

 
 
Μοσχοκάρυδο 15gr: 

Συσκευασία σε κατάλληλη για 
τρόφιμα συσκευασία των 15 gr 
γυάλινη ή πλαστική ή φάκελος όπου 
θα αναγράφεται ευκρινώς η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και 
θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από 
την ημερομηνία παράδοσής του. 

 
 
3 

 
 
Κανέλα 1000 Gr 

Συσκευασία σε κατάλληλη για 
τρόφιμα συσκευασία των 1000 gr 
γυάλινη ή πλαστική ή φάκελος όπου 
θα αναγράφεται ευκρινώς η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και 
θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από 
την ημερομηνία παράδοσής του. 
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Ξύλο Κανέλασ 30gr τεμάχιο  

Συσκευασία σε κατάλληλη για 
τρόφιμα συσκευασία των 30 gr 
γυάλινη ή πλαστική ή φάκελος όπου 
θα αναγράφεται ευκρινώς η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και 
θα απέχει τουλάχιστον 12 μήνες από 
την ημερομηνία παράδοσής του. 

5  
Βαφές Αυγών τεμάχιο 

Συσκευασία σε κατάλληλη γυάλινη ή 
πλαστική ή φάκελος όπου θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία 
λήξης 

6 Ζάχαρη Ατομικές Μερίδες 6gr 
τεμαχια 

Λευκή, κρυσταλλική σε χάρτινη 
συσκευασία ατομικές μερίδες 6gr 
παρασκευασμένη στην Ελλάδα  

7 Νιζεστέ 500gr ή 1000 gr Συσκευασία αναλλοίωτη με 
ημερομηνία λήξης. Όχι υγροποιημένο 
ή σβολιασμένο που δεν θα έχει καμία 
μυρωδιά ή έντομα.  

8 Σιμιγδάλι Χονδρό 500gr ή 1000 gr Από 100% σκληρό σίτο, θα 
διατίθενται σε συσκευασία 500gr ή 
1000 gr όπου θα αναγράφεται 
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος. 

9  
 
 
 
 
Πένες 500gr ή1000 gr 

 Σε αεροστεγή συσκευασία 500gr 
ή1000 gr όπου θα αναγράφεται 
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης του 
προϊόντος και θα απέχει 
τουλάχιστον 12 μήνες από την 
ημερομηνία παράδοσής του. Τα 
ζυμαρικά πρέπει να είναι Α’ 
ποιότητας πρόσφατης παραγωγής 
από 100 % σιμιγδάλι, να μην 
παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσμή 
και αλλοίωση και να είναι απολύτως 
καθαρά και απαλλαγμένα από 
έντομα. 

  Σε ειδικό για την φύλαξή της 
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10  
 
 
Μαργαρίνη  250 gr 

κεσεδάκι 250 γρ. σφραγισμένο 
αεροστεγώς και με επιπλέον καπάκι 
φύλαξης που συντηρείται στο 
ψυγείο. Θα παρασκευάζεται και θα 
συσκευάζεται στην Ελλάδα θα φέρει 
δε ημερομηνία λήξης του προϊόντος 
που θα απέχει 12 μήνες από την 
ημερομηνία παράδοσή του. 

11  
 
 
Τσάι Ατομικά Φακελάκια τεμάχια 

Χαμομήλι αρίστης ποιότητος, 
τυποποιημένο σε φακελάκια σε 
κατάλληλη συσκευασία των 10 gr 
εμποτιζόμενα. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους εκτός ψυγείου. 

12  
 
 
 
Φρυγανιές Ολικής Αλέσεως 180gr  

 Να παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου 
από αλεύρι  ολίκης αλέσεως 
οποιουδήποτε τύπου ή κατηγορίας 
εκ των επιτρεπόμενων. Να 
προέρχονται από κανονικά 
παρασκευασμένο άρτο. Θα 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία 
λήξης του προϊόντος. 

13  
 
 
Ζελέ Με Ζάχαρη 2000 gr 

Αρίστης ποιότητας τυποποιημένο σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 
των 2000 gr. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης 
του προϊόντος 

14  
 
Ζελέ Χωρίς  Ζάχαρη 2000 gr 

Αρίστης ποιότητας τυποποιημένο σε 
κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία 
των 2000 gr. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφεται η 
προέλευση και η ημερομηνία λήξης 
του προϊόντος 

 ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
(ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ) 
 

 

1  
 
 
Κασέρι Χαμηλό σε Λιπαρά  1000 gr 

Τυρί πρώτης ποιότητας, συσκευασία 
1 κιλού, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι 
ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν 
επιτραπέζιο ή να τριφτεί (μέτριας 
σκληρότητας) και μέγιστη 
περιεκτικότητα σε αλάτι 2%. 
Συσκευασμένο κατάλληλα, με 
αναγραφόμενη εξωτερικά της 
συσκευασίας την προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Να 
πληροί τους όρους του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και 
Αντικειμένων κοινής χρήσεως, 
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καθώς και τις Υγειονομικές και 
Κτηνιατρικές διατάξεις. 

 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
 

 

 
 
1 

 
 
Κουραμπιέδες  1000 gr 

Οι κουραμπιέδες πρέπει να είναι 
καλά ψημένοι και να έχουν την 
κανονική και νόμιμη υγρασία τους. 
Τα υλικά παρασκευής πρέπει να 
είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα 
σύμφωνα με τις αγορανομικές 
διατάξεις. Πρέπει να 
παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από 
μία μέρα πριν την παράδοσή τους. 

 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ) 
 

 

1  
Κεράσια  1000 gr 

Α΄ ποιότητας εγχώρια χωρίς 
χτυπήματα, γδαρσίματα και 
στίγματα 

2  
Σταφύλια 1000 gr 

Α΄ ποιότητας εγχώρια χωρίς 
χτυπήματα, γδαρσίματα και 
στίγματα 

 


