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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

 ΓΙΟΙΚΗΗ 2εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ      

ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ            

 

Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ»        

ΜΠΟΣΑΗ 51- 18537 ΠΔΙΡΑΙΑ       

Σει: 213 2079100 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ          

Πιεξ. M.Μειηψξε         Πεηξαηάο  8349/25-4-2016 
Σει: 210 4520835           

Φαμ: 210 4528948 

Δmail: prommet @ yahoo.gr         

      

                                                                                                   ΠΡΟ: 
 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
       

ΘΕΜΑ: «Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ ηων κάηωθι ειδών Διαηποθήρ για Δημόζια Διαβούλεςζη»  

1. Νωπά Οπωπολασανικά 

2. Είδη Πανηοπωλείος 

3. Ελαιόλαδο 

 

Σσεη.: 1. Το ςπ’ απιθμ. 17/05.12.2013 απόζπαζμα Ππακηικού από ηη ζςνεδπίαζη ηηρ ΕΠΥ ζσεηικά με ηην 

Ειζαγωγή ζε διαδικαζία διαβούλεςζηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηο ΠΠΥΥ 2012 και εθεξήρ. 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ δεκνζηεχνπκε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ παξαπάλσ εηδψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ καο (Παξάξηεκα Β’), πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία ζα μεθηλήζεη ηελ Μεγάιε Γεπηέξα  25/04/2016 θαη ζα νινθιεξσζεί ηελ 

Παξαζθεπή 6/05/2016 ζηηο 15.00 κκ.  

Παξαθαιείζηε λα απνζηέιιεηε ηα ζρφιηα-παξαηεξήζεηο επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ prommet@yahoo.gr, ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία θαη ηνλ 

Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη κφλν ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ηα 

απνηειέζκαηα ζα δεκνζηεπζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.metaxa-hospital.gr, φπνπ γηα 

ηέζζεξηο (4) επηπιένλ εκέξεο ε ππεξεζία ζα δέρεηαη ηα ζρφιηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ.  

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε.  

 

        

                                                  Ο ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

ΙΧΑΝΝΗ ΚΟΤΡΛΑ 

 

 
πλεκκέλα 

1. Παξάξηεκα Α’- ηνηρεία - Πίλαθαο Παξαηεξήζεσλ 

2. Παξάξηεκα Β’ –Κείκελν Γηαβνχιεπζεο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

mailto:prommet@yahoo.gr
http://www.metaxa-hospital.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Διδών Γιαηποθήρ  

ην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Ννζνθνκείν ΜΔΣΑΞΑ 

Απφ ηελ Γεπηέξα 25/04/2016 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή  06/05/2016 ζηηο 15.00 κκ. 

 

  

 

Δπωνςμία Δπισείπηζηρ ή 

Φςζικού Πποζώπος 
 

Σασςδπομική Γιεύθςνζη 
 

 

Τπεύθςνορ ζύνηαξηρ 
 

 

Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ 
 

 

Σηλέθωνο 
 

 

Φαξ 
 

 

Email 
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1. Γενικέρ Πποηάζειρ-Παπαηηπήζειρ 

 

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

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

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

 

 

2. Διδικέρ Πποηάζειρ- Παπαηηπήζειρ 

 

 

Παπάγπαθορ 

Αναθοπάρ (π.σ. 1) 
Σίηλορ Παπαγπάθος 

ελίδα/ερ 

αναθοπάρ 
Παπαηηπήζειρ/σόλια/Πποηάζειρ 

Άλλερ ζσεηικέρ 

παπαπομπέρ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 
 

1.ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΧΠΧΝ ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΙΚΧΝ 

 
Σα Νσπά Οπσξνιαραληθά πξέπεη λα είλαη Πξψηεο Καηεγνξίαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο  Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο. 

Σα Νσπά Οπσξνιαραληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

(Κ.Σ.Π.), ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη ηνπο Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο. 

Η ηππνπνίεζε ησλ Νσπψλ Οπσξνιαραληθψλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηε ρψξα καο είλαη ππνρξεσηηθή 

(Καλνληζκφο (ΔΚ) 543/2011). 

 

Σα Νσπά Οπσξνιαραληθά πξέπεη λα είλαη: 

α)αθέξαηα, 

β)πγηή (απνθιείνληαη πξντφληα πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλα απφ ζήςε ή αιινηψζεηο ηέηνηαο θχζεο πνπ ζα ηα 

θαζηζηνχζαλ αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε), 

β)θαζαξά, απαιιαγκέλα ρσκάησλ, ιάζπεο, ξχπαλζεο θαη απφ θάζε μέλε πξνο ην πξντφλ αλφξγαλε ή νξγαληθή 

χιε, 

γ)απαιιαγκέλα απφ παξάζηηα θαη γεληθφηεξα επηβιαβείο νξγαληζκνχο θαη λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ηεο 

ζχζηαζεο ή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ, 

δ)επαξθψο αλαπηπγκέλα, αιιά φρη ππεξβνιηθά θαη απφ θπηά ή θαξπνχο πνπ βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

ζηάδην σξίκαλζεο πνπ δελ είλαη ππεξψξηκνη, 

ε)απαιιαγκέλα απφ κε θπζηνινγηθή εμσηεξηθή πγξαζία, 

ζη)απαιιαγκέλα απφ αξρή εμσηεξηθήο μήξαλζεο, 

δ)απαιιαγκέλα απφ δεκηέο νθεηιφκελεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ή παγεηφ, 

ε)απαιιαγκέλα απφ μέλε νζκή ή/θαη μέλε γεχζε, 

ζ)θξέζθα, 

η)κε ζήκαλζε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ησλ πξντφλησλ. 

 Σα πξντφληα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ηέηνηα ψζηε λα ηνπο επηηξέπεη: 

- λα αληέρνπλ ηε κεηαθνξά θαη ηνλ ελ γέλεη ρεηξηζκφ, 

- λα θζάλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. 

 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα (κήια, 

εζπεξηδνεηδή, καξνχιηα, ξνδάθηλα, αριάδηα, θξάνπιεο, ζηαθχιηα θαη ληνκάηεο), έηζη φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 543/2011. 

 

 Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε Οπσξνιαραληθψλ Γεχηεξεο Καηεγνξίαο κφλν γηα ηνκάηεο πνπ  πξννξίδνληαη 

γηα καγεηξηθή παξαζθεπή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα αλαθέξεηαη ζηελ  παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

πζθεπαζία 

Σα Νσπά Οπσξνιαραληθά πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία 

ηνπο. Σα κέζα ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη θαζαξά απαιιαγκέλα απφ νζκέο, μέλα ζψκαηα θαη πγξαζία.  Σα 

πιηθά θαη θπξίσο ηα ραξηηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηβσηίνπ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, 

θαζαξά θαη απφ πιηθφ ηέηνην, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο αιινηψζεηο 

ζην πξντφλ θαη θαηάιιεια γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα. 

Η ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ θαη  ηδίσο ραξηηψλ ή ζεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ εκπνξηθέο ελδείμεηο, επηηξέπεηαη 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθηχπσζε ή ε επίζεζε ηεο εηηθέηαο έρεη γίλεη κε κειάλη ή θφιια πνπ λα κελ είλαη 

ηνμηθά. 

 

Παξνπζίαζε 

Σν πεξηερφκελν θάζε ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο, λα πεξηέρεη πξντφληα ηεο ίδηαο 

θαηαγσγήο, πνηθηιίαο, πνηφηεηαο, κεγέζνπο θαη ζαθψο ηνπ ηδίνπ βαζκνχ αλάπηπμεο θαη σξίκαλζεο. 
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Σα πξντφληα ζηε ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ζε δηαηεηαγκέλα ζηξψκαηα θαη πνηέ ρχκα, εθηφο θαη αλ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξαγγειία. 

 

ήκαλζε 

Κάζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα θέξεη ζηελ ίδηα πιεπξά κε επαλάγλσζηα ζηνηρεία θαη αλεμίηεια ηηο αθφινπζεο 

ελδείμεηο : 

α) πζθεπαζηήο 

β) Ολνκαζία είδνπο (πνηθηιία) 

γ) Καηαγσγή πξντφληνο 

δ) Πνηνηηθή θαηεγνξία 

ε) Μέγεζνο 

ζη) Αξηζκφο παξηίδαο 

 

Η κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή σο ηα ςπγεία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο 

πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο (Σκήκα Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ). 

Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απνδείμεη κε έγγξαθν φηη ζεζπίδεη, εθαξκφδεη θαη  δηαηεξεί δηαδηθαζίεο 

βαζηδφκελεο ζηηο αξρέο αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ HACCP, ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ, αξηζκφο 852/2004, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (Δ.Κ.) θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ 

ηξνθίκσλ. 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ απαξαίηεηε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη 

ηελ θαηαρψξεζε ή ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ κε αξηζκφ 

852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 

Σέινο, νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλεο ζην 

κεηξψν εκπφξσλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο 

έδξαο ηεο επηρείξεζεο ηνπο. 
  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

 
 Κ.Σ.Π .(Αξζξν 119),θαη νη παξαπνκπέο απηνχ, 

 Καλνληζκνο θαη Γηαηάμεηο (ΦΔΚ 52 ηεο 28/1/94 πεξί πνηνηηθνχ ειέγρνπ λσπψλ νπσξνιαραληθψλ), 

 Καλνληζκφ 2200/96 θαη 1148/01, 

 ΚΤΑ 257543/31/07/03, ΦΔΚ 1122/08/08/03 πεξί ππνρξεσηηθήο ηππνπνίεζεο (ζπζθεπαζίαο θαη επηζήκαλζεο) ησλ λσπψλ 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ εηζάγνληαη, εμάγνληαη, δηαθηλνχληαη ή πσινχληαη ζηηο πάζεο θχζεσο αγνξέο θαη θαηαζηήκαηα 

ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ,ΦΔΚ 62 ηεο 12-03-74,   

 Άξζξν 1108 ηεο 30-04-91, 

 Άξζξν 1591 ηεο 05-06 87,  

 Άξζξν 79 ηεο 13-01-88,  

 Άξζξν 778 ηεο 30-03-83, 

 Άξζξν 2251 ηεο 29-07-92, 

 Άξζξν 1093 ηεο 16-06-97, 

 Άξζξν 920 ηεο 10-04-89 θαη αθνξνχλ ην είδνο, ηελ πνηθηιία, ηελ νκνηνγέλεηα, ηε ζπζθεπαζία, ηελ παξνπζίαζε, ηε 

ζήκαλζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ θαηάηαμε, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηε δηαθίλεζε απηψλ, 

 Καλ.178/2002 (πεξί θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπαïθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, 

 Καλ.852/2004- Καλνληζκφο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ- πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο 93/43 νδεγίαο (ΔΟΚ), 

 Καλ.882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ επίζεκνπ ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ,  
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 Κ.Τ.Α 15523/31-08-2006 Πεξί Αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ Καλ.178/2002, 

852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο 

Οδεγίαο 2004/41/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

 Καλ.2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθά κε ηα κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ησλ ηξνθίκσλ, 

 Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89,  

 ηελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ. θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ 

επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 

2007/68/ΔΚ, 2008/5 E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 

2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπαïθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ 

αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ, 

 Καλ. 1924/2006 ζρεηηθά κε ηνπο Ιζρπξηζκνχο επί ζεκάησλ Γηαηξνθήο θαη Τγείαο πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα, 

 Καλ. 1935/2004 ηνπ Δπξσπαïθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη 

λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ,   

 Kαλνληζκφο 2023/2006 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ νξζή πξαθηηθή παξαγσγήο πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη 

λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, 

 Οδεγία 89/107/ΔΟΚ. , γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα πξφζζεηα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε δηαηξνθή θαη φπσο έρεη απηή ηξνπνπνηεζεί(94/34/ΔΚ, 

292/97), 

 Καλ. 1829/2003 ηνπ Δπξσπαïθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα, 

  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά 

κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ επηζήκαλζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ θαη 

δσνηξνθψλ πνπ παξάγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 

2001/18/ΔΚ, 

 Καλ.466/2001 ζέηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα ζπγθεθξηκέλνπο ξππαληέο θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ,  

 Καλ.396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπαïθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ 

ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, 

 Οδεγία 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηάησλ πεξηεθηηθνηήησλ γηα ηα θαηάινηπα ησλ 

θπηνθαξκάθσλ επάλσ ή κέζα ζε νξηζκέλα πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ 

θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο,  

 Οδεγία 89/107/ΔΟΚ. ζρεηηθά κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη φπσο έρεη απηή ηξνπνπνηεζεί, 

 Τ2 2600/2001 (Πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο) θαη Φ.ΔΚ Β΄ 630/2007, 

 Καλνληζκφο 178/2002  (εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18 ) γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ φπσο θαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ Κ.Σ.Π παξάγξ. 13 πεξί ελδείμεσο αλαγλψξηζεο παξηίδαο πξντφληνο θαη ηεο νδεγίαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ πκβνπιίνπ γηα 

ηελ γεληθή αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, 

 ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 93/43/ΔΟΚ θαη ηνλ Καλνληζκφ 

178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

 Καλ. 852/2004, θαη ΚΤΑ 15523/8-2006 Κσδηθφο Αξηζκφο Έγθξηζεο ησλ Φπθηηθψλ Δγθαηαζηάζεψλ, 

 ΚΤΑ 15523/31-08-2006 άξζξν 4 θαη 5  , θαη  άξζξνπ 6 ηνπ Καλ. 852/2004 πεξί  αδεηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ  θαη  

έγθξηζεο απηψλ. 
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2. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ 

 

1. Σα είδε λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα 

 Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

2. Να είλαη ζε αθέξαηεο ζπζθεπαζίεο, ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη ελδείμεηο γηα θάζε 

είδνο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα 

 Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

 3. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αιιαγή ηνπ πξντφληνο, ζε πεξίπησζε πνπ ην 

πξνζθνκηζζέλ πξντφλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. 

 4. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνκεζεχεηαη ηα είδε απφ αμηφπηζηεο θαη πνηνηηθά ειεγκέλεο εηαηξείεο. Ο 

πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ απφ ηηο νπνίεο ζα πξνκεζεχεηαη ην θάζε 

είδνο. 

5. Η κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα - ςπγεία πνπ ζα 

θέξνπλ θαηαγξαθηθά ζεξκνθξαζίαο θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

6. Σα κεηαθνξηθά κέζα (ςπγεία), ηα νπνία κεηαθέξνπλ ηα είδε πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζρεηηθή 

άδεηα, ε νπνία εθδίδεηαη ππφ ησλ θαηά ηφπνπο Πξντζηακέλσλ ησλ Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκνχ θαη ε 

νπνία αλαλεψλεηαη αλά έηνο. 

7. Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο 

απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ 

Ννκαξρηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο 

Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. 

8. Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην παξάγνπλ, κεηαπνηνχλ θαη 

δηαλέκνπλ ηξφθηκα κεηά ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, απαηηείηαη λα ζεζπίδνπλ, λα εθαξκφδνπλ θαη λα δηαηεξνχλ 

δηαδηθαζίεο βαζηδφκελεο ζηηο αξρέο αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ HACCP, ζχκθσλα κε 

ηνλ Καλνληζκφ, αξηζκφο 852/2004, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (Δ.Κ.) θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή 

ησλ ηξνθίκσλ. 

 9. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνδείμεη κε έγγξαθα φηη ν ίδηνο θαζψο θαη νη  εηαηξείεο απφ ηηο 

νπνίεο ζα πξνκεζεχεηαη ηα είδε ζεζπίδνπλ, εθαξκφδνπλ θαη δηαηεξνχλ δηαδηθαζίεο βαζηδφκελεο ζηηο αξρέο 

αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ HACCP, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, αξηζκφο 852/2004, 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (Δ.Κ.) θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ζηνπο ηνκείο 

παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ ρνξεγνχκελσλ εηδψλ.   

 
 

3. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

 

Δμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν κε βαζκφ νξγαλνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε 6,5 θαη 

ειεχζεξε νμχηεηα %, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ κηθξφηεξν ή ίζν κε 1. 

Σα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

Να είλαη ζχκθσλν κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαζψο θαη κε ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο 

                Να πξνέξρεηαη απφ ηππνπνηεηήξηα-ζπζθεπαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. 

 Η ζπζθεπαζία λα είλαη ζε δνρεία 5 ιίηξσλ, απφ πιηθφ θαηάιιειν γηα ηξφθηκα. Να είλαη 

εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα αλνίγκαηνο πνπ θαηαζηξέθεηαη κεηά ηελ πξψηε ρξήζε θαη λα θέξεη εηηθέηα, 

ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1019/2002  ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 275610/2003 (ΦΔΚ 1616/2003).   

 

ηε ζπζθεπαζία αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά κε ηξφπν επθξηλή θαη αλεμίηειν ηνπιάρηζηνλ νη παξαθάησ 

ελδείμεηο : 

 

α.   Η νλνκαζία πψιεζεο ηνπ πξντφληνο <<Δμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν>>. 

β.   Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο <<Διαηφιαδν αλσηέξαο θαηεγνξίαο πνπ παξάγεηαη 

απ’ επζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο>>. 

γ.   Η θαζαξή πνζφηεηα ηνπ πεξηερφκελνπ πξντφληνο, εθθξαζκέλε ζε κνλάδεο φγθνπ. 



 8 

δ.   Σν φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηή ή ηνπ ζπζθεπαζηή.  

ε.    Η εκεξνκελία ηεο ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

ζη.  Ο αξηζκφο ηεο παξηίδαο. 

δ.    Οη ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ηνπ πξντφληνο. 

 

 Όιεο νη παξαπάλσ ελδείμεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ θχξηα εηηθέηα επί ηεο ζπζθεπαζίαο 

θαη λα παξνπζηάδνληαη ζηε Διιεληθή γιψζζα κε ραξαθηήξεο επαλάγλσζηνπο, αλεμίηεινπο  θαη 

επδηάθξηηνπο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο εηηθέηαο ψζηε λα μερσξίδνπλ απφ ην ππφβαζξν ζην νπνίν 

είλαη ηππσκέλεο θαη λα δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ ην ζχλνιν ησλ άιισλ γξαπηψλ ελδείμεσλ θαη ζρεδίσλ 

πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηε ζήκαλζε.  

 Χζηφζν νη ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα: 

Α) ηελ θαηεγνξία ηνπ ειαηνιάδνπ, 

Β) ηνλ παξαζθεπαζηή/ ζπζθεπαζηή, 

Γ) ηνλ αξηζκφ παξηίδαο θαη 

Γ) ηηο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο, κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη θαη ζηελ βνεζεηηθή εηηθέηα. 

  

ηελ πεξίπησζε πνπ αλαγξάθνληαη νη αθφινπζεο πξναηξεηηθέο ελδείμεηο : 

1. << Πξψηε πίεζε ελ ςπρξψ >>, 

2. << Δμαγσγή ελ ςπρξψ >>, 

3. Οη ελδείμεηο ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ή 

4. Η έλδεημε ηεο νμχηεηαο ή ηεο αλψηαηεο νμχηεηαο, ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ειαηφιαδνπ, απηέο πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζεκείσλ α, β, γ, δ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1019/2002  ηεο 

Δπηηξνπήο.   

  

ΔΛΔΓΥΟ 

   α) Μαθξνζθνπηθφο. 

   β) Δξγαζηεξηαθφο (Γ.Υ.Κ.) θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

 

Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απνδείμεη κε έγγξαθα φηη ν ίδηνο θαζψο θαη νη εηαηξείεο απφ ηηο νπνίεο 

πξνκεζεχεηαη ην ειαηφιαδν ζεζπίδνπλ, εθαξκφδνπλ θαη δηαηεξνχλ δηαδηθαζίεο βαζηδφκελεο ζηηο αξρέο 

αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ αξηζκφο 

852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (Δ.Κ.) θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ Τγηεηλή ησλ Σξνθίκσλ 

ζηνπο ηνκείο Δπεμεξγαζίαο, Σππνπνίεζεο, Απνζήθεπζεο θαη Γηαθίλεζεο ησλ ρνξεγνχκελσλ εηδψλ. 

Η πξνζθφκηζε ησλ δεηγκάησλ ηνπ ειαηφιαδνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη πξέπεη λα γίλεη ηαπηφρξνλα κε 

ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο.    

 

 

 

 

 


