
 

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Διοίκηση  2ης Υγειονομικής  Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου                        

                ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                          <<Τ Ζ Α Ν Ε Ι Ο>>                                                           

             =====================                               Πειραιάς: 24-11-22 

                                                                                           Αρ. Πρωτ: 15407 
 

ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπού γάλακτος 

στο νοσοκομείο μας. 
 

 

          Σας ενημερώνουμε  ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο θα προβεί στην 

προμήθεια του παρακάτω είδους: 

  

α/α Είδος  Ποσότητα 

1 ΓΑΛΑ ΧΥΜΑ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΤΜΧ.             840 

 

Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές του ανωτέρω είδους στο παράρτημα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με τις 

ανάγκες του νοσοκομείου( τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα). 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους (υποχρεωτικά θα 

προσκομίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, το πιστοποιητικό 

ποιότητας  καθώς και το όνομα της παραγωγού εταιρείας ) οι οποίες θα 

αναφέρονται σε ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ / ανά λίτρο ,σε σφραγισμένους φακέλους  στο 

γραφείο των διαιτολόγων του νοσοκομείου αφού τις πρωτοκολλήσουν, μέχρι την  

ΔΕΥΤΕΡΑ  28/11/22 και ώρα 12.00μ.μ. 

 

 
  

                           Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

    ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
        ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
        ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

 
 
 



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 

Α. ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ 

Το χορηγούμενο γάλα θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα 

με τον Κ.Τ.Π άρθρα 79 και 80, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με 

τις αποφάσεις Α.Χ.Σ. 1050/1996 ΦΕΚ.263/Β/7.4.97, Α.Χ.Σ. 

187/1998 Φ.Ε.Κ. 765/Β/24.7.98, την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ..  

 Να ανταποκρίνεται πλήρως στους ισχύοντες υγειονομικούς 

κανόνες και τις κτηνιατρικές διατάξεις του Π.Δ. 56/21 -2-1995, 

καθώς και στις διατάξεις 852/2004, 853/2004 & 854/2004 

«Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 

92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των 

υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία 

γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27 -2-95 τ. 

Α’), και τον Ν4254/7.4.14  (Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 

8) στα πλαίσια εφαρμογής του Ν4046/2012 «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » και 

το Νόμο 4336/15 Υποπ/γραφος Α.3  

Α: Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει 

υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή 

θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 ο  C τουλάχιστον 

για 15΄΄) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα 

(+63ο C τουλάχιστον για 30΄) ή σε διαδικασία παστερίωσης που 

χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και 

θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την 

επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος.  

 Β: Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία 

φωσφατάσης και θετική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης.  

 Γ: Μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε 

θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6 οC, στην θερμοκρασία 

στην οποία και συντηρείται, η δε διάρκεια  συντήρησης του 

καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή.  



Δ. Να είναι ομογενοποιημένο, που σημαίνει ότι, εάν 

μείνει σε ακινησία 48 ώρες δεν πρέπει να σχηματίζεται 

φανερός διαχωρισμός  της κρέμας, η δε περιεκτικότητα σε 

λίπος της υπερκείμενης ποσότητας  100  cm3 γάλακτος φιάλης 

του ενός Lit να μη διαφέρει περισσότερο από το 10% της 

περιεκτικότητας σε λίπος του εναπομείναντος γάλακτος.  

Ε. Το χορηγούμενο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα θα 

πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε λίπος 3,5%, 2 % και 0 %. 

Επιπλέον, να έχει ειδικό βάρος στους 15 οC  1,028g/l (για το 

πλήρες) και στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.Υ.Α.Λ. %) 8,5 

(για το 0%).  

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:  

CPV   15511000-3    ΓΑΛΑ 

               

 1. Γάλα νωπό  2 % , 1,5%  0% σε συσκευασία 1 Lit ή  ½ lit. 

 2. Γάλα νωπό 3,5% σε συσκευασία  1 Lit ή ½ lit . 

 3. Γάλα νωπό 3,5% σε συσκευασία  10 Lit. 

 

 

Το  παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να πληροί τα 

μικροβιολογικά χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται στο Κεφ 

ΙΙ του Π.Δ. 56/95, Κανονισμούς (ΕΚ) 2073/2005 και 

1441/2007, με διαδικασίες παραγωγής σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 

854/2004.   

Entero-Bacteriaceae m<1, M=5, n=5, c=1 cfu/ml.  

Παθογόνα n=5, c=0,  Απουσία σε 25 g.  

Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις 

με εμφανή και ευδιάκριτους χαρακτήρες στα Ελληνικά:   

Η ένδειξη ¨παστεριωμένο¨,¨γάλα¨  

Το σήμα καταλληλόλητας του προϊόντος,  



Το Εργοστάσιο παραγωγής,  

Η θερμοκρασία συντήρησής του, καθώς και ο ι 

ημερομηνίες  

        παστερίωσης και ανάλωσης αυτού,  

Ο κωδικός παρτίδας.  

  Σε εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του         

προϊόντος    η  διάρκεια ζωής   του γάλακτος σε ημέρες  

             Η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις 

σήμανσης τροφίμων:    

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 

2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 

στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 

1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 

90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της 

Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της 

Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής . 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

Το γάλα  να είναι σε (Α) και (Β)  συσκευασία,  των  

10 Lit,  του 1 lit και του ½ Lit . 

Η πρώτη (Α) συσκευασία για τα είδη με αύξοντα αριθμό 

(Α/Α) 1,2,3, να είναι Tetra Pak ή άλλης ανάλογης και να 

πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής και τους όρους του 

Άρθρου 85 του Κ.Τ.& Π και των Τροποποιήσεων αυτού. Η 

πρώτη συσκευασία για το είδος με αύξοντα αριθμό (Α/Α) 4 να 

είναι σακούλα από πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιμα με 

πώμα. Δεν θα πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων 



στο γάλα που πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη 

υγεία ή να αλλοιώνει την σύσταση ή τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του γάλακτος.  

Η δεύτερη συσκευασία για τα είδη με αύξοντα αριθμό 

(Α/Α)  1,2,3, να είναι σε κιβώτια - πλαστικά - με χωρίσματα 

που θα έχουν χειρολαβές για την εύκολη μεταφορά τους. Τα 

παραπάνω κιβώτια θα επιστρέφονται στον προμηθευτή.  Η 

δεύτερη συσκευασία για το είδος με αύξοντα αριθμό (Α/Α) 4 

να είναι χάρτινο κιβώτιο αντοχής.  

Κατά την παραλαβή, και όταν θεωρηθεί απαραίτητο από 

την Επιτροπή Παραλαβής , θα παραλαμβάνεται ποσότητα 500 

- 1000 ml τα οποία θα βράζονται ενώπιον του προμηθευτή ή 

του αντιπροσώπου του. Εάν το γάλα όταν βράσει ¨κόψει¨, αυτό 

σημαίνει ότι έχει αυξημένη οξύτητα και ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος  να  αντικαταστήσει όλη την ποσότητα του 

παραδιδομένου γάλατος.  

 Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του 

το εργοστάσιο το οποίο παρασκευάζει το προσφερόμενο είδος 

και το οποίο θα πρέπει να διαθέτει  Ισχύον Πιστοποιητικό περί 

εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των 

τροφίμων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 

22000:2005. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται κάθε 

εργάσιμη μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται 

την προηγούμενη ή δύο ημέρες πριν όταν μεσολαβεί αργία. Η 

παράδοση του γάλατος θα είναι η επόμενη ημέρα της 

παραγωγής.     

 Η ώρα παράδοσης αυστηρώς οριζόμενη θα είναι η  

07.00 π.μ. και δύναται να τροποποιείται με τις εκάστοτε 

έκτατες ανάγκες του Νοσοκομείου.  

  

  

 



        Β. Συμπυκνωμένο γάλα  

    

    Πλήρες γάλα ή ελαφρύ  συμπυκνωμένο ή Γάλα 

συμπυκνωμένο ή Γάλα συμπυκνωμένο μη ζαχαρούχο, 

χαρακτηρίζεται το μερικά αφυδατωμένο γάλα το οποίο πληροί 

τους όρους του Κ.Τ.Π. Άρθρο 80 και ανταποκρίνε ται στις 

απαιτήσεις του άρθρου 7 του Π.∆ 56/95, δηλαδή:  

  1. Να έχει παρασκευασθεί σε εγκατάσταση μεταποίησης που 

ανταποκρίνεται στους κανόνες και τις προδιαγραφές των 

Κεφαλαίων Ι, ΙΙ  V και VI του Παραρτήματος ΄΄Β΄΄. Π.∆ 

56/95. 

  2. Να έχει υποστεί θερμική επεξεργασία κατά τη διάρκεια 

της παρασκευής ή να παρασκευάζεται από προϊόντα που 

έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.  

  3. ∆εν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με 

ιονίζουσες ακτινοβολίες.  

  4.  Να μην περιέχει πρόσθετα πέραν αυτών που 

προβλέπονται από το άρθρο 80, παρ. 14 του ΚΤΠ και το 

άρθρο 3 του Π∆ 518/83, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την 

Υπουργική Απόφαση 145/96.  

   5. Να μην περιέχει ίχνη καταλοίπων ουσιών τα οποία 

υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ανοχής, σύμφωνα µε το 

Κεφ ΙΙΙ, άρθρο 20 του Π∆ 259/98 (Α 191) ΄΄Περί Απαγόρευσης 

χρήσης ουσιών µε ορμονική ή        θρεοστατική δράση.  

   Εάν το προϊόν προέρχεται από τρίτη χώρα πρέπει 

τουλάχιστον να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 

στο ΚΕΦ. ΙΙ του Π∆ 56/95, και τα  άρθρα 21, 22 και 23 του 

Π∆ 56/95.  

Το  προϊόν   πρέπει να έχει τα εξής φυσικοχημικά  

χαρακτηριστικά:   

   6. Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική 

οσμή του αφυδατωμένου γάλακτος και το χρώμα του να είναι 

λευκό ή υπόλευκο.  



   7.  Να έχει ελαφρώς κρεμώδη σύσταση, να ε ίναι ομοιογενές 

(χωρίς κοκκώδεις ή άλλες αποθέσεις) και το λίπος του να µην 

διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο στρώμα μέσα στα κουτιά. Να είναι 

απαλλαγμένο από ξένες ύλες.  

 8.  Να µην παρουσιάζει πήξη του περιεχομένου (ολική ή 

μερική), ιζήματα στον πυθμένα των συσκευασιών, αποχωρισμό 

του λίπους ή ενδείξεις σήψης.  

  Περιεκτικότητα σε λίπος 7,5% (τοις εκατό) του βάρους 

τουλάχιστον  .  

  Ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% (τοις εκατό) 

του βάρους τουλάχιστον.  

  Ολική οξύτητα μεταξύ 6 και 8 βαθμών SOXHLETHENCKEL , 

μετά από αραίωση για παρασκευή προϊόντος που αντιστοιχεί 

µε το νωπό φυσικό γάλα.  

  Το  PH να είναι μεταξύ 6,3 και 6,8, μετά από αραίωση για 

παρασκευή προϊόντος, που αντιστοιχεί στο νωπό γάλα.  

  Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός lit  και ειδικού 

βάρους 1,028 g/lit σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. άρθρο 80 παρ.3 

και ολικό στερεό υπόλειμμα (ΟΣΥ) γάλακτος 25% του βάρους 

τουλάχιστον.   

    Να είναι δυνατόν να διατηρηθεί στις αποθήκες  του 

Νοσοκομείου εκτός ψυκτικών θαλάμων χωρίς να παρουσιάσει 

οποιαδήποτε αισθητή  ή οργανοληπτική αλλοίωση, για το 

χρονικό διάστημα  τουλάχιστον που αναγράφεται επί της 

συσκευασίας.  

  Το συμπυκνωμένο γάλα να είναι συσκευασμένο σε 

κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά ή σε συσκευασία Tetra Pak 

με καπάκι ή άλλη ανάλογη (Α) πρώτη  συσκευασία με 

περιεχόμενο βάρος 410 gr προϊόντος και σε χαρτοκιβώτια (Β), 

δεύτερη συσκευασία.    

    Οι συσκευασίες του γάλακτος θερμικής επεξεργασίας 

πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής. Δεν πρέπει 

ιδίως να απελευθερώνουν μέσα στο γάλα ποσότητα στοιχείων 



που θα ήταν δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, 

να αλλοιώνουν τη σύσταση του γάλακτος ή να ασκούν 

επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτικές του ιδιότητες.  

    Οι συσκευασίες πρέπει να έχουν την απαιτούμενη 

σκληρότητα και ανθεκτικότητα, να µην παρουσιάζουν 

διαρροές, διατρήσεις, διαβρώσεις, και γενικά ανωμαλίες οι 

οποίες μπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή κατάσταση και 

συντήρηση του περιεχομένου.  

   Γενικά οι συσκευασίες πρέπει να εξασφαλίζουν τις 

απαιτήσεις των άρθρων 9, 23 και 28 του Κ.Τ.Π..  

    Τα  κυλινδρικά μεταλλικά  κουτιά  (Α) συσκευασία  (κορμοί 

και  πώματα) να έχουν κατασκευαστεί από καινούργιο 

λευκοσίδηρο, πάχους τουλάχιστον 0,19 mm και 0,20 mm 

αντίστοιχα, ηλεκτρολυτικά επικασσιτερωμένο (βάρος 

ηλεκτρολυτικού επιστρώματος 2,8 gr/m2 τουλάχιστον 

εσωτερικά και 5,6 gr/m2 εξωτερικά). 

   Στην συσκευασία στη χάρτινη ταινία που περιβάλλει το 

σώμα του κουτιού ή σε ετικέτα ή µε ανεξίτηλο μελάνι πρέπει 

να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις:  

(1) Η ονομασία του προϊόντος.  

 (2) Το ποσοστό των λιπαρών και το Στερεό Υπόλειμμα Άνευ 

Λίπους (ΣΥΑΛ) του γάλακτος.  

(3) ΄Ένδειξη του τρόπου χρήσης.  

 (4) Το καθαρό βάρος σε γραμμάρια.  

(5) Το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα 

της επιχείρησης.  

 (6) Κατάλογος των συστατικών.  

 (7) Ημερομηνία και έτος παρασκευής καθώς και την 

ημερομηνία λήξης .  

 (8) Κωδικός παρτίδας.  

 

  Τα χαρτοκιβώτια [(Β) συσκευασία] πρέπει να είναι 

καινούργια, από χαρτί καλής ποιότητας από κυματοειδές 



χαρτόνι αντοχής σε διάρρηξη κατά MULLEN τουλάχιστον 190 

lb/in2. Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι 

τέτοιες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συσκευασία του 

προϊόντος, χωρίς να υπάρχει κενός χώρος μεταξύ των κουτιών 

και των τοιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων.  

Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξης 

του γάλακτος και να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες τις Ε.Ε. και 

τις τροποποιήσεις αυτών καθώς  να  φέρει  τη  σήμανση  C.E. 

σύμφωνα με τις Οδηγίες 2007/68, 2001/89, 2000/13 Ε.Κ.  η 

δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 

1169/2011. 

 

Η ημερομηνία παράδοσης  του προϊόντος θα είναι το 

πρώτο τέταρτο του χρόνου της συνολικής 

διατηρησιμότητας του  

 

     Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

 

       1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια 

Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα 

του εκτός Νομού Αττικής, και  άδεια λειτουργίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει . Η 

επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την 

καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους, σύμφωνα με 

την K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 . Όλες οι επιχειρήσεις 

τροφίμων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των 

εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού 

(ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004. Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 

εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 

852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 



Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των 

τροφίμων.  

 2. Ισχύον Πιστοποιητικό  περί εφαρμογής συστήματος 

διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων  [ΚΥΑ 487/2000 

(ΦΕΚ1219β/4.10.2000)]  σύμφωνα  με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 2200:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί  από 

διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την 

παραγωγή – παρασκευή - επεξεργασία, αποθήκευση, 

διακίνηση και εμπορία των προϊόντων.  

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζει τα αποτελέσματα των 

μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων των προϊόντων, που 

πραγματοποιεί στα πλαίσια του αυτοελέγχου, κάθε φορά που 

αυτό ζητείται.  

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν 

είναι  παραγωγός ή παρασκευαστής,  θα πρέπει να επισυνάψει:  

 1ον  Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος 

διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα  με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα 

έχει χορηγηθεί από διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης 

από τον ΕΣΥΔ  για την παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων.  

2ον Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή 

συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα 

προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με τα προϊόντα σε 

περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού.   

     3  Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)]  θα 

γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα -

ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 

Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία 2 -40 C, 

σύμφωνα με  την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα φέρουν 

καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς και το 

οποίο θα παραδίδεται με το προϊόν. (ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9)  



         Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 

Βεβαίωση Καταλληλόλητας Οχήματος από Υγειονομικής 

πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις 

Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας 

Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  

    Κατά  την ώρα παράδοση ο προμηθευτής  οφείλει  να 

προσκομίζει  και παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής 

αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος 

μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο 

υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια των χειρισμών 

παράδοσης των τροφιμων όπου απαιτείται, γάντια μιας 

χρήσης. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως 

προς το είδος και την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα 

παραγγελία του  Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει 

στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που 

θα της ζητείται σχετικά με τον  προσδιορισμό του είδους.  

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

1.  Κ.Τ.Π. Άρθρα 79,80 . 

2.  Π.∆. 518/83 ΄΄Σχετικά με διατηρημένα γάλατα μερικά ή 

ολικά αφυδατωμένα, που προορίζονται για ανθρώπινη 

διατροφή σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 

76/118/ΕΟΚ, 78/630/ΕΟΚ και 79/1067/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  



3.  Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής 

νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 

92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών 

κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία 

γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27 -

2-95 τ. Α) . 

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης 

Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών 

και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (HACCP). 

5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς 

τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές .  

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής 

Τροφίμων- προς αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας 

(ΕΟΚ). 

7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 

2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα 

τρόφιμα ζωικής προέλευσης.   

8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 

2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την 

οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής 

προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο.    

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης 

Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 

συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και 

τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την 

καλή διαβίωση των ζώων . 



10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 

της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και 

αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν  σε επαφή με 

τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 

80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ . 

11.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών 

κριτηρίων για τα τρόφιμα . 

12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για θέσπιση μέτρων εφαρμογής 

για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει 

των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 

882/ 2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 . 

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης 

Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις 

ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου . 

14.    K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 (ΦΕΚ 1187/τ. Β’/31-8-

2006) Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 

Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 

853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της 

Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου  

 

15.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό  μέγιστων 



επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες 

επιμολύνουν τα τρόφιμα .   

16.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό 

ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης. 

17.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 5ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί 

μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

18.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 273/2008 της Επιτροπής της 

5ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του 

Συμβουλίου, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και 

ποιοτικής αξιολόγησης του γάλακτος και των 

γαλακτοκομικών προϊόντων . 

19.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 17ης Οκτωβρίου 2008 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την υγιεινή των τροφίμων . 

20.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ειδικών 

κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα αναγνώρισης, το νωπό 

γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα .  

21.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση 

μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) 

αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου.  



22.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και 

αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 

τρόφιμα.    

23.   Ν4254/7.4.14  (Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 

8) στα πλαίσια εφαρμογής του Ν4046/2012 ΑΡΣΗ 

ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ . 

24.   Νόμος 4336/15 Υποπ/γραφος Α.3  

25.  ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9.  

        

 

             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

 

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματικό Μέλος)  

9.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό Μέλος)  

 

 

 

 


