
 

                                                                                                                     

                                                                                                                             

                                           

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  &  

ΚΟΙΝΧΝΙΚH ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

 6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ 
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ – ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ –   

 ΖΞΔΗΟΝ & ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 
ΓENIKO ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ 

 ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ   ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 
Γηεύζπλζε : Γηνηθεηηθό 

Ρκήκα :       Νηθνλνκηθνύ 

Ραρ. Γ/λζε : Λαππάθηνπ      
Ξιεξνθνξίεο : Σαξέινο Σξήζηνο                  

           

           
          Μεζνιόγγη, 03/06/2020 

          Αξ. Πξση. : 6512 

                                                                                                        
 

 
        ΠΡΟ:    ΔΗΓΗ (Γηαβνπιεύζεηο) 
           e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr      

  Ρει. : 2631360173                                       
      e-mail  : x.xarelos@1703.syzefxis.gov.gr 

 

Ανακοίνωζη Δημόζιας Διαβούλεσζης για ηην Πρoμήθεια  <<Τρόθιμα>> 
 

Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγγίνπ  ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ :  

1) Ρν κε αξίζκ. πξση. 2891/ 24-07-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηώλ γείαο (ΔΞ) ζρεηηθά κε 

«πνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ γηα όινπο ηνπο δεκνζίνπο θνξείο  

πγείαο». 

2) Ρν κε αξίζκ. πξση. 3512/ 14-09-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηώλ γείαο (ΔΞ) ζρεηηθά κε 

«Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

πξνηύπσλ». 

3) Ρν κε αξίζκ. πξση. 4978/ 15-12-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηώλ γείαο (ΔΞ) ζρεηηθά κε «Δγθύθιην 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ, όπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί 

δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Νινκέιεηαο  ηεο ΔΞ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ’ αξίζκ. 65/ 

17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ Τ11Ζ465ΦΝ-16Τ) θαη ηελ ππ’ αξίζκ. 67/ 

19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΚΛ465ΦΝ-Φ0Ζ)». 

4) Ζ κε αξίζκ. πξση. 236/19-01-2016 Νδεγία ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηώλ γείαο (ΔΞ) ζρεηηθά κε «Αηηηνινγία 

ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ». 

5) Ρν κε αξίζκ. πξση. 4662/14-09-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηώλ γείαο (ΔΞ) ζρεηηθά κε 

«Αξκνδηόηεηα ηεο ΔΞ λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ Λ.4412/2016». 

6) To ππ.αξηζκ. 6323/3-7-2019 έγγξαθν κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο από ηελ επηηξνπή 

θαηάξηηζεο πξνδηαγξαθώλ. 

7) Ζ  ππ’ αξηζκ. 23ε/ 19-07-2019  απόθαζε ηνπ Γ.Π. Θέκα 7ν γηα ηελ  έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ δηελέξγεηα 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ΡΟΝΦΗΚΑ. 

8) H αξηζ. Ξξάμε 26ε /5-12-2019 απόθαζε ηνπ Γ.Π. Θέκα 41ν ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο. 

Aλαθνηλώλεη ηελ δηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΡΟΝΦΗΚΑ 

CPV: 15612500-6,15812000-3 ,  15321000-4, 15551000-5, 15511000-3, 03142500-3, 15896000-5, 

15897000-2, 03221200-8, 15411110-6, 15119000-5, 15112130-6» πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνύλ νη 

ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

   Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα  δέθα  (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ  

αλάξηεζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηόηνηνπν ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. 
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   Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην ζύλδεζκν “Γηαβνπιεύζεηο” θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr). 

   Ρα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο άκεζα θαη απηόκαηα, 

κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΔΠΖΓΖΠ κε ηελ επηινγή «Θαηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή 

κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.  

   Κε ηελ επηινγή απηή θαη γεληθόηεξα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ δελ γίλεηαη επηζύλαςε 

αξρείσλ. Αξρεία κπνξνύλ λα απνζηαινύλ ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κόλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηώζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ σο θείκελν ζηελ «Θαηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηε δηαβνύιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).  

   Θάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  ζα αμηνινγείηαη. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη 

ε θαηαρώξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην πεδίν «Θαηαρώξεζε ζρνιίνπ», ηόηε δε ζα 

γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ ζρνιίσλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεύζεσλ, αιιά ζα ελεκεξώλεηαη ν 

απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, εθόζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ. 

   Πε θάζε πεξίπησζε ηα ζρόιηα πνπ έξρνληαη ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί ηε δηαβνύιεπζε.  

   Κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηώληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.  

  Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα ζηελ ειεθηξνληθή 

θόξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο. 

   Ζ ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε, 

δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :  

1) Ρν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ. 

2) Ρηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.  

3) Ρηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο. 

4) Ρελ εκπεηξία.  

5) Ρπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 

6) Ρα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ  πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

θαη πξνηύπσλ.  

Ξαξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο. 

 

 

Ο Αλ. Γηνηθεηήο 

Παλαγηώηεο Δ. Παπαδόπνπινο 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΟΟΣΗΣΔ 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ -  ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΚΑΣΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΤΛΙΚΧΝ: 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 Όια ηα πξντόληα πνπ πξνκεζεύεηαη  ην Λνζνθνκείν  από ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή , πξέπεη λα πξνέξρνληαη  κόλν από 
εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε  HACCP ή αληίζηνηρε  βεβαίσζε από ηνλ Δ.Φ.Δ.Σ.   

 Ν πξνκεζεπηήο  ζα παξαδίδεη ηα είδε ζηελ πνζόηεηα  πνπ ζα νξίδεη  ην Γξαθείν Ρξνθίκσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ν 
ππεύζπλνο ησλ  Μελώλα θαη ησλ δηακεξηζκάησλ .  

 Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθηειεί  ηελ παξαγγειία ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ δεηείηαη. Δπίζεο νθείιεη λα δηαζέηεη απόζεκα  
ησλ πξντόλησλ πνπ δεηά  ην Λνζνθνκείν.  

 Ν πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην  από ηα παξαγγειζέληα  είδε δελ ππάξρεη ζηελ  αγνξά νθείιεη λα ελεκεξώζεη ην 

Γξαθείν Ρξνθίκσλ κέρξη ηηο 8 π.κ. ηεο πξνεγνύκελεο  ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο  εκέξαο  ηεο εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο, 
ώζηε λα κε θέξεη επζύλε γηα ηελ κε παξάδνζε ηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ησλ αγνξαλνκηθώλ ππεξεζηώλ όηη ην 
παξαγγειζέλ είδνο  δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά. Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξεί λα πξνκεζεύζεη ηα είδε ή 
παξαιείπεη θάπνηα  από απηά ή  ηα  πξνζθνκίζεη  ζε κηθξόηεξε πνζόηεηα, ηόηε  ην Λνζνθνκείν  έρεη δηθαίσκα λα αγνξάζεη 
απηά ή  αληίζηνηρα ηνπο από ην ειεύζεξν εκπόξην ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή.   

 Αληηθαηάζηαζε  θάπνηνπ πξντόληνο  επίζεο κπνξεί λα  δεηεζεί  από ην Λνζνθνκείν ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ  
παξαζθεπή θαη ηελ  δηαζεζηκόηεηα ηνπ πξντόληνο  παξαηεξεζνύλ αιινηώζεηο ζηηο θπζηθέο  ή ρεκηθέο  ηδηόηεηεο ηνπ 
ηξνθίκνπ. 

 ΠΟΙΟΣΗΣΑ: Σα ππό πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα 

ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Α. Υ. ., ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο επί κέξνπο παξαγγειίεο 

ησλ Τπεξεζηώλ. Η πξνκήζεηα δσηθήο πξνέιεπζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα 

Π.Γ.410/94,204//96,289/97,291/96 θ .ι. π. 

            Ρα ππό πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη Α’ πνηόηεηαο, λόκηκα θπθινθνξνύληα ζηελ αγνξά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ηηο απνθάζεηο ηνπ Α.Σ.Π., ηηο Αγνξαλνκηθέο, Θηεληαηξηθέο θαη γεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο επί κέξνπο 

παξαγγειίεο ησλ ππεξεζηώλ.  

     Επιπλέον είναι απαραίτητο το πιζηοποιηηικό εθαρμογής ηοσ ζσζηήμαηος Ανάλσζης Κινδύνων& 

Κριζίμων Σημείων Ελέγτοσ (HACCP) ηων προμηθεσηών, ηων ενδιάμεζων μεζολαβηηών εάν σπάρτοσν, ηων 

εργοζηαζίων παραγωγής και ζσζκεσαζίας. 

               Δηδηθά γηα ηα ηππνπνηεκέλα –ζπζθεπαζκέλα ηξόθηκα νη ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα      

                θέξνπλ  ππνρξεσηηθά είλαη: 

 Η νλνκαζία πώιεζεο. 

 Ο θαηάινγνο ησλ ζπζηαηηθώλ.  

 Η θαζαξή πνζόηεηα γηα ηα πξνζπζθεπαζκέλα ηξόθηκα. 

 Η ρξνλνινγία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκόηεηαο θαη ζηελ πεξίπησζε ηξνθίκσλ πνπ είλαη  επαιινίσηα από 

κηθξνβηνινγηθή άπνςε, ε ηειηθή ρξνλνινγία αλάισζεο. 

 Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο , ρξήζεο. 

 Σν όλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεύζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηή ή ηνπ ζπζθεπαζηή. 

 Ο ηόπνο παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξάιεηςε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πιάλε ηνλ 

θαηαλαισηή σο πξνο ηνλ πξαγκαηηθό ηόπν παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ ηξνθίκνπ. 

 Η νλνκαζία πώιεζεο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από έλδεημε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ηξνθίκνπ ή ηεο 

εηδηθήο επεμεξγαζίαο πνπ έρεη ππνζηεί (π.ρ. ζε ζθόλε, θαηεςπγκέλν, θαπληζηό, ). 

 Όηαλ ζηεξεό ηξόθηκν δηαηίζεηαη εκβαπηηζκέλν κέζα ζε πγξό θάιπςεο, αλαγξάθεηαη θαη ην θαζαξό βάξνο 

ηνπ ζηξαγγηζκέλνπ ηξνθίκνπ.  Σν πγξό θάιπςεο δελ απνηειεί παξά απιή πξνζζήθε ζε ζρέζε κε ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ παξαζθεπάζκαηνο απηνύ θαη δελ απνηειεί απνθαζηζηηθό ζηνηρείν γηα ηελ αγνξά ηνπ.     



Ζ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο 853/2004 ΔΔ,854/2004 ΔΔ θαη 
2073/2006 ΔΔ. 

Ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξόκελν ηειηθό 
πξντόλ θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζήο ηνπ γηα ηηο θαηεγνξίεο: 

- Ρπξνθνκηθά 

- Δίδε Ξαληνπσιείνπ (δπκαξηθά, όζπξηα θ.ι.π.), 

- Έιαηα, 

- Θνκπόζηεο, 

- Ιαραληθά θαηεςπγκέλα 

- Καγεηξηθά ιίπε-Καξγαξίλεο 

- Τάξηα θαηεςπγκέλα 

- Γαιαθηνθνκηθά 

               Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε παξαπάλσ ππεύζπλε δήισζε ζα θξίλεηαη απνξξηπηέα. 

Δάλ δηαπηζησζεί από ηελ ππεξεζία αλππαξμία ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειώζεθε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ζηνλ πξνζθέξνληα επηβάιιεηαη, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε 

ηνπ θνξέα νξγάλνπ, πνηλή πξνζσξηλνύ απνθιεηζκνύ ηξηώλ (3) κελώλ έσο θαη ηξηώλ (3) εηώλ ή νξηζηηθνύ απνθιεηζκνύ από ηνπο 

δηαγσληζκνύο νηνπδήπνηε θνξέα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ξ.Γ. 394/96.  

Κεηά ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο, θαη’ αξρήλ δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειώζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε 

βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθύξσζε, θαζώο θαη ε αιιαγή ηεο δεισζέληαο κε ηελ πξνζθνξά εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ πξντόληνο. Κπνξεί 

λα εγθξηζεί κεηά από αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ 

θνξέα νξγάλνπ, κεηά από γλώκε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ. 

 Νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: 

1.Άδεηα ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία. 

2.Ηζρύνλ πηζηνπνηεηηθό πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί από 

θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο Ξηζηνπνίεζεο από ηνλ ΔΠΓ γηα ηελ παξαγσγή- παξαζθεπή- επεμεξγαζία,  απνζήθεπζε, δηαθίλεζε 

θαη εκπνξία ησλ πξντόλησλ. 

Ρα κεηαθνξηθά κέζα, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Θαηαιιειόηεηαο Νρήκαηνο από γεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία 

εθδίδεηαη από ηηο θαηά ηόπνπο Γηεπζύλζεηο Γεκόζηαο γείαο ησλ Ξεξηθεξεηώλ θαη Άδεηα Θπθινθνξίαο Νρήκαηνο  Κεηαθνξάο, ε νπνία 

εθδίδεηαη από ηηο θαηά ηόπνπο Θηεληαηξηθέο πεξεζίεο.  

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ 

           Ππγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ηα είδε γαιαθηνπσιείνπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία νη εμήο ελδείμεηο: 

Α)Ζ θαζαξή πνζόηεηα εθθξαζκέλε ζε ρηιηόγξακκα  ή γξακκάξηα. 

Β)Ρν όλνκα ή ε επσλπκία θαη ε δηεύζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηή ή ηνπ ζπζθεπαζηή, όπσο επίζεο θαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ 

Θηεληαηξηθή πεξεζία θαη ν Θσδηθόο Αξηζκόο ΔΔ ηεο επηρείξεζεο.  

Γ)Ζ εκεξνκελία παξαζθεπήο ή ε έλδεημε πνπ λα επηηξέπεη ηελ αλαγλώξηζε ηεο παξηίδαο. 

Γ)Σξεζηκνπνηνύκελε γιώζζα ε Διιεληθή. 

ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΑ 

 Όζνλ αθνξά ηα ζθιεξά, εκίζθιεξα θαη ηα καιαθά ηπξηά ζα πξέπεη: 

α)Ρν θαζαξό βάξνο ηνπο λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία, θαζώο θαη ην όλνκα ή ε επσλπκία θαη ε δηεύζπλζε ηνπ παξαζθεπαζηή 

ή ηνπ ζπζθεπαζηή 

β)Γηα ηε θέηα ζα πξέπεη λα έρνπλ παξέιζεη (2) δύν κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο θαη γηα ηα ζθιεξά ηπξηά (3) ηξεηο 

κήλεο ηνπιάρηζηνλ. 

 γ)Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη πιαζηηθή αεξνζηεγήο κε ην εζσηεξηθό θύιιν ή θiικ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην ηξόθηκν από ύιε πνπ 

επηηξέπεηαη από ηνλ Θ.Ρ. 

δ)Λα  είλαη εμαηξεηηθήο ή πξώηεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ δηαρσξηζκό πνπ γίλεηαη κε βάζε ηνλ Θώδηθα Ρξνθίκσλ  

ε)λα παξνπζηάδνπλ ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηόηεηεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηνπο.  



ΚΡΔΑΣΑ 

Όζνλ αθνξά ηα λσπά θξέαηα θαη ηα λσπά θνηόπνπια ζα πξέπεη λα πιεξνύλ όινπο ηνπ όξνπο πγηεηλήο θαη θαηαιιειόηεηαο ηεο 

ηζρύνπζαο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο (ζθαγή, ζπληήξεζε, δηαλνκή, κεηαθνξά),ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο 853/2004 

ΔΔ,854/2004 ΔΔ θαη 2073/2006 ΔΔ θαη ηνλ Θώδηθα Ρξνθίκσλ θαη πνηώλ. Δηδηθόηεξα : 

       Ρα ζθαγεία θαη ηεκαρηζηήξηα θαη νη απηόλνκεο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο λσπώλ θξεάησλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ απαξαίηεηα 

άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη αξηζκό έγθξηζεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ.79/2007 , θαη αληίγξαθν ηνπ λα  πξνζθνκηζζεί από 

ηνλ πξνκεζεπηή πξνο ην λνζνθνκείν.  

       Ρα πξνζθεξόκελα θξέαηα πξέπεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Θ.Ρ.Ξ.: 

-λα κελ πεξηέρνπλ επηβιαβείο νπζίεο πξνεξρόκελεο από ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ ή άιιεο νπζίεο εμσγελνύο πξνειεύζεσο, όπσο 

νηζηξνγόλα, αληηβηνηηθά θαη ζπξενζηαηηθά.    

-θαηά ηνλ ρξόλν παξάδνζεο ζηηο απνζήθεο δε ζα πξέπεη λα έρνπλ ζεξκνθξαζία αλώηεξε ησλ 4-5 C θαη νμύηεηα (ΟΖ) κεηαμύ 4-

5,8.  

-λα κελ αλαδίδνπλ δπζάξεζηεο νζκέο. 

-λα κελ έρνπλ ιίπνο, εθηόο ηνπ ζπλδεόκελνπ θπζηθώο κε ην θξέαο.  

 Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ηα λσπά θξέαηα θαη λα παξέρεη ζηελ πεξηιακβάλνπζα  επηηξνπή θάζε 

πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηνπ δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ είδνπο (ηεκάρην) θαη ηεο πνηνηηθήο θαηάηαμεο ησλ 

παξαδηδόκελσλ λσπώλ θξεάησλ. 

Ρα είδε ησλ ηεκαρίσλ ηνπ ζθάγηνπ ζα παξαδίδνληαη νιόθιεξα  πξνθεηκέλνπ λα είλαη εύθνιε ε αλαγλώξηζε απηώλ από ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο ησλ Λνζνθνκείσλ, Ηδξπκάησλ θ.η.ι. 

Ρα απηνηειή δηαθνξεηηθά αλαηνκηθά  ζπζθεπαζκέλα ηεκάρηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

ραξηνθηβώηηα. 

Ρα ραξηνθηβώηηα ζα είλαη θπκαηνεηδνύο ραξηνληνύ, κε αληνρή ζηε δηάξξεμε θπκαηνεηδνύο ραξηνληνύ, BST, κεγαιύηεξε από 

1300 KPa θαη ζα είλαη θαζαξνύ βάξνπο πεξηερνκέλνπ, πεξίπνπ 25 kg. 

Δπίζεο πξέπεη πάλσ ζην ραξηνθηβώηην λα ππάξρεη εηηθέηα θαηάιιειε γηα ηξόθηκα όπνπ ζα αλαγξάθνληαη ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 13 ηνπ ΔΘ 1760/2000, ηνπ θαλνληζκνύ(Δ.Θ.) αξηζκ. 510/2006, ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΔΔ (αξηζκ 1337/2013) ηεο 13εο 

Γεθεκβξίνπ 2013 ηα εμήο: 

1.Ζ πεξηγξαθή ηνπ ζθαγίνπ(λεαξό δών 8-12 κελώλ). 

2. Ζ ρώξα θαηαγσγήο. 

3. Ζ ρώξα   εθηξνθήο. 

4. Ζ ρώξα ζθαγήο. 

5. Ν θσδηθόο ηνπ ζθαγίνπ(πιελ ηνπ ρνηξηλνύ). 

6.Ν αξηζκόο έγθξηζεο ηνπ ζθαγίνπ. 

7.Ν ηίηινο θαη ν αξηζκόο εγθξίζεσο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεκαρηζκνύ. 

8. Ζ εκεξνκελία ζθαγήο. 

9. Ζ ηαμηλόκεζε ηνπ δώνπ 

10. ην θαζαξό βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

11.Ζ εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκόηεηάο ηνπ. 

     

Ν πξνκεζεπηήο ζε θακία πεξίπησζε , δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο , εθηόο αλ πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

από ην Ρκήκα Δκπνξίνπ  όηη ην παξαγγειζέλ είδνο δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά. Πηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο νθείιεη πξηλ 

ηελ πξνζθόκηζε ηεο βεβαίσζεο λα ελεκεξώζεη ην Λνζνθνκείν, Ίδξπκα , θ.ιπ. γηα ηελ έιιεηςε ηνπ είδνπο ώζηε λα δνζεί ρξόλνο 

ηεο αιιαγήο  ηνπ ζπζζηηίνπ. 



-Ρα λσπά θξέαηα ζα παξαδίδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή κε θαηάιιειν κεηαθνξηθό κέζν ην νπνίν ζα δηαζέηεη άδεηα 

θαηαιιειόηεηαο από ηελ Θηεληαηξηθή πεξεζία θαη ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο αγνξαλνκηθέο, θηεληαηξηθέο θαη 

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα :  

ΜΟΥΑΡΙΑ 

Ρν λσπό θξέαο (κνζράξη) λα είλαη απαιιαγκέλν από νζηά, ιίπνο, ηέλνληεο θιπ., θαη λα παξαδίδεηαη ζε ζπζθεπαζία 

απηνηειώλ αλαηνκηθώλ ηεκαρίσλ θξέαηνο, όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην ΞΓ 186/1981(ε ζπάια είλαη απηνηειέο ηεκάρην 

δεύηεξεο θαηεγνξίαο (Β)).  

Ρν λσπό θξέαο (κνζράξη) λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηαμηλόκεζεο γξάκκαηνο Ε (ειηθίαο άλσ 8 κελώλ αιιά ην πνιύ 12 

κελώλ, λεαξό κνζράξη), όπσο νξίδεηαη ζηνλ Θαλνληζκό ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δ,Θ, 566/2008.Από άπνςε δηάπιαζεο λα 

αλήθεη ζηηο δηαβαζκίζεηο ησλ θαηεγνξηώλ E,U,R, θαη σο πξνο ηελ θαηάζηαζε πάρπλζεο λα αλήθεη ζηηο δηαβαζκίζεηο 1 θαη 2, 

όπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο 1183/2006 θαη 1234/2007.    

Ππάια  κόζρνπ λσπή ρσξίο νζηά: 

- λα είλαη ζηηεκέλν 6 εκεξώλ από ηελ εκέξα ζθαγήο ηνπ δώνπ, λα πξνέξρεηαη από εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην(άδεηα 

ιεηηνπξγίαο από ηελ Θηεληαηξηθή πεξεζία θαη Θσδηθό Αξηζκό ΔΔ) ηεκαρηζκνύ θαη ζπζθεπαζίαο λσπνύ θξέαηνο βννεηδώλ 

θαη λα πιεξεί όιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο όηαλ είλαη εθηόο ζπζθεπαζίαο vacuum.Δάλ είλαη ζε ζπζθεπαζία 

vacuum λα ππάξρνπλ νη ελδείμεηο ζηε ζπζθεπαζία νη νπνίεο λα ηεξνύληαη. 

- λα έρεη γίλεη πεξηπνίεζε ηνπ θξέαηνο γηα αθαίξεζε ιηπώδνπο ηζηνύ εθηόο ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα θαίλεηαη ε ζθξαγίδα, 

-λα ζπλνδεύεηαη από  θηεληαηξηθό πηζηνπνηεηηθό ζθαγήο,  

-λα θέξεη ηελ ράξηηλε απηνθόιιεηε εηηθέηα ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηρλειαζηκόηεηαο  ηνπ δώνπ,  

          -ε εηηθέηα λα βξίζθεηαη πξνζθνιιεκέλε ζην ζθάγην (αλ είλαη vacum) 

ΥΟΙΡΙΝΑ 

Θαξέ κεξόο – θαξέ κπξηδόιεο κε νζηά ή ρσξίο νζηά κε εμσηεξηθό ιίπνο πάρνπο (2) δύν ρηιηνζηώλ, λα πξνέξρνληαη από 

εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην(άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Θηεληαηξηθή πεξεζία θαη Θσδηθό Αξηζκό ΔΔ) ηεκαρηζκνύ θαη 

ζπζθεπαζίαο λσπνύ θξέαηνο θαη λα πιεξνύλ όιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΟΔΙΓΗ 

Αξλί γάιαθηνο – θαηζίθη γάιαθηνο, λα πξνέξρνληαη από εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην(άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Θηεληαηξηθή 

πεξεζία θαη Θσδηθό Αξηζκό ΔΔ) ηεκαρηζκνύ θαη ζπζθεπαζίαο λσπνύ θξέαηνο θαη λα πιεξνύλ όιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. 

1. Πε νιόθιεξν ζθάγην κε θεθάιη 

2. Πε κπνύηη 

Ρα αξληά θαη ηα θαηζίθηα γάιαθηνο ζα είλαη βάξνπο 8-12 kg ην θαζέλα. 

Γηα ηα παξαπάλσ θξέαηα ζα ππάξρεη ε ζθξαγίδα πξνέιεπζεο. 

 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ 

     - Ρν ζθαγείν λσπώλ θνηόπνπισλ πξέπεη λα δηαζέηεη απαξαίηεηα άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Θηεληαηξηθή πεξεζία θαη Θσδηθό 

Αξηζκό ΔΔ θαη αληίγξαθν λα καο πξνζθνκηζζεί από ηνλ πξνκεζεπηή .  

      Ρα ηεκαρηζκέλα θνηόπνπια (ζηήζνο, κπνύηη , θηιέην, ζνπβιάθη, θηκάο )   πνπ ρξεηάδεηαη ην   Λνζνθνκείν  ή ν Μελώλαο 

Γέθπξα θαη ηα Γηακεξίζκαηα λα πξνέξρνληαη  από λσπά νιόθιεξα θνηόπνπια ηύπνπ Α 65% αεξόςπθηα, βάξνπο ησλ 1200gr-

1300gr  

Θα πξέπεη λα δηαλέκνληαη  ζε νκαδηθή ζπζθεπαζία ηππνπνίεζεο ζε ραξηνθηβώηην κε ζεινθάλ θαη λα πξνέξρνληαη από 

εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην(άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Θηεληαηξηθή πεξεζία θαη Θσδηθό Αξηζκό ΔΔ) ηεκαρηζκνύ θξέαηνο θαη λα 

θέξνπλ όιεο ηηο ελδείμεηο. Ζ κεηαθνξά από ηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε θαηάιιειν κεηαθνξηθό κέζν ην νπνίν ζα δηαζέηεη 

άδεηα θαηαιιειόηεηαο από ηελ Θηεληαηξηθή πεξεζία . 

           Ρα ρνξεγνύκελα θνηόπνπια λα έρνπλ εθηξαθεί  κε 100% θπηηθή δηαηξνθή, ε νπνία λα πηζηνπνηείηαη από θξαηηθό 

θνξέα(AGROCEPT), λα είλαη πάληα πξώηεο θαηεγνξίαο,  θαζαξά – ρσξίο θαλέλα νξαηό μέλν ζώκα, αθαζαξζία ή αίκα, ρσξίο 



νπνηαδήπνηε μέλε νζκή, ρσξίο εμέρνληα ζπαζκέλα θόθαια, ρσξίο ζνβαξνύο κώισπεο θαη ρσξίο ίρλε πξνεγνύκελεο θαηάςπμεο, 

ζα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη έλα ιεπηό θαη θαλνληθό ζηξώκα ιίπνπο ζην ζηήζνο, ζηελ πιάηε θαη ζηνπο κεξνύο. Νη παξαγγειίεο 

ζα νξίδνληαη από ην Λνζνθνκείν θαη ην   Μελώλα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπο. 

 

ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ 

 Νη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο λα είλαη επράξηζηνη θαη ραξαθηεξηζηηθνί ησλ πξντόλησλ, ηα δε πξντόληα λα έρνπλ 

παξαζθεπαζζεί ην πεξηζζόηεξν πξηλ από ηέζζεξηο (4) ώξεο θαη ιηγόηεξν πξηλ από (2) ώξεο γηα λα κεηαθεξζνύλ ζην λνζνθνκείν.   

           Πην εμσηεξηθό κέξνο ζα πξέπεη  λα αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ελδείμεηο Λ 3526/2007-ΦΔΘ 24/Α΄/9-2-2007: 

         1. Ρν όλνκα ηεο επηρείξεζεο. 

         2. Ζ δηεύζπλζε ηνπ αξηνπνηείνπ. 

         3.Ρν είδνο ςσκηνύ ε πξντόληνο αξηνπνηίαο. 

         4. Ρν θαζαξό βάξνο. 

         5.Ζ εκεξνκελία παξαζθεπήο θαη ιήμεσο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο κε αλεμίηειε 

ζθξαγίδα. 

         Ν άξηνο θαη ηα ινηπά πξντόληα αξηνπνηίαο, είηε ζε αηνκηθή είηε ζε καδηθή ζπζθεπαζία, ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε θιεηζηά 

θηβώηηα, πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πιηθό ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα επαθή κε ηξόθηκα.     

    -Ν άξηνο θαη νη θξπγαληέο πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη , αθνύ απνθηήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη  ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 500γξ.  Υο πιηθά ζπζθεπαζίαο ηνπο  επηηξέπνληαη: 

α)Σαξηί ζπζθεπαζίαο(νπνηαδήπνηε κνξθήο θαη πνηόηεηαο απιό, από αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε –CELLOPHANE βι. Άξζξν 24 ηνπ 

Θώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ .) 

β)Αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε  (ζεινθάλ). 

γ)Ξιαζηηθέο ύιεο από ηηο επηηξεπόκελεο γηα ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. Ρα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα πιεξνύλ 

ηνπο όξνπο ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ Θώδηθα Ρξνθίκσλ.  

       Ρα κεηαθνξηθά κέζα θαη νη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα. 

    Ρα  είδε άξηνπ,  νξίδνληαη από ην Ίδξπκα.   

ΑΤΓΑ 

 - Ζ θαηάηαμε θαη νη όξνη δηάζεζεο ησλ απγώλ ζηελ θαηαλάισζε ξπζκίδνληαη ζύκθσλα κε ην θαλνληζκό αξηζ.2295/2003. 

Ρα απγά πνπ ζα παξαδίδνληαη ζα είλαη : 

1. ΥΝΠΘΝΞΖΚΔΛΑ Α΄ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ, κε ηηο απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

2. ΒΑΟΝΠ 55-60 γξακκ.  

Ν έιεγρνο ηνπ βάξνπο, ζα εμαθξηβώλεηαη κε δύγηζε νξηζκέλνπ αξηζκνύ απγώλ, θαη΄ εθηίκεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

       Ρα απγά ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά, άζηθηα, ζπζθεπαζκέλα από ην σνζθνπηθό θέληξν ή ην θέληξν ζπζθεπαζίαο, πνπ ζα 

πξέπεη λα εθαξκόδεη ζύζηεκα HACCP-ζε Α θαη Β ζπζθεπαζία(Α θαξηέιεο ησλ 30 ηεκαρίσλ θαη Β ραξηνθηβώηην) κε ηηο απαξαίηεηεο 

ελδείμεηο (αξ. σνζθνπηθνύ θέληξνπ, θαηεγνξίαο απγνύ Α΄, εκεξνκελία ιήμεο θ.ιπ.). 

 

ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ 

         Ρα λσπά ηξόθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο (νπσξνιαραληθά) ζα πξέπεη λα είλαη θξέζθα(ην αλώηεξν ηξηώλ εκεξώλ- γηα ηα 

νπσξνιαραληθά επνρήο),  α΄ πνηόηεηαο πξνζθάηνπ ζπιινγήο, λα είλαη πξαθηηθά απαιιαγκέλα από ρώκαηα, ιάζπε, θαη θάζε 

άιιεο ξύπαλζεο, αλόξγαλεο ή νξγαληθήο ύιεο.  

         Ρα πξντόληα πξέπεη λα είλαη επαξθώο αλαπηπγκέλα, αιιά όρη ππεξβνιηθά, θαη νη θαξπνί λα βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό 

ζηάδην σξίκαλζεο θαη λα κελ είλαη ππεξώξηκνη.  

 Δπηπιένλ λα κελ είλαη ηερλεηά ρξσκαηηζκέλα, πξνζβιεκέλα από παξάζηηα ζε ζεκαληηθό βαζκό ή λα παξνπζηάδνπλ 

αιινίσζε ηεο ζπζηάζεσο ή ησλ νξγαλνιεπηηθώλ ραξαθηήξσλ. Λα κελ είλαη πξντόληα από θπηά  ξαληηζκέλα κε θπηνθάξκαθα 

(όπσο παξαζείν θ.η.ι.), πξέπεη λα είλαη ζπιιεγκέλα πξν ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ από ην πνπξγείν Γεσξγίαο θαη λα κελ 

πεξηέρνπλ θαηάινηπα επηθίλδπλσλ νπζηώλ. 



 Ζ ζπιινγή, ε ζπληήξεζε θαη ε κεηαθνξά ζα πξέπεη λα ηεξνύλ όινπο ηνπ όξνπο πγηεηλήο ζύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα 

λνκνζεζία. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο αγνξάδεη ηα λσπά ηξόθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο (νπσξνιαραληθά) απεπζείαο από 

παξαγσγό, ν παξαγσγόο πξέπεη λα δηαζέηεη  Πύζηεκα Νινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ ή AGROSYSTEM.  

 

 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 

    - Ρα θαηεςπγκέλα είδε (όπσο ςάξηα, αξλί, νπσξνιαραληθά θ.η.ι.) ζα πξέπεη λα είλαη α΄  πνηόηεηαο, επώλπκα 

ζπζθεπαζκέλα θαζαξηζκέλα θαη επξείαο θαηαλάισζεο, ζα πξέπεη λα πιεξνύλ όινπο ηνπο όξνπο πγηεηλήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπληήξεζεο ηνπο ζηνλ ρώξν απνζήθεπζεο ,θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ηελ δηαλνκή, ζύκθσλα πάληα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο ζηε ζπζθεπαζία ( άξζξν 93  ηνπ Θώδηθα ηξνθίκσλ – 

πνηώλ).   

            Γηα ηα θαηεςπγκέλα αιηεύκαηα ηζρύνπλ νη εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο ζε όηη αθνξά ηελ επηζεώξεζε, εηζαγσγή, δώλε 

αιίεπζεο, επεμεξγαζία, ζπληήξεζε, ηεκαρηζκό, κεηαθνξά θ.ι.π. Ρν βάξνο ηνπ θάζε  θαηεςπγκέλνπ ςαξηνύ  δελ ζα είλαη 

κηθξόηεξν από 280 γξακκ. 

   Όζνλ αθνξά ην θαηεςπγκέλν αξλί θαη ηελ θαηεςπγκέλε γαινπνύια ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη από δώα πγηή, λα έρνπλ ππνζηεί 

ην πξνβιεπόκελν από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θηεληαηξηθό έιεγρν θαη λα έρνπλ θξηζεί θαηάιιεια γηα θαηαλάισζε. 

 

ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ 

 -Ρα δε είδε ηξνθίκσλ κε εηδηθώο θαηνλνκαδόκελα ζα πξέπεη λα είλαη α΄  πνηόηεηαο, επώλπκα θαη επξείαο θαηαλάισζεο. 

Όπσο θαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη όξνη ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπο, θαηά ηελ απνζήθεπζε 

θαη κεηαθνξά ηνπο. 

Όηαλ έλα είδνο ζα θξίλεηαη από ηνπο αξκόδηνπο γηα ηελ παξαιαβή όηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, ή όηη δελ 

ηθαλνπνηεί απόιπηα ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζα απνξξίπηεηαη θαη ζα αληηθαζίζηαηαη από άιιν ηεο αξεζθείαο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ κέζα ζηελ επόκελε ώξα ηεο ίδηαο εκέξαο όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο  1,2,5,6,9,11  θαη 12 ηεο Γηαθήξπμεο θαη κέζα 

ζην επόκελν 24σξν όιεο  ηηο  ππόινηπεο θαηεγνξίεο   ηξνθίκσλ. Ρν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην Μελώλα Γέθπξα  θαη ηα Γηακεξίζκαηα. 
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