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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ».

Θέμα:  «Διενέργεια  δημόσιας  διαβούλευσης  των  τεχνικών  προδιαγραφών  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
(CPV: 15411110-6)».

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 11/5-1-2016 εγκυκλίου της ΕΠΥ, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Λαϊκό» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών 
«ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» (CPV: 15411110-6).

1.  Η  διάρκεια  της  διαβούλευσης  ορίζεται  σε  μία  (1)  εβδομάδα  από  την  ημέρα  της 
ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ήτοι από την Τετάρτη 20.4.2016 έως και 
την  Τετάρτη  27.4.2016.  Σε  περίπτωση  τροποποίησης  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  ως 
αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για 
τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

2.Οι ενδιαφερόμενοι  αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι  οποίες έχουν 
αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις 
παρατηρήσεις του στο Τμήμα Γραμματείας (πρωτόκολλο) του νοσοκομείου ή με φαξ στο 
213-2061638.

3.Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την 
οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί 
η  μέγιστη  δυνατή  συμμετοχή  προμηθευτών,  εξασφαλίζοντας  όμως  την  ποιότητα  των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

4.Μετά την οριστικοποίηση τους, το Νοσοκομείο μας θα προκηρύξει πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή ελαιολάδου.

Εσωτερική διανομή:                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών                                            

     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Τεχνικές προδιαγραφές ελαιολάδου

Α. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με βαθμό οργανοληπτικής αξιολόγησης μεγαλύτερης ή 
ίσης με 6,5 και ελεύθερη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, ≤1%. Τα λοιπά 
χαρακτηριστικά του να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

Β. Να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και με τις 
εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις .

Γ. Να προέρχεται από τυποποιητήρια-συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα. 

Δ. Η συσκευασία να είναι σε δοχεία 5 λίτρων, από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα.

Ε. Η κάθε συσκευασία να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται 
μετά την πρώτη χρήση και να φέρει ετικέτα, σύμφωνη με τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 
1019/2002 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και με τις διατάξεις της 
Υπουργικής Απόφασης 275610/2003 (ΦΕΚ 1616/2003). 

ΣΤ. Στη συσκευασία αναγράφονται υποχρεωτικά με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο 
τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις : 

1. Η ονομασία πώλησης του προϊόντος 
2. Πληροφορίες για την κατηγορία του προϊόντος 
3. Η καθαρή ποσότητα του περιεχόμενου προϊόντος, εκφρασμένη σε μονάδες όγκου. 
4. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 

συσκευαστή. 
5. Η ημερομηνία της ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος. 
6. Ο αριθμός της παρτίδας. 
7. Οι συνθήκες διατήρησης του προϊόντος. 
 Όλες οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στην κύρια ετικέτα επί της 

συσκευασίας και να παρουσιάζονται στη Ελληνική γλώσσα με χαρακτήρες ευανάγνωστους, 
ανεξίτηλους και ευδιάκριτους σε σχέση με το μέγεθος της ετικέτας ώστε να ξεχωρίζουν από 
το υπόβαθρο στο οποίο είναι τυπωμένες και να διακρίνονται σαφώς από το σύνολο των 
άλλων γραπτών ενδείξεων και σχεδίων που μπορεί να υπάρχουν στη σήμανση.  Ωστόσο οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που αφορούν τις πληροφορίες για την κατηγορία του ελαιολάδου, 
τον παρασκευαστή/ συσκευαστή, τον αριθμό παρτίδας και τις συνθήκες διατήρησης, 
μπορούν να αναγράφονται και στην βοηθητική ετικέτα.

Ζ. Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση εφαρμογής HACCP ή ISO για όλα τα 
στάδια παραγωγής Επεξεργασίας, Τυποποίησης, Αποθήκευσης και Διακίνησης των 
χορηγούμενων ειδών. 

ΕΛΕΓΧΟΣ

α) Μακροσκοπικός. β) Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής. 

Η προσκόμιση των δειγμάτων του ελαιόλαδου κρίνεται απαραίτητη και πρέπει να  
γίνει ταυτόχρονα με την κατάθεση της προσφοράς.
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