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Θέμα:  «Διενέργεια  δημόσιας  διαβούλευσης  των  τεχνικών  προδιαγραφών  ημίπαχου 
γάλακτος.»

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 
ημίπαχου γάλακτος (CPV: 15511000-3).

1.  Η  διάρκεια  της  διαβούλευσης  ορίζεται  σε  μία  (1)  εβδομάδα  από  την  ημέρα  της 
ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ήτοι από την Τετάρτη 13.4.2016 έως και 
την  Τετάρτη  20.4.2016.  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 ημίπαχου γάλακτος.

Εσωτερική διανομή:                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών                                            

     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το παστεριωμένο γάλα πρέπει:
Α. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία παστερίωσης που περιλαμβάνει την έκθεση 
σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,7ºC για 15΄’ η 
ισοδύναμος  συνδυασμός)  ή  σε  διαδικασία  παστερίωσης  που  χρησιμοποιεί 
διαφορετικούς  συνδυασμούς  χρόνου  και  θερμοκρασίας  για  την  επίτευξη 
ισοδύναμου αποτελέσματος
Β.  Αμέσως  μετά  την  παστερίωση  να  ψύχεται  το  συντομότερο  δυνατόν  σε 
θερμοκρασία  που  δεν  υπερβαίνει  τους  5º  C  στην  οποία  θερμοκρασία  και 
συντηρείται,  η  δε  διάρκεια  συντήρησης  του  καθορίζεται  με  ευθύνη  του 
παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (5) ημέρες συμπεριλαμβανομένης 
και της ημερομηνίας παστερίωσης.
Γ.  Στην  συσκευασία  του  παστεριωμένου  γάλακτος  πρέπει  να  αναγράφονται  οι 
ενδείξεις:

1) «παστεριωμένο» και γάλα
2)  το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος 
3) η διάρκεια και η θερμοκρασία συντήρησής του. 
4) Επιπλέον μπορεί να αναγράφεται και η ένδειξη «φρέσκο» .
5) Οι  ενδείξεις  πρέπει  να είναι  σε  εμφανές σημείο της  συσκευασίας  και  με 

ευδιάκριτους χαρακτήρες.
Δ. Να πληροί τα μικροβιολογικά κριτήρια που ορίζονται στο κεφ.ΙΙ του Π.Δ. 56/95.
ΣΤ. Tο «ημίπαχο γάλα» πρέπει να περιέχει: 

Λίπος 1,5%
Νοθείες γάλακτος θεωρούνται: :
1. 1.Η προσθήκη νερού
2. Η μικρότερη η μεγαλύτερη αφαίρεση λίπους.
3. Η προσθήκη νερού και η αφαίρεση λίπους.
4. Η προσθήκη συντηρητικών.
5. Η ανάμειξη τεχνητού γάλακτος με πραγματικό.

Η. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να παραλαμβάνεται με ημερομηνία της ημέρας 
που έγινε η παστερίωση η την επομένη.
Ι.  Η  συσκευασία  του  θερμικά  επεξεργασμένου  γάλακτος  πρέπει  να  πληροί  όλους  τους 
όρους υγιεινής .Δεν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν 
δυνατόν  να  θέσει  σε  κίνδυνο  την  ανθρώπινη  υγεία  η  να  αλλοιώσει  την  σύσταση  του 
γάλακτος η να ασκήσει επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτικές του ιδιότητες. 
Κ.  Το  «ημίπαχο  γάλα»  θα προμηθεύεται  σε  συσκευασία  του  1  λίτρου  με  καπάκι.  Στην 
συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται εντύπως η ημερομηνία της παστερίωσης και 
η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 
Λ.  Οι  συσκευασίες  γάλακτος   πρέπει  να  παραδίνονται  στο  Νοσοκομείο  σε  κιβώτια  με 
εσωτερικά χωρίσματα και να έχουν χειρολαβές ώστε να προστατεύονται στις μετακινήσεις. 
Οι συσκευασίες (κιβώτια ) πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή.
Μ. Η μεταφορά του γάλακτος από τον προμηθευτεί πρέπει να πραγματοποιείται με 
ειδικά  φορτηγά  με  θάλαμο  ψύξης  με  καταγραφικό  ούτος  ώστε  να  μπορεί  να 
διαπιστωθεί η θερμοκρασία συντήρησης κατά της μεταφορά, η οποία δε θα πρέπει 
να ξεπερνά τους 5º C. 
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