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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

1
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

_________________________________ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ         

ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»  

Δ/νση:     Λεωφ.  Αλεξάνδρας 171 – 115  22  ΑΘΗΝΑ                      Αθήνα,      19-11-20   

 Τηλ:. 210 64 09 000 ,  Fax: 210 64 20 146                                                                     Αρ. Πρωτ     33253  /1300-909 

_________________________________ 

Δ/νση :  Διοικητικού –Oικονομικού  

Υποδ/ση : Οικονομικού                                             

Τμήμα : Προμηθειών    

Πληροφορίες : Κάτσιου Ζωή        

Τηλ. : 210 – 64 09 644-144        

Fax : 210 – 64 20 146       

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 75(ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ )  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ CPV 15411110-6  

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) 

μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ,  ως έχουν τροποποιηθεί και  ισχύουν σήμερα .
 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

3.Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά 

/υπηρεσίες. 

4. Tην υπ αριθμ   588/8-9-20          Aπόφαση  ΔΣ  για την  έγκριση πίστωσης   17.967,00€ για 

ένα έτος  και  διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού προμήθειας    ελαιολάδου CPV  15411110-
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6, για την κάλυψη των αναγκών  του    Νοσοκομείου,   την    έγκριση της   διακήρυξης μετά των 

τεχνικών προδιαγραφών   

5.  Tην ΑΔΑ  6ΛΜΨ469ΗΔ8-ΜΝΛ     Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης  

                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των   

εξής ειδών:  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ CPV 15411110-6  

 

 

ως αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών μας, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης   17.967 ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν 

δακτυλογραφημένη  προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις                                                                                                                                                   

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 10.00πμ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει 

αποσφράγιση των  φακέλων  από  την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. 

agsavvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Tεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο. 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα 

τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 

 

Οικονομικά στοιχεία Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus προσφερομένων 

ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          +    + 

(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ) 

   

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της 

οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές. 

Άρθρο 1
ο 

Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα στα 

χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 
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υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι 

προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    

ενδείξεις που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά”. Τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης 

μέσα στον  κυρίως φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”. 

5. Τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε 

απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και 

τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ. 

6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 

των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 

μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του 

ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, 

πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που 

είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.   

8. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική 

όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον 

αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  

9. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν 

αυτοκόλλητη ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  καθώς 
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και τον αύξοντα  αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται 

στο Τμήμα Προμηθειών. 

10.Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά την  

κρίση της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 

11.Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα είδη 

που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον 

πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους 

για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται 

αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.  

12.Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και της 

ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα 

αρχή ειδοποιεί μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
 

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες 

 

Yπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα στην οποία να 
αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παρ .1 αρθρου 73 Ν 
4412/2016. 
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον 
ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
υποβάλλεται εκ μέρους του Νόμιμου 
εκπροσώπου .  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα , 
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού , 
όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης  
του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, ή το αρμοδίως  
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης.  
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
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Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο 
κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 
 
13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων 

«προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική κατακύρωση του 
διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές  

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη  στις αποθήκες του    

Νοσοκομείου. 

    Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:  

 α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

     Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ  και να 

αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών: : Τμηματικά ανάλογα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου  

Σημείωση : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο 

που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική 

αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν   

Άρθρο 3ο  – Μεταφορά - Παράδοση - Παραλαβή. 

 

Α) H μεταφορά των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά 

μέσα του προμηθευτή μέχρι την Αποθήκη Τροφίμων και σε ώρες που θα ορίζονται από το 

Τμήμα Διατροφής. 

 

Β) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή του 

Νοσοκομείου. 

Γ) Αντικείμενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι: 

1. Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που 

χρησιμοποιεί για τα είδη του ο προμηθευτής. 

2. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον 

προμηθευτή. 

3. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κ.τ.λ. 
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4. Λήψη δειγμάτων, κατά την κρίση της, για Χημικό, Μικροβιολογικό κ.τ.λ. έλεγχο, 

συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται τα 

οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (είδος, ποιότητα, ποσότητα, 

παραγωγός ή συσκευαστής ή εισαγωγέας, προμηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για την 

αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του προϊόντος). 

5. Έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής, της 

κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των 

παραδιδομένων από τον προμηθευτή ειδών. 

6. Η παραλαβή των ειδών  η σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής. 

7. Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη 

αντιστοίχου πρακτικού παράβασης ή απόρριψης, που θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

 Ημερομηνία παραγγελίας. 

 Ποσότητα. 

 Είδος. 

 Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης. 

 Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νοσοκομείο. 

 Εάν η παράβαση έχει γίνει κατά το παρελθόν. 

 Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις 

αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει. 

 Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία. 

8. Κατά την παραλαβή των ειδών και κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών μπορεί να παρίσταται 

σαν συμβουλευτικό όργανο της επιτροπής παραλαβής ο Τεχνολόγος τροφίμων. 

Δ)  Τηρούμενη  διαδικασία σε περίπτωση που το παραδιδόμενο είδος κρίνεται ότι δεν πληροί 

τους όρους της σύμβασης: 

α) Σε περίπτωση που η επιτροπή  αρνείται  ομόφωνα  η κατά πλειοψηφία την παραλαβή των 

ειδών γιατί κρίνει ότι μπορεί  να είναι  ακατάλληλα προς  βρώση (ουσιώδεις μακροσκοπικές 

αλλοιώσεις  παρουσία εντόμων  ή ξένων σωμάτων ) ή ακατάλληλα για κατανάλωση( σήμανση, 

ενδείξεις κ.τ.λ.) , να μην τα επιστρέφουν αλλά να καλούν αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου 

μας, ανάλογα  με το είδος και σε περίπτωση που δεν μπορέσει  να παρευρεθεί ο αρμόδιος 

υπάλληλος , να παραλαμβάνονται με επιφύλαξη  προκειμένου να εξετασθούν την επόμενη 

ημέρα.. 

α1. Σε περίπτωση  που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως, τότε αν μεν είναι θετική, ο 

προμηθευτής  υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη  αμέσως , διαφορετικά το Νοσοκομείο  

έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο  σε βάρος του προμηθευτή , η Δε 

επιτροπή να συντάξει πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, αν 

Δε είναι αρνητική, τότε το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραλάβει τα είδη. 
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α2. Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος  Δε γίνεται αμέσως , τότε ο προμηθευτής 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως , διαφορετικά  το Νοσοκομείο  έχει το δικαίωμα 

να τ΄αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος  του προμηθευτή , όταν  Δε εκδοθεί το 

αποτέλεσμα , αν μεν είναι θετικό,  θα επιβληθούν  οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον 

προμηθευτή, αν Δε είναι αρνητικό , ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 

α3. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία, ο 

προμηθευτής έχει το δικαίωμα  της διαιτησίας. Δηλαδή,  μπορεί να κληθεί ο Διευθυντής  του 

Νοσοκομείου , ή ο νόμιμος αναπληρωτής του για την επίλυση της διαφοράς. 

α4. Αν ο Διευθυντής συμφωνήσει με την κατά πλειοψηφία απόρριψη των ειδών, τότε ισχύουν τα 

ανωτέρω αναφερόμενα. Αν όμως ο Διευθυντής ή  ο νόμιμος αναπληρωτής  του δεν 

 συμφωνήσουν με την απόρριψη της παραλαβής των ειδών τότε τα είδη παραλαμβάνονται 

κανονικά  και ο προμηθευτής απαλλάσσεται. 

α5. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα σε περίπτωση   απόρριψης  των ειδών για λόγους 

ποιότητας , να ζητήσει δειγματοληψία , οπότε εφαρμόζεται η προαναφερθείσα διαδικασία. 

β. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των 

ειδών γιατί κρίνει ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται , τότε  ο προμηθευτής 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα   

να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο  σε βάρος του προμηθευτή , η Δε επιτροπή να 

συντάξει  πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

β1. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία , ο προμηθευτής 

έχει το δικαίωμα  της διαιτησίας , οπότε εφαρμόζονται οι παραπάνω παράγραφοι α3,α4, περί 

διαιτησίας. 

Ε. Σε περίπτωση προσκόμισης  ειδών τα οποία στερούνται ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα, Δε 

θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα συντάσσεται πρακτικό παράβασης. 

ΣΤ. Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή  ή τον εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπό του, ο 

οποίος  θα πρέπει να είναι ενήλικος και εγγράμματος, ώστε να μπορεί να υπογράψει τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ζ. Στο πρωτόκολλο  παραλαβής θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος , η ποσότητα , ο 

χαρακτηρισμός  της ποιότητας , κατηγορίας , ο τόπος  προέλευσης , καθώς και κάθε άλλο 

διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου προϊόντος  και θα υπογράφεται από τον προμηθευτή. 

Η. Το πρακτικό παράβασης  ή απόρριψης  θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται  και 

στο πρωτόκολλο παραλαβής , όπως επίσης και τη διαπιστωθείσα  παράβαση . 

Θ. Ο προμηθευτής  θα υπογράφει  το ανωτέρω   πρακτικό και θα σημειώσει τις τυχόν 

παρατηρήσεις του. 
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Ι. Σε περίπτωση που ο  προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος  του αρνείται να υπογράψει στα 

ανωτέρω  πρακτικά, ή Επιτροπή   Παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει . Επίσης μπορεί να 

δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις  του προμηθευτή. 

ΙΑ. Ο προμηθευτής  υποχρεούται  να δίνει στην Ε.Π. κάθε πληροφορία σχετική με το 

χορηγούμενο είδος. 

Άρθρο 4o Κυρώσεις 

Α) Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί από το Νοσοκομείο ποιοτικά εκτρεπόμενο, το 

Νοσοκομείο μπορεί, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να καθορίσει εκπτώσεις επί 

της τιμής του είδους και πέραν τούτου να επιβάλλει και ποινή. 

Β) Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να φέρει τα είδη στο  Νοσοκομείο ή 

παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα φέρει καθόλου, ή 

σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή Παραλαβής και μη αντικατάστασής τους 

στην ταχθείσα προθεσμία, τότε το Νοσοκομείο μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα 

από το ελεύθερο εμπόριο, αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς για τις τιμές και την ποιότητα  των 

ειδών (π.χ. Δελτίο Πιστοποίησης  Τιμών του Τμήματος Προστασίας Καταναλωτή της Δ/νσης 

Εμπορίου  της Νομαρχίας  Αθηνών) οπότε η τυχόν επιπλέον  διαφορά τιμής μεταξύ της 

συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου  αγοράς, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη  

δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή,  βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε 

βάρος του μετά από απόφαση του  Νοσοκομείου. 

Γ)  Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει το Νοσοκομείο να διαβιβάσει την Υπηρεσίας μας 

το δελτίο παραγγελίας προς το συμβασιούχο προμηθευτή, το σχετικό πρακτικό παράβασης, το 

πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών  από το ελεύθερο εμπόριο, Δελτίο Αποστολής και το  

Τιμολόγιο αγοράς . 

Δ) Το Νοσοκομείο για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον προμηθευτή, μετά από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις δηλαδή σύσταση, 

πρόστιμο, κήρυξη εκπτώτου από όλη τη σύμβαση. 

Ε) Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσεων, 

που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια. 

ΣΤ) Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκομείου κατά του 

προμηθευτή, θα κρατούνται, μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, απ’ αυτά που έχει να 

πάρει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα 

βεβαιούνται σας Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως 

Δημοσίων εσόδων. 

Άρθρο 6o – Ποιοτικοί Έλεγχοι – Δειγματοληψία. 

Α. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε :  1. Mακροσκοπικούς και 

         2. Εργαστηριακούς 
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Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν :  

1.  Το Χημικό  

2.  Το Μικροβιολογικό 

3. Τον Παρασιτολογικό 

4. Τον Τοξικολογικό  κ.τ.λ. 

Β. Οι ανωτέρω έλεγχοι  διενεργούνται (διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου, λήψη δειγμάτων και 

αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο) από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές, Κτηνιατρικές κ.τ.λ. 

Υπηρεσίες, από τις επιτροπές Παραλαβής, οι οποίες σε κάθε παραλαβή διενεργούν και τον 

μακροσκοπικό έλεγχο. 

Όσο για τον εργαστηριακό, δηλαδή τη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους στα αρμόδια  

εργαστήρια, τον διενεργούν  όποτε τον θεωρούν σκόπιμο ή οπωσδήποτε  σε κάθε περίπτωση 

αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις  διενέργειας 

εργαστηριακού ελέγχου οι Ε.Π. ή στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή 

καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες  (Δ/νση Υγιεινής Αθηνών, τηλ. 210-64.64.372,  Δ/νση 

Κτηνιατρικής Αθηνών, τηλ. 210-52.34.987 και 210-52.28.066,   Δ/νση Γεωργίας Αθηνών, τηλ. 

210-52.33.890 –891,  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης – Ηρώων Πολυτεχνείου 4)  οι οποίες 

ελέγχουν  μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στη λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο 

εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 

Γ. Όταν διενεργείται δειγματοληψία, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ,  είναι 

απαραίτητη  η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα 

υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση  που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος  του 

αρνείται  να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο  δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο 

πρωτόκολλο  ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει» και διενεργεί  

κανονικά τη δειγματοληψία. 

Δ. Γενικότερα κατά τη διενέργεια  δειγματοληψίας πρέπει  να τηρούνται οι όροι  που 

καθορίζονται στα «περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα  Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) ή σε 

περίπτωση  μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κ.τ.λ.) τα οριζόμενα στις 

ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται  και 

στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο 

πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 

Ε. Σε περίπτωση  μη κανονικού δείγματος  η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται  από τη 

δειγματίζουσα  Υπηρεσία (Νοσοκομείο ή αρμόδια Υπηρεσία) . 

ΣΤ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη 

κανονικό – νοθευμένο, τότε ή δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 

Άρθρο 5
ο
 – Υποβολή ενστάσεων. 
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    Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.   

 

Άρθρο 4
ο  

 - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

     Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 

γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά 

ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%  (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον 

πρόκειται για παροχή υπηρεσιών). 

 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή  το 

Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν 

κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη 

πρόσκλησή του σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην 

πραγματοποίηση της προμήθειας. 

 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή 

υπηρεσιών). 

Άρθρο 5
ο
- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον προβλέπεται).  

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις  θα ισχύει για  τρία χρόνια 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  μονομερώς από το 

Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων.  

 To Noσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη 

προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν 
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από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων 

των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  

 

Άρθρο 6
ο 
- Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του 

σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την 

προσφορά του και τη σύμβαση. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 

παρ.3 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  

για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α.5143/ΦΕΚ 

3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ. 

3 του Ν4412/16). 

 Ποσοστό  0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για 

τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/ΦΕΚ 969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά 

την αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3 του  

Ν.3580/2007).    

 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω 

κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος 

εισοδήματος είναι 8%. 

 

Η Πρόεδρος ΔΣ- Διοικήτρια  

 

α.α. 

O Aναπληρωτής  Διοικητής 

 

Χρήστος Φασιανός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    A                                                    ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ. ΝΟ 75 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ CPV 15411110-6  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΙΔΗ 

      CPV                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ     

     15411110-6         Ελαιόλαδο  

 

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Δαπάνη 

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε 

συσκευασία των 5 λίτρων 

5300 λίτρα  3€ 15900€ 

 + 13% ΦΠΑ 2067€ 

 Συνολική δαπάνη 17967€ 

 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρεί τους όρους του 

Κ.Τ.Π (άρθρα 70, 71, 73, 75) και τα παραρτήματα Ι  και Ι Ι ,  καθώς και τις  ισχύουσες 

Υγειονομικές και Κοινοτ ικές Διατάξεις.  

   

   ΓΕΝΙΚΑ  

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι extra παρθένο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( 1 )  και να έχει 

παραχθεί απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους.  

Να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να μην παρέχει από τις  

οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης κατά την παραγωγή του, 

ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας του.   

 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:  Ως "Παρθένο Ελαιόλαδο Εξαιρετικό" θεωρείται σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 2568/91 της ΕΟΚ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) α ριθ. 1234/2007, και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι  1 α  το ελαιόλαδο που παράγεται από  καρπούς ελιάς και που είναι:   
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  1. Υγιείς,  απαλλαγμένοι από ξένες ύλες,  εντομοκτόνα, σκουλήκια, έντομα κλπ. καλά 

πλυμένοι και καθαροί.   

 2. Η παραγωγή του ελαιόλαδου από τους καρπούς τη ς ελιάς να γίνεται σε ελαιοτριβεία 

που λειτουργούν µε άδεια της αρμόδιας κρατικής αρχής.  

 3. Για την παραγωγή του να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο μηχανικά μέσα 

χωρίς οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία εκτός από την πλύση με νερό, την καθίζηση, τη 

φυγοκέντριση και τη διήθηση.  

  4. Να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης, ευρωτίασης και να µην παρέχει 

από τις οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά, ενδείξεις χρησιμοποίησης κατά την 

παρασκευή του ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας και συντή ρησης. 

Επίσης να μην εμφανίζει γεύση όξινη, πικρή, μπαγιάτικη, ευρωτιώδη ή µε οποιοδήποτε 

τρόπο προκαλούσα απέχθεια. Να είναι στην πράξη απαλλαγμένο από σάπωνα, να µην 

περιέχει ξένες προς αυτό ουσίες γενικά, ούτε μούργα.  

 5. Να μην περιέχει βαρέα δηλητηρι ώδη μέταλλα, ως και υπολείμματα διαλυτικών 

μέσων. Να µην περιέχει οποιαδήποτε συντηρητικά μέσα. Να μην περιέχει τοξικές 

ουσίες (εντομοκτόνα, κλπ) των οποίων η περιεκτικότητα να είναι μεγαλύτερη του 

0,001%.   

 6. Να είναι αυτούσιο και όχι από ανάμιξή του, μ ε άλλα λάδια που προέρχονται από 

άλλους καρπούς ή µε λάδια ζωικής προέλευσης, σπορέλαια και ελαιόλαδα ακατάλληλα 

για βρώση, ή ελαιόλαδα που έχουν παραχθεί από την ανασύνθεση λιπαρών οξέων 

πυρηνέλαιου με γλυκερίνη.  

  7. Πρέπει να είναι διαυγές στη θερμοκρα σία των 20 ο  C και να έχει τη φυσική 

χαρακτηριστική ιδιάζουσα οσμή και γεύση του παρθένου ελαιόλαδου.  

Απαγορεύεται ο χρωματισμός του με οποιαδήποτε χρωστική ή άλλη ουσία που μπορεί 

να προκαλέσει έμμεσα τεχνητό χρωματισμό. Το χρώμα του να είναι αργυρόχρουν έως 

αχυροκίτρινο, ενίοτε και πρασινοκίτρινο.  

Το παραδιδόμενο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ  του Άρθρου 71 ( 1 )   του 

Κ.Τ.Π. και του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ'αριθ. 2568/91: 

  ΟΞΥΤΗΤΑ 0,2 -0,8% 

  Κ270 ≤ 0,20  

  Κ232 ≤ 2,5  

  ΔΚ  ≤ 0,001  
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  ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ (Merg /Kg) ≤ 20  

  ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ > 0 και ενδιάμεση τιμή 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ=0  

  ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΜG/KG) < 0.2  

  ΚΗΡΟΙ ≤ 250  

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΟΛΩΝ ≥1000  

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ no 2 0  14677 -14705 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (mg KOH/g ελαιολάδου 184 -196) 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΩΔΙΟΥ (Wijs)  75 -94. 

  ΣΙΔΗΡΟΣ 5 mg/Kg  

  ΜΟΛΥΒΔΟΣ 0,1 mg/Kg  

  ΑΡΣΕΝΙΚΟ 0,1 mg/Kg  

  ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ  %: 1,3 µέγιστο  

  ΔΙΟΞΙΝΕΣ 0,75 pg WHO –  PCDD/F-TEQ/gr λίπους  

  ∆ΙΑΦΟΡΑ ECN42-HPLC ΚΑΙ ECN42 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙ-  ΣΜΟΣ :  0,2 µέγιστο.  

  Περιεκτικότητα σε οξέα:  

  (α) Μυριστικό %: 0,05 μέγιστο. (β) Λινολενικό %: 0,9 μέγιστο.  

  (γ)   Αραχιδικό %: 0,6 μέγιστο. (δ) Εικοσανικό %: 0,4 μέγιστο.  

  (ε)  Βεχενικό %: 0,2 μέγιστο. (στ)  Λιγνοκηρικό %: 0,2 μέγιστο.  

       (ζ)  Σύνολο των trans ισομερών του ελαϊκού οξέος %: 0,05 μέγιστο.   

       (η) Σύνολο των trans ισοµερών του λινελαϊκού οξέος + των trans ισοµερών του 

λινολενικού οξέος %: 0,05 μέγιστο  

  Υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105 οC (µε τη μέθοδο της ξυλόλης):  < 0,1%.  

  Αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα ουσίες:  < 0,1%.  

   

 Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αυτόματη τροποποίηση, 

ανάλογα µε τις εκάστοτε νέες τροποποιήσεις του σχετικού Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ'αριθ. 

2568/91 και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν. 29/2012 το ελαιόλαδο θα πρέπει vα παραδίδεται 

συσκευασμένο σε δοχεία των 5 λίτρων των (4,460 περίπου Kgr) ,  απόλυτα καινούργια 

και εντελώς αμεταχείριστα, αεροστεγώς κλεισμένα και του αυτού καθαρού βάρους. Η 
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συσκευασία θα πρέπει να διασφαλίζει το αμετάβλητο της σύστασης από την επίδραση 

του περιβάλλοντος, τη γνησιότητα του προϊόντος,  καθώς και το αμετάβλητο των 

επιγραφών του όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και οι 

συσκευασίες αυτές θα είναι εφοδιασμένες με σύ στημα ανοίγματος που θα 

καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.  

Το παραδιδόμενο προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά ή πλαστικά HDP ή HDPE 

των 5 l i t ,  σύμφωνα με τις συνθήκες και διαχειριστικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου.  

Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα με χαρακτήρες 

ευανάγνωστους, ανεξίτηλους της αυτής γραμματοσειράς ιδίου μεγέθους και 

χρώματος μεταξύ τους 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, οι εξής πληροφορίες ΕΦΕΤ (ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ)    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ: 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ  

1.  Η ονομασία πώλησης -  εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο,  

2.  Η ποιοτική κατηγορία «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από 

ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους»,  

3.  Ο  προσδιορισμός της καταγωγής,  

4.  Η καθαρή ποσότητα του όγκου (5 l i t ) ,   

5.  Το Όνομα ή η Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυν ση του παραγωγού ή συσκευαστή,  

6.  Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του,  

7.  Ο  αριθμός παρτίδας τυποποίησης,   

8.  Οι συνθήκες διατήρησης,   

9.  Ο  αλφαριθμητικός κώδικας έγκρισης.  

 

   ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ  

Μεταξύ των προαιρετικών ενδείξεων που δύνανται να αναγράφονται στη  σήμανση 

ενός ελαίου πρέπει,  όπου εφαρμόζονται,  να πληρούν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  

 α) η ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» μπορεί να αναγράφεται μόνο για τα παρθένα 

ελαιόλαδα ή τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερο από 27° C 

κατά την πρώτη μηχανική πίεση του ελαιοπολτού, με παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής 

με υδραυλικά πιεστήρια  
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 β) η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ» μπορεί να αναγράφεται μόνο για τα παρθένα 

ελαιόλαδα ή για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερους 

από 27°C με  διήθηση ή με φυγοκέντρηση του ελαιοπολτού,  

 γ) οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στη γεύση/ή 

στην οσμή να αναγράφονται (για το εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο) 

μόνον αν βασίζονται στα αποτελέσματα αναλυτικής μεθόδου,  η οποία προβλέπεται 

από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.2568/91,  

δ) η ένδειξη της οξύτητας ή της ανώτατης οξύτητας μπορεί να αναγράφεται μόνον αν 

συνοδεύεται από την ένδειξη, με χαρακτήρες του ιδίου μεγέθους και στο ίδιο οπτικό 

πεδίο, του δείκτη υπεροξειδίων, τ ης περιεκτικότητας σε κηρούς και της απορρόφησης 

στο υπεριώδες φως, που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 

2568/91.  

 

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που αφορούν:  

• Την ονομασία πώλησης.  

• Τον προσδιορισμό της καταγωγής.  

• Τον αλφαριθμητικό κωδικ ό έγκρισης (μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα).  

 • Την καθαρή ποσότητα.  

 •Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας η οποία πρέπει να αναγράφεται στην 

κύρια ετικέτα. Ως κύρια ετικέτα νοείται αυτή που συσχετίζεται με το κύριο οπτικό 

πεδίο. «Κύριο οπτικό πεδίο»  θεωρείται το οπτικό πεδίο της συσκευασίας το οποίο 

είναι το πιο πιθανό να δει ο καταναλωτής με την πρώτη ματιά, κατά το χρόνο της 

αγοράς, και το οποίο δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να αναγνωρίζει αμέσως 

ένα προϊόν όσον αφορά το χαρακτήρα ή τη φύση του και κατά περίπτωση, την 

εμπορική του ονομασία.  

Τα δοχεία των 5 λίτρων θα παραδίδονται συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) μέσα σε 

ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα κλεισμένα και ασφαλισμένα.  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  πέντε (5) λίτρων    

ΒΑΣΗ:  Διαστάσεις 115Χ147mm   

ΥΨΟΣ :  332  

ΠΑΧΟΣ :  0,25 ΜΜ  

ΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗ :  GR/M2 0,24 D 2,8/2,8 (Ανοχή + 0,35)  
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ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ :  Τ3     

ΒΑΡΟΣ  ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ :  400+ 4%  

ΠΛΑΓΙΑ ΡΑΦΗ :  ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (SOUDRONIC)  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΡΑΦΗΣ :  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΟΡΜΟΥ ΑΚΡΩΝ :  ΛΕΥΚΗ (Φυσικό χρώµα επικασσιτέρωσης, ΟΧΙ 

Χρυσοβερνικωµένη ή Λιθογραμμένη ή ΧΡΥΣΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ ή ΛΙΘΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ)  

ΠΩΜΑ:  ΜΕ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΓΙΑ  ΑΔΕΙΑΣΜΑ  

ΤΟΥ  ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  

 

1. Το υλικό  και η κατασκευή των δοχείων να είναι αρίστης ποιότητας ώστε:     

  α. Να εξασφαλίζεται η συντήρηση του ελαιόλαδου για τον χρόνο διατηρησιμότητας 

τουλάχιστον.  

  β. Το περιεχόμενο ελαιόλαδο να µη προσβάλλει το δοχείο ούτε να προσβάλλεται απ’ 

αυτό.  

 2. Πλευρικές συγκολλήσεις -  προσαρμογή  πωμάτων σύμφωνα µε τον Κώδικα Τροφίμων 

(για τα λευκοσιδηρά).  

3. Τα πώματα να είναι ανάλογων διαστάσεων, ώστε να µην δυσχεραίνεται η στοίβαξη.  

 

Τα χαρακτηριστικά των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας των δοχείων των πέντε (5) λίτρων  

ή άλλης ανάλογης συσκευασίας  είναι τα  εξής:   

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούργια από καλή ποιότητα χαρτονιού.  

Βάρος χαρτονιού τουλάχιστον 670 g/m 2 .   

  Αντοχή χαρτονιού κατά mullen 190 lb/in2 .   

Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι τέτο ιες ώστε να είναι δυνατή η 

συσκευασία τεσσάρων (4) δοχείων πέντε λίτρων ή άλλης συσκευασίας, χωρίς να 

παραμένει κενός χώρος μεταξύ των δοχείων και των τοιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων.  

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ασφαλίζονται και να προσδένονται καλά, ώστε να α ντέχουν 

στις μεταφορές και στις εναποθηκεύσεις σε στήλες στοίβασμα. Για την ασφάλιση -  

περίσφιξη των χαρτοκιβωτίων να χρησιμοποιούνται αυτοκόλλητες ταινίες για την 

συγκόλληση τους.  

        

H ημερομηνία παράδοσης του ελαιολάδου να είναι το πρώτο τέταρτο το υ συνολικού 

χρόνου της διατηρησιμότητάς του  .  
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Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέτουν δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων, επί ποινή 

αποκλεισμού.      

 

   Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:  

   1 .  Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδι α Υπηρεσία και σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και 

άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει.  

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 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από  κατάλληλα 

διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή –  παρασκευή, 

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:   

       1ο ν  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  κατάλληλα διαπιστευμένους φορε ίς Πιστοποίησης από τον 

ΕΣΥΔ  για την παραγωγή –  παρασκευή των προϊόντων.  

       2ο ν  Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού –  παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε 

γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προμηθεύει τον συγκεκριμένο προμηθευτή με 

τα προϊόντα  εφόσον του ανατεθεί η σχετική προμήθεια.   

       3ο ν  Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και 

μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου.  

      Τα μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας 

Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος 

Μεταφοράς.  
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   Κατά την ώρα παράδοσης ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας  και 

να φέρει κατά την διάρκεια των χ ειρισμών παράδοσης των τροφίμων 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.  

    Τα είδη και οι ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, 

η οποία θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του 

τροφίμου,  πριν την παράδοση.   

 

 

 (1).  

  Από  αναλύσεις που έχουν γίνει στην  Φαρμακευτική Σχολή  Αθηνών για την 

χαρτογράφηση του ελληνικού ελαιόλαδου  προκύπτει ότι ελαιόλαδα της πατρίδας μας 

υπερέχουν σημαντικότατα σε υγειοπροστατευτικές ουσίες έναντι των ελαιόλαδων 

ανταγωνιστριών χωρών.  

  Σύμφωνα με τη μελέτη, που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2015 στις ΗΠΑ και που 

χρηματοδότησαν η εταιρεία Gaea και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, το ελληνικό 

ποιοτικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με πλούσια περιεκτικότητα σε 

ελαιοκανθάλη, αποτελεί «ασπίδα » για το καρδιαγγειακό σύστημα και πλεονεκτεί 

έναντι ελαιόλαδων άλλων χωρών με τα οποία συγκρίθηκε στην έρευνα.  

Η ουσία ελαιοκανθάλη «προδίδεται» από την πιπεράτη αίσθηση που αφήνει το λάδι 

στον λαιμό και αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα του ελαιολάδου. Η αν τιφλεγμονώδης 

ιδιότητά της είχε διαπιστωθεί σε εργαστηριακό επίπεδο, ήδη από το 2005.  

Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν στην πρώτη κλινική έρευνα που έγινε για τον 

σκοπό αυτόν στο Πανεπιστήμιο Davis των ΗΠΑ και στο Ερευνητικό Κέντρο Διατροφής 

του υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι λειτουργεί σαν 

φάρμακο, καθώς αποτρέπει τη δημιουργία θρόμβων με αποτέλεσμα να θωρακίζει την 

καρδιά και να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος και εγκεφαλικών.  
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              Κ.Τ.&Π.  Άρθρα (70, 71, 73,75) και παραρτήματα Ι  και  Ι Ι .   

    1    Κανονισμός 29/2012 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής 

της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιόλαδου.   

    2   Κανονισμός 1335/2013 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1335/2013 της 

Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιόλαδου.  

    3   Κανονισμός 1019/2002 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 της Επιτροπής της 13ης 

Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εμπορίας του  ελαιόλαδου (αντικαταστάθηκε από 

τον Κανονισμό 29/2012) &   ΚΥΑ  255610 /2003.  

    4   Κανονισμός (ΕE)  αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 

γεωργικών και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.92/72, (ΕΟΚ) αριθ.234/79, 

(ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου ΚΥΑ 323902/2009   

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για 

τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιόλαδου (ΦΕΚ 026/Β΄ -18.09.2009) Απόφαση αριθ. 

Α2-718 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31.07. 2014) Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) .  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.  
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     5   Κανονισμός 2568/91 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της  Επιτροπής της 11ης 

Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και 

των πυρηνέλαιων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού ως έχει τροποποιηθεί 

(Έχει τροποποιηθεί από τους Κανονισμούς. 3682/91/ΕΟΚ, 1429/92/ΕΟΚ, 1683/92/ΕΟΚ,  

1996/92/ΕΟΚ, 3288/92/ΕΟΚ, 183/93/ΕΟΚ, 620/93/ΕΟΚ, 177/94/ΕΟΚ, 2632/94/ΕΟΚ, 

656/95/ΕΟΚ, 2527/95/ΕΟΚ, 2472/97/ΕΟΚ. 282/98/ΕΟΚ, 2248/98/ΕΚ, 379/1999/ΕΚ, 

455/2001/ΕΚ, 2042/2001/ΕΚ, 796/2002/ΕΚ, 1989/2003/ΕΚ, 702/2007/ΕΚ, 640/2008/ΕΚ).        

      6   Κανονισμός 299/2013 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 299/2013 της 

Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

2568/1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και των 

πυρηνέλαιων καθώς και με τις μεθόδους  προσδιορισμού.  

      7   Κανονισμός 1348/2013 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1348/2013 της 

Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

2568/1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και τω ν 

πυρηνέλαιων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού.  

 

    ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ   

  1   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 ,  σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές.   

   2  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων 

διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα.  

   2.α .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της 22ας Οκτωβρίου 2007 

για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για 

ορισμένα γεωργικά προϊόντα . 

   3   Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικ ά με την επισήμανση, την 

παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.  

   4   Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ 

όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύετα ι το 

εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  
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 5    Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10
η ς

 

Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ ΕΚ όσον αφορά την 

αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.  

 6   Οδηγία 2008/5/ΕΚ  σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί ου.  

 7  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 ο δηγιών της Επιτροπής 

2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.  
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