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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
          1η  Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  
          Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ               : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                                                              
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                     Αθήνα:  20/10/2021 
ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                     Αρ. Πρωτ.:  13881 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΝΕΚ. ΚΟΥΡΟΥ                                               
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 213.20.61.369 
Fax   : 213.20.61.778 
e-mail   : prom@laiko.gr 
         
 

                                                                                                                    ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 
 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια 
ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ  για ένα (1) έτος,  για την κάλυψη των 
αναγκών του νοσοκομείου, (CPV  18935000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.805,78€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).» 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08-08-2016), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της 
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές 
προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 39/23-09-21 (Θ. 14ο – ΑΔΑ: 9ΨΘ64690Ω8-4ΗΛ ) Απόφαση Δ.Σ. με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και η συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ  για ένα 
(1) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου, (CPV  18935000-2), συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.805,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή). 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 13631/15-10-2021 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή 
Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Τη Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ  για ένα ( 1 ) έτος,  για την κάλυψη των 
αναγκών του νοσοκομείου, (CPV  18935000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.805,78 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ’ 
αριθμ. πρωτ.: 13631/15-10-2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής. 
 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου www.laiko.gr  στη διαδρομή ANAK/ΣEIΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr 
(Πρόγραμμα Διαύγεια). 
 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε 
περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα 
αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 
 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 29/10/2021 Ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή να τις αποστείλουν με 
έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: prot@laiko.gr  και με κοινοποίηση στο 
n.kourou@laiko.gr 
 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει 
για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών μας. 

 
6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Δημόσιος Ανοικτός 

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια   
ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ  για ένα (1) έτος,  για την κάλυψη των 
αναγκών του νοσοκομείου, (CPV  18935000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.805,78 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).                                                             

 
 
                                                                                                                    
Επισυνάπτεται:                                                                                    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ              
Μια  ( 1 ) σελίδα                                                                
                                                                                                                                               ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  Ε.  ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ 
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«ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ» 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. Αυτοδιαλυόμενοι, υδατοδιαλυτοί σάκοι χλιαρού νερού συλλογής και μεταφοράς ακάθαρτου 
μολυσματικού ιματισμού, κατάλληλοι  για χρήση σε πλυντήριο. 
 

2. Να είναι είτε διπλωμένοι μεμονωμένα σε συσκευασία, είτε διάτρητοι σε ρολό με διαστάσεις 90 -
100 cm X 100 cm  περίπου. 

 
3. Να είναι κατασκευασμένοι από άριστα ποιοτικά υδατοδιαλυτό φιλμ PVA, διαφανούς 

χρώματος, το οποίο να  ελαχιστοποιεί τη διασπορά μικροβίων στο περιβάλλον. 
 

4. Να είναι πλήρως βιοδιασπώμενοι και να μην αφήνουν υπολείμματα στον ιματισμό και στα πλυντήρια. 
 

5. Να βιοδιασπώνται σε λίγα λεπτά με την σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διαδικασία της 
πλύσης. 
 

6. Να είναι αντιστατικοί και να έχουν εξαιρετικές ιδιότητες φραγμού δυσάρεστων οσμών, αερίων και 
υγρών. 

 
7. Να είναι υψηλής αντοχής, ώστε να μην καταστρέφονται κατά την τοποθέτηση και μεταφορά του 

ιματισμού. 
 

8. Να έχουν τυπωμένη ευδιάκριτη ένδειξη για την επικινδυνότητα του ακάθαρτου ιματισμού στα 
ελληνικά «ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ»  σε κόκκινο χρώμα. 

 
9. Να φέρουν ενσωματωμένη χρωματιστή ταινία ασφαλείας για το εύκολο και ερμητικό κλείσιμο των 

σάκων. Να είναι διαλυτή στα πρώτα στάδια του πλυσίματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το 
άνοιγμα των σάκων. 
 

10. Να είναι φιλικοί με το περιβάλλον και μη τοξικοί. 
 

11. Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. 
 

12. Να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISΟ). 
 

13. Να έχουν απαραιτήτως κωδικό προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί από το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην 
ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και κωδικό GMDN, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράφονται στα παραστατικά αγοράς 
(ΔΑ- Τιμολόγιο) που θα εκδίδονται από τους Προμηθευτές. 
 

14. Να προσκομισθούν δείγματα με σφραγίδα της εταιρείας. 
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