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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 
ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια 

βιοδιασπώμενων σκευών – υλικών μίας χρήσης για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου 

για ένα (1) έτος, CPV 39222100-5, προϋπολογισθείσας δαπάνης 124.752,92 € 

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. 35/09-08-21 (Θ. 5ο – ΑΔΑ: Ψ4ΩΗ4690Ω8-ΔΤΩ) Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε 

η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και η συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την προμήθεια βιοδιασπώμενων σκευών – υλικών μίας χρήσης για την κάλυψη 

των αναγκών του νοσοκομείου για ένα (1) έτος, CPV 39222100-5, προϋπολογισθείσας δαπάνης 

124.752,92 € 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. 13499/12-10-2021 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή 

Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  
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8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Τη Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 

για την προμήθεια βιοδιασπώμενων σκευών – υλικών μίας χρήσης για την κάλυψη των αναγκών 

του νοσοκομείου για ένα (1) έτος, CPV 39222100-5, προϋπολογισθείσας δαπάνης 124.752,92 € 

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. 13499/12-10-2021 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/EIΣ-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 25/10/2021 Ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ 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 
k.zadeli@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 βιοδιασπώμενων σκευών – υλικών μίας χρήσης για την κάλυψη των αναγκών του 

νοσοκομείου, για ένα έτος, κωδικός  CPV 39222100-5, προϋπολογισθείσας δαπάνης 124.752,92 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης τιμής  (χαμηλότερη τιμή).                                                                    

 

 

                                                                                                       Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           

Τρεις (3) σελίδες                                                               ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ 
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    «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» 
 

Α. ΕΙΔΗ 
Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα είδη: 

1. ΠΟΤΗΡΙ ΑΠΌ ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ  220-250CC ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ 

2. ΜΠΩΛ 200-300ML ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Ή ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ 

3. ΜΠΩΛ 500-700ML ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Ή ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ 

4. ΠΙΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΗΧΑ  ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Ή ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 21-

24CM 

5. ΜΑΧΑΙΡΙ Μ.Χ. ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΦΤΕΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ 

6. ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΟΥΠΑΣ Μ.Χ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ 

7. ΠΗΡΟΥΝΙ Μ.Χ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ 

8. ΠΙΑΤΑ ΜΙΚΡΑ ΡΗΧΑ  ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Ή ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15-19CM  

9. ΚΑΠΑΚΙΑ Μ.Χ. ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Ή ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 500-700ML  

10. ΚΑΠΑΚΙΑ Μ.Χ. ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Ή ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 200-300ML 

11. ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ Μ.Χ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ 

12. ΔΙΣΚΟΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, όπου θα αναφέρονται μεταξύ άλλων, οι 

διαστάσεις, το υλικό κατασκευή, η χώρα προέλευσης και τα στοιχεία του παραγωγού ή 

παρασκευαστή τελικού προϊόντος, για κάθε ένα είδος. 

2. Να είναι κατάλληλα για συσκευασία τροφίμων.  

3. Να είναι πλήρως βιοδιασπώμενα / κομποστοποιήσιμα (πρότυπο ΕΝ-13432).  

4. Να είναι κατασκευασμένα από οικολογικό υλικό, όπως ξύλο, μπαμπού, ζαχαροκάλαμο, CPLA, χαρτί 

κ.τ.λ., χωρίς επιβαρύνσεις από βαρέα μέταλλα και φυτοφάρμακα. 

5. Να διαθέτουν τη μεγαλύτερη θερμική αντοχή και ψύξη, υψηλής ποιότητας (θα αναφέρονται στις 

προσφορές οι °C θερμοκρασίας-ψύξης).  

6. Να είναι θερμομονωμένα εφ’ εφόσον προορίζονται για ζεστά ροφήματα τρόφιμα (ποτήρια – 
κεσεδάκια). 

7. Να είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων όξινων και / ή πολύ αλμυρών 

τροφίμων. 

8. Να μπορεί να απορριφθεί στον κάδο οργανικών απορριμμάτων ή στον κάδο χαρτιού. 

9. Να είναι υδατοστεγή (waterproof)  και να αποτρέπουν τη διαρροή υγρού εκτός του σκεύους (anti-

leak), ειδικά όταν πρόκειται για ζεστό περιεχόμενο (π.χ. ζεστές σούπες). 

10. Να μην είναι φθαρμένα, ραγισμένα. 

11. Να μην υπάρχουν ξέσματα (γρέζια κλπ.). 

12. Απουσία πάσης φύσεως ξένων σωμάτων (π.χ. πέτρες, τρίχες, έντομα, σκόνη) από το περιβάλλον 
παραγωγής. 

13. Όσον αφορά στην επισήμανση τα υλικά και αντικείμενα που δεν έχουν ακόμα έρθει σε επαφή με τα 

τρόφιμα όταν διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να αναφέρουν : 

• τη φράση: «για επαφή με τρόφιμα» ή «κατάλληλο για τρόφιμα» ή το ειδικό σύμβολο. 

• Στοιχεία στην ελληνική γλώσσα. 

• στοιχεία παραγωγού- σχετικά με την επιχείρηση που κατασκευάζει, μεταποιεί ή διαθέτει στο 

εμπόριο τα υλικά (πχ. όνομα/ εμπορική επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση). 

• επαρκή επισήμανση ή ταυτοποίηση που εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα του υλικού και των 

αντικειμένων (π.χ. αριθμός παρτίδας, ή ημ/νία παραγωγής, lot number). (άρθρο 17 Καν. 1935/04). 

• ποσότητα προϊόντων μέσα στην κούτα, τύπος προϊόντος. 
• Έχουν ειδικές οδηγίες για την ορθή χρήση τους εφόσον απαιτείται (π.χ. εύρος θερμοκρασιών που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κατηγορία τροφίμου κλπ). 
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• Οι κούτες που περιέχουν τα υλικά συσκευασίας να είναι καλής ποιότητας και επαρκώς κλεισμένες 

και όχι κακοποιημένες. 

• Οι κούτες θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη σύμφωνα με την νομοθεσία σήμανση 

(χαρακτηρισμός προϊόντος στα ελληνικά, περιεκτικότητα- ποσότητα, αρ. παραγωγής (Lot. Num.), 

«κατάλληλο για τρόφιμα»). 
• Η κατακύρωση να γίνει στον ίδιο προμηθευτή για τα καπάκια και τα μπολ, ώστε να μην υπάρχει 

περίπτωση αστοχίας στο σετ μπολ- καπάκι. (Θα πρέπει τα καπάκια να προσαρμόζονται 

(κουμπώνουν) ικανοποιητικά με τα αντίστοιχα μπωλ). 

• Τα προϊόντα να είναι υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά στο ζεστό φαγητό, να είναι άκαμπτα. 

• Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα κατ’ ελάχιστον επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή 

λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) ή παρέχει άλλη σχετική πληροφόρηση, σύμφωνα με 

κανόνες που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14021 ή με ισοδύναμους κανόνες. 

 Συσκευασία των 50 – 100 τμχ. 

 
Δείγμα απαραίτητο επί ποινή αποκλεισμού 

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή Δήλωση συμμόρφωσης υλικών και μετανάστευσης ουσιών, 

(άρθρο 16 Καν. 1935/04  και 10/2011)) βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για υλικά που 

προορίζονται για επαφή με τρόφιμα. Τα υλικά πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ορθές 

πρακτικές κατασκευής ώστε, υπό κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης, να μη μεταφέρουν 

τα συστατικά τους στα τρόφιμα σε ποσότητες που θα μπορούσαν: 

 Να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου 

 Να επιφέρουν μια απαράδεκτη αλλαγή στη σύνθεση των τροφίμων ή μια αλλοίωση των 

οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών 

2. Πιστοποιητικά καταλληλότητας ISO 14000 και ISO 22000 ή ισοδύναμα αυτών. 

3. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο το οποίο να έχει εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το 

ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης που μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το 

ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.  

4. Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ) του Ελληνικού 

Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ν.4496/2017 (όπως 
τροποποίησε τον ν.2939/2001). Σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια του Πιστοποιητικού είναι 

μικρότερη από αυτή της σύμβασης θα υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι το πιστοποιητικό θα 

ανανεώνεται συνεχώς και θα κατατίθεται ανανεωμένο. Εάν ο συμμετέχων δεν έχει υποχρέωση 

εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ (δε χαρακτηρίζεται ως παραγωγός), θα προσκομίσει σχετική υπεύθυνη 

δήλωση μη απαίτησης εγγραφής, στην οποία θα δηλώνει επίσης ότι έχει ελέγξει και θα ελέγχει για 

όλη τη διάρκεια της συνεργασίας με το ΚΕΔΑ, τους προμηθευτές του που θεωρούνται κατά νόμο 

υπόχρεοι, ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ. 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, για 

τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που έχουν την ιδιότητα του παραγωγού ή του εμπόρου, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι:  
(α) Τα προσφερόμενα είδη όλα τα είδη είναι μιας χρήσεως βιοδιασπώμενα οικολογικά και 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ν.4736/2020. Επίσης είναι κατάλληλα για τη συσκευασία 

τροφίμων (πιάτα, σκεύη, καλαμάκια, δοχεία τροφίμων) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον 

Κανονισμό Τροφίμων και Ποτών και οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως και χωρίς καμία 

παρέκκλιση με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τα υπό προμήθεια είδη.  

(β) Δεσμεύονται για την παράδοση των προϊόντων με τα κατάλληλα ίδια μέσα στις εγκαταστάσεις 

του Νοσοκομείου.  

(γ) Θα χορηγούν - διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της 

σύμβασης. 
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6. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σχετική με το αντικείμενο της  διακήρυξης 

(άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας ή άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας), κατά τα προβλεπόμενα 

ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. 

7. Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας: Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO, CE MARK και ISO των 

προσφερόμενων προϊόντων, με το οποίο θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του ανάδοχου 
ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά  εκδίδονται από 

ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας 

βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.  

Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.  

Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από 

φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα διαπίστευσης 

Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. Tα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι 
μεταφρασμένα στα Ελληνικά. 

 
 

 

ΑΔΑ: ΩΖΚ04690Ω8-ΗΚΣ


		2021-10-18T12:34:44+0300
	Athens




