
 
 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Το άρθρο τέταρτο παρ.2β) του ν.4542/2018 (Α’95) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της 
Κυβέρνησης … και λοιπές διατάξεις». 

3. Το ν.4472/2017 (Α’ 74) «Συντάξεις, απολύσεις, συνδικαλιστικά …κλπ», όπως ισχύει. 
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. 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». 

7. 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. 

8. Το υπ.αρ.πρωτ.19845/05.12.2018 έγγραφο της Προϊσταµένης Κλινικής ∆ιατροφής κ. Πασπαλιάρη 

Σοφίας. 

9. Η υπ.αρ. 3472/01.03.2019 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την προµήθεια ηλεκτρικών Θερµοθαλάµων συντήρησης θερµοκρασίας µαγειρεµένων τροφίµων στο 

Μαγειρείο και τις Κουζίνες του Νοσοκοµείου»(Α∆Α:7Ζ1Ε4690ΩΣ-ΒΣ∆) 
10. Το υπ. αρ. πρωτ. 6293/18.04.2019 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την επιτροπή 

Σύνταξης. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισµού του ΓΝΑΙ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  

 

1. Την διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια 

ηλεκτρικών Θερµοθαλάµων συντήρησης θερµοκρασίας µαγειρεµένων τροφίµων στο Μαγειρείο και τις 

Κουζίνες του Νοσοκοµείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.865,00€ άνευ ΦΠΑ, όπως αυτές 

καταρτίσθηκαν µε το υπ. αρ. 6293/18-4-2019 πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα 

του Νοσοκοµείου www.hippocratio.gr(Θέµατα Προµηθειών ����Προµήθειες ����∆ιαβουλεύσεις). 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

1Η
 Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ 
 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,20/05/2019 

Τ.Κ.: 115 27 Α.Π.: 7683 

Πληροφορίες: Λ.Πανδή  

Τηλέφωνο:  213 2088715 ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόµενο 

Φαξ:  213 2088716   

Email: prom@hippocratio.gr   

 
ΘΕΜΑ: «∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

προµήθεια ηλεκτρικών Θερµοθαλάµων συντήρησης θερµοκρασίας µαγειρεµένων τροφίµων 

στο Μαγειρείο και τις Κουζίνες του Νοσοκοµείου» 



3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη 

ηµέρα της ανάρτησης. 

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την Τρίτη 4 Ιουνίου 

2019 και ώρα 15:00µµ  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom@hippocratio.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 προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών µας. 

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Συνοπτικός διαγωνισµός για 

την προµήθεια ηλεκτρικών Θερµοθαλάµων συντήρησης θερµοκρασίας µαγειρεµένων τροφίµων στο 

Μαγειρείο και τις Κουζίνες του Νοσοκοµείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.865,00€ άνευ 

ΦΠΑ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συν.: ∆ύο (2) σελίδες 

-Tο υπ. αρ. πρωτ. 6293/18-4-2019 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της Επιτροπής. 

  

Εσωτ. ∆ιανοµή: 

-Υποδιεύθυνση Οικονοµικού 

-Τµήµα Προµηθειών 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΩΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 8.865 

ΕΥΡΏ + ΦΠΑ 
 

«ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ, ηλεκτρικός, ενιαία κατασκευή, 
χωρητικότητας 20 GN 1/1, µε ψηφιακή θέρµανση»:  τεµάχια 5 προϋπολογισµού 
δαπάνης 6.750 ευρώ + ΦΠΑ» 

� ∆ιαστάσεις εξωτερικές: (750-760)*(850-900)*(1640-1660) σε cm/ µήκος- 
βάθος-ύψος. 
� Χωρητικότητας: 20 GN 1/1   
� Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι ή χάλυβα πλήρως εξωτερικά και 
εσωτερικά.  
� Στοιβαρή κατασκευή για µεταφορά γευµάτων µε εσωτερική σφιχτή 
συγκόλησση. 
� Με χερούλια στις πλαϊνές πλευρές,.  
� Πολύ καλές θερµοµονωτικές ιδιότητες.  
� Πόρτες µε λάστιχα σιλικόνης εσωτερικά και κλείστρο πόρτας ασφαλείας. 
� Θερµοκρασία λειτουργίας από +30°C έως 90°C βαθµούς. Με κυκλοφορία 
θερµού αέρα.  
� Οδηγοί στα πλαινά τοιχώµατα χωρίς ραφή πρεσσαριστοί, για διευκόλυνση 
στη διατήρηση των κανόνων υγιεινής.  
� Αριθµός πλαινών οδηγών: δέκα (10). 
� Συµβατό µε τοποθέτηση γαστρονόµων GN 1/1.  
� Με τέσσερις (4) περιστρεφόµενους τροχούς, µε φρένο σε τουλάχιστον δύο 
(2).  
� Λεκάνη GN στο κάτω µέρος του θαλάµου για την παραγωγή υγρασίας.  
� Εύκολο στον καθαρισµό, για την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής.  
 

«ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ, ηλεκτρικός, ενιαία κατασκευή, 
χωρητικότητας 40 GN 1/1, µε ψηφιακή θέρµανση»:  τεµάχια 1  προϋπολογισµού 
δαπάνης 2.115 ευρώ + ΦΠΑ» 

� ∆ιαστάσεις εξωτερικές: (1340-1360)*(840-860)*(1650-1670) σε cm/ µήκος- 
βάθος-ύψος. 
� Χωρητικότητας 40 GN 1/1.  
� Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι ή χάλυβα πλήρως εξωτερικά και 
εσωτερικά.  
� Στοιβαρή κατασκευή για µεταφορά γευµάτων µε εσωτερική σφιχτή 
συγκόλησση. 
� Με χερούλια στις πλαϊνές πλευρές,.  
� Πολύ καλές θερµοµονωτικές ιδιότητες.  
� Πόρτες µε λάστιχα σιλικόνης εσωτερικά και κλείστρο πόρτας ασφαλείας.  
� Θερµοκρασία λειτουργίας από +30°C έως 90°C βαθµούς. Με κυκλοφορία 
θερµού αέρα.  
� Οδηγοί στα πλαινά τοιχώµατα χωρίς ραφή πρεσσαριστοί, για διευκόλυνση 
στη διατήρηση των κανόνων υγιεινής.  
� Αριθµός πλαινών οδηγών: δέκα (10).  
� Συµβατό µε τοποθέτηση γαστρονόµων GN 1/1.  
� Με τέσσερις (4) περιστρεφόµενους τροχούς, µε φρένο, σε τουλάχιστον δύο 
(2).  
� Λεκάνη GN στο κάτω µέρος του θαλάµου για την παραγωγή υγρασίας.  
� Εύκολο στον καθαρισµό, για την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής.  

 
 



� Απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού καταλληλότητας για χρήση σε χώρους 
µαζικής εστίασης, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (πιστοποιητικό CE, ISO 
9001 ή 22000).  

� Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη, 
επίσηµο service για τα καρότσια και εγγυήσεις.   

� Η µεταφορά, η τοποθέτηση και η σύνδεση θα πραγµατοποιηθεί και επιβαρύνει 
την ανάδοχη εταιρεία.  

 
ΕΙ∆Η ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 
ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ, ηλεκτρικός, 
ενιαία κατασκευή, χωρητικότητας 
20 GN 1/1, µε δέκα (10) πλαϊνούς 
οδηγούς.  

5   6.750 8.370 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 
ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ, ηλεκτρικός, 
ενιαία κατασκευή, χωρητικότητας 
40 GN 1/1, µε δέκα (10) πλαϊνούς 
οδηγούς.  

1  2.115 2.623 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ   8.865 10.993 
 
 


