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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ                                                       

     Έχοντας υπ’ όψη : 

1. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών  θεμάτων . 

2. Τον Ν. 2889/2001(ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του  ΕΣΥ΄΄. 

3. Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών 

Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄. 

4. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “ 

5. To Π.Δ 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ) 

6. Το ΠΔ 60/2007 ΄΄Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ       

7 .Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων και λοιπές διατάξεις΄΄    

8. Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων. 

9. Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010) , άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις 

σχετικών άρθρων του Ν.3580/07 

10. Τον Ν.3867(ΦΕΚ 128Α΄/03-08-2010)  άρθρο 27 με τίτλο την ΄΄Εξόφληση 

προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ . 

11. Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011)  με τίτλο ‘’Διαρθρωτικές αλλαγές στο 

σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.   

12. Το αριθμ.πρωτ.22764/16-09-2010 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 

σχετικά με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010. 

13.Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μέσω σύμβασης. Την Κ.Υ.Α με 

αριθμ. 6311/19-2-14 του Υπουργού Υγείας  κ’ του Αναπληρωτή Υπουργού 



Οικονομικών  περί:  «Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και 

Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2013, με 

χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» 

14.Την υπ’ αριθμό 1974/29-04-2014 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1053/τ.Β/29-04-2014 

με την οποία ορίστηκαν οι φορείς διενέργειας για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ.Φ. 

2013, με πιστώσεις 2014 και η εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών 

15.Την υπ΄αριθμό 23122/23-07-2014 Απόφασή  της 1 
η  

Υ.ΠΕ  Αττικής. 

16. Το υπ΄ αριθμ  5236/03-04-2015 έγγραφό της τριμελούς επιτροπής, με τις 

τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τεσσάρων (4)  πλυντηρίων πιάτων (της 

Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής,του 8
ου  

Ορόφου,του Ουρολογικού και του 

Οφθαλμολογικού Τμήματος). 

 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

1. Την προσφυγή σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία  διαπραγμάτευσης  με  

δημοσίευση αυτής,  βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του Π.Δ 

118/2007, για την προμήθεια τεσσάρων (4)  πλυντηρίων πιάτων , 

συνολικής  δαπάνης 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ  για την 

αντικατάσταση των πλυντηρίων για την Ωτορινολαρυγγολογική 

Κλινική,του 8
ου  

Ορόφου,του Ουρολογικού και του Οφθαλμολογικού 

Τμήματος (CPV39221000-7 Εξοπλισμός Μαγειρείου) (Φ 56/15).Ο 

μειοδότης ή οι μειοδότες που θα αναδειχθούν με την ως άνω διαγωνιστική 

διαδικασία θα προμηθεύσει τo είδoς στο Νοσοκομείο κατόπιν  υπογραφής 

σχετικής  σύμβασης. 

 

α/α Είδος Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Δαπάνη με 

ΦΠΑ 

1 Πλυντήρια πιάτων 4 2.200,00 € 

 

 

 

 



 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ 
 
 

Είδος Πλυντήριο πιάτων, ποτηριών και σκευών (ηλεκτρικό) 
Κατηγορία Επαγγελµατικό πλυντήριο για χώρους µαζικής εστίασης (νοσοκοµείο) 
Τύπος - Με πόρτα (όχι τύπου τούνελ), η οποία ανοίγει με φορά από πάνω προς τα κάτω, 

- Επιδαπέδιο (δηλαδή με ενσωματωμένη βάση) ή επιτραπέζιο με ανοξείδωτη βάση 

(δηλαδή με δυνατότητα τοποθέτησης επί πάγκου και πρόσθετη ανοξείδωτη βάση). 

Αριθµός 4 
Υλικό κατασκευής Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτος χάλυβας: INOX 18/10, τύπος κατά A.Ι.S.I. 304 

Ωφέλιµες διαστάσεις - Ωφέλιμο ύψος πόρτας: 36 έως 39 εκατοστόμετρα (36-39cm), 

- Ωφέλιμο μήκος και ωφέλιμο πλάτος: Για τη χρήση καλαθιών με τις διαστάσεις που 

αναφέρονται ακολούθως. 

Θερµοκρασία νερού Θερµοκρασία νερού πλύσης: 55-60oC, 
Θερµοκρασία νερού απόπλυσης (ξεβγάλµατος, ξεπλύµατος): 80-90oC. 

Κύκλοι πλύσεως Τουλάχιστον 2 
Παραγωγή 
(ικανότητα πλύσεως) 

Τουλάχιστον 300 πιάτων ανά ώρα 

Καλάθια Πλαστικά καλάθια τοποθέτησης σκευών κατασκευασµένα έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά και να 
επιτρέπεται η χωρίς εµπόδιο επαφή των σκευών µε τα προϊόντα καθαρισµού και το νερό: 

- Καλάθι για πιάτα: 1 τεμάχιο, μήκος x πλάτος = 50 x 50 εκατοστόμετρα (50x50cm), 

- Καλάθι γενικής χρήσεως: 1 τεμάχιο, μήκος x πλάτος = 50 x 50 εκατοστόμετρα (50x50cm), 

- Καλάθι/ θήκη για μαχαιροπήρουνα: 1 τεμάχιο με τουλάχιστον 4 διαμερίσματα. 

Βραχίονες πλύσεως και 
εγχυτήρες 

- Βραχίονες πλύσεως: Από ανοξείδωτο χάλυβα (βλ. παραπάνω), πάνω και κάτω (πλύσιμο 

πάνω και κάτω), από τους οποίους τουλάχιστον οι κάτω είναι περιστρεφόμενοι, 

- Εγχυτήρες (μπεκ): Από ανοξείδωτο χάλυβα (βλ. παραπάνω). 

Άλλα τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

- Τάση ρεύματος: 230V – 50Hz, 

- Κάδος πλύσεως: Στρογγυλεμένος βάσει των κανόνων υγιεινής, με αυτόματη πλήρωση 

(γέμισμα) νερού, 

- Πρεσοστάτης (για τον έλεγχο της στάθμης του νερού), 

- Δοσομετρική αντλία απορρυπαντικού, 

- Δοσομετρική αντλία λαμπρυντικού/ στεγνωτικού υγρού, 

- Δείκτης υπερχείλισης και εξαγόμενο φίλτρο, 

- Σύστημα ασφάλειας για το άνοιγμα της πόρτας κατά τη λειτουργία, 

- Σύστημα προστασίας επιστροφής νερού από το μπόιλερ (boiler) στο δίκτυο ύδρευσης, 

- Φίλτρο συγκράτησης υπολειμμάτων τροφών στον κάδο πλύσεως, 

- Θερμοστάτης μπόιλερ, 

- Θερμόμετρα ελέγχου θερμοκρασίας νερού (2): Μπόιλερ και κάδου, 

- Αποσκληρυντής νερού: Προαιρετικός (Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη του), 

- Αντλία αδειάσματος κάδου πλύσεως: Προαιρετική (Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη της). 

Ανταλλακτικά Επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη: Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση (επί ποινή απόρριψης). 

Εγκατάσταση - Θα γίνει από τεχνικούς της Εταιρείας χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του 

Νοσοκομείου. 

- Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις και κάτω από την επίβλεψη του 

αρμόδιου Τμήματος Τεχνικού, το οποίο θα παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια. 

Εγγύηση - Εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 τουλάχιστον έτη, με υποχρέωση αντικατάστασης 

εξαρτήματος και υποχρέωση αποκατάστασης ζημιάς οφειλομένων σε κακή κατασκευή 

ή ελαττωματική εγκατάσταση: Θα περιλαμβάνεται στο φάκελο της προσφοράς (επί 

ποινή απόρριψης). 

- Κατά την ανάληψη της σύμβασης, αντίγραφο της εγγύησης θα παραδοθεί στο Τμήμα 

Τεχνικού (προϊστάμενος) και στο Τμήμα/ Κλινική τοποθέτησης του πλυντηρίου 

(προϊστάμενος νοσηλευτής). 



Άλλοι όροι - Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Ο κατασκευαστικός οίκος του προσφερόμενου είδους θα πρέπει να έχει πιστοποιημένο 

σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001:2000 ή αντίστοιχο. 

Τα προηγούµενα θα αποδεικνύονται µε την υποβολή σχετικών έγκυρων πιστοποιητικών (επί ποινή 
απόρριψης). 

Έντυπα Θα υποβληθούν (επί ποινής απόρριψης): 
- Φυλλάδιο αναφοράς του κατασκευαστικού οίκου και του κωδικού (μοντέλου) του 

πλυντηρίου πιάτων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται απαραιτήτως φωτογραφίες του 

πλυντηρίου, 

- Τεχνικό φυλλάδιο με πλήρη περιγραφή των χαρακτηριστικών του πλυντηρίου, 

- Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως (στην ελληνική γλώσσα). 

Κατά την ανάληψη της σύµβασης, το τεχνικό φυλλάδιο θα παραδοθεί στο Τµήµα Τεχνικού 
(προϊστάµενος) και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως στο Τµήµα/ Κλινική τοποθέτησης του 
πλυντηρίου (προϊστάµενος νοσηλευτής). 

 
 
2.  Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα περιλαμβάνει την κατάθεση κλειστών και 

σφραγισμένων προσφορών, σύμφωνα με τα ζητούμενα είδη και τις τεχνικές 

προδιαγραφές που επισυνάπτονται. Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να έχει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά καταλληλότητας και ποιότητας 

3. Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους στις 07-05-2015 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ . Οι προσφορές κατατίθενται στην Γραμματεία του 

Νοσοκομείου  

4. Ισχύς προσφοράς 90 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη 

της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η αξιολόγηση τους είδους θα γίνει από την   τριμελή επιτροπή η οποία ορίστηκε με 

την  4475/19-03-2015 Απόφαση της Διοικητού . 

Κοιν.Μέλη επιτροπής 

Τακτικά 

Νικολάου Ηλίας-ΔΕ Τεχνικού                    

Κωνσταντινίδης Οδυσσέας- ΔΕ  Διοικ. Γραμμ.    

  Παππάς Κων/νος - ΔΕ Διοικ. Υπάλλ 

                               

Αναπληρωματικά 

Φιλιππου Δημήτριος-ΔΕ Τεχνικού 

Κώνστα Μαριάννα - ΔΕ  Διοικ. Γραμμ        

ΖωγράφοςΑναστάσιος-  ΔΕ  Διοικ. Γραμμ 

Τμ.Προμηθειών                                                                                        

                                                                                             Η  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                                                             ΜΑΡΙΑ  ΚΑΡΑ                                          


