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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ            
 
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»        
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       
Τηλ: 213 2079100 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          
Πληρ. Χ. Σαµαρτζή          Πειραιάς 3421/18-02-2016 
Τηλ: 210 4520835           
Φαξ: 210 4528948 
Εmail: prommet@yahoo.gr         
      
                                                                                                   ΠΡΟΣ: 

 
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

      

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Σάκων Μεταφοράς & Απορριµµάτων για ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση»  

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθµ. 17/05.12.2013 απόσπασµα Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά µε την 

Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού δηµοσιεύουµε τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Σάκων Μεταφοράς 

& Απορριµµάτων του Νοσοκοµείου µας (Παράρτηµα Β’), προκειµένου να υποβληθούν στη διαδικασία της 

δηµόσιας διαβούλευσης.  

Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19/02/2016 και θα ολοκληρωθεί τη 

∆ευτέρα 29/02/2016 στις 15.00 µµ.  

Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Τµήµατος Προµηθειών prommet@yahoo.gr, συµπληρώνοντας τα στοιχεία και τον 

Πίνακα του Παραρτήµατος Α’.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και µόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα 

αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για 

τέσσερις (4) επιπλέον ηµέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόµενων.  

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

 
 
        

           
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ 
 
 
Συνηµµένα 
1. Παράρτηµα Α’- Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων 
2. Παράρτηµα Β’ –Κείµενο ∆ιαβούλευσης-Τεχνικές Προδιαγραφές  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Σάκων Μεταφοράς & Απορριµµάτων 

Στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκοµείο ΜΕΤΑΞΑ 
Από τη Παρασκευή 19/02/2016 έως και τη ∆ευτέρα 29/02/2016 στις 15.00 µµ. 

 
  
 

Επωνυµία Επιχείρησης ή 
Φυσικού Προσώπου  

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
 
 

Υπεύθυνος σύνταξης  
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
 

Τηλέφωνο  
 

Φαξ  
 

Email 
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1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις 
 
 

Παράγραφος 
Αναφοράς (π.χ. 1) Τίτλος Παραγράφου 

Σελίδα/ες 
αναφοράς Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις 

Άλλες σχετικές 
παραποµπές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ  

 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ) 

 

Οι περιγραφές των ειδών ισχύουν και ως προδιαγραφές και επιπλέον. 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

1. Μαύρο (κοινά απορρίµµατα οικιακού τύπου) 

Ποιότητα 

o Μιας χρήσεως 

o Από πλαστικό αδιαφανές υλικό πρωτογενές πολυαιθυλένιο που δεν είναι καρκινογόνο. 

o Έγγραφη βεβαίωση του προµηθευτή ότι το υλικό δεν συνιστά κανένα πρόβληµα για την υγεία 

του χρήστη. 

o Σχήµα ορθογώνιο µε πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις. 

o Μεγάλη στεγανότητα (διπλές, τριπλές ή περισσότερες «ραφές» στο κάτω µέρος). 

o Ανθεκτικές κατά την µεταφορά(σύµφωνα µε την παράγραφο που αναφέρεται στην αντοχή των 

ειδών). 

o Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού όπως αναφέρεται παραπάνω. 

o Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

 Αντοχή 

Παράλληλα: 

Αντοχή στο σηµείο διαρροής:  100κιλά/cm2 

Αντοχή στη θραύση:    230κιλά/cm2 

Επιµήκυνση στη θραύση:  300% 

Κάθετα: 

Αντοχή στη θραύση:   170κιλά/ cm2 

Επιµήκυνση στη θραύση:  590% 

 Εγγύηση 

• Να υπάρχει γραπτή εγγύηση σχετικά µε το πόσο βάρος σηκώνει έκαστος σάκος και πυκνότητα υλικού 

0,910-0,925 gr/cc. 

• Απαιτείται οι εταιρείες να διαθέτουν Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO 9002). 
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2.Λευκό γαλακτώδες (για ακάθαρτο ιµατισµό τµηµάτων) 

Ποιότητα 

Όπως είδος 1. 

Αντοχή 

Όπως είδος 1. 

Εγγύηση 

• Να υπάρχει γραπτή εγγύηση σχετικά µε το πόσο βάρος σηκώνει έκαστος σάκος και πυκνότητα υλικού 

0,910-0,925 gr/cc 

• Απαιτείται οι εταιρείες να διαθέτουν Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO 9002). 

 

3.Μπλε σκούρο (για ακάθαρτο ιµατισµό χειρουργείων) 

Ποιότητα 

Όπως είδος 1 και 2. 

Αντοχή 

Όπως είδος 1 και 2. 

Εγγύηση 

• Να υπάρχει γραπτή εγγύηση σχετικά µε το πόσο βάρος σηκώνει έκαστος σάκος και πυκνότητα υλικού 

0,910-0,925 gr/cc. 

• Απαιτείται οι εταιρείες να διαθέτουν Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO 9002). 

 

4.∆ιαφανές (για διάφορες χρήσεις) 

Ποιότητα 

Όπως είδος 1, 2 και 3. 

Επιπλέον, επειδή χρησιµοποιούνται για τρόφιµα πρέπει να είναι: 

• ∆ιαφανείς. 

• Να προσκοµισθούν εγγράφως τα χηµικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (MSDS) και οι προφυλάξεις 

που πρέπει να λαµβάνονται κατά την χρήση τους. 

•  Να µην είναι από τοξικό υλικό και να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τα υλικά 
συσκευασίας τροφίµων σύµφωνα µε τους κάτωθι κανονισµούς:  
α) 1935/2004/ΕΚ  
β) 2023/2006  
γ) (ΕΕ) αριθ.10/2011  
δ) (ΕΕ) αριθ.1282/11  

 Εγγύηση 

• Να υπάρχει γραπτή εγγύηση σχετικά µε το πόσο βάρος σηκώνει έκαστος σάκος και πυκνότητα υλικού 

0,910-0,925 gr/cc. 

• Απαιτείται οι εταιρείες να διαθέτουν Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO 9002). 
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

• Η ποιότητα, το χρώµα και η αντοχή θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο 

προορίζεται το είδος. 

• Οι διαστάσεις να είναι σύµφωνες µε τον επισυναπτόµενο πίνακα.  

• ∆υνατότητα ευχέρειας παροχής άλλης διάστασης σάκου εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκοµείο. 

• Η συσκευασία να είναι σε πακέτα των 50 και 100 τεµαχίων. 

• Να καθορίζεται επακριβώς ο χώρος και ο χρόνος αποθήκευσης των υλικών αυτών (όριο χρήσης), ώστε 

να διατίθενται χωρίς να έχει αρχίσει η χηµική τους αποσύνθεση, ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιούνται για 

τρόφιµα. 

• Οι χρωµατιστοί σάκοι πρέπει να φέρουν απαραίτητα κορδόνι για να δένονται εύκολα. Το κορδόνι αυτό 

θα πρέπει να είναι στερεωµένο καλά στο σώµα του σάκου, έτσι ώστε αυτός να µην σκίζεται όταν 

τεντώνει για να δεθεί. 

• Για την επιλογή των προϊόντων απαραίτητη είναι η κατάθεση δειγµάτων για κάθε είδος ξεχωριστά.  

 


