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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                         ΑΘΗΝΑ  19-01-2023 

1η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ                                                          Αριθμ. Πρωτ.:851 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙ » 

     

Θέμα: Διενέπγεια Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και λοιπών 

απαιηήζεων κι όπων ηηρ Διακήπςξηρ για ηην παποσή ςπηπεζιών παπαζκεςήρ 

και διανομήρ έηοιμων γεςμάηων για ηο σπονικό διάζηημα δώδεκα (12) μηνών 

(με δςναηόηηηα επέκηαζηρ επιπλέον δώδεκα (12) μηνών) πποϋπολογιζμού 

360.000,00 εςπώ πλέον ΦΠΑ. 

 

Σσεη.: Τν ππ΄ αξηζκ. 10365 / 18-07-2022 έγγξαθν  ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ 

Τκήκαηνο Γηαηξνθήο  κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο  ινηπέο απαηηήζεηο ησλ 

φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

--------------------- 

Σηα πιαίζηα πξνγξακκαηηζκνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο έηνηκσλ γεπκάησλ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ (κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο επηπιένλ δψδεθα (12) 

κελψλ) πξνυπνινγηζκνχ  360.000,00 επξψ κε CPV 55523000-2,  ην Γ.Ν.Α  «Η 

ΔΛΠΙΣ» πξνβαίλεη κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζε Αλνηρηή Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε 

κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή 

επνηθνδνκεηηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, επί 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, επί ηνπ ρξφλνπ θαη ηξφπνπ παξαζθεπήο θαη παξάδνζεο, επί 

ηεο κεξηδνπνίεζεο – κεηαθνξάο θαγεηνχ, ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, 

επί ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, επί ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, επί 

ηεο απαηηνχκελεο θαηαιιειφηεηαο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, επί 

ηεο  ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ησλ πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο 
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πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, επί ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, θαζψο θη επί ησλ ινηπψλ 

απαηηήζεσλ θη φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο (έιεγρνο απαηηήζεσλ, ηεο νηθνλνκηθήο κειέηεο 

θιπ). 

Δηδηθφηεξα: 

Με ηε παξνχζα πξφζθιεζε, θαηαηίζεληαη ζπλεκκέλεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

νη ινηπέο απαηηήζεηο θη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο κε ζθνπφ ηε δεκφζηα ζπδήηεζε θαη ηε 

ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ ή ζρνιίσλ επί ηνπ ζπλφινπ απηψλ ζην πιαίζην 

ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ 

αλαδφρσλ. 

H ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο 

δελ είλαη δεζκεπηηθή. Πεξαηηέξσ, ην Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο 

πξνηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Σην πιαίζην απηφ, έρνπλ απνηππσζεί ζην 

επηζπλαπηφκελν αξρείν ηερληθέο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο θαη ινηπέο 

απαηηήζεηο/φξνη ηεο Γηαθήξπμεο, νη νπνίεο δχλαηαη λα κεηαβιεζνχλ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, 

επηζεκαίλεηαη φηη, φιεο νη πξνηάζεηο - παξαηεξήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ θη φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, κε γλψκνλα ηε βέιηηζηε 

ηθαλνπνίεζε ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ/πξνδηαγξαθψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί, αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο επξχηεηαο 

ζπκκεηνρήο θαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπο νη 

πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο-φξνη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε δηαθήξπμε ηνπ 

Γηαγσληζκνχ πνπ ζα δηελεξγήζεη ην Ννζνθνκείν.  

Η διάπκεια ηηρ διαβούλεςζηρ νξίδεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

αλάξηεζήο ηεο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΣΗΓΗΣ 

(http://www.promitheus.gov.gr/) ζην ζχλδεζκν ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΔΙΣ (θαηαρψξεζε 

ζρνιίνπ), ήηνη απφ ηελ Tξίηε, 24.01.2023 έσο ηελ Γεπηέξα, 13.02.2023. Δπίζεο, ε 

παξνχζα δηαβνχιεπζε ζα αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ καο 

(https://www.elpis.gr ). 

http://www.gnn.gov.gr/system/files/diagonismoi/%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A3%20%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D.docx
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα ππνβάινπλ 

ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο-ζρφιηα, άκεζα θαη απηφκαηα MONO κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΣΗΓΗΣ.  

Ο ζρνιηαζκφο ζηα πιαίζηα ησλ Πξνθαηαξθηηθψλ Γηαβνπιεχζεσλ Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο «Πξνκεζεχο» ηνπ 

ΟΠΣ ΔΣΗΓΗΣ (www.promitheus.gov.gr), επηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκν «Αλαδήηεζε 

θαη ππνβνιή ζρνιίσλ Πξνθαηαξθηηθψλ Γηαβνπιεχζεσλ» ηεο ππνελφηεηαο 

«Πξνθαηαξθηηθέο Γηαβνπιεχζεηο» ηεο ελφηεηαο «Γεληθέο Πιεξνθνξίεο», βάζεη ησλ 

αλαξηεκέλσλ Καλφλσλ Φξήζεο θαη Σπκκεηνρήο.  

Σε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ 

απαηηήζεσλ θη φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο σο απνηέιεζκα ηεο δηαβνχιεπζεο ζα 

αλαξηεζνχλ νη αλαδηακνξθσκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο 

θη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο γηα επηπιένλ πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

Δπειπηζηνχκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ φιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο έηζη ζηελ 

δηακφξθσζε ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ θη φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

Τπρφλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζθιεζε δίδνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ. (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: 2132039136) 

  

  

  

                                                                                                                     Ο Πρόεδρος  του Δ.  

                                                                                                              Παναγιώτης  Χαλβατσιώτης 
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