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Αθήνα 27 Απριλίου 2021 

Προς 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 37  
Τ.Κ. 26335 
ΠΑΤΡΑ  
 
Υπ’ όψιν: Τμήμα Προμηθειών 
Τηλέφωνο: 2613601872-854   
email: diabouleysi@agandreashosp.gr 
 
Κοινοποίηση: Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών Διαγωνισμού 
 
Θέμα: Διαβούλευση σχετικά με την «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
 
Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Σε συνέχεια της ανακοίνωσής σας για Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό «Σάκοι 
και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων» με αρ. πρωτ. 15578/20-04-2021, επιθυμούμε να σας 
υποβάλλουμε τις προτάσεις μας επί των αναρτημένων προδιαγραφών για τα ζητούμενα είδη με 
α/α 3 Σακούλες κίτρινες για τη συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων τύπου ΕΑΑΜ μεγάλες, α/α 4 
Σακούλες κίτρινες για τη συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων τύπου ΕΑΑΜ μεσαίες, α/α Σακούλες 
κίτρινες για τη συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων τύπου ΕΑΑΜ μικρές, Σακούλες κόκκινες για την 
χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων ΜΕΑ μεγάλες, Σακούλες κόκκινες για την χωριστή 
συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων ΜΕΑ μεσαίες: 
 
Πιο Αναλυτικά: 
 
1. Στην απαίτηση που αφορά στο υλικό κατασκευής των σάκων αναφέρετε πως πρέπει «Να είναι 
από πολυαιθυλένιο καλής ποιότητας και αντοχής» χωρίς επιπλέον στοιχεία για τον τύπο του 
πολυαιθυλενίου που επιθυμείτε, οπότε έχουμε να αναφέρουμε τα εξής: 
Στην βιομηχανία κατασκευής σάκων απορριμμάτων συναντάμε αυτή τη στιγμή δύο τύπους 
πολυαιθυλενίου, το καθαρό ή 100% πρωτογενές και το ανακυκλωμένο.  
Οι σάκοι παραγόμενοι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο έχουν μεγαλύτερη αντοχή και 
ελαστικότητα με αποτέλεσμα να αποδίδουν λεπτότερες σακούλες, άρα και περισσότερα τεμάχια 
ανά κιλό με μεγάλη τάση εφελκυσμού (αντοχή κατά το τέντωμα) π.χ. σάκος απορριμμάτων πάχους 
20μ (μικρά), ο οποίος να σηκώνει τουλάχιστον 15 κιλά. 
Αντιθέτως το ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο ακριβώς επειδή είναι ανακυκλωμένο και όχι 
πρωτογενές υλικό, έχει χάσει ορισμένα από τα αρχικά χαρακτηριστικά του λόγω επεξεργασίας, 
γήρανσης και ανακύκλωσης. Αυτό συνήθως συμβαίνει λόγω του θερμικού στρες (της θερμικής 
επεξεργασίας δηλαδή η οποία έχει γίνει στο υλικό περισσότερες από μια φορές), η οποία 
επηρεάζει (υποβαθμίζει) τις βασικές ιδιότητες του πολυμερούς.  
 
Τα φυσικά χαρακτηριστικά του ανακυκλωμένου πολυμερούς όπως η συμπεριφορά ροής, η αντοχή 
στον εφελκυσμό, την επιμήκυνση και τη θραύση είναι διαφορετικά και γενικά κατώτερα από αυτά 
του πρωτογενούς πολυμερούς. Δεδομένου λοιπόν ότι αυτά τα υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά, 
ίσως και περισσότερες από μία φορές, δεν έχουν την ίδια αντοχή με τα πρωτογενή υλικά. Ως 
αποτέλεσμα αυτού, οι παραγόμενες σακούλες από ανακυκλωμένο υλικό αφενός μεν 
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κατασκευάζονται με μεγαλύτερο πάχος και άρα η απόδοση ανά κιλό είναι μικρή, αφετέρου δε η 
αντοχή της σακούλας στον εφελκυσμό είναι περιορισμένη και χαμηλή.  
 
Η αντοχή έχει άμεσο αντίκτυπο στον παράγοντα ασφάλειας, έτσι τα πρωτογενή υλικά είναι 
ασφαλέστερα από τα ανακυκλωμένα και συνίσταται να χρησιμοποιούνται όταν ο παράγοντας 
ασφάλεια είναι σημαντικός, όπως για παράδειγμα στο χειρισμό απορριμμάτων νοσοκομειακής 
προέλευσης. Ακόμα κατά την καύση τους δεν παράγονται τοξικά αέρια, οπότε πληρούν και την 
απαίτηση για φιλικότητα προς το περιβάλλον. Επιπλέον, είναι ανθεκτικά στις θερμοκρασίες που 
αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση. 
 
Επίσης όσον αφορά στο πρωτογενές πολυαιθυλένιο θα συναντήσετε δύο τύπους: το υψηλής 
πυκνότητας ή αλλιώς HDPE και το χαμηλής πυκνότητας LDPE, τα οποία παράγονται από 
διαφορετικές πρώτες ύλες και έχουν διαφορετική μοριακή δομή. 
Οι κύριες διαφορές τους είναι στην αντοχή στον εφελκυσμό και την θερμοκρασία όπου 
υπερτερούν οι HDPE, ενώ οι LDPE είναι καλύτερες όσον αφορά στη διαύγεια. 
 
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε οι σάκοι να είναι κατασκευασμένοι από 100% πρωτογενές 
(παρθένο) πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE ώστε να εξασφαλίσετε την καλύτερη σχέση 
απόδοσης και τιμής τεμαχίου και την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. 
 
Επιπλέον εκμεταλλευόμενοι τα χαρακτηριστικά του 100% πρωτογενούς πολυαιθυλενίου υψηλής 
πυκνότητας HDPE (υψηλότερη αντοχή από λεπτότερα φύλλα), προτείνουμε η απαίτηση της 
προμήθειας των σακών απορριμμάτων να γίνει σε τεμάχια και όχι σε κιλά.  
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζετε χαμηλότερα κοστολόγια, αφού διατηρώντας σταθερό το 
συνολικό τίμημα, προμηθεύεστε περισσότερα τεμάχια.  
 
2. Γίνεται αναφορά ώστε τα προσφερόμενα είδη «Να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για 
μεγαλύτερη ασφάλεια».  
Εν μέρη συμφωνούμε με την ύπαρξη ενισχυμένων ραφών αλλά αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει τη μέγιστη ασφάλεια. 
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνήθως οι χρήστες των σάκων είναι ότι στις περιπτώσεις που 
το βάρος των απορριμμάτων είναι αρκετά μεγάλο, οι σάκοι «ανοίγουν» από την βάση τους. Αυτή η 
αστοχία μπορεί να αποφευχθεί αν κατά την κατασκευή των σάκων δεν υπάρχουν ραφές (ενώσεις) 
στην βάση όπου δέχεται την μεγαλύτερη τάση (πίεση), αλλά στο πλάι τους. 
Επιπλέον ειδικά για τους σάκους ΕΑΑΜ και ΜΕΑ, η ΚΥΑ 146163/2012 στην παράγραφο 1.2.2 
αναφέρει ότι οι σάκοι « να μπορούν να κλείσουν με δέσιμο του λαιμού της σακούλας».  
Για να είναι εφικτή αυτή η προδιαγραφή προτείνουμε να ζητηθεί οι προσφερόμενες σακούλες να 
διαθέτουν ενσωματωμένο κορδόνι, ώστε να είναι εύκολο το κλείσιμό τους χωρίς την χρήση 
επιπλέον εργαλείων ή δεματικών τα οποία μπορούν να προκαλέσουν και τραυματισμό κατά την 
χρήση τους, με δυσάρεστες συνέπειες. 
Επομένως προτείνουμε η βασική απαίτηση να τροποποιηθεί ως εξής: «Να μη φέρουν ραφές στην 
βάση για μεγαλύτερη αντοχή στο σκίσιμο και σε διαρροές» και ειδικά για τους σάκους ΕΑΑΜ και 
ΜΕΑ να προστεθεί το «Να φέρουν ενσωματωμένο κορδόνι για το ασφαλές σφράγισμα τους» 
 
3. Σε όλες τις περιγραφές των ζητούμενων ειδών υπάρχει η αναφορά με τα αναλογούντα τεμάχια 
ανά κιλό των σάκων απορριμμάτων και επιπλέον η απαίτηση για προσφορά σε συσκευασίες των 
25 κιλών. 
Η σύγκριση και αγορά των διαφόρων ειδών σάκων απορριμμάτων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά 
σε τεμάχια και όχι σε κιλά. Οι παραγωγοί των ειδών αυτών αγοράζουν τις πρώτες ύλες σε κιλά 
(σφαιρίδια πολυαιθυλενίου) και πουλάνε σε κιλά γιατί έτσι είναι ευκολότερο γι’ αυτούς να 
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ελέγχουν το ισοζύγιο αγορών-πωλήσεων. Ο χρήστης όμως χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεμάχια και 
όχι κιλά (π.χ. ένας καθαριστής θα χρειαστεί για την βάρδιά του 10 σάκους και όχι 600gr). 
 
Επιπλέον όσον αφορά στην αντοχή των σάκων μπορείτε να τη διασφαλίσετε θέτοντας 
προδιαγραφές για το υλικό κατασκευής (όπως αναφέραμε στην 1η παρατήρηση για προσφορά σε 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο) και το πάχος των σάκων σε μικρά (όπως αναφέρει η  ΚΥΑ 146163/2012 
για τους σάκους ΕΑΑΜ και ΜΕΑ). 
Τέλος, προτείνουμε για λόγους σωστότερης διαχείρισης, αντί για την απαίτηση προσφοράς σε 
συσκευασίες των 25 κιλών, χρήση της απαίτησης για συσκευασία σε ρολό ώστε να εξασφαλίσετε 
την ορθότερη διαχείριση και μείωση κόστους (ο διαχειριστής ξέρει τον ακριβή αριθμό των σάκων 
που έλαβε ο κάθε χρήστης χωρίς επιπλέον μέτρηση ή ζύγιση). 
 
4. Όσον αφορά στους σάκους κίτρινους και κόκκινους σάκους ΕΑΑΜ και ΜΕΑ προτείνουμε το 
πάχος τους να είναι περίπου 40μ (μικρά) και όχι 1,5mm. 
H ΚΥΑ 146163/2012 αναφέρει εκ παραδρομής, πάχος 1,5 mm παραφράζοντας στην ουσία πρακτικά 
το 1,5mil όπου mil είναι υποδιαίρεση της ίντσας (1mil= 1⁄1000  ίντσας). Η συγκεκριμένη εσφαλμένη 
απαίτηση πάχους (1,5mm) αντλήθηκε μάλλον από οδηγία που είχε εκδοθεί από το CDC σε 
συνεργασία με το υπουργείο μεταφορών των ΗΠΑ για την μεταφορά αποβλήτων μολυσμένων από 
Ebola με το αντίστοιχο πάχος, μόνο που ήταν με μονάδα μέτρησης του Αμερικάνικου συστήματος, 
διαφορετικής από αυτής που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη. 
Οπότε με τις μετατροπές των μονάδων έχουμε 1,5mil = 40μ. 
 
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, προτείνουμε οι απαιτήσεις για τους σάκους ΕΑΑΜ και ΜΕΑ να 
διαμορφωθούν ως εξής: 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 

3. Σακούλες κίτρινες  για τη συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων τύπου  ΕΑΑΜ μεγάλες: 
• Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. 
• Να μη φέρουν ραφές στην βάση για μεγαλύτερη αντοχή στο σκίσιμο και σε διαρροές. 
• Να διαθέτουν ενσωματωμένο κορδόνι κλεισίματος για μεγαλύτερη ασφάλεια. 
• Να έχουν πάχος περίπου 40μ. 
• Να έχουν διαστάσεις 100X110cm. 
• Κίτρινου Χρώματος, ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση 
• Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού /βιολογικού 

ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται 
• Να αναγράφουν τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ). 
• Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: 

ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα 
αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων 

• Να διατίθενται σε ρολά των 10 τεμαχίων για έλεγχο στην διαχείριση και την κατανάλωση του 
είδους. 

 
4. Σακούλες κίτρινες για τη συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων τύπου  ΕΑΑΜ μεσαίες: 
• Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. 
• Να μη φέρουν ραφές στην βάση για μεγαλύτερη αντοχή στο σκίσιμο και σε διαρροές. 
• Να διαθέτουν ενσωματωμένο κορδόνι κλεισίματος για μεγαλύτερη ασφάλεια 
• Να έχουν πάχος περίπου 40μ. 
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• Να έχουν διαστάσεις 70X90cm. 
• Κίτρινου Χρώματος, ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση 
• Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού /βιολογικού 

ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται 
• Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: 

ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα 
αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων 

• Να αναγράφουν τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ). 
• Να διατίθενται σε ρολά των 10 τεμαχίων για έλεγχο στην διαχείριση και την κατανάλωση του 

είδους. 

5. Σακούλες κίτρινες για τη συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων τύπου  ΕΑΑΜ μικρές: 
• Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. 
• Να μη φέρουν ραφές στην βάση για μεγαλύτερη αντοχή στο σκίσιμο και σε διαρροές. 
• Να διαθέτουν ενσωματωμένο κορδόνι κλεισίματος για μεγαλύτερη ασφάλεια. 
• Να έχουν πάχος περίπου 40μ. 
• Να έχουν διαστάσεις 55X55cm. 
• Κίτρινου Χρώματος, ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση 
• Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού /βιολογικού 

ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται 
• Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: 

ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα 
αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων 

• Να αναγράφουν τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ). 
• Να διατίθενται σε ρολά των 10 τεμαχίων 
 
6. Σακούλες κόκκινες για την χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων ΜΕΑ μεγάλες : 
• Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. 
• Να μη φέρουν ραφές στην βάση για μεγαλύτερη αντοχή στο σκίσιμο και σε διαρροές. 
• Να διαθέτουν ενσωματωμένο κορδόνι κλεισίματος για μεγαλύτερη ασφάλεια. 
• Να έχουν πάχος περίπου 40μ. 
• Να έχουν διαστάσεις 100X110cm. 
• Κόκκινου Χρώματος 
• Κατά την αποτέφρωση να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια (κατάλληλο υλικό) 
• Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού /βιολογικού 

ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται 
• Να αναγράφουν τον όρο Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) 
• Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: 

ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα 
αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων 

• Να διατίθενται σε ρολά των 10 τεμαχίων 
 
7. Σακούλες κόκκινες για την χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων ΜΕΑ μεσαίες : 
• Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. 
• Να μη φέρουν ραφές στην βάση για μεγαλύτερη αντοχή στο σκίσιμο και σε διαρροές. 
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• Να διαθέτουν ενσωματωμένο κορδόνι κλεισίματος για μεγαλύτερη ασφάλεια. 
• Να έχουν πάχος περίπου 40μ. 
• Να έχουν διαστάσεις 70X90cm. 
• Κόκκινου Χρώματος 
• Κατά την αποτέφρωση να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια (κατάλληλο υλικό) 

 
• Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού /βιολογικού 

ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται 
• Να αναγράφουν τον όρο Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ). 
• Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: 

ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα 
αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων 

• Να διατίθενται σε ρολά των 10 τεμαχίων 
 
Τέλος για την διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και εναρμόνιση του 
διαγωνισμού με την ισχύουσα νομοθεσία, σας προτείνουμε όπως συμπεριλάβετε και τους 
παρακάτω γενικούς όρους. 
 
• Να κατατεθούν τα εν ισχύ πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015  του εργοστασίου 

κατασκευής, εγκεκριμένα από Εθνικό φορέα διαπίστευσης. 
 
• Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του εμπόρου / διανομέα, εγκεκριμένο 

από Εθνικό φορέα διαπίστευσης. 
 
• Να κατατεθούν δείγματα από κάθε ποιότητα προσφερόμενου σάκου (όχι απαραίτητα 

διάσταση). 
 
• Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, όπου θα 

αναφέρονται ρητά όλες οι προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα 
ζητούμενα του διαγωνισμού. 

 
• Να κατατεθεί η βεβαίωση/πιστοποιητικό συμμετοχής της προσφέρουσας εταιρείας σε 

συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών σύμφωνα με το Ν. 2939/2001. Επιπλέον, να 
κατατεθεί το πιστοποιητικό εγγραφής της προσφέρουσας εταιρείας στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών σύμφωνα με την Απόφαση Αρ.181504 ΦΕΚ 2454/Β/2016. 
 

 
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 
 
Με εκτίμηση, 
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