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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα:  «Διενέργεια  δημόσιας  διαβούλευσης  των  τεχνικών  προδιαγραφών  των  ειδών 
ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ (CPV:  18800000-7, 18316000-7, 18317000-4, 18316000-7, 18235200-
7)».

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 11/5-1-2016 εγκυκλίου της ΕΠΥ, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Λαϊκό» ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών 
ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ (CPV:  18800000-7, 18316000-7, 18317000-4, 18316000-7, 18235200-
7).

1.  Η  διάρκεια  της  διαβούλευσης  ορίζεται  σε  μία  (1)  εβδομάδα  από  την  ημέρα  της 
ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ήτοι από την Πέμπτη 21.4.2016 έως και 
την  Πέμπτη  28.4.2016.  Σε  περίπτωση  τροποποίησης  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  ως 
αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για 
τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

2.Οι ενδιαφερόμενοι  αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι  οποίες έχουν 
αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις 
παρατηρήσεις του στο Τμήμα Γραμματείας (πρωτόκολλο) του νοσοκομείου ή με φαξ στο 
213-2061638.

3.Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την 
οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί 
η  μέγιστη  δυνατή  συμμετοχή  προμηθευτών,  εξασφαλίζοντας  όμως  την  ποιότητα  των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

4.Μετά την οριστικοποίηση τους, το Νοσοκομείο μας θα προκηρύξει πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ.

Εσωτερική διανομή:                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Τμήμα Προμηθειών                                            

     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. Ν. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ:
Ανδρικά υποδήματα νοσηλευτών δερμάτινα μαλακά:
Σχέδιο:  Παντοφλέ, κλειστά,  με προδιαγραφές  HACCP και αντικαθιστώμενους πάτους, με 
προστασία δακτύλων, χωρίς σίδερο.
Φόρμα: Πομπέ στρογγυλά.
Πανώδερμα: Δέρμα πολύ μαλακό, καλής επεξεργασίας χωρίς ελαττώματα, χωρίς  πολλές 
ραφές, χρώματος μαύρου με φόδρα από δέρμα μοσχαριού, με  αντοχή στις κάμψεις, ώστε 
να  μην  εμφανίζονται  σπασίματα  στο  δέρμα,  ούτε  αλλοιώσεις  στο  χρώμα.  Αντοχή στην 
τριβή.
Πάτος: Ανατομικός καλυμμένος με δέρμα μοσχαριού.
Σόλα: Ανατομική  στα  δάκτυλα  και  στην  και  στην  καμάρα  του  ποδιού.  Τακούνι: 
Μονοκόμματο με  2cm  πίσω και ½  cm εμπρός. Συγκολλήσεις καθαρές και με αντοχή.
Επιπλέον πλεονεκτήματα θα βαθμολογηθούν.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ-ΣΑΜΠΩ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
ΣΟΛΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ: Πολυουρεθάνη  ανατομική στα δάχτυλα και στην καμάρα του ποδιού με 
μεγάλη  αντοχή στις κάμψεις για να μην σπάει με τακούνι  μονοκόμματο 3-4cm πίσω και 1-
2cm εμπρός.
ΠΑΤΟΣ:  (πέλμα).  Να είναι  καλυμμένος με δέρμα από μοσχάρι.  Κάτω από τη φτέρνα να 
υπάρχει υλικό αντικραδασμικό για την απορρόφηση των κραδασμών και την προστασία της 
μέσης.
ΠΑΝΩΔΕΡΜΑ: Δέρμα από μοσχάρι με οπές χωρίς φόδρα, χρώματος λευκού, με αντοχή στις 
κάμψεις ώστε να μην εμφανίζονται σπασίματα στο δέρμα,  ούτε αλλοιώσεις στο χρώμα. 
Αντοχή στην τριβή και σταθερή ενίσχυση εμπρός για την προστασία των δακτύλων.
 Οι  συγκολλήσεις  όλων  να  είναι  καθαρές  και  με  μεγάλη  αντοχή.  Παπλωματάκι  στο 
μπροστινό μέρος του κουτουπιέ.
Σωστή εφαρμογή στο πόδι. 
Επιπλέον πλεονεκτήματα θα εκτιμηθούν.                                               

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ  ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ-ΓΟΒΕΣ
Η   γόβα  να  είναι  κατασκευασμένη  από  γνήσιο  επανώδερμα  μαλακό.  Να  είναι 
φοδραρισμένη με γνήσιο δέρμα αρίστης ποιότητας ώστε να μην ιδρώνουν τα πόδια. Να 
έχει άνετη και πλατιά φόρμα και να είναι ελαφρά, χρώμα μαύρο ή λευκό.
Το πέλμα εσωτερικά να έχει ανύψωση στις κεφαλές των μεταταρσίων και ανύψωση στην 
καμάρα και στην πτέρνα.
Η σόλα να αποτελείται  από  σολόδερμα με ενίσχυση αντιολισθητικού υλικού με ραβδώσεις 
για άνετο βάδισμα.
Το ύψος του τακουνιού να είναι 4-4,5cm.
Επιπλέον πλεονεκτήματα θα εκτιμηθούν. 

ΚΑΛΣΟΝ   ΕΛΑΣΤΙΚΑ :       
Ελαστικότητα 40 DEN   στο χρώμα του ποδιού & φυμέ, ενισχυμένα στα δάχτυλα,  καλής  
ποιότητας  με  καβάλο.

ΚΑΛΤΣΑΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ:
Καλτσάκια γυναικεία βαμβακερά, κοφτά, 2 τεμαχίων, walk μέχρι τον αστράγαλο, χρώματος 
λευκό, με λάστιχο στο τελείωμα, 80% βαμβάκι και 20% ελαστικό ή πολυαμίδη.

ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΟΛΟΜΑΛΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ
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Κάλτσες ανδρικές χειμερινές ολόμαλλες,  χρώματος μαύρο, σταθερές με καλή εφαρμογή, 
να μην χνουδιάζουν, να έχουν καλά λάστιχα και να  μην ξεφτίζουν.
Να έχουν πυκνή ύφανση

ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ
Κάλτσες ανδρικές καλοκαιρινές, βαμβακερές, χρώματος βαθύ μπλε λεπτές, ανθεκτικές και 
σταθερές με καλή εφαρμογή, να μη χνουδιάζουν, να έχουν πυκνή ύφανση, καλά λάστιχα 
που να μη ξεφτίζουν.

ZAKETEΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ:
 χρώματος μπλέ σκούρο, μαλακό, λεπτής πλέξης με κουμπιά, με λάστιχο στην λαιμόκοψη, 
σχήματος V και λάστιχο στα λοιπά τελειώματα. Να μην ξεχειλώνουν,  να  μην ξεθωριάζουν, 
χωρίς κόμπους, αντοχής, με σύνθεση 70% μαλλί και 30% ακρυλικό. No M – L – XL – XXL  
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

1. Βάρος τεμαχίου σε γραμ. (κατά μέγεθος)  σε υγρασία 17%.
Νο:42=330 γραμ. 

            Νο:44=350 γραμ.
            Νο:46=370 γραμ.
            Νο:48=390 γραμ.
            Νο:50=420 γραμ.
            Νο:52=440 γραμ.           
            Νο:56=490 γραμ.
            Νο:58=510 γραμ.
            Νο:60=530 γραμ.
2. Συστολή σε Κgr. Μέγιστο:
     κατά μήκος%:5%
     κατά πλάτος %:3%
3. Πυκνότης σε θηλειές ανά  cm:
     κατά μήκος ελάχιστο:11
     κατά πλάτος ελάχιστο:7
4. Λιπαρές ουσίες επί %μέγιστο:1%
5. Πλέξη:
    Σώματος-μανικιών:double jersey  1Χ1
    Ελαστικά μέρη :RIB 2Χ2
6. Τίτλος νήματος (Νm):2/36
7.Νήμα ραφής: τρίκλωνο βαμβακερό
8. Στερεώτης χρωματισμού:
     στο νερό ελάχιστο:4-5
     στη ξηρά τριβή:4-5
     στον ιδρώτα :4-5 
     στη μέτρια πλύση:4-5
     στο ηλιακό  φως:4-5
9. Finesse  ερίου: 64’5
10.Συνένωση μανικιού: τιγκέλι
11.Συνένωση πλαινών: κοπτοράπτης με γαζί ασφαλείας
12.Συνένωση ώμων: τιγκέλι με ρέλι
13.Επεξεργασίες:Αντισκορική και superwash

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
Σε  ότι  αφορά  τη  συσκευασία,  τις  επισημάνσεις  ,τη  δειγματοληψία,  τον  μακροσκοπικό 
έλεγχο, καθώς και  τον  υπολογισμό  των   εκπτώσεων  επί  μακροσκοπικών  και 
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εργαστηριακών  εκτροπών,  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στο  τεύχος  Β’  <<ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ >> του Υπουργείου Εμπορίου.
ΖΑΚΕΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ
χρώματος μπλέ σκούρο , σχήματος V, ριχτή με λάστιχο στο τελείωμα και στα άκρα με και 
χωρίς  τσέπες  (θα  προτιμηθεί  με  τσέπες),  μαλακή,  λεπτής  πλέξης  με  κουμπιά,  να  μην 
ξεχειλώνουν, να μην ξεθωριάζουν, χωρίς κόμπους, αντοχής, με σύνθεση 70% μαλλί και 30% 
ακρυλικό.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ζακέτες τύπου <V> με μακρύ μανίκι
Περιμετρικά του λαιμού και στο άνοιγμα θα έχουν διπλή τρέσα γυριστή με φάρδος 4,5% 
cm.
Στο τέλος του σώματος θα έχουν αναδίπλωση (ούγια) 2cm.
Tα μανίκια θα έχουν ελαστικό μήκους   5-5,5cm.
Το  εμπρόσθιο  άνοιγμα  θα  κλείνει  με  κουμπιά  καλής  ποιότητας  που  θα  ξεκινούν  σε 
απόσταση 3cm  από το τέλος του σώματος και σε απόσταση μεταξύ τους  8cm. 
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