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                                                                    Μύξηλα, 25-10-2022 

                                                                                 Αξηζκ. Πξση: 9990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα εμσζπκβαηηθώλ εηδώλ 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ θάησζη εηδώλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν 

θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή, όπσο αλαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ γηα όζα πιηθά ππάξρνπλ.    

                                          

A/A ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

1 ΣΟΛΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
242 ΣΔΜΑΥΗΑ 

2 ΕΑΚΔΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΩΝ 120 ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

                  

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

 2
ε
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ       

 ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ 

 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ- 

 Κ.Τ. ΛΖΜΝΟΤ  

ΟΗ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ-Πξνκήζεηεο 

PLΠιεξνθνξίεο: Σόηνπ Δηξήλε 

Σα Σαρ. Γ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

      Σειέθσλν: 22543-50148 

      e-mail: prom@1160.syzefxis.gov.gr 
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3 ΣΟΛΔ ΛΟΗΠΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ  
58 ΣΔΜΑΥΗΑ 

4 
ΜΠΛΟΤΕΔ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΪΑΣΡΗΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 30 ΣΔΜΑΥΗΑ 

5 ΕΑΚΔΣΔ ΦΟΤΣΔΡ ΑΝΓΡΗΚΔ 
15 ΣΔΜΑΥΗΑ 

6 ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
140 ΣΔΜΑΥΗΑ 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΣΟΛΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ (ηεκ. 242) 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΦΑΜΑ ΣΟΛΖ ΥΡΩΜΑ ΝΟΤΜΔΡΟ ΣΔΜΑΥΗΑ 

1 
ΣΟΛΔ 

ΝΟΖΛΔΤΣΩΝ 

Ύθαζκα θακπαξληίλα. ύλζεζε 35% βακβάθη θαη 

65% πνιπεζηέξαο, άξηζηεο πνηόηεηαο βάξνο 190-

200gr/m2, αδηαθαλέο, κεγάιεο αληνρήο ζηα ζπρλά 

πιπζίκαηα θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε 

επεμεξγαζία πξνζπξξίθλσζεο (SANFORISE) γηα 

ειεγρόκελε ζπζηνιή ζην πιύζηκν. 

Σν ύθαζκα λα είλαη αληηζηαηηθό, λα είλαη 

ειεύζεξν από θόιια, ππναιιεξγηθό, ε πθή λα 

είλαη καιαθή κε επεμεξγαζία αληηρλνπδηάζκαηνο 

γηα λα κελ απειεπζεξώλεη ηλίδηα, ζύκθσλα κε ηηο 

Ζ κπινύδα (unisex) λα είλαη 

κε ζηαπξσηή ιαηκόθνςε, 

θνληό καλίθη, ηζέπεο δεμηά θαη 

αξηζηεξά θάησ θαη κηα ηζέπε 

πάλσ αξηζηεξά. Με ζθίζηκν 

ζην πιάη.  

Σν παληειόλη κε ιάζηηρν θαη 

θνξδόλη ζηε κέζε θαη  

κηα ηζέπε πίζσ.  

 

ΠΔΣΡΟΛ  114 
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θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

 

Σν ζαθάθη (UNISEX) λα είλαη 

κε πέην θαη θνληό καλίθη κε 

ξεβέξ 2,5 εθ πεξίπνπ, γαιιηθέο 

ξαθέο εκπξόο πίζσ θαη 

ζθίζηκν ζην πιάη.. Να 

θαιύπηεη ηνπο γινπηνύο. Να 

θέξεη θνπκπηά εκπξόο, θξπθά 

κε παηηιέηα, ηζέπεο δεμηά θαη 

αξηζηεξά θάησ 15Υ15 θαη 

επάλσ αξηζηεξά. Οη ηζέπεο 

ξαµµέλεο µε δηπιέο  ξαθέο θαη 

ζηεξεώµαηα. 

 Σν παληειόλη κε ιάζηηρν θαη 

θνξδόλη ζηε κέζε θαη  

κηα ηζέπε πίζσ.  

 

14 

Σν ζαθάθη λα είλαη κε 

θεξκνπάξ εκπξόο θαη θνληό 

καλίθη, ηζέπεο δεμηά θαη 

αξηζηεξά θάησ θαη κηα ηζέπε 

πάλσ αξηζηεξά. Με ζθίζηκν 

ζην πιάη. Να θαιύπηεη ηνπο 

γινπηνύο. Σν παληειόλη κε 

ιάζηηρν θαη θνξδόλη ζηε κέζε 

θαη  

κηα ηζέπε πίζσ.  

 

4 



4 
 

2 

ΣΟΛΔ 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

Ύθαζκα θακπαξληίλα. ύλζεζε 35% βακβάθη θαη 

65% πνιπεζηέξαο, άξηζηεο πνηόηεηαο βάξνο 190-

200gr/m2, αδηαθαλέο, κεγάιεο αληνρήο ζηα ζπρλά 

πιπζίκαηα θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε 

επεμεξγαζία πξνζπξξίθλσζεο (SANFORISE) γηα 

ειεγρόκελε ζπζηνιή ζην πιύζηκν. 

Σν ύθαζκα λα είλαη αληηζηαηηθό, λα είλαη 

ειεύζεξν από θόιια, ππναιιεξγηθό, ε πθή λα 

είλαη καιαθή κε επεμεξγαζία αληηρλνπδηάζκαηνο 

γηα λα κελ απειεπζεξώλεη ηλίδηα, ζύκθσλα κε ηηο 

θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

 

Ζ κπινύδα (unisex) λα είλαη 

κε ζηαπξσηή ιαηκόθνςε, 

θνληό καλίθη, ηζέπεο δεμηά θαη 

αξηζηεξά θάησ θαη κηα ηζέπε 

πάλσ αξηζηεξά. Με ζθίζηκν 

ζην πιάη.  

Σν παληειόλη κε ιάζηηρν θαη 

θνξδόλη ζηε κέζε θαη  

κηα ηζέπε πίζσ.  

 

ΛΔΤΚΟ  

18 

Σν ζαθάθη (UNISEX) λα είλαη 

κε πέην θαη θνληό καλίθη κε 

ξεβέξ 2,5 εθ πεξίπνπ, γαιιηθέο 

ξαθέο εκπξόο πίζσ θαη 

ζθίζηκν ζην πιάη.. Να 

θαιύπηεη ηνπο γινπηνύο. Να 

θέξεη θνπκπηά εκπξόο, θξπθά 

κε παηηιέηα, ηζέπεο δεμηά θαη 

αξηζηεξά θάησ 15Υ15 θαη 

επάλσ αξηζηεξά. Οη ηζέπεο 

ξαµµέλεο µε δηπιέο  ξαθέο θαη 

ζηεξεώµαηα. Σν παληειόλη κε 

ιάζηηρν θαη θνξδόλη ζηε κέζε 

θαη  

κηα ηζέπε πίζσ.  

 

10 
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Σν ζαθάθη λα είλαη κε 

θεξκνπάξ εκπξόο θαη θνληό 

καλίθη, ηζέπεο δεμηά θαη 

αξηζηεξά θάησ θαη κηα ηζέπε 

πάλσ αξηζηεξά. Με ζθίζηκν 

ζην πιάη. Να θαιύπηεη ηνπο 

γινπηνύο. Σν παληειόλη κε 

ιάζηηρν θαη θνξδόλη ζηε κέζε 

θαη  

κηα ηζέπε πίζσ.  

 

6 

3 

ΣΟΛΔ 

ΜΟΝΑΓΩΝ ΚΑΗ 

ΣΜΖΜΑΣΩΝ 

Ύθαζκα πνπιίλα 50% βακβάθη θαη 50% 

πνιπεζηέξαο, βάξνπο 150γξ/κ2 αληηζηαηηθό, λα 

είλαη ειεύζεξν από θόιια, ππναιιεξγηθό, 

αδηαθαλέο, κεγάιεο αληνρήο ζηα ζπρλά 

πιπζίκαηα θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο (60 

βαζκνύο θαη άλσ), κε επεμεξγαζία 

αληηρλνπδηάζκαηνο γηα λα κελ απειεπζεξώλεη 

ηλίδηα, ζύκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο,  λα 

κελ απνξξνθά πγξά θαη λα έρεη καιαθή πθή. κε 

επεμεξγαζία πξνζπξξίθλσζεο (SANFORISE) γηα 

ειεγρόκελε ζπζηνιή ζην πιύζηκν. 

Ζ κπινύδα (unisex) λα είλαη 

κε ζηαπξσηή ιαηκόθνςε, 

θνληό καλίθη, ηζέπεο δεμηά θαη 

αξηζηεξά θάησ θαη κηα ηζέπε 

πάλσ αξηζηεξά. Με ζθίζηκν 

ζην πιάη.  

Σν παληειόλη κε ιάζηηρν θαη 

θνξδόλη ζηε κέζε θαη  

κηα ηζέπε πίζσ.  

 

ΗΔΛ  42 
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4 

ΣΟΛΔ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 

 

Από εηδηθό αδηαθαλέο ύθαζκα κε ζύλζεζε 50% 

πνιπεζηέξα θαη 50% βακβάθη θαη εληζρπκέλε 

πνπιίλα λα κελ κπαίλεη ζην πιύζηκν, 

ππναιιεξγηθό, αληηζηαηηθό. Με επεμεξγαζία αληη-

ρλνπδηάζκαηνο γηα λα κελ απειεπζεξώλεη ηλίδηα, 

όπσο πξνβιέπνπλ νη θνηλνηηθέο νδεγίεο. Τςειήο 

αληνρήο ζην πιύζηκν ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

(90
ν
-95

ν 
C). Με ζηαζεξόηεηα ρξσκαηηζκνύ ζην 

λεξό θαη ην ριώξην, λα κελ κπαίλεη ζην πιύζηκν.   

Απαξαίηεηε θαηάζεζε δείγκαηνο πθάζκαηνο 

δηαζηάζεσλ 1,00mX1,00m γηα πιύζηκν ζηα 

πιπληήξηα ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν δείγκα λα είλαη 

ελδεηθηηθό ηεο πνηόηεηαο, ηεο απόρξσζεο θαη ηεο 

ξαθήο ηνπ πθάζκαηνο. 

Ζ κπινύδα (unisex) λα είλαη 

κε ζηαπξσηή ιαηκόθνςε, 

θνληό καλίθη, ηζέπεο δεμηά θαη 

αξηζηεξά θάησ θαη κηα ηζέπε 

πάλσ αξηζηεξά. Με ζθίζηκν 

ζην πιάη. Οη ηζέπεο λα θέξνπλ 

δηπιέο ξαθέο θαη θαιά 

ζηεξεώκαηα. 

Σν παληειόλη κε ιάζηηρν θαη 

θνξδόλη ζηε κέζε θαη  

κηα ηζέπε πίζσ.  

Με ρξσκαηηθό θσδηθό 

κεγεζώλ ησλ θνπζηνπκηώλ 

ζηελ κπινύδα θαη ην 

παληειόλη. 

ΠΡΑΗΝΟ 

ΚΟΤΡΟ 

(ΚΤΠΑΡΗΗ) 

 34 

 

Μεγέζε από XS έσο 3XL Απαξαίηεηα θαηάζεζε δεηγκάησλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε .  Σα δείγκαηα ηεο εηαηξείαο πνπ ζα επηιεγεί , ζα θξαηεζνύλ 

ώζηε λα ζπγθξηζνύλ µε ηα θνζηνύκηα ηεο παξαγγειίαο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ ̟πξνδηαγξαθώλ (πνηόηεηα πθάζκαηνο, ξαθή, δηάθξηζε κεγεζώλ 

θαη όηη άιιν θαζνξίδεηαη από ηηο πξνδηαγξαθέο)  Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί θαιείηαη µέζα ζε δηάζηεµα µηαο εβδνκάδαο λα θαηαζέζεη ζην 

ηµήµα ηµαηηζµνύ ηνπ λνζνθνκείνπ δείγκαηα θνπζηνπκηώλ, όισλ ησλ µεγεζώλ γηα πξνζδηνξηζκό ηνπ µεγέζνπο, ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  ε πεξίπησζε πνπ ηα θνζηνύκηα πνπ ζα αγνξαζηνύλ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε µε ηηο ̟πξνδηαγξαθέο ε παξαγγειία ζα αθπξσζεί ρσξίο 

απαίηεζε ηεο εηαηξείαο. Σα  λνύκεξα ζα θαζνξηζηνύλ εθ ησλ πζηέξσλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή βάζεη ησλ δεηγκάησλ. 

ΕΑΚΔΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΩΝ (ηεκ. 120) 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΦΑΜΑ ΣΟΛΖ ΥΡΩΜΑ ΝΟΤΜΔΡΟ ΣΔΜΑΥΗΑ 
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1 
ΕΑΚΔΣΔ 

 

Σα λήκαηα λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο ,ζύλζεζε 

50% καιιί θαη 50% αθξπιηθό, λα κελ 

μεβάθνπλ,  λα είλαη καιαθά . Ζ πιέμε λα είλαη 

επζύγξακκε, νκνηόκνξθε, ηζνπαρήο, ρσξίο 

θόκπνπο .  

Σν κέξνο ηνπ θνπκπώκαηνο 

λα είλαη εληζρπκέλν λα έρεη 

πέληε θνπκπηά δηακέηξνπ 

ηνπιάρηζηνλ 1,5εθ. Ζ δαθέηα 

ζηελ πεξίκεηξν θαη ζηηο 

καλζέηεο λα θέξεη πιέμε 

ηύπνπ ειαζηηθνύ 5 εθ θαη 

ηζέπεο δεμηά θαη αξηζηεξά 

θάησ ρξώκαηνο κπιε θαη 

ιεπθό. 

 

ΜΠΛΔ 

ΚΟΤΡΟ 

 

120 

 

Μεγέζε από XS έσο 3XL Απαξαίηεηα θαηάζεζε δεηγκάησλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε .  Σα δείγκαηα ηεο εηαηξείαο πνπ ζα επηιεγεί , ζα θξαηεζνύλ 

ώζηε λα ζπγθξηζνύλ µε ηα θνζηνύκηα ηεο παξαγγειίαο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ ̟πξνδηαγξαθώλ  (πνηόηεηα πθάζκαηνο, ξαθή, δηάθξηζε κεγεζώλ 

θαη όηη άιιν θαζνξίδεηαη από ηηο πξνδηαγξαθέο)  Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί θαιείηαη µέζα ζε δηάζηεµα µηαο εβδνκάδαο λα θαηαζέζεη ζην 

ηµήµα ηµαηηζµνύ ηνπ λνζνθνκείνπ δείγκαηα θνπζηνπκηώλ, όισλ ησλ µεγεζώλ γηα πξνζδηνξηζκό ηνπ µεγέζνπο, ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  ε πεξίπησζε πνπ ηα θνζηνύκηα πνπ ζα αγνξαζηνύλ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε µε ηηο ̟πξνδηαγξαθέο ε παξαγγειία ζα αθπξσζεί ρσξίο 

απαίηεζε ηεο εηαηξείαο. Σα  λνύκεξα ζα θαζνξηζηνύλ εθ ησλ πζηέξσλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή βάζεη ησλ δεηγκάησλ. 

ΣΟΛΔ ΛΟΗΠΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ (ηεκ. 58) 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΦΑΜΑ ΣΟΛΖ ΥΡΩΜΑ ΝΟΤΜΔΡΟ ΣΔΜΑΥΗΑ 
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1 
ΣΟΛΔ 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

Ύθαζκα θακπαξληίλα. ύλζεζε 35% βακβάθη θαη 

65% πνιπεζηέξαο, άξηζηεο πνηόηεηαο βάξνο 190-

200gr/m2, αδηαθαλέο, κεγάιεο αληνρήο ζηα ζπρλά 

πιπζίκαηα θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε 

επεμεξγαζία πξνζπξξίθλσζεο (SANFORISE) γηα 

ειεγρόκελε ζπζηνιή ζην πιύζηκν. 

Σν ύθαζκα λα είλαη αληηζηαηηθό, λα είλαη 

ειεύζεξν από θόιια, ππναιιεξγηθό, ε πθή λα 

είλαη καιαθή κε επεμεξγαζία αληηρλνπδηάζκαηνο 

γηα λα κελ απειεπζεξώλεη ηλίδηα, ζύκθσλα κε ηηο 

θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

Ζ κπινύδα (unisex) λα είλαη 

κε ζηαπξσηή ιαηκόθνςε, 

θνληό καλίθη, ηζέπεο δεμηά 

θαη αξηζηεξά θάησ θαη κηα 

ηζέπε πάλσ αξηζηεξά. Με 

ζθίζηκν ζην πιάη.  

Σν παληειόλη κε ιάζηηρν 

θαη θνξδόλη ζηε κέζε θαη  

κηα ηζέπε πίζσ.  

ΜΠΛΔ 

ΚΟΤΡΟ 
 14 

2 
ΣΟΛΔ 

ΦΤΚΟΘΔΡΑΠΔΤ

ΣΡΗΩΝ 

Ύθαζκα θακπαξληίλα. ύλζεζε 35% βακβάθη θαη 

65% πνιπεζηέξαο, άξηζηεο πνηόηεηαο βάξνο 190-

200gr/m2, αδηαθαλέο, κεγάιεο αληνρήο ζηα ζπρλά 

πιπζίκαηα θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε 

επεμεξγαζία πξνζπξξίθλσζεο (SANFORISE) γηα 

ειεγρόκελε ζπζηνιή ζην πιύζηκν. 

Σν ύθαζκα λα είλαη αληηζηαηηθό, λα είλαη 

ειεύζεξν από θόιια, ππναιιεξγηθό, ε πθή λα 

είλαη καιαθή κε επεμεξγαζία αληηρλνπδηάζκαηνο 

γηα λα κελ απειεπζεξώλεη ηλίδηα, ζύκθσλα κε ηηο 

θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

 

Ζ κπινύδα (unisex) λα είλαη 

κε ζηαπξσηή ιαηκόθνςε, 

θνληό καλίθη, ηζέπεο δεμηά 

θαη αξηζηεξά θάησ θαη κηα 

ηζέπε πάλσ αξηζηεξά. Με 

ζθίζηκν ζην πιάη.  

Σν παληειόλη κε ιάζηηρν 

θαη θνξδόλη ζηε κέζε θαη  

κηα ηζέπε πίζσ.  

 

ΜΠΛΔ 

ΚΟΤΡΟ 
 4 

3 

ΣΟΛΔ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΒΗΟΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ

Τ-ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ-

ΑΗΜΟΓΟΗΑ 

Ύθαζκα θακπαξληίλα. ύλζεζε 35% βακβάθη θαη 

65% πνιπεζηέξαο, άξηζηεο πνηόηεηαο βάξνο 190-

200gr/m2, αδηαθαλέο, κεγάιεο αληνρήο ζηα ζπρλά 

πιπζίκαηα θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε 

επεμεξγαζία πξνζπξξίθλσζεο (SANFORISE) γηα 

ειεγρόκελε ζπζηνιή ζην πιύζηκν. 

Σν ύθαζκα λα είλαη αληηζηαηηθό, λα είλαη 

Ζ κπινύδα (unisex) λα είλαη 

κε ζηαπξσηή ιαηκόθνςε, 

θνληό καλίθη, ηζέπεο δεμηά 

θαη αξηζηεξά θάησ θαη κηα 

ηζέπε πάλσ αξηζηεξά. Με 

ΜΠΟΡΝΣΩ  24 
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ειεύζεξν από θόιια, ππναιιεξγηθό, ε πθή λα 

είλαη καιαθή κε επεμεξγαζία αληηρλνπδηάζκαηνο 

γηα λα κελ απειεπζεξώλεη ηλίδηα, ζύκθσλα κε ηηο 

θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

 

ζθίζηκν ζην πιάη.  

Σν παληειόλη κε ιάζηηρν 

θαη θνξδόλη ζηε κέζε θαη  

κηα ηζέπε πίζσ.  

 

4 
ΣΟΛΔ 

ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΩΝ 

Ύθαζκα θακπαξληίλα. ύλζεζε 35% βακβάθη θαη 

65% πνιπεζηέξαο, άξηζηεο πνηόηεηαο βάξνο 190-

200gr/m2, αδηαθαλέο, κεγάιεο αληνρήο ζηα ζπρλά 

πιπζίκαηα θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε 

επεμεξγαζία πξνζπξξίθλσζεο (SANFORISE) γηα 

ειεγρόκελε ζπζηνιή ζην πιύζηκν. 

Σν ύθαζκα λα είλαη αληηζηαηηθό, λα είλαη 

ειεύζεξν από θόιια, ππναιιεξγηθό, ε πθή λα 

είλαη καιαθή κε επεμεξγαζία αληηρλνπδηάζκαηνο 

γηα λα κελ απειεπζεξώλεη ηλίδηα, ζύκθσλα κε ηηο 

θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

 

Ζ κπινύδα (unisex) λα είλαη 

κε ζηαπξσηή ιαηκόθνςε, 

θνληό καλίθη, ηζέπεο δεμηά 

θαη αξηζηεξά θάησ θαη κηα 

ηζέπε πάλσ αξηζηεξά. Με 

ζθίζηκν ζην πιάη.  

Σν παληειόλη κε ιάζηηρν 

θαη θνξδόλη ζηε κέζε θαη  

κηα ηζέπε πίζσ.  

 

ΡΟΕ  

12 

Σν ζαθάθη (UNISEX) λα 

είλαη κε πέην θαη θνληό καλίθη 

κε ξεβέξ 2,5 εθ πεξίπνπ, 

γαιιηθέο ξαθέο εκπξόο πίζσ 

θαη ζθίζηκν ζην πιάη.. Να 

θαιύπηεη ηνπο γινπηνύο. Να 

θέξεη θνπκπηά εκπξόο, θξπθά 

κε παηηιέηα, ηζέπεο δεμηά θαη 

αξηζηεξά θάησ 15Υ15 θαη 

επάλσ αξηζηεξά κε 

δηαρσξηζηηθό γαδί γηα 

ζηπιό12Υ10. Οη ηζέπεο 

ξαµµέλεο µε δηπιέο  ξαθέο θαη 

ζηεξεώµαηα. Σν παληειόλη κε 

ηζέπε ζην πίζσ κέξνο 14Υ14, 

2 
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ιάζηηρν θαη θνξδόλη ζηε κέζε. 

5 

ΣΟΛΔ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

(ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ) 

Ύθαζκα πνπιίλα 50% βακβάθη θαη 50% 

πνιπεζηέξαο, βάξνπο 150γξ/κ2 αληηζηαηηθό, 

λα είλαη ειεύζεξν από θόιια, ππναιιεξγηθό, 

αδηαθαλέο, κεγάιεο αληνρήο ζηα ζπρλά 

πιπζίκαηα θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο (60 

βαζκνύο θαη άλσ), κε επεμεξγαζία 

αληηρλνπδηάζκαηνο γηα λα κελ απειεπζεξώλεη 

ηλίδηα, ζύκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο,  λα 

κελ απνξξνθά πγξά θαη λα έρεη καιαθή πθή. 

κε επεμεξγαζία πξνζπξξίθλσζεο 

(SANFORISE) γηα ειεγρόκελε ζπζηνιή ζην 

πιύζηκν. 

 

 

Ζ κπινύδα (unisex) λα είλαη 

κε ζηαπξσηή ιαηκόθνςε, 

θνληό καλίθη, ηζέπεο δεμηά 

θαη αξηζηεξά θάησ θαη κηα 

ηζέπε πάλσ αξηζηεξά. Με 

ζθίζηκν ζην πιάη.  

Σν παληειόλη κε ιάζηηρν 

θαη θνξδόλη ζηε κέζε θαη  

κηα ηζέπε πίζσ.  

 

ΗΔΛ L 2 
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6 

ΜΠΛΟΤΕΔ  

ΗΑΣΡΗΚΟΤ  

& ΠΑΡΑΗΑΣΡΗΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

 

Ύθαζκα θακπαξληίλα. ύλζεζε 35% βακβάθη θαη 

65% πνιπεζηέξαο, άξηζηεο πνηόηεηαο βάξνο 190-

200gr/m2, αδηαθαλέο, κεγάιεο αληνρήο ζηα ζπρλά 

πιπζίκαηα θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε 

επεμεξγαζία πξνζπξξίθλσζεο (SANFORISE) γηα 

ειεγρόκελε ζπζηνιή ζην πιύζηκν. 

Σν ύθαζκα λα είλαη αληηζηαηηθό, λα είλαη 

ειεύζεξν από θόιια, ππναιιεξγηθό, ε πθή λα 

είλαη καιαθή κε επεμεξγαζία αληηρλνπδηάζκαηνο 

γηα λα κελ απειεπζεξώλεη ηλίδηα, ζύκθσλα κε ηηο 

θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

 

Γηαθάο κε πέην θαη θνπκπηά 

εκπξόο θξπθά κε παηηιέηα. 

 Όιεο νη ξαθέο λα είλαη κε 

πιαθνξαθή αζθαιείαο.  

Σζέπεο δεμηά θαη αξηζηεξά 

θάησ.  

Έλα ηζεπάθη αξηζηεξά, 

καλίθηα καθξηά θαη δώλε πίζσ. 

Να είλαη καθξηέο. 

 

ΛΔΤΚΟ XS-XXL 30 

7 
ΕΑΚΔΣΑ ΦΟΤΣΔΡ 

(Αλδξηθέο)  

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πνιύ αλζεθηηθό 

καιαθό ύθαζκα βάξνπο 320 gsm (85% 

Πνιπεζηέξαο / 15% βακβάθη).  

Με θεξκνπάξ ελδεηθηηθνύ 

ηύπνπ ΤΚΚ πνπ αλνίγεη όιν 

ην κήθνο ηνπ θνύηεξ. Να 

δηαζέηεη:  2 κεγάιεο 

κπξνζηηλέο ηζέπεο, ιάζηηρν 

ζηνπο θαξπνύο θαη ζηελ κέζε. 

Υσξίο θνπθνύια.  
 

ΜΠΛΔ 

ΚΟΤΡΟ 
M-XXL 15 
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Μεγέζε από XS έσο 3XL Απαξαίηεηα θαηάζεζε δεηγκάησλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε.  Σα δείγκαηα ηεο εηαηξείαο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θξαηεζνύλ 

ώζηε λα ζπγθξηζνύλ µε ηα θνζηνύκηα ηεο παξαγγειίαο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ ̟πξνδηαγξαθώλ (πνηόηεηα πθάζκαηνο, ξαθή, δηάθξηζε κεγεζώλ 

θαη όηη άιιν θαζνξίδεηαη από ηηο πξνδηαγξαθέο)  Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί θαιείηαη µέζα ζε δηάζηεµα µηαο εβδνκάδαο λα θαηαζέζεη ζην 

ηµήµα ηµαηηζµνύ ηνπ λνζνθνκείνπ δείγκαηα θνπζηνπκηώλ, όισλ ησλ µεγεζώλ γηα πξνζδηνξηζκό ηνπ µεγέζνπο, ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  ε πεξίπησζε πνπ ηα θνζηνύκηα πνπ ζα αγνξαζηνύλ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε µε ηηο ̟πξνδηαγξαθέο ε παξαγγειία ζα αθπξσζεί ρσξίο 

απαίηεζε ηεο εηαηξείαο. Σα  λνύκεξα ζα θαζνξηζηνύλ εθ ησλ πζηέξσλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή βάζεη ησλ δεηγκάησλ. 

Τπνδήκαηα πξνζσπηθνύ (ηεκ. 140) 

Α/Α ΔΗΓΟ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΥΡΩΜΑ ΝΟΤΜΔΡΟ 
ΣΔΜΑΥΗΑ 

ΕΔΤΓΖ 

1 
ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

Γεξκάηηλα ζακπό αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ  ή ζακπό από ρπηή   

πνιπνπξεζάλε (όρη pvc) 

 

Να θέξνπλ ηξύπεο αεξηζκνύ ζην 

πιάη, λα είλαη αλαηνκηθά ειαθξηά, 

εύθακπηα,   αληηνιηζζεηηθά θαη 

ππναιιεξγηθά. 

Να θέξνπλ εζσηεξηθή επέλδπζε 

από αληηκηθξνβηαθό πιηθό, ζόιεο 

από ειαθξηά πνιπνπξεζάλε, 

ζύζηεκα απνξξόθεζεο  

θξαδαζκώλ, λα πιέλνληαη θαη λα 

θέξνπλ ζήκαλζε CE MARK. 

 

ιεπθό θαη 

κπιε 
36-46 140 

 

Απαξαίηεηα θαηάζεζε δεηγκάησλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε. Σα δείγκαηα ηεο εηαηξείαο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θξαηεζνύλ ώζηε λα ζπγθξηζνύλ µε ηα 

ππνδήκαηα ηεο παξαγγειίαο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ ̟ πξνδηαγξαθώλ.  Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα επηιεγεί θαιείηαη µέζα ζε δηάζηεµα µηαο 

εβδνκάδαο λα θαηαζέζεη ζην ηµήµα ηµαηηζµνύ ηνπ λνζνθνκείνπ δείγκαηα ππνδεκάησλ όισλ ησλ µεγεζώλ γηα πξνζδηνξηζκό ηνπ µεγέζνπο, 
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ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ λνζνθνκείνπ.  ε πεξίπησζε πνπ ηα ππνδήκαηα πνπ ζα αγνξαζηνύλ δηαθέξνπλ ζε ζρέζε µε ηηο ̟πξνδηαγξαθέο ε 

παξαγγειία ζα αθπξσζεί ρσξίο απαίηεζε ηεο εηαηξείαο. Σα  λνύκεξα ζα θαζνξηζηνύλ εθ ησλ πζηέξσλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή βάζεη 

ησλ δεηγκάησλ. 

 

Σα παξαπάλσ είδε πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Πξνηύπσλ θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

 

 Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο ηηκέο (αλ ππάξρνπλ) ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ Σηκώλ ηεο ΔΠΤ. 

  

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο ηηκέο  ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ απνξξίπηνληαη. 

 Γεθηέο ζα γίλνπλ όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνύλ έσο 01-11-2022 θαη ώξα 14:00 κέζσ e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : prom@1160.syzefxis.gov.gr . 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                   Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

 

                                                                                                

                                                                                              ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΚΑΝΣΑΡΑ                                                                                                  

                                                                                                             

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΚΡΗΒΔΗΑ 
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