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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ << ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ >>    

 
Επειδή  το  Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει  Διαγωνισμό για: 
 
 

Κωδικός 
Αριθμός 

είδους CPV 
Περιγραφή Είδους CPV 

Αξία με 
Φ.Π.Α./ € 

18800000-7 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 21.699,78 € 

 
 
Προβαίνει, σήμερα 13/06/2017, με την παρούσα πρόσκληση ( Α Φάση) σε 
Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών. 
 
1. Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια 
Διαβούλευση ( Α ΦΑΣΗ), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών 
προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων 
παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της 
διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων 
προμηθευτών/αναδόχων. 
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου (http://www.korgialenio-benakio.gr), δηλαδή μέχρι και τις  
28/06/2017. 
3. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του 
Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να 
επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό 
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και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από 
τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.  
4. Το Νοσοκομείο δεν 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/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα 
των παρεχομένων υπηρεσιών. 
5. Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών 
ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες  
Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες. 
6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, 
συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και 
βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. 
7. Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση  δίδονται όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.   
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 
 
 
Α/Α 1) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 
  
1.1) ΖΕΥΓΗ : 270 
1.2) Χρώμα : Λευκό 
1.3) Νούμερα : 35 – 42 
1.4) Τύπος : Μοκασίν από γνήσιο δέρμα άριστης ποιότητος, με φαρδιά φόρμα στα 
δάκτυλα και στο πέλμα 
1.5) Πέλμα : Εσωτερικό, δερμάτινο, ανατομικό. Φαρδιάς φόρμας  
1.6) Σόλα : Από Πολυουρεθάνη. Το τακούνι 3-4cm ύψος με φαρδιά βάση 
1.7) Απαραίτητα η προσφορά δείγματος, βάσει του οποίου θα γίνει η παραλαβή 
του είδους, το οποίο στο σύνολό του θα παραδοθεί μέσα σε 40 ημέρες από την 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 
 
 
 
 
Α/Α 2) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΑ 
  
2.1) ΖΕΥΓΗ : 270 
2.2) Χρώμα : Λευκό 
2.3) Νούμερα : 35 – 42 
2.4) Τύπος : Σαμπώ από γνήσιο δέρμα άριστης ποιότητος, τύπου φαρδιάς στο 
σημείο των δακτύλων, ανατομικά, ελαφριά, άνετα, αθόρυβα με ειδικό μαξιλαράκι 
στο κουτουπιέ, με λουράκι για σωστό κράτημα. 



2.5) Σόλα : Εσωτερικά ανατομική, εξωτερικά ελαστική από μορφοποιημένη  
Πολυουρεθάνη με ύψος μέχρι 5cm. 
2.6) Απαραίτητα η προσφορά δείγματος, βάσει του οποίου θα γίνει η παραλαβή 
του είδους, το οποίο στο σύνολό του θα παραδοθεί μέσα σε 40 ημέρες από την 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 
 
 
 
 
Α/Α 3) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 
  
3.1) ΖΕΥΓΗ : 50 
3.2) Χρώμα : Λευκό 
3.3) Νούμερα : 39 – 47 
3.4) Τύπος : Μοκασίν, παντοφλέ με φαρδιά φόρμα στα δάκτυλα. 
3.5) Πέλμα : Εσωτερικό, δερμάτινο, ανατομικό.  
3.6) Σόλα : Από υλικό μορφοποιημένη Πολυουρεθάνη ή τζελκρέπ αθόρυβη και 
ευλύγιστη. Το ύψος στο τακούνι να φθάνει τα  3 cm και προς τα δάκτυλα 2 cm. 
3.7) Απαραίτητα η προσφορά δείγματος, βάσει του οποίου θα γίνει η παραλαβή 
του είδους, το οποίο στο σύνολό του θα παραδοθεί μέσα σε 40 ημέρες από την 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 
 
 
 
Α/Α 4) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΘΕΡΙΝΑ 
  
4.1) ΖΕΥΓΗ : 50 
4.2) Χρώμα : Λευκό 
4.3) Νούμερα : 39 – 47 
4.4) Τύπος : Σαμπώ, γνήσιο δέρμα, ανατομικό με φαρδιά φόρμα στα σημεία των 
δακτύλων και το πέλμα. 
4.5) Πέλμα : Εσωτερικό, δερμάτινο, ανατομικό.  
4.6) Σόλα : Από υλικό Πολυουρεθάνη με  ύψος 3 cm. 
4.7) Απαραίτητα η προσφορά δείγματος, βάσει του οποίου θα γίνει η παραλαβή 
του είδους, το οποίο στο σύνολό του θα παραδοθεί μέσα σε 40 ημέρες από την 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 
 
 
 
Α/Α 5) ΣΑΜΠΩ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
  
5.1) ΖΕΥΓΗ : 200  
5.2) Η κατασκευή να είναι από αρίστης ποιότητας 100% πολυουρεθάνη, χωρίς 
ενώσεις και επικολλήσεις στο σώμα του σαμπώ. Κάθε σαμπώ να είναι από ένα 
κομμάτι πολυουρεθάνης. 
5.3) Η πολυουρεθάνη να είναι τελείως αντιστατική. 
5.4) Να φέρουν προσθαφαιρούμενη εσωτερική σόλα. 
5.5) Να πλένονται και να απολυμαίνονται μέχρι 70ο c. 
5.6) Να είναι ξεκούραστα, μαλακά, ελαστικά και πολύ ελαφριά, ειδικά για πολύωρη 
ορθοστασία. 



5.7) Να φέρουν πλάγιο εξαερισμό για την ανταλλαγή της θερμοκρασίας και την 
προστασία του ποδιού από μύκητες και υγρασία. 
5.8) Η σόλα να είναι αντιολισθητική, για απόλυτη ασφάλεια και σε υγρό δάπεδο. 
5.9) Να έχει εξαιρετικό, λείο φινίρισμα εξωτερικών επιφανειών του σαμπώ. 
5.10) Να διαθέτουν σήμανση CE. 
5.11) Τα μεγέθη να υπάρχουν από Νο 35-48. 
5.12) Να διατίθεται σε χρώμα πράσινο και μπλε 
5.13)  Απαραίτητα η προσφορά δείγματος, βάσει του οποίου θα γίνει η παραλαβή 
του είδους, το οποίο στο σύνολό του θα παραδοθεί μέσα σε 40 ημέρες από την 
κατακύρωση του διαγωνισμού. 
 
 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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