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                                                                Χαϊδάρι, 11/10/2019 

                                                                Αριθμ. πρωτ.: 30432 

 

 

ΠΡΟΣ:  

 

 

 Τους Ενδιαφερόμενους Προμηθευτές 

 & Ενώσεις αυτών 

 

ΘΕΜΑ: 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΡΑΦΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ, ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ), ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη: 

 

1.  Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

2. Τον Ν. 4412/8-8-2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»      

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

3. Την αριθμ. πρωτ.: 4978/15.12.15 Εγκύκλιο της Ε.Π.Υ με θέμα: «Εγκύκλιος αναφορικά με 

τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί 

δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ’ αριθμ. 

65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ: Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ 

αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥ0-Φ0Η)». 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  
 

Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 

διαφόρων ειδών υφασμάτων για τη ραφή νοσηλευτικών στολών, πετσετών και σεντονιών, 

προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας,  σύμφωνα με τα εξής:  

 

Ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης 

καθώς και των υπό διαβούλευση τεχνικών 

προδιαγραφών  

 

Α) Στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α www.psyhat.gr και 

συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»  *.      

                                                                

Β) Στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ 

(www.eprocurement.gov.gr), στο σύνδεσμο 

«ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ»  ** . 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 
Τμήμα : Οικονομικό 

Γραφείο: Υλικού 
 

 

mailto:ylikou@psyhat.gr
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Ενδιαφερόμενοι για υποβολή 

παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών 

προδιαγραφών & προτύπων  

Προμηθευτές & επίσημοι φορείς ή/και ενώσεις των 

ιδίων προμηθευτών 

 

Χρονική διάρκεια διαβούλευσης 

 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΕΡΕΣ 

Ημερομηνία έναρξης της  Α΄ Φάσης της 

διαβούλευσης 

Η επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των υπό 

διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στην 

ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α., και στον ιστότοπο του 

ΕΣΗΔΗΣ.  

Ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης                   

(Α΄ Φάσης) 

15 μέρες μετά την ανάρτηση των υπό διαβούλευση 

τεχνικών προδιαγραφών στην ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α 

και στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. 

Γλώσσα υποβολής των 

παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών 

προδιαγραφών & προτύπων, από τους 

προμηθευτές & τις ενώσεις αυτών 

Ελληνική   

Ανάρτηση των παρατηρήσεων/απόψεων επί 

των τεχνικών προδιαγραφών & προτύπων, 

των προμηθευτών & των ενώσεων αυτών 

* Στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α www.psyhat.gr και 

συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

** Στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, «τρέχουσες 

διαβουλεύσεις             καταχώρηση σχολίου», 

μπορείτε να αναρτάτε τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις 

σας, επί των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί 

σε δημόσια διαβούλευση.  

Αρμόδιο όργανο διαβούλευσης και 

κατάρτισης του τελικού σχεδίου τεχνικών 

προδιαγραφών 

Η Επιτροπή Προδιαγραφών, αφού λάβει υπόψη της, 

τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει για 

την συγκεκριμένη διαβούλευση στην ιστοσελίδα του 

φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, μετά το τέλος της β΄ 

φάσης, καταλήγει στις τεχνικές προδιαγραφές που 

καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του Φορέα και 

καταθέτει πρακτικό, το οποίο στη συνέχεια η 

Οικονομική Υπηρεσία εισηγείται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, για την τελική έγκριση αυτών που θα 

συμπεριληφθούν στο σώμα της διακήρυξης.  

Χρονική διάρκεια διαβούλευσης Β΄ Φάσης  

σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών 

Πέντε  (5) ημέρες από την επομένη ανάρτησης τους 

στον ιστότοπο www.psyhat.gr και συγκεκριμένα στο 

πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και στον στότοπο του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), στο 

σύνδεσμο «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ» 
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Η΄ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ.  

ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΥΝΔΡΑΜΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΓΕΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 

 Συνημμένα : Πίνακας τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

 

                      Ακριβές αντίγραφο                                              Η Δ/ντρια Δ.Υ.   

     Η προϊσταμένη τμήματος γραμματείας                              Χριστίνα Ραϊκου  
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http://www.psyhat.gr/
http://www.psyhat.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/


_____________________________________________________________________________ 
 Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι 

Τηλ. 213/2054232  •  FAX 213/2054231 •  e-mail: ylikou@psyhat.gr Πληροφορίες: Κοταλακίδου Κάλλη -  

Τηλ.εσωτ.:232  

3 

                       
 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ 

  

 

A/A 

 

Περιγραφή Είδους 

 

Παρατηρήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές 

  

 

Υφάσματα & συναφή είδη 19200000-8  

  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ 

 

Το ύφασμα να είναι μονόχρωμο σε διάφορους απαλούς 

τόνους. Βαμβάκι 100% - Υγρ.8,5 %. Διαστάσεις πλάτος 

υφάσματος  1,5 μ . Αντοχή στήμονος σε χλγρμ ελάχιστον 

40.  Αντοχή κρόκης σε χλγρμ  ελάχιστον 35, Συστολή  

κρόκης  επί% μέγιστο  5%, απώλεια δι΄ εκπλύσεως επί % 

μέγιστον 1%, ύφανση απλή 1/1, τίτλος νήματος 

(στήμονος Ν.Ε 22 /2 ΚΑΡΝΤΕ), σταθερότης 

χρωματισμού ελάχιστον σε ύδωρ 4-5 , σε τριβή 

ελάχιστον 4-5, σε ιδρώτα ελάχιστον 4-5, σε ισχυρή 

πλύση ελάχιστον 4-5,  σε χλώριο ελάχιστο 4. Το βαμβάκι 

να είναι καλής ποιότητας καλά εκκοκκισμένο, καθαρό, 

απαλλαγμένο ξένων ουσιών, μακρόινο, ομοειδή, 

χρώματος φυσικού. 

  

  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ΥΦΑΣΜΑ 

ΠΟΠΛΙΝΑ 

ΛΕΥΚΗ  

 

Ύφασμα βαμβακερό 100% ποπλίνα, Βάρος 175 σε 

γραμμ./Μ2 , Πλάτος σε μέτρα 1,5, Αντοχή στήμονος σε 

χλγρμ ελάχιστον 75, Αντοχή κρόκης σε χλγρμ ελάχιστο 

40, απώλεια δι΄ εκπλύσεως επί % μέγιστον 1%, ύφανση 

απλή 1/1, τίτλος νήματος (στήμονος Ν.Ε 40/2 Πενιέ), 

σταθερότης χρωματισμού ελάχιστον σε ύδωρ 4-5 , σε 

τριβή ελάχιστον 4-5, σε ιδρώτα ελάχιστον 4-5, σε ισχυρή 

πλύση ελάχιστον 4-5, σε ηλιακό φως ελάχιστον 6-7, σε 

χλώριο ελάχιστο 4. Το βαμβάκι να είναι καλής ποιότητας 

καλά εκκοκισμένο, καθαρό , απαλλαγμένο ξένων ουσιών, 

μακρόινο, ομοειδή, χρώματος φυσικού. 

  

 

 

 

 

για τις στολές 

του 

Νοσηλευτικού 

προσωπικού 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

ΥΦΑΣΜΑ 

ΠΟΠΛΙΝΑ ΣΙΕΛ 

 

Ύφασμα βαμβακερό 100% ποπλίνα, Βάρος 175 σε 

γραμμ./Μ2 , Πλάτος σε μέτρα 1,5, Αντοχή στήμονος σε 

χλγρμ ελάχιστον 75, Αντοχή κρόκης σε χλγρμ ελάχιστο 

40, απώλεια δι΄ εκπλύσεως επί % μέγιστον 1%, ύφανση 

απλή 1/1, τίτλος νήματος (στήμονος Ν.Ε 40/2 Πενιέ), 

σταθερότης χρωματισμού ελάχιστον σε ύδωρ 4-5 , σε 

τριβή ελάχιστον 4-5, σε ιδρώτα ελάχιστον 4-5, σε ισχυρή 

πλύση ελάχιστον 4-5, σε ηλιακό φως ελάχιστον 6-7, σε 

χλώριο ελάχιστο 4. Το βαμβάκι να είναι καλής ποιότητας 

καλά εκκοκισμένο, καθαρό , απαλλαγμένο ξένων ουσιών, 

μακρόινο, ομοειδή.  

 

 

 

για τις στολές 

του 

Νοσηλευτικού 

προσωπικού 

mailto:ylikou@psyhat.gr
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ΥΦΑΣΜΑ 

ΠΟΠΛΙΝΑ ΜΠΛΕ 

 

Ύφασμα βαμβακερό 100% ποπλίνα, Βάρος 175 σε 

γραμ/Μ2 , Πλάτος σε μέτρα 1,5, Αντοχή στήμονος σε 

χλγρμ ελάχιστον 75, Αντοχή κρόκης σε χλγρμ ελάχιστο 

40, απώλεια δι΄ εκπλύσεως επί % μέγιστον 1%, ύφανση 

απλή 1/1, τίτλος νήματος (στήμονος Ν.Ε 40/2 Πενιέ), 

σταθερότης χρωματισμού ελάχιστον σε ύδωρ 4-5 , σε 

τριβή ελάχιστον 4-5, σε ιδρώτα ελάχιστον 4-5, σε ισχυρή 

πλύση ελάχιστον 4-5, σε ηλιακό φως ελάχιστον 6-7, σε 

χλώριο ελάχιστο 4. Το βαμβάκι να είναι καλής ποιότητας 

καλά εκκοκισμένο, καθαρό , απαλλαγμένο ξένων ουσιών, 

μακρόινο, ομοειδή.  

 

 

 

 

για τις στολές 

του 

Νοσηλευτικού 

προσωπικού 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ 

ΡΑΦΗ 

ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ  

(ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ 

ΣΙΕΛ ΧΡΩΜΑ) 

 

Σύνθεση: 100% βαμβακερό (ύφασμα ΚΑΜΠΟΤ- Νο 210 

προδιαγραφές Υπ. Εμπορίου,) αρίστης ποιότητας, 

μεγάλης ανθεκτικότητας, ειδικά για νοσοκομειακή 

χρήση.                                                                              

Βάρος : 210gr/ m2.                                                                                                                                     

Ύφανση : σταθερή, ανεξίτηλη, ισόπυκνη χωρίς 

ελαττώματα, ανθεκτική σε συχνές πλύσεις υψηλών 

θερμοκρασιών ( 95ο C ),με ισχυρά απορρυπαντικά και 

επανειλημμένες χλωριοποιήσεις., με ειδική επεξεργασία 

(SANFORD)για να μην μαζεύει σημαντικά στο πλύσιμο . 

Με έγκριση CE από τον ΕΟΦ Ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων . Να τηρούνται οι προδιαγραφές υφάσματος 

του Υπουργείου Εμπορίου.  

 

 

 

 

 

 

για ραφή 

σεντονιών  

 

 

 

 

      Η επιτροπή διαβούλευσης 

mailto:ylikou@psyhat.gr

