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                                                                Χαϊδάρι,    13/05/2019  

                                                      Αριθμ. πρωτ.: 14725 

 

 

ΠΡΟΣ:  

 

 

 Τους Ενδιαφερόμενους Προμηθευτές 

 & Ενώσεις αυτών 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΜΠΩ , ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

   
 

 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη: 
 

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

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

2. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α'/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

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

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

4. 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)». 

5. Το αριθμ. πρωτ.:234/19-01-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ με θέμα: «Απόσπασμα πρακτικού των 

με αριθμό 71 των 13-01-2016 & 19-01-2016 συνεδριάσεων της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας». 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  

 
Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 

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

 

 

 

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 
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Ιστοσελίδα φιλοξενίας της διαδικασίας 

διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών & 

προτύπων 

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

συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

Ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης καθώς 

και των υπό διαβούλευση τεχνικών 

προδιαγραφών 

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

συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

Ενδιαφερόμενοι για υποβολή 

παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών 

προδιαγραφών & προτύπων  

Προμηθευτές & επίσημοι φορείς ή/και ενώσεις των 

ιδίων προμηθευτών 

Χρονική διάρκεια διαβούλευσης 

ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  
ΔΕΚΑ (10) ΜΕΡΕΣ 

Ημερομηνία έναρξης της  Α΄ Φάσης της 

διαβούλευσης 

Η επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των υπό 

διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στην ιστοσελίδα 

του Ψ.Ν.Α ήτοι την 13/05/2019 

Ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης                   

ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  (Α΄ Φάσης) 
24/05/2019 

Τρόποι υποβολής των παρατηρήσεων/απόψεων 

επί των τεχνικών προδιαγραφών & προτύπων, 

από τους  προμηθευτές & τις ενώσεις αυτών 

 Σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

diav@psyhat.gr  ή  

με φαξ : 213 2054/231 

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» 

Αρμόδιο Γραφείο συλλογής των 

παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών 

προδιαγραφών & προτύπων, των προμηθευτών 

& των ενώσεων αυτών 

Γραφείο Υλικού του Ψ.Ν.Α, κα Κοταλακίδου Κάλλη, 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213/2054232-230 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: diav@psyhat.gr 

Αρμόδιο όργανο διαβούλευσης και κατάρτισης 

του τελικού σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών 
Επιτροπή Προδιαγραφών 

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» 

Ανάρτηση του τελικού σχεδίου της Επιτροπής 

προδιαγραφών (σε περίπτωση τροποποίησης 

των  υπό διαβούλευση τεχνικών 

προδιαγραφών) 

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

συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» 

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.     

                                                                                                              αα  

       Η προϊσταμένη τμήματος γραμματείας                            Καστελιάνου Βασιλική  
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΑΜΠΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Τα υποδήματα τύπου σαμπό , να είναι κατασκευασμένα από συνθετικό πάτο και δέρμα 

αρίστης ποιότητας, με επεξεργασία αδιάβροχου στην επάνω επιφάνεια με οπές αερισμού των 

ποδιών (διάτρητο για να αναπνέει το πόδι )με δυνατότητα πλυσίματος. 

Το πέλμα να είναι ανατομικό,  ειδικά σχεδιασμένο για πολύωρη ορθοστασία, με άνετο 

καλαπόδι στα επίμαχα σημεία ( δάχτυλα, κότσια) και κουντουπιέ  με ρεβέρ και μαξιλαράκι 

για να είναι μαλακό και να μην κόβει το πόδι. 

Να φέρει μαλακό πάτο, από ελαφρύ αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη ) για να απορροφά τους 

κραδασμούς στο περπάτημα και έξτρα αναπαυτικό μαξιλαράκι στην φτέρνα για άνεση και 

καλή κυκλοφορία. 

Η σόλα να είναι επενδυμένη με μαλακό δέρμα και να φέρει ραβδώσεις και ανάγλυφο για να 

είναι αντιολισθητική , να είναι πρεσσαριστή  και ραμμένη στο καλαπόδι.  

Το ύψος του τακουνιού να είναι περίπου 4 εκατοστά .   

Να φέρει έγκριση  CE από τον ΕΟΦ . 

 

       

 

 

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

1) ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ               ΤΕ Νοσηλευτής 

2) ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ        ΔΕ Διοικητικού 

3) ΧΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ           ΔΕ Διοικητικού  
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