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A/A ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΙΑΤΡΙΚΕΣ    ΡΟΜΠΕΣ     ΛΕΥΚΕΣ 
 

Λευκές  Ιατρικές  Ρόμπες    unisex   με  πέτο  

στον γιακά   τσεπάκι   στο στήθος  αριστερά  με 

λογότυπο  του  Νοσοκομείου και   2   τσέπες. 

Σχίσιμο  στο πίσω μέρος  για άνεση κινήσεων . 

Ύφασμα  ποπλίνα  με σύνθεση  45%  βαμβάκι  

και 5%  πολυεστέρα  και να μην μπαίνει στο 

πλύσιμο. 

ΝΑΙ   

2 ΣΤΟΛΕΣ    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
Η  στολή να αποτελείται από σακάκι λευκό 

,πέτο  γιακά  με κουμπιά [ μπλε-άσπρο] τρεις 

τσέπες  όπου στο πάνω  μέρος της τσέπης να 

τοποθετηθεί μπλε σιρίτι ανεξίτηλο ,μακρύ 

μανίκι ,στο μπροστινό μέρος να υπάρχουν δύο 

πένσες  αριστερά δύο δεξιά και από μία στην 

πλάτη και να τελειώνει με στρογγυλάδα. 

Φούστα  λευκή με φόδρα και  άνοιγμα πίσω ή 

παντελόνι με γαζωμένη τσάκιση μπρος- πίσω 

με λάστιχο και κορδόνι. 

ΝΑΙ   

3 ΣΤΟΛΕΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ    

Η στολή να  αποτελείται από λευκό χιτώνιο   V 
χιαστί  με άνοιγμα  στο πλάι  τρεις τσέπες , 

κοντό  μανίκι. Παντελόνι λευκό με λάστιχο και 

κορδόνι. 

ΝΑΙ   

4 ΣΤΟΛΕΣ  ΒΟΗΘΩΝ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ  

Η στολή να αποτελείται από σακάκι λευκό , 

πέτο  γιακά με κοντό ή μακρύ μανίκι και τρεις 

τσέπες. Με διακριτικό μπλε ή πράσινο σιρίτι 

στο γιακά και στα μανίκια. 

Πατλέτα που να τελειώνει ίσια .Παντελόνι 

λευκό με λάστιχο και κορδόνι για μεγαλύτερη 

ασφάλεια , επίσης γαζωμένη τσάκιση  μπρος-

πίσω. 

ΝΑΙ   

5 ΣΤΟΛΕΣ  ΜΟΝΑΔΩΝ 

• Από ύφασμα με σύνθεση: 50% 

καθαρό βαμβάκι + 50% πολυεστέρα 

• Αντιστατικό και υποαλλεργικό, να μην 

μπαίνει στο πλύσιμο 

•  Πουκάμισο με λαιμόκοψη V ή με 

ΝΑΙ   



σταυρωτή λαιμόκοψη  

• Παντελόνι με ενισχυμένη φακαρόλα ή 

λάστιχο στη μέση 

• Με χρωματικό κωδικό 

• Δύο τσέπες μεγάλες στο παντελόνι και 

τρεις στο πουκάμισο (μία στο αριστερό 

επάνω μέρος και δυο στο κάτω μέρος 

του πουκαμίσου) 

• Γαζωμένο με πλακοραφή ασφαλείας 

• Σε χρώματα (πράσινο ή σιελ  ή μπλε 

ρουά ] 

• Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης 

αυτοκόλλητης υφασμάτινης ετικέτας ή 

ανεξίτηλης σφραγίδας ή κεντήματος, 

στην οποία να αναφέρεται το όνομα 

του Νοσοκομείου και του Τμήματος, 

ανθεκτική στο πλύσιμο και στην 

αποστείρωση 

6 ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
Σακάκι με  γιακά μάο κοντό ή μακρύ μανίκι με 

δύο τσέπες κάτω και τσεπάκι πάνω, 

κουφόπιετα στη πλάτη για άνεση στις κινήσεις. 

Παντελόνι με δύο τσέπες πίσω, κορδόνια  και 

λάστιχο για μεγαλύτερη ασφάλεια  

χρώμα  λευκό. 

ΝΑΙ   

7 ΣΤΟΛΕΣ  ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ       Ν.Υ 

Ταγιέρ   σε   ύφασμα  viscose  [χειμερινό και 

καλοκαιρινό ] χρώματος μπλε ρουά , που να  

αποτελείται  από σακάκι φοδραρισμένο με 

μακρύ μανίκι, μεσάτο με πένσες, πέτο, γιακά, 

κάθετα κουμπιά και στρογγυλεμένο τελείωμα. 

Να φέρει στο αριστερό στήθος  εσωτερικό 

τσεπάκι με ρεβέρ και ομοίως τσέπες  κάτω 

εκατέρωθεν. 

• Φούστα  σε ίσια  γραμμή με άνοιγμα 

πίσω  πατητό. 

• Παντελόνι σε ίσια γραμμή με λάστιχο 

στη μέση και τσέπες εκατέρωθεν. 

ΣΤΟΛΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ  Ν.Υ 

Ταγιέρ σε  ύφασμα  viscose  [ χειμερινό και 

καλοκαιρινό ] χρώματος  σκούρο μπλε 

που να αποτελείται από . 

• Σακάκι φοδραρισμένο τύπου 

chanel  [χωρίς γιακά-στρογγυλή 

ΝΑΙ   



λαιμουδιά]. Να φέρει στο αρ. στήθος  

εσωτερικό  τσεπάκι με ρεβέρ και 

ομοίως τσέπες κάτω εκατέρωθεν 

• Φούστα σε ίσια γραμμή με άνοιγμα  

πίσω     πατητό. 

8 Ποδιά μαγείρων, λευκού χρώματος ΝΑΙ   

9 Σκούφο μαγείρων, λευκού χρώματος ΝΑΙ   

10 Τζάκετ με κοντό μανίκι και πέτο γιακά, 

χρώματος λευκού, υφάσματος καμπαρντινέ 

(βαμβακερού), ενώ στο μπροστινό μέρος θα 

πρέπει να κουμπώνει με σούστες και να έχει 

δύο τσέπες 

ΝΑΙ   

11 Παντελόνι, χρώματος γκρι-πράσινο, 

υφάσματος καμπαρντινέ (βαμβακερού)  

ΝΑΙ   

12 ΣΤΟΛΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 

(ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΜΠΟΥΦΑΝ) 

Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές 

ΝΑΙ   

13 ΣΥΝΤΗΡΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

(ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΜΠΟΥΦΑΝ) 

Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές 

ΝΑΙ   

14 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 

(ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΜΠΟΥΦΑΝ) 

Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές 

ΝΑΙ   

15 ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΜΠΟΥΦΑΝ) 

Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές 

ΝΑΙ   

16 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΜΠΟΥΦΑΝ) 

Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές 

ΝΑΙ   

17 ΨΥΚΤΙΚΟΙ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΜΠΟΥΦΑΝ) 

Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές 

ΝΑΙ   

18 ΣΤΟΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

(2 ΖΕΥΓΗ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ) 

(ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΜΠΟΥΦΑΝ) 

Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές 

ΝΑΙ   

19 ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές 

ΝΑΙ   

20 Καλσόν φλεβίτιδας ελαστικά  
 

Καλσόν 40den ανατομικά (σχήμα ποδιού), για 

την αποφυγή συμπτωμάτων φλεβίτιδας, 

κατασκευασμένα από ελαστική λύκρα αρίστης 

ποιότητας περιεκτικότητας 15% η οποία να 

είναι ομοιόμορφη σε όλα τα σημεία του 

καλσόν. Θα πρέπει να έχουν μεγάλη 

ελαστικότητα και αντοχή, να είναι 

διαβαθμισμένης συμπίεσης η οποία να 

φαίνεται κατά την εφαρμογή του καλσόν στο 

πόδι. Οι ραφές θα πρέπει να είναι με 

πλακοραφή με ειδική ενίσχυση εκατέρωθεν 

ΝΑΙ   



της ραφής και στο πίσω μέρος του καλσόν θα 

πρέπει να είναι ραμμένο υφασμάτινη ετικέτα 

με το νούμερο του καλσόν. 

Τα καλσόν θα πρέπει να έχουν ενίσχυση στην 

περιφέρεια, στα δάκτυλα και στις πτέρνες και 

να φέρουν  βαμβακερό καβάλο. Τα λάστιχο του 

καλσόν φάρδους περίπου 3,5 cm θα πρέπει να 

είναι πολύς καλής ποιότητας έτσι ώστε κατά 

την δοκιμή του καλσόν να είναι σταθερό και να 

μην πέφτει. 

 

� Τα μεγέθη να είναι: Small, Medium, 

Large και Extra Large. 

� Οι προσφορές να συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από δείγματα. 

 

21 ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ 
 

1. Οι κάλτσες να είναι χρώματος λευκού 

βαμβακερές (βαμβάκι 100%) 

υδρόφιλες μεγάλης αντοχής. 

2. Να υπάρχουν σε όλα τα μεγέθη (Νο 10 

– Νο 14). 

3. Η προσφορά να συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από δείγματα 

ΝΑΙ   

22 ΣΤΟΛΕΣ    ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 
 

Η στολή να αποτελείται από σακάκι λευκό , 

πέτο γιακά στρογγυλό μακρύ ή κοντό 

μανίκι και τρεις τσέπες, μπροστά και στη  

πλάτη να υπάρχουν πένσες αριστερά   

και  δεξιά . Πατλέτα που να τελειώνει σε 

στρογγυλάδα .  

Παντελόνι λευκό με λάστιχο  και κορδόνι για 

μεγαλύτερη ασφάλεια , επίσης γαζωμένη 

τσάκιση μπρος-πίσω. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Α/Α 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  

1. Θα είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας ύφασμα ΤΖΗΝ, ανθεκτικής 

κατασκευής, ύστερα από προηγούμενη κατεργασία ώστε να μην μαζεύει στις 

πλύσεις και να μην ξεθωριάζει.  

2. Θα αποτελείται από μπουφάν και παντελόνι, όπως αυτά προσδιορίζονται 

κατωτέρω:  

Α. ΜΠΟΥΦΑΝ 

1. Θα είναι καλαίσθητο, εργονομικό, με καλή εφαρμογή και άνετο ως προς την 

γραμμή του (όχι στενό, ούτε κοντό).  

2. Θα έχει αποσπώμενα μανίκια, τα οποία θα μπορούν να αποσπώνται με χρήση 

μεταλλικού φερμουάρ, άριστης ποιότητας και κατασκευής, τύπου ΖΑΜΑ.  

3. Θα φέρει εσωτεριιή βαμβακερή γούνινη επένδυση, η οποία θα αποσπάται με 

χρήση μεταλλικού φερμουάρ αρίστης ποιότητας και κατασκευής, τύπου ΖΑΜΑ.  

4. Θα φέρει στο μπροστινό μέρος, μεταλλικά κουμπιά ή μεταλλικό φερμουάρ 

αρίστης ποιότητος και γερής κατασκευής, τύπου ΖΑΜΑ, για το κλείσιμο του 

μπουφάν.  

5. Θα φέρει στα μανίκια, για το κλείσιμό τους, μεταλλικά κουμπιά γερής 

κατασκευής.  

6. Θα φέρει στο μπροστινό μέρος δύο εξωτερικές τσέπες, όχι λοξές, ικανού βάθους 

και ανοίγματος, γερής κατασκευής και ραφής, οι οποίες θα φέρουν σκεπάσματα και 

θα κλείνουν με μεταλλικά κουμπιά.  

7. Θα φέρει εξωτερικά, στο μπροστινό μέρος, δύο εσωτερικές (χωνευτές) τσέπες, 

λοξές, ικανού βάθους και ανοίγματος, γερής κατασκευής, με ενίσχυση στις άκρες 

των ανοιγμάτων.  

8. Θα φέρει δύο εσωτερικές τσέπες, όχι λοξές, ικανού βάθους και ανοίγματος, γερής 

κατασκευής, με ενισχυμένες τις άκρες των ανοιγμάτων.  

Β. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  

1. Θα είναι καλαίσθητο, με κλασσική γραμμή (όχι χαμηλοκάβαλο, ούτε στενά ή 

φαρδιά μπατζάκια).  

2. Θα είναι εργονομικό και άνετο στην εφαρμογή και στην χρήση του.  

3. Θα κλείνει με μεταλλικό φερμουάρ αρίστης ποιότητας και κατασκευής, τύπου 



ZAMA 

4. Θα φέρει ικανό αριθμό στηριγμάτων ζώνης στην μέση, για ζώνη μεσαίου 

πλάτους.  

5 Θα φέρει δύο εσωτερικές τσέπες στο μπροστινό μέρος, ικανού βάθους και 

πλάτους, λοξές, με γερή ραφή και ενισχυμένες στις άκρες των ανοιγμάτων.  

6. Θα φέρει μια μικρή εσωτερική τσέπη στο δεξιό μπροστινό μέρος, για τοποθέτηση 

μικροαντικειμένων.  

7. Θα φέρει δύο εξωτερικές τσέπες στο πίσω μέρος, όχι λοξές, ικανού βάθους και 

πλάτους, με γερή ραφή και ενισμένες στις άκρες των ανοιγμάτων.  

 

- Θα προσκομιστούν δείγματα των προσφερόμενων τύπων στολών (μπουφάν — 

παντελόνι), για αξιολόγηση.  

- Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρη και αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων 

τύπων (είδος, ποιότητα υλικών, χώρα κατασκευής κλπ).  

- Τα δείγματα του μειοδότη (στον οποίο Θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός), θα 

παραμείνουν μέχρι την οριστική παραλαβή της παραγγελίας, για έλεγχο των 

παραδοθέντων και στην συνέχεια, θα παραδοθούν στον μειοδότη.  

 

 


