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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ   ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  12.915,00  ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

 
                              
 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
18/11/2015  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 09:00΄ π.μ. 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
19/11/2015  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 10:00΄ π.μ.  
 
 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 124 61 

 
 
 
 

 



 

 
Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 
4. Την υπ΄  αριθ. 2222-15-1-2015 ( θέμα 8ο ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

«Τροποποίηση νομιμοποιήσεων υπογραφών για το έτος 2015» 
5. Την υπ΄  αριθ. 2235/27-5-15  (θέμα 10ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
6. Την από 6-5-2015  υπ΄αριθ.5213/742423 έγγραφο της 2ης  ΥΠΕ 
7. Την  από 20-7-2015 υπ΄ αριθ. 8508/745718  έγγραφο της 2ης  ΥΠΕ 

 
 

 
 
  

                                                
 

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι 
 

Διαγωνισμό με διαδικασίες απ΄ ευθείας ανάθεσης με συλλογή σφραγισμένων 
προσφορών για τη προμήθεια 292 ζευγών υποδημάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και 
ουσιώδεις όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.  
 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται: 
1. Έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν 

στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι 
μονογραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα.   

       
2. Δήλωση η οποία αναγράφεται επί της προσφοράς, ότι ο προσφέρων αποδέχεται 

ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά 
αναφέρει συγκεκριμένα τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου 
και θα πρωτοκολληθούν. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι  (120) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας 
πριν από τη λήξη αυτής. 
 



 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας-υπηρεσίας σε άλλον  προμηθευτή 
από τον προσφέροντα στον οποίο θα του κατακυρωθεί η προμήθεια-υπηρεσία. 
 
  ΑΡΘΡΟ 5ο  
Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί ανά μονάδα είδους (κωδικού όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα Α΄) και θα αναλύεται ως εξής : 
Α)  Καθαρή τιμή σε ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
Β)  Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής και τη 
θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 

 Φόρος 4% (Ν. 2238/94) 

 Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% (Ν. 3580/07) 

 Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%  πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%      
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 

12.915,00    ευρώ  συμπ/νου Φ.Π.Α. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
1) Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του 

Π.Δ.60/2007, του Π.Δ.118/2007 και του Ν.4281/2014 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις 
τους. 

2) Το παράρτημα Α΄ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 
                                                                            
                       

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  
 
 
  

                                                                     ΙΣΙΔΩΡΟΣ  ΠΡΩΙΟΣ  
 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
  

Ψ.Ν.Α  «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»                                                                                                    
   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

            

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα υποδήματα να είναι δερμάτινα άριστης ποιότητας, ούτως ώστε να μην 

καταπονούν τα πόδια κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

Να ληφθεί υπόψη ότι θα φοριούνται από προσωπικό, που εργάζεται πολλές 

ώρες όρθιο και βαδίζει πολύ. 

Να είναι αθόρυβα, ανατομικά, αντιολισθητικά, αντιιδρωτικά, να επιτρέπουν 

την αναπνοή των ποδιών-όσο το δυνατόν πιο πολύ- έτσι ώστε να μην δημιουργούνται 

συνθήκες ανάπτυξης μηκήτων και μικροοργανισμών. 

Επίσης βασικός παράγοντας είναι το βάρος σε συνδυασμό με την ανατομική 

κατασκευή. Τα υποδήματα να πληρούν οπωσδήποτε όλους τους κανόνες της καλής 

εμφάνισης και αισθητικής. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τη προσφορά τους 

απαραίτητα και δείγμα των υποδημάτων που προσφέρουν. 

Τα δείγματα θα πρέπει ν’ αναγράφουν απαραίτητα την επωνυμία της 

εταιρείας καθώς και το κωδικό είδους, όπως αυτός αναγράφεται στις παρακάτω 

προδιαγραφές. 

Οι παρακάτω πέντε (5) κωδικοί, αφορούν τη προμήθεια συνολικά 292 

υποδημάτων 

 

 

κωδικός 1  ΣΑΜΠΩ ΑΝΔΡΙΚΑ – 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (210 υποδ) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κωδ 1 Νο ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΣΠΡΟ ΜΠΛΕ 

35 3   

  ΧΡΩΜΑ: Μπλέ – Άσπρο 

 Δερμάτινο (μαλακό δέρμα), αδιάβροχο στο νερό και στα οργανικά υγρά, με οπές 

ώστε να επιτρέπεται η αναπνοή του ποδιού. 

 Νούμερα: από 35 – 47 με υποχρέωση εάν χρειασθεί να καλυφθούν μεγαλύτερα ή 

μικρότερα νούμερα και αλλαγές. 

 Το πέλμα να είναι δερμάτινο και να έχει την ανατομία του ποδιού 

 Το κουτουπιέ να έχει ειδική κατασκευή για αναπαυτικό βάδισμα.  

 Ρυθμιζόμενο λουράκι συγκράτησης στην πτέρνα 

 Η σόλα να είναι ανατομική με τέλεια εφαρμογή, μεγάλης αντοχής, αθόρυβη, 

ανάλαφρη στο περπάτημα (με κατάληξη σε τζέλ – κρεπ για να μη γλιστρά) 

 Ύψος 1,8-2 εκ (περίπου) εμπρός και 3,5-4εκ (περίπου) πίσω μονοκόμματο 

36 17 2 

37 41 1 

38 41 2 

39 41 3 

40 18 2 

41 9   

42 9   

43 12   

44 4   

45 2 1 

46   1 

47 1   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΗΜ 198 12 



 

κωδικός 2  ΜΟΚΑΣΙΝΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κωδ 2 Νο ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΣΠΡΟ 
ΜΕ 
ΟΠΕΣ 

ΜΑΥΡΟ 
ΑΝΔΡΙΚΟ 

ΜΑΥΡΟ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

35     1 

 Χρώμα: Άσπρο – Μαύρο 

 Κλειστού τύπου ανατομικά 

 Από γνήσιο δέρμα μόσχου Α΄ ποιότητας, επιδεκτικό 

στιλβώσεως 

 Φαρδιάς φόρμας 

 Πάτος δερμάτινος 

 Σόλα ελαστική αθόρυβη, αντιολισθητική, με ραβδώσεις για να 

μην γλιστράει, από θερμοελαστικό υλικό, με επένδυση από 

γνήσιο δέρμα 

 Τα άσπρα θα είναι του ίδιου τύπου, με οπές στο μπροστινό 

μέρος. 

 

  

36     1 

37       

38     2 

39     1 

40 
 

1 1 

41 
 

    

42 5 1   

43 9 2   

44 4     

45 4 1   

46 2     

47 
 

    

ΣΥΝΟΛΟ 24 5 6 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΩΔ 2  35 

 

 

 

 

κωδικός 4  ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κωδ 4 Νο ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

38 1 

Μποτάκι ασφαλείας, μαύρο, αδιάβροχο, δερμάτινο, ανατομικό, με έλασμα προστασίας 
δακτύλων, με ενίσχυση αστραγάλων και αντιολισθητική σόλα. 

 
 
 
 
 

39 1 

40 2 

41 3 

42 7 

43 13 

44 4 

45 4 

46 1 

ΣΥΝΟΛΟ 36 

 

 

κωδικός 3  ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΥΠΟΥ ΓΟΒΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κωδ 3 Νο ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

38 5 Δερμάτινα κλειστού τύπου γόβα με φόδρα δερμάτινη (να μη μυρίζει και να μη 
ξεβάφει),αντιολισθητικά, με τακούνι 4 εκ. και γνήσιο σολόδερμα, χρώματος μπλε ή 
μαύρου.  ΣΥΝΟΛΟ 5 



 

 

κωδικός 5  ΣΑΜΠΩ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κωδ 5 Νο ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

39 4  Χρώμα: Μπλέ 

 Τύπος: Σαμπό δερμάτινα (μαλακό δέρμα) αδιάβροχο στο νερό και στα 

οργανικά υγρά, ώστε να επιτρέπεται η αναπνοή του ποδιού 

 Πέλμα: Να είναι δερμάτινο και να έχει την ανατομία του ποδιού 

 Κουτουπιέ: Ειδική κατασκευή για αναπαυτικό βάδισμα. Να έχει 

ενίσχυση εσωτερικά στα δάχτυλα με μέταλλο ή άλλο ανθεκτικό υλικό 

(για προφύλαξη από πτώση βάρους) 

 Σόλα: Ανατομική με τέλεια εφαρμογή, μεγάλης αντοχής, αθόρυβη, 

ανάλαφρη στο περπάτημα (να είναι από φουρνιστό ξύλο με κατάληξη σε 

τζέλ-κρέπ για να μην γλιστρά 

40 1 

46 1 

ΣΥΝΟΛΟ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


