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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1001/05-02-2021 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

(ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Τ.Κ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΦΑΞ.: 

E-mail.: 

Κοντοπούλου Δέσποινα 

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 

84300 

2285360595 

2285360650 

dkontopoulou@naxoshospital.gr 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

 

Έρευνα αγοράς Νο.3/2021 για είδη υπόδησης για το προσωπικό του Γ.Ν. –Κ.Υ. 

Νάξου. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την Υπουργικής Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) Οργανισμός 

του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου. 

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

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

3. Το Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α/18-6-2007) : Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις., του άρθρου 13 του 

ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 777) 

4. Το άρθρο 24 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή 

ασφάλεια και άλλες διατάξεις 

5. Το άρθρο 66, παρ.28, του ν.3984/2011, (ΦΕΚ 150 Α/27-6-2011) : «Δωρεά και 

μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, 

του ν.4272/2014 και ισχύει. 

6. Το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972 και άλλες διατάξεις» 
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7. Το Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 

143/Α/2014),28.06.2014 

8. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 

Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

9. Του άρθρου 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, όπως 

προστέθηκε με την  παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 

Α/1-6-18 και ισχύει. 

10. Τη με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί διορισμού του 

Ζουλουφού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων 

Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου (ΦΕΚ 

23/16-01-2020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ). 

11. Την Γ4β/Γ.Π.οικ. 1438/10-1-2020 (ΑΔΑ: 6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ, ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-1-2020) 

απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως 

Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ. 

12. Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020 ) απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου 

Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πράξεων, με  

δικαίωμα τελικής υπογραφής δικαίωμα τελικής υπογραφής στη Φραγκίσκου Καλλίτσα 

του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν-ΚΥ Νάξου, από την ημερομηνία 

ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας. 

13. Αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της 

Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ 

και ΠΡΩΙΟ» και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, αρμοδιότητας 2ης 

Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου 

14. Την υπ’ αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού Διοικητή των 

διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» 

και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου με ΑΔΑ:ΡΠΘΨ469070-Π45 

15. Την κατευθυντήρια οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, με αριθμό πρωτοκόλλου 

4577/28-08-2020 ΑΔΑ:ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω. 

16. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 10177/23-12-2020 αίτημα της Διευθύντριας Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας του  Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου με θέμα: «Προμήθεια υποδημάτων προσωπικού».  

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά(υποβολή τιμών ),στο πλαίσιο έρευνας αγοράς που 

διεξάγει το Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου για τα υλικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, για την διαπίστωση του 

επιπέδου τιμών, στο e-mail του νοσοκομείου : info@naxoshospital.gr υπόψη: οικονομικού τμήματος, 

έως 09/02/2021 και ώρα 13:00 για τα είδη : 
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Α/Α ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ  

1 Σαμπώ ανατομικά πλενόμενα σε χρώμα επιλογής μας. 

Προδιαγραφές: 

  Ατοξικό υλικό με αντιβακτηριδιακές, αντιμυκητιακές και 

αντιμουχλικές ιδιότητες.  

  Να έχουν τη δυνατότητα να απολυμαίνονται σε συσκευή UV ή 

με χημικά καθαριστικά. Να πλένονται στους 50º.  

  Να διαθέτουν ανατομικό σχεδιασμό πάτου  

  Να είναι αντικραδασμικά και σχεδιασμένα για πραγματική 

αποφόρτιση των αρθρώσεων και ευθύγραμμη στήριξη του 

σώματος.  

  Να είναι αντιολισθητικά σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές ασφαλείας  

 Να είναι κατασκευασμένο ώστε να επιτρέπει τον αερισμό του 

ποδιού χωρίς όμως να μπαίνουν υγρά.  

  Να διαθέτει σταθερή μύτη για προστασία των δακτύλων και 

αντοχή στις φθορές.  

  Να είναι Ελαφρύ/Ανθεκτικό 

2 Αθλητικά ανατομικά υποδήματα σε χρώμα της επιλογής μας. 

Προδιαγραφές: 

• Αντικραδασμική προστασία 

• Μαλακό πάτημα 

• Ανατομικός σχεδιασμός 

• Να επιτρέπει τον αερισμό του ποδιού χωρίς να επιτρέπει 

την είσοδο υγρών  

• Ανθεκτική και αντιολισθητική σόλα 

• Εξαιρετική άνεση στο περπάτημα 

• Κατάλληλα για πολύωρη ορθοστασία 
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Αναλυτικότερα:  

Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας αγοράς που αντιστοιχεί η προσφορά σας και το όνομα του 

χειριστή της. 

Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ, σας. 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών Ευρωπαικών 

Προτύπων και να ΄φέρουν τη προβλεπόμενη σήμανσηC.E 

Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (Π.Χ. ΕΝ ISO). Τα τυποποιητικά έγγραφα μπορεί να 

είναι πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγοί, τεχνικές αναφορές και άλλα λιγότερα συχνά 

χρησιμοποιούμενα, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45020. 

Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, , η τιμή ανά τεμάχιο 

καθώς και η κατηγορία Φ.Π.Α. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να 

αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός του παρατηρητηρίου τιμών και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους, 

όπου υπάρχει. 

Επίσης να μας γνωρίσετε τον χρόνο παράδοσης για τα ανωτέρω είδη.  

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τουλάχιστον τρείς μήνες. 

 

 

Ο Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Οικονομικού Τμήματος 

Η Διοικητική 

Διευθύντρια 
Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

    

 

 
Κ. Μουστάκης 

Ιωάννης 

 κ. 

Κοντοπούλου 

Μαρία 

   Φραγκίσκου Καλλίτσα 

 

ΑΔΑ: 6ΖΧΦ469Η2Ο-73Α


		2021-02-05T13:43:46+0200
	KALLITSA FRAGKISKOU


		2021-02-05T13:54:10+0200
	Athens




