
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια εξωζςμβαηικών ειδών  

    

 

  Τμ Γεκζηυ Νμζμημιείμ-Κέκηνμ Υβείαξ Λήικμο πνμηίεεηαζ κα πνμαεί ζηδκ πνμιήεεζα ηςκ ηάηςεζ εζδχκ ιε 

ηδκ δζαδζηαζία ηδξ δδιμζίεοζδξ ζημ δζαδίηηομ ηαηυπζκ ζοθθμβήξ πνμζθμνχκ, ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ 

ηδκ παιδθυηενδ ηζιή, υπςξ ακαβνάθεηαζ ζημ Παναηδνδηήνζμ Τζιχκ βζα υζα οθζηά οπάνπμοκ.      

                                             

A/A ΔΙΓΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 

1 

 

ΔΝΣΟΝΙΑ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 Σφκεεζδ: 100% Βαιααηενά ( φθαζια: 

ΚΑΜΠΟΤ)  

 Βάνμξ : 210gr/m2 

 Γζαζηάζεζξ: 1,70Φ2,60 (έςξ ηαζ 10 cm 

επζπθέμκ) –επάκς ιένμξ 4 cm βφνζζια 

ηάης ιένμξ 1 cm  

 Ύθακζδ :  ζηαεενή, ακελίηδθδ, 

ζζυποηκδ πςνίξ εθαηηχιαηα, ακεεηηζηή 

ζε ζοπκέξ πθφζεζξ ορδθχκ 

εενιμηναζζχκ (95μC), ιε ζζπονά 

απμννοπακηζηά ηαζ επακεζθδιιέκεξ 

πθςνζμπμζήζεζξ - απμθοιάκζεζξ, ιε 

εζδζηή επελενβαζία πνμζοννίηκςζδξ 

(SANFORISE) βζα κα ιδ ιαγεφεζ 

ζδιακηζηά ζημ πθφζζιμ ηαζ ιε εζδζηή 

ακηζζηαηζηή, οπμαθθενβζηή, ακηζ-

ηζαθαηςηζηή, ζζθζημκμφπα ιάθαλδ 

πςνίξ θμνιαθδεΰδεξ, ιε anti-pilling βζα 

 

Σεμάσια 

400 

 

                 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

 2
η
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κα ιδ πκμοδζάγεζ ηαζ απεθεοεενχκεζ 

ζκίδζα. 

 Φνχια: Λεοηυ  

 Έβηνζζδ CE απυ ημκ ΔΟΦ 

Ιαηνμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ 

 

2 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΔ  

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 Σφκεεζδ 100% Βαιααηενή (φθαζια: 

ζεκδμκυπακμ ηφπμο ΚΑΜΠΟΤ, άνζζηδξ 

πμζυηδηαξ, ιεβάθδξ ακεεηηζηυηδηαξ, 

εζδζηά ηαηαζηεοαζιέκα βζα 

κμζμημιεία).  

 Γζαζηάζεζξ: 0,50Φ0,70 cm. Σημ άκμζβια 

κα οπάνπεζ θάηεθμξ 20 εη. πενίπμο 

 Φνχια: θεοηυ.  

 Βάνμξ : 210gr/m2. 

 Ύθακζδ: ζηαεενή, ακελίηδθδ, ζζυποηκδ 

πςνίξ εθαηηχιαηα, ακεεηηζηή ζε ζοπκέξ 

πθφζεζξ ορδθχκ εενιμηναζζχκ (95μC), 

ιε ζζπονά απμννοπακηζηά ηαζ 

επακεζθδιιέκεξ πθςνζμπμζήζεζξ – 

απμθοιάκζεζξ, ιε εζδζηή επελενβαζία 

πνμζοννίηκςζδξ (SANFORISE) βζα κα 

ιδ ιαγεφεζ ζδιακηζηά ζημ πθφζζιμ ηαζ 

ιε εζδζηή ακηζζηαηζηή, οπμαθθενβζηή, 

ακηζ-ηζαθαηςηζηή, ζζθζημκμφπα ιάθαλδ 

πςνίξ θμνιαθδεΰδεξ, ιε anti-pilling βζα 

κα ιδ πκμοδζάγεζ ηαζ απεθεοεενχκεζ 

ζκίδζα.  

 Με έβηνζζδ CE απυ ημκ ΔΟΦ 

Ιαηνμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ.  

 

 

Σεμάσια 

200 

3 ΚΟΤΒΔΡΣΔ ΠΙΚΔ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 Σφκεεζδ: 100% Βαιααηενέξ  

 Βάνμξ: 345gr/m2  

 Γζαζηάζεζξ: 1,70Φ2,40 cm / ναθή ιε 

βφνζζια (νεαέν) 1 εη. πάκς ηαζ  1 εη. 

ηάης, ιε μφβζα βονζζηή εκζζποιέκδ ζηα 

πθάβζα, βζα κα ιδκ θεείνεηαζ εφημθα δ 

Σεμάσια 

80 



ημοαένηα. 

 Ύθακζδ: ζηαεενή ιε ακάβθοθμ ζπέδζμ 

Κορέθδξ ,  άνζζηδξ πμζυηδηαξ, 

ακεεηηζηή ζε ζοπκέξ πθφζεζξ ορδθχκ 

εενιμηναζζχκ ηαζ επακεζθδιιέκεξ 

πθςνζμπμζήζεζξ, ιε εζδζηή επελενβαζία 

samforise βζα κα ιδ ιαγεφεζ ζημ πθφζζιμ 

ηαζ ιε εζδζηή ακηζζηαηζηή, 

οπμαθθενβζηή,  ακηζ-ηζαθαηςηζηή 

ζζθζημκμφπα ιάθαλδ πςνίξ 

θμνιαθδετδεξ βζα εοημθία ζημ 

ζζδένςια ηαζ ιε anti-pilling βζα κα ιδ 

πκμοδζάγεζ ηαζ απεθεοεενχκεζ ζκίδζα 

 Φνχια: Λεοηυ  

 Με έβηνζζδ CE απυ ημκ ΔΟΦ 

Ιαηνμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ 

 

    

  Τα παναπάκς είδδ πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ Γζεεκχκ ηαζ Δονςπασηχκ Πνμηφπςκ 

ηαζ κα θένμοκ ζήιακζδ CE. 

    Οζ ηζιέξ ηςκ πνμζθενμιέκςκ οθζηχκ δεκ εα οπενααίκμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ ακχηαηεξ ηζιέξ (ακ οπάνπμοκ) 

ημο Παναηδνδηήνζμο Τζιχκ ηδξ ΔΠΥ. 

 

    Οζ μζημκμιζηέξ πνμζθμνέξ πμο είκαζ ακχηενεξ απυ ηζξ ηζιέξ  ημο Παναηδνδηδνίμο Τζιχκ απμννίπημκηαζ. 

 

     Γεηηέξ εα βίκμοκ υζεξ πνμζθμνέξ οπμαθδεμφκ έωρ 14-03-2019 και ώπα 14:00 ιέζς  

    e-mail ζηδκ δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ : promithiongnlimnou@gmail.com ή  

    fax:22543-50126 

 

 

                                                                                                 O  Γ/ΚΟΣ ΟΙΚ/ΚΟΣ ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ  
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