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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ  ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

«ΓΥΨΟΣ» (CPV 44921100-3 ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.926,45€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ % . 

 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
Ανακοινώνει την διαβούλευση επί του σχεδίου των   τεχνικών προδιαγραφών  για την 
προμήθεια του είδους  «ΓΥΨΟΣ» (CPV 44921100-3 ),  για την κάλυψη των άμεσων 
αναγκών του Νοσοκομείου. 
1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα  (10) ημέρες από την επομένη της 
ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.paidon-pentelis.gr/ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ) . 
2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου , μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις 
παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheion@paidon-pentelis.gr  
3.Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την 
οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να 
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως 
ταυτόχρονα την ποιότητα της προμήθειας. 
4.Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, θα προκηρυχθεί πρόχειρος  
διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους, προϋπολογισμού   6.926,45€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
 
 

 
 

Ο ΑΝ.  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΡΙΣΤΑ ΑΝΝΑ    
ΤΗΛ.: 213-2052508 ή 518 
ΦΑΞ : 213-2052441 
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr 
 

  

  

Ημερομηνία  28/11/2017 

 
Αρ. Πρωτ.   14825/5-12-
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΩΝ  
 
Οι γυψοταινίες πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

1. Να αποτελούνται από 100% λευκασμένο, βαμβακερό, αραιά υφασμένο 
ύφασμα,  διαποτισμένο ομοιόμορφα με ημιάνυδρο άλας θειικού 
ασβεστίου, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί συγκολλητικές ουσίες 
και τροποποιητικά του χρόνου πήξης. 

2. Ο υφασμάτινος φορέας (γάζα) να διαθέτει αριθμό κλωστών κατά 
στήμονα  
80-100/10cm2 και αριθμό κλωστών κατά κρόκη 70/10cm2 και αθροιστικά 
όχι μικρότερο των 160/10cm2. 

3. Να είναι σε μορφή ρολών και να διαθέτουν σταθερό πυρήνα από 
διάτρητο πλαστικό που να επιτρέπει την είσοδο του νερού. 

4.   Να έχουν μικρή εξώθερμη αντίδραση και μικρή απώλεια γύψου. 
5.   Να διαβρέχονται πλήρως σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 5 sec. 
6.   Ο χρόνος πήξεως για τις βραδείας πήξεως να μην είναι μεγαλύτερος των 
3 ½ 
      min. 
7.  Ο χρόνος πήξεως για τις ταχείας πήξεως να μην είναι μεγαλύτερος των 2 
½ 
     min. 
8.  Να είναι συσκευασμένοι σε στεγανό περίβλημα και εντός ανθεκτικών 
     χαρτοκιβωτίων και να αναφέρονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ  ΓΥΨΟΥΣ  
 
Οι συνθετικοί γύψοι πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Να αποτελούνται από πυκνά υφασμένο fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη 
πολυουρεθάνης. 

2. Να μην κολλούν στα γάντια. 
3. Να είναι σε μορφή ρολών και να διαθέτουν σταθερό πυρήνα από 

διάτρητο πλαστικό, που να επιτρέπει την είσοδο του νερού. 
4. Να διαβρέχονται πλήρως σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 5 sec. 
5. Ο χρόνος πήξεως να μην είναι μεγαλύτερος των 3 ½  min. 
6. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι σε περίβλημα αλουμινίου και εντός 

ανθεκτικών χαρτοκιβωτίων ανά 10 τεμάχια και με όλες τις απαραίτητες 
ενδείξεις. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ  ΝΑΡΘΗΚΕΣ 
 
Οι συνθετικοί νάρθηκες  πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Να αποτελούνται από 8 στρώματα πυκνά υφασμένο fiberglass 
εμποτισμένο 

            με ρητίνη πολυουρεθάνης, καλυμμένο πλήρως με βάτα από όλες τις 
πλευρές. 
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2. Να διαβρέχονται πλήρως σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 15 
δευτερολέπτων. 

3. Ο χρόνος πήξεως να μην είναι μεγαλύτερος των 3 ½ min. 
4. Να διαθέτουν κλιπ για να παραμένει το εναπομείναν υλικό σφραγισμένο. 
5. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι σε περίβλημα αλουμινίου και εντός 

ανθεκτικών χαρτοκιβωτίων και να αναφέρονται όλες οι απαραίτητες 
ενδείξεις.  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΚΟΡΜΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΝ   
 
Τα κορμικά μπλουζάκια και κολλάν πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

1. Να είναι 100% βαμβακερά, μη λευκασμένα. 
2. Να είναι μαλακά και φιλικά προς το δέρμα. 
3. Να διαθέτουν ελαστικότητα κατά πλάτος, ώστε να καλύπτουν διάφορα 

μεγέθη. 
4. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από απλούς και συνθετικούς 

γύψους. 
5. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις δερματικών 

προβλημάτων. 
6. Να έχουν δυνατότητα αποστείρωσης. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ 
ΤΣΟΧΑΣ 
 
Η ημισυνθετική αυτοκόλλητη τσόχα πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
 

1. Να έχει διαστάσεις 8cm x 5m και πάχος 2mm. 
2. Να είναι από μη υφασμένο υλικό με σύνθεση 50% πολυεστέρα – 30% 

πολυπροπυλένιο – 20% βισκόζη με πολυακρυλική κόλλα.  
3. Να είναι σε μορφή ρολού. 
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