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Αντικείμενο και Σκοπιμότητα: 

Προμήθεια στολών εργασίας διάφορες για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου 

Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».  

Ο Προϋπολογισμός για την  προμήθεια «Στολών εργασίας διάφορες» ανέρχεται στις 

σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (43.554 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Ομάδων  

Α/Α Κατηγορίες Ειδών Τιμή με ΦΠΑ 

Α ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

25.140€ 

Β ΖΑΚΕΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

14.575€ 

Γ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.644€ 

Δ ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2.195 € 
 

Τα μεγέθη κατά την τελική παραγγελία δύναται να τροποποιηθούν. 

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος για το ενδεικτικό της ποιότητας, της 
απόχρωσης  και της ραφής του υφάσματος. 

 Επίσης να προσκομιστούν και ενδεικτικά δείγματα των διάφορων μεγεθών.  

 Τα  προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE Mark. 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

1. ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ UNISEX 

 Χρώμα λευκό. 

 Ύφασμα:  καπαρντίνα , 20% πολυεστέρα , 80 % βαμβάκι άριστης ποιότητας. 

 Κουστούμι unisex αποτελούμενο από μπλούζα με σταυρωτή V λαιμόκοψη, 
κοντό μανίκι, με δυο τσέπες κάτω και τσεπάκι στο στήθος με 2 διαχωριστικά 
(με γαζί ο διαχωρισμός) στο μέγεθος στυλό. Οι τσέπες και τα μανίκια  να 
φέρουν εξωτερικό ρεβέρ περίπου 2,5 εκατοστά.  Πλαϊνά σχισίματα για 
διευκόλυνση της κίνησης. Το παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι στη μέση και 
μία τσέπη πίσω δεξιά ,να καλύπτει τους γλουτούς.. Οι τσέπες να φέρουν 
διπλές ραφές και καλά στερεώματα.  

 Ραμμένα με κλωστές ανεξίτηλες μεγάλης αντοχής 
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 Ν΄ αντέχουν σε πολλά πλυσίματα σε θερμοκρασία 900  C , με ισχυρά  
απορρυπαντικά, δίχως να μαζεύουν ή να ξεχειλώνουν και να παραμένει το 
χρώμα σταθερό.  

 Να έχει επεξεργασία προσυρρίκνωσης έτσι ώστε να μην επιτρέπεται το 
μπάσιμο. 

 Να μην χνουδιάζει να έχει μαλακή υφή και να έχει πυκνή ύφανση και καλή 
αντοχή. 

 Να σιδερώνεται εύκολα και να μην φεγγίζει. 

 Να πλένονται σε υψηλές θερμοκρασίες 80-90ο C, δίχως να μαζεύουν ή να 
ξεχειλώνουν 

 Όλες οι ραφές να είναι με πλακοραφή ασφαλείας. 
 

Τεμάχια  →  420  

προϋπολογισμός 8.400 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (20 € το τεμάχιο)  

M 155 

L 85 

S 75 

XL 50 

XXL 25 

XXXL 15 

XS 15 

 

2. ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΜΕΘ Α & Β, UNISEX 

 Χρώμα σιέλ 

 Ύφασμα:  καπαρντίνα , 20% πολυεστέρα , 80 % βαμβάκι άριστης ποιότητας 
κατάλληλο για χρήση σε χειρουργείο 

 Ίδιες προδιαγραφές με τις στολές των νοσηλευτών-τριών λευκού χρώματος. 
 

Τεμάχια  →  186 

  προϋπολογισμός 3.720 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (20 € το τεμάχιο)  

S 54 

M 46 
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L 32 

XXL 12 

XS 10 

XL 32 

   

3. ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ –ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ -ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, UNISEX  

 Χρώμα πράσινο 

 Ίδιες προδιαγραφές με κοστούμια Αναισθησιολογικού-ΜΕΘ 
 

Τεμάχια  → 130 

 προϋπολογισμός 2.600€  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (20€ το τεμάχιο) 

XS 4 

S 25 

M 44 

L 22 

XL 22 

XXXL 6 

XXL 7 

 

4. ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

 Χρώμα μπορντώ. 

 Ίδιες προδιαγραφές με κοστούμια Αναισθησιολογικού-ΜΕΘ 
Τεμάχια  →  42 

 προϋπολογισμός 840 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (20 € το τεμάχιο) 

S 7 

M 12 

L 12 

XL 5 

XXL 6 

   

5. ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΤΕΠ 

 Χρώμα μωβ-λιλά. 
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 Ίδιες προδιαγραφές με κοστούμια Αναισθησιολογικού-ΜΕΘ 
 

Τεμάχια  → 50 

προϋπολογισμός 1000 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (20 € το τεμάχιο) 

XS 6 

S 12 

M 14 

L 18 

  

 

   6. ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 Χρώμα σιέλ-ραφ. 

 Ίδιες προδιαγραφές με κοστούμια Αναισθησιολογικού-ΜΕΘ 
 

Τεμάχια  →  32 

 προϋπολογισμός 640 €  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (20 € το τεμάχιο) 

S 9 

M 8 

XL 6 

XS 4 

L 5 

  

 

7. ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Α & Β (COVID) 

UNISEX  ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 

Η μπλούζα να έχει πέτο γιακά και κουμπιά  μπροστά κάθετα . 

Οι υπόλοιπες προδιαγραφές ίδιες με τις προδιαγραφές των κοστουμιών των 

νοσηλευτών/τριών. 

 

                                            Τεμάχια : 130 

Προϋπολογισμός :2.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( 20€ το τεμάχιο ) 
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XS 2 

S 44 

Μ 45 

L 17 

XL 18 

XXL 4 

 

 

8. ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΜΕΝΝ    

 Χρώμα φούξια. 
Ίδιες προδιαγραφές με κοστούμια Αναισθησιολογικού-ΜΕΘ. 

 

  

Τεμάχια  →  42 

 προϋπολογισμός 840 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (20 € το τεμάχιο) 

S 8 

M 18 

XXXL 6 

L 10 

 

9. ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ  & ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  

 Χρώμα  μπλέ σκούρο. 

 Ίδιες προδιαγραφές με κοστούμια Αναισθησιολογικού-ΜΕΘ 
 

. Τεμάχια  → 10 
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προϋπολογισμός 200 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (20 € το τεμάχιο) 

 

XS 2 

S 2 

XL 2 

M 4 

 

10. ΡΟΜΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟY 

 Χρώμα λευκό. 

 Ύφασμα:  καπαρντίνα , 20% πολυεστέρα , 80 % βαμβάκι άριστης ποιότητας. 

 Πέτο γιακά, κουμπιά μέχρι κάτω κρυφά. Τσεπάκι άνω αριστερά και δύο 
τσέπες εκατέρωθεν 

 Ραφή στην πλάτη κάθετη μέχρι κάτω 

 Μανίκι μακρύ, μανικοκόλληση χωρίς σούρα  

 Για το νούμερο XXXXL το μανίκι να είναι κοντό 
 

Τεμάχια  → 16 

 προϋπολογισμός 320 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (20 € το τεμάχιο) 

 

S 6 

M 3 

L 3 

XL 2 

XXXXL 2 

  

 

11. ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ-ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ 

 Χρώμα λευκό. 

 Ύφασμα:  καπαρντίνα , 20% πολυεστέρα , 80 % βαμβάκι άριστης ποιότητας. 

 Το σακάκι με πέτο-γιακά, να φέρει κουμπιά κάθετα, τσέπη πάνω αριστερά 
και δύο τσέπες εκατέρωθεν, με ραφή στην πλάτη και μανίκι κοντό. Να 
καλύπτει τους γλουτούς. 

 Το παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι στη μέση, με δύο τσέπες κάθετες 
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εκατέρωθεν στο πλάι και ψευδοραφή στην τσάκιση του παντελονιού 
 

Τεμάχια  → 88 

προϋπολογισμός 1.760 €  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (20 € το τεμάχιο) 

 

S 4 

M 12 

L 22 

XXL 4 

XL 44 

XXXL 2 

  

 

12.ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΝΟΣΟΚΌΜΩΝ 

Χρώματος λευκού 

Προδιαγραφές όπως των τραυματιοφορέων 

Τεμάχια  →  10 

 προϋπολογισμός 200 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (20 € το τεμάχιο 

 

XXL 2 

L 4 

XL 4 

 

13.ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ-ΑΝΔΡΙΚΑ 

 Χρώματος σιέλ 

 Ύφασμα: Σύμμεικτο από 80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρα. 

 Το σακάκι με πέτο-γιακά, να φέρει κουμπιά κάθετα, με τσεπάκι πάνω 
αριστερά, με δύο τσέπες εκατέρωθεν και δύο σχισίματα στα δύο πλαϊνά, με 
ραφή στην πλάτη και μανίκι κοντό. 

 Να καλύπτει τους γλουτούς 

 Το παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι στη μέση και δύο τσέπες κάθετες 
εκατέρωθεν στο πλάι και ψευδοραφή στην τσάκιση του παντελονιού 
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Τεμάχια  →  80 

 προϋπολογισμός 1600 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (20 € το τεμάχιο 

S 10 

M 25 

L 25 

XL 12 

XXL 4 

XXXL 4 

 

14.ΤΑΓΙΕΡ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ 

Το ύφασμα να είναι άριστης ποιότητας. 

Το σακάκι –πουκάμισο με πέτο γιακά , να φέρει κουμπιά κάθετα , με τσεπάκι πάνω 

αριστερά με ραφή στην πλάτη και μανίκι κοντό 

Η φούστα να έχει φερμουάρ και σχίσιμο στο πίσω μέρος , να είναι σε γραμμή  ίσια 

 

                                                 Τεμάχια 6  

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ : 180 € ( 30€ το τεμάχιο ) 

 

                                            

 

 

 

15.ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ 

Να προσκομισθεί δείγμα 

Ύφασμα άριστης ποιότητας  

Σακάκι –πουκάμισο με μανίκι ¾ με απλή λαιμόκοψη , με κρυφά κουμπιά μπροστά , 

χρώματος λευκού , με πένσες εκατέρωθεν 

L 2 

M 2 

XL 2 
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Πανελόνι ψηλόμεσο με λάστιχο στη μέση , χρώματος μπλέ σκούρο. 

                                      Τεμάχια → 2 , μέγεθος :ΧΧL 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 8O € ( 40€ το τεμάχιο ) 

 

16.ΤΑΓΙΕΡ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ 

Να προσκομισθεί δείγμα 

Το ύφασμα να είναι άριστης ποιότητας  

Πουκάμισο χρώματος λευκού με πέτο γιακά , τσέπη πάνω αριστερά ,κουμπιά 

μπροστά και μανίκι μακρύ 

Φούστα σε γραμμή ίσια , χρώματος μπλέ σκούρο , φερμουάρ στο πίσω μέρος , 

τσέπες εκατέρωθεν και χωρίς άνοιγμα πίσω. 

                                      Τεμάχια →2 , μέγεθος : M 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ : 80 € (40€ το τεμάχιο ) 

 

17.ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 

Να προσκομισθεί δείγμα 

Το ύφασμα να είναι άριστης ποιότητας 

Σακάκι μακρύ μανίκι ,πέτο γιακά και δύο τσέπες εκατέρωθεν 

Παντελόνι με φερμουάρ μπροστά , τσέπες εκατέρωθεν και ζώνη κοστουμιού 

                                   τεμάχια→2 , μέγεθος : Μ 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ : 80 € ( 40 € το τεμάχιο ) 
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Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΑΚΕΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

1. ΖΑΚΕΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Να προσκομισθούν δείγματα   

 Χρώμα μπλε 

 Νήμα: 50% μαλλί, 50% ακρυλικό                        

 Κουμπιά μπροστά                                              

 Σχήμα V                                                              

 Ελεύθερη στο κάτω μέρος                                    

 Λάστιχο στα μανίκια                                            

 Τσέπες εκατέρωθεν μπροστά                              

 σήμανση CE Mark    
                                                                  

Τεμάχια  →  380 

προϋπολογισμός 9.500 €  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (25 € το τεμάχιο) 

XS 10 

S 50 

Μ 100 

L 100 

XL 55 

XXL 55 

XXXL 10 

               

 

 2. ΖΑΚΕΤΕΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 

 Χρώμα γκρί                                                                    

 Νήμα 50% μαλλί, 50% ακρυλικό 

 Κουμπιά μπροστά                                                           
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 Σχήμα V                                                                           

 Ελεύθερη στο κάτω μέρος                                            

 Λάστιχο στα μανίκια                                                          

 Τσέπες εκατέρωθεν μπροστά                                           

  σήμανση CE Mark                                                                     
 

Τεμάχια  → 45 

 προϋπολογισμός 1.125 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (25 € το τεμάχιο) 

S 3 

Μ 15 

L 14 

XL 8 

XXL 3 

XXXL 2 

 

3. ΖΑΚΕΤΕΣ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΜΕΘ Α & Β 

 Χρώμα σιέλ 

 Ύφασμα σύμμεικτο από 80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρα κατάλληλο για 
χρήση σε χειρουργείο (όχι ακρυλικό-μάλλινο, χωρίς χνούδια). Χρώμα 
σταθερό σε σκληρά απορρυπαντικά (ανεξίτηλο) 

 Με στρογγυλή λαιμουδιά 

 Με κούμπωμα trοuks 

 Μανίκι με ελαστική μανσέτα 
 

Τεμάχια  →  93 

 προϋπολογισμός 2.325 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (25 € το τεμάχιο) 

 

XS 3 

XXL 3 



[12] 
 

    

                                                      

 

 

 

 

 

4. ΖΑΚΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ -ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 

Χρώμα πράσινο 

Ίδιες προδιαγραφές με ζακέτες Αναισθησιολογικού – ΜΕΘ 

Τεμάχια  →  65  

Προϋπολογισμός 1625 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (25 € το τεμάχιο) 

 

XS 5 

S 10 

Μ 20 

L 15 

XL 8 

XXXL 3 

XXL 4 

 

 

 

 

 

S 22 

Μ 30 

L 25 

XL 10 
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Γ. Περιγραφή στολών προσωπικού Τμήματος Διατροφής 

Ύφασμα για όλες τις στολές: Καπαρντίνα με σύνθεση σύμμικτη από 80% βαμβάκι 

και 20% πολυέστερ. Ανθεκτικό στα πολλά πλυσίματα με ισχυρά απορρυπαντικά και 

στις υψηλές θερμοκρασίες πλύσης (90οC). Να είναι αδιαφανές, εύκολο στο 

σιδέρωμα, να μην μαζεύει στο πλύσιμο, να μην ξεβάφει και να μην ξεχειλώνει.  Να 

μην χνουδιάζει να έχει μαλακή υφή και να έχει πυκνή ύφανση και καλή αντοχή. 

 

Ύφασμα για τις ζακέτες: Νήμα: 50% μαλλί, 50% ακρυλικό. Κουμπιά μπροστά. Σχήμα 

V. Ελεύθερη στο κάτω μέρος. Λάστιχο στα μανίκια. Τσέπες εκατέρωθεν μπροστά.  

Σήμανση CE Mark.  

 

 Όλα τα είδη να είναι ραμμένα με κλωστές ανεξίτηλες μεγάλης αντοχής και οι ραφές 

να είναι με πλακορραφή ασφαλείας. Οι τσέπες να φέρουν διπλές ραφές και καλά 

στερεώματα. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει δείγματα για την ποιότητα του 

υφάσματος και για τα μεγέθη. Τα μεγέθη μπορεί να διαφοροποιηθούν κατά την 

τελική παραγγελία. 

 

1. ΣΤΟΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

Σακάκι unisex με μακρύ μανίκι σε λευκό χρώμα, κουμπωτό με διπλή σειρά 

κουμπιών, σε στυλ γιακά μάο και σε ίσια γραμμή. Πλαϊνά σχισίματα για 

διευκόλυνση της κίνησης. Το μήκος να καλύπτει την περιφέρεια. 

Τεμάχια -> 8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:128 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (16€ ) 

 

Μ 1 

L 2 

XL 3 

XXXL 2 
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Παντελόνι unisex σε γκρι – ανθρακί χρώμα, με λάστιχο και εσωτερικό κορδόνι στη 

μέση, με μία τσέπη πίσω δεξιά.   

Τεμάχια -> 8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:80 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (10€) 

Μ 1 

L 2 

XL 3 

XXXL 2 

 

Ποδιά σε γκρι – ανθρακί χρώμα, ολόσωμη μέχρι το γόνατο, με δέσιμο στο λαιμό και 

πίσω.  

Τεμάχια -> 8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:32 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (4€) 

one size 8 

 

Σκούφος σε λευκό χρώμα κλασσικός, με φάσα, πιέτες και velcro στο πίσω μέρος για 

σωστή εφαρμογή. 

Τεμάχια -> 8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:24 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (3€) 

one size 8 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕΤ: 8 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΤ: 264€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (33€ ΤΟ ΣΕΤ) 
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2. ΣΤΟΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

Mπλούζα unisex σε μπλε χρώμα (navy blue) με σταυρωτή V λαιμόκοψη, κοντό 

μανίκι, με δυο τσέπες κάτω και τσεπάκι στο στήθος με 2 διαχωριστικά (με γαζί ο 

διαχωρισμός) στο μέγεθος στυλό. Οι τσέπες και τα μανίκια να φέρουν εξωτερικό 

ρεβέρ περίπου 2,5 εκατοστά. Πλαϊνά σχισίματα για διευκόλυνση της κίνησης. Το 

μήκος να καλύπτει την περιφέρεια. 

Τεμάχια -> 25 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:250 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (10€) 

S 2 

Μ 3 

L 10 

XL 7 

XXXL 3 

 

Παντελόνι unisex σε μπλε χρώμα (navy blue), με λάστιχο και εσωτερικό κορδόνι στη 

μέση, με μία τσέπη πίσω δεξιά.   

Τεμάχια -> 25 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:250 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (10€) 

S 2 

Μ 3 

L 10 

XL 7 

XXXL 3 
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Ποδιά  σε  μπορντώ  χρώμα, ολόσωμη μέχρι το γόνατο, με δέσιμο στο λαιμό και 

πίσω 

Τεμάχια -> 25 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (4€) 

one size 25 

 

 

Σκούφος τύπου τζόκεϋ με γείσο σε μπλε χρώμα (navy blue), με διχτάκι στο επάνω & 

πίσω μέρος της κεφαλής, με λάστιχο στο πίσω μέρος για την συλλογή των μαλλιών. 

Τεμάχια -> 25 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:75 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (3€) 

one size 25 

 

 

Ζακέτες με μακρύ μανίκι για το χειμώνα, σε  μπορντώ  χρώμα. 

Τεμάχια -> 25 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:625 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (25€) 

S 2 

Μ 3 

L 10 

XL 7 

XXXL 3 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕΤ: 25 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΤ: 1300€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (52€ ΤΟ ΣΕΤ) 
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3. ΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 

Σακάκι σε μπλε χρώμα (navy blue) με πέτο γιακά και κουμπιά. Τσεπάκι άνω 

αριστερά και δύο τσέπες εκατέρωθεν. Κοντό μανίκι. Πλαϊνά σχισίματα για 

διευκόλυνση της κίνησης. 

L 1 

XL 1 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕΤ: 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (10€ ΤΟ TEMAXIO) 

 

4. ΣΤΟΛΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΩΝ 

Λευκή ρόμπα με πέτο γιακά, κουμπιά μέχρι κάτω κρυφά. Τσεπάκι άνω αριστερά και 

δύο τσέπες εκατέρωθεν. Ραφή στην πλάτη κάθετη μέχρι κάτω. Μανίκι μακρύ, 

μανικοκόλληση χωρίς σούρα 

S 1 

XXXL 2 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ: 3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (20€ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ) 
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Δ. Περιγραφή στολών προσωπικού Τμήματος Επιστασίας 

 

1. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Μπλούζα με σταυρωτό με μπροστά γυναικεία σε μπλέ ρουά χρώμα: 

 Από ύφασμα με αντιλεκιαστικές ιδιότητες ,  εξαιρετικής ποιότητας καπαρντίνα 

(σύνθεση 65%πολυέστερ και 35%βαμβάκι). 

 Ανθεκτικό στα απολυμαντικά, λευκαντικά, χλώριο κ.λ.π. καθαριστικά.  

 Αντοχή στα πολλαπλά πλυσίματα  

 Να πλένεται στους 60Ο C 

 Εύκολο στο σιδέρωμα  

 Να έχει δύο τσέπες κάτω αριστερά – δεξιά  και ένα πιο μικρό τσεπάκι στο στήθος 

δεξιά  

 Να έχει δύο ανοίγματα  στο κάτω μέρος , δεξιά και αριστερά για μεγαλύτερη άνεση  

 Να διαθέτει ενισχυμένες ραφές (πονταρισιά ), στις τσέπες και στα πλαϊνά 

ανοίγματα για μεγαλύτερη αντοχή. 

 Να φέρει κέντημα Γ.Ν.Π. σε κόκκινο χρώμα 

 

Παντελόνι με λάστιχο και 3 τσέπες σε μπλέ ρουά χρώμα: 

 Από ύφασμα με αντιλεκιαστικές ιδιότητες ,  εξαιρετικής ποιότητας καπαρντίνα 

(σύνθεση 65%πολυέστερ και 35%βαμβάκι). 

 Ανθεκτικό στα απολυμαντικά, λευκαντικά, χλώριο κ.λ.π. καθαριστικά.  

 Αντοχή στα πολλαπλά πλυσίματα  

 Να πλένεται στους 60Ο C 

 Εύκολο στο σιδέρωμα  

 Να έχει δύο κρυφές τσέπες εμπρός και μία πίσω δεξιά . 

 Να διαθέτει ενισχυμένες ραφές (πονταρισιά ), στις τσέπες για μεγαλύτερη αντοχή. 

 

Μ 6 

L 16 

XL 13 

ΧXL 8 

XXXL 3 
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ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕΤ: 46 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΤ: 1.610€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (35€ ΤΟ ΣΕΤ) 

 

2. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Μπλουζάκι  κοντομάνικο τύπου πόλο UNISEX , σε σκούρο μπλε χρώμα    

 Κοντομάνικη μπλούζα με γιακά και κουμπιά 

 Να είναι από 100% βαμβάκι 

  Να έχει  κανονική εφαρμογή 

 Να φέρει κέντημα Γ.Ν.Π. σε κόκκινο χρώμα   

S 2 

Μ 4 

L 3 

XL 4 

 

Τεμάχια -> 13 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (15€) 

 

Παντελόνι  πεζοπορίας- εργασίας,  με πλαϊνές τσέπες  

 Multi Pocket 

 Ύφασμα από 100% βαμβάκι συμπαγές, ανθεκτικό στις γρατζουνιές και 

ανθεκτικό στη φθορά 

 Χρώμα σκούρο μπλε, συμπαγές   

S 2 

Μ 4 

L 3 

XL 4 
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Τεμάχια -> 13 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 390€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (30€) 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕΤ: 13 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΤ: 585€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜEΝΟΥ ΦΠΑ (45€ ΤΟ ΣΕΤ) 

 

 


