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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αθήνα: 22/11/2021 

1η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. πρωτ.: 31750 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας  

Υποδιεύθυνση Οικονομικού  

Τμήμα  Προμηθειών  

Πληροφορίες: Παναγιώτης Κουσιουρής 

Φανή Λάζου 

Τηλέφωνο: 213-2032169, 213 - 2033937 

E-mail: p.kousiouris@gna-gennimatas.gr,  

fanilazou@gna-gennimatas.gr 
 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια “Ξενοδοχειακού 

Εξοπλισμού”, προς κάλυψη αναγκών του Ψυχιατρικού Τμήματος Νοσοκομείου»  

              Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», δυνάμει της 

υπ’. αρ. 12/01.06.2021/θέμα 20ο Απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου  (αναρτημένη στον ιστότοπο Δι@ύγεια με ΑΔΑ:9ΛΦΔ4690ΩΝ-6ΙΖ) απευθύνει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την 

προμήθεια “Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού”, προς κάλυψη αναγκών του Ψυχιατρικού 

Τμήματος του Νοσοκομείου (προϋπολογισθείσα δαπάνη 32.030,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

        

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε για την υποβολή προσφορών από κάθε ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα, βάσει των κατωτέρω τεχνικών προδιαγραφών  και όρων:  

  

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΛΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ  

1. Γραφείο εργασίας διαστάσεων 140 Χ 80 X 75 cm (±5εκ)  
Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

 Επιφάνεια εργασίας  Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής 

πιέσεως τριών στρώσεων, πάχους 25 χιλ. με αμφίπλευρη επίστρωση με μελαμίνης, 

laminate πάχους 0,3 mm σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς. 

Περιμετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει ταινία ABS, πάχους 3mm στρογγυλεμένη σε όλες 

τις ακμές και γωνίες. Από την κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας, βρίσκονται 

ενσωματωμένες, φωλιές με σπείρωμα, για τη σύνδεση της επιφάνειας εργασίας με τα 

μεταλλικά πόδια του γραφείου. Η σύνδεση πραγματοποιείται με τη χρήση των κατάλληλων 

βιδών τύπου “allen”. 

Προς: Οικονομικούς Φορείς 
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 Μεταλλικό Πόδι τύπου ανεστραμένου «Η» (τεμ. 2): Λυόμενη μεταλλική κατασκευή, η 

οποία αποτελείται από τα εξής μέρη:  

- Βάση μεταλλικού ποδιού: είναι διαστάσεων 680x90hmm περίπου. Κατασκευάζεται από 

χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2mm διαμορφωμένη καταλλήλως. Εντός της βάσης υπάρχουν 

ενσωματωμένα πέλματα. Το πέλμα είναι υψηλής ανθεκτικότητας PVC με αντιολισθητικές 

και προστατευτικές, για το δάπεδο, ιδιότητες. 

 - Κορμός μεταλλικού ποδιού: είναι διαστάσεων 130x35x545hmm περίπου. Αποτελείται 

από την εσωτερική μεταλλική καλύπτρα, η οποία κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα 

πάχους 2mm, διαμορφωμένη καταλλήλως. Επί της εσωτερικής μεταλλικής καλύπτρας, 

υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες οπές, για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων των 

ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. - Άνω τμήμα μεταλλικού ποδιού: Είναι διαστάσεων 

480x10h mm περίπου. 

Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2mm, διαμορφωμένη καταλλήλως. Τα 

ανωτέρω τρία τμήματα συναρμολογούνται μεταξύ τους, με τη χρήση καταλλήλων βιδών 

τύπου “allen”. Τα τρία μεταλλικά τμήματα του ποδιού μπορούν να έχουν μόνιμη σύνδεση 

με αφανή ηλεκτροσυγκόλληση.  

Τα μεταλλικά πόδια του γραφείου, μπορεί να μην έχουν ισομήκη πέλματα αρκεί να μην 

επηρεάζεται η λειτουργικότητα και η εργονομία τους. 

 Καλύπτρα μεταλλικού ποδιού (τεμ. 2): Είναι διαστάσεων 200x623mm περίπου. 

Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 0,8mm, διαμορφωμένη καταλλήλως, έτσι 

ώστε να προσαρμόζεται στον κορμό του μεταλλικού ποδιού. Η καλύπτρα του μεταλλικού 

ποδιού μπορεί να αφαιρείται και να επανατοποθετείται πολύ εύκολα, χωρίς τη χρήση 

εργαλείων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ευχερής πρόσβαση στα καλώδια που είναι 

τοποθετημένα εντός του μεταλλικού ποδιού 

Μετώπη : Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα διαμορφωμένη καταλλήλως. Φέρει 

οπές κατάλληλες για να βιδωθεί στη κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας των γραφείων Η 

ανάρτηση μπορεί να γίνει και με διαφορετικό τρόπο, αρκεί να εξασφαλίζεται η ευστάθεια, 

η ακαμψία και η αισθητική του γραφείου. Έχει ομοιογενή βαφή, μη τοξική, υψίστης 

μηχανικής αντοχής εποξεικής ρητίνης δύο συστατικών εφαρμοσμένη με την μέθοδο 

ηλεκτροστατικού ψεκασμού και στέγνωμα σε φούρνο υψηλής θερμοκρασίας. 

 Η βαφή όλων των ανωτέρω μεταλλικών μερών είναι ομοιογενής, μη τοξική, υψίστης 

μηχανικής αντοχής εποξεικής ρητίνης 2 συστατικών, εφαρμοσμένη με τη μέθοδο 

ηλεκτροστατικού ψεκασμού και στέγνωμα σε φούρνο υψηλής θερμοκρασίας. 

 Μεταλλική Τραβέρσα (τεμ. 1): Η μεταλλική τραβέρσα χρησιμοποιείται για να συνδεθούν 

μεταξύ τους, τα μεταλλικά πόδια του γραφείου. Είναι ορθογωνικής διατομής και 

κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 1,5 και 2mm, διαμορφωμένη 

καταλλήλως. Διαθέτει, στα δύο άκρα της, ειδικά διαμορφωμένα «άγκιστρα» σύσφιξης και 

προσαρμογής στα μεταλλικά πόδια. Επίσης, η μεταλλική τραβέρσα, διαθέτει ειδικά 

διαμορφωμένες οπές και πρόσθετες ενσωματωμένες καλύπτρες, για τη διευθέτηση των 

καλωδίων. 

ΤΕΜ 5 
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2. Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια  
Αποτελείται από τα εξής μέρη:  

Σώμα συρταριέρας (τεμ. 1) Καπάκι: Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 

υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδυμένη στις εξωτερικές 

τουλάχιστον επιφάνειες, αμφιπλεύρως με μελαμινικό, laminate πάχους 0,3mm σε χρώμα 

απομίμησης καπλαμά οξυάς. Περιμετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει ταινία ABS, πάχους 

3mm στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής 

επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία. Σώμα συρταριέρας (τεμ. 1) – πλαϊνά, 

βάση, πλάτη: Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 

στρώσεων, πάχους 18mm, επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3mm. 

σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς Υπάρχουν περιμετρικά ταινίες ABS πάχους 0,5mm, 

στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας 

θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία. 

 Μολυβοθήκη: κατασκευάζεται από ενισχυμένο αντιστατικό μορφοποιημένο πολυστυρένιο, 

με κατάλληλα διαμορφωμένες θήκες για μικροαντικείμενα.  

Εσωτερικό συρταριών: Κατασκευάζεται σε δύο βάθη, από λαμαρίνα μαύρη, πάχους 

τουλάχιστον 0,75mm, κατάλληλα κομμένη και μορφοποιημένη σε καλούπι, χρωματισμένη 

με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Τα πλαϊνά των συρταριών μεγάλου βάθους φέρουν 

κατάλληλες εγκοπές ανά 20mm για τοποθέτηση εγκάρσιων μεταλλικών διαχωριστικών 

χρωματισμένων με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Γίνεται αποδεκτή και κατασκευή από 

πλαστικό χυτοπρεσσαριστό υλικό υψηλής αντοχής. Οι οδηγοί των συρταριών είναι 

«βαρέως τύπου» και κατασκευάζονται από χαλύβδινα ελάσματα πάχους 2mm, ανοξείδωτα 

και διαθέτουν νάυλον ρουλεμάν ολίσθησης, τα οποία εξασφαλίζουν τη σταθερή, ομαλή και 

αθόρυβη λειτουργία των συρταριών. Οι οδηγοί των συρταριών βάφονται με εποξειδική 

ρητίνη σε βαφείο ηλεκτροστατικού ψεκασμού. Οι οδηγοί των συρταριών προσφέρουν 

άνοιγμα του συρταριού κατά 85%. Η αντοχή σε βάρος των συρταριών είναι 30 κιλά για 

στατικό και μεταφερόμενο φορτίο 

Μετώπες συρταριών (τεμ. 4): Οι μετώπες των συρταριών, περιέχουν εργονομική χειρολαβή. 

Οι μετώπες θα έχουν τελική επιφάνεια που θα είναι εναρμονισμένες και της ίδιας 

βιομηχανικής σειράς με τα γραφεία. 

 Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας (τεμ. 1): Η συρταριέρα διαθέτει κεντρική κλειδαριά 

ασφαλείας, η οποία κλειδώνει συγχρόνως και τη μολυβοθήκη και τα συρτάρια και 

αποτελείται από τα εξής μέρη: τον κύλινδρο ασφαλείας, τη μπάρα αλουμινίου.  

Τροχοί ασφαλείας (τεμ. 4): Δίδυμοι περιστρεφόμενοι τροχοί ασφαλείας, κατασκευασμένοι 

από ανθεκτικό νάϋλον υλικό. Προσαρμόζονται στο σώμα της συρταριέρας. 

ΤΕΜ 5 

3. Εργασιακό κάθισμα με μπράτσα κυλιόμενο  

Το κάθισμα εργασίας είναι εργονομικά μελετημένο ώστε να είναι άνετο για 
πολύωρη χρήση και να είναι κατασκευασμένο με ανθεκτικά υλικά και εξαρτήματα ώστε να 
παρέχει μακροβιότητα και μορφολογικά να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη αισθητική.  
 

Η βάση είναι πεντακτινωτή, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, 
διαμέτρου 630mm, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος, 
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σχηματίζοντας μεταξύ τους ίσες γωνίες. Η βάση κατασκευάζεται από πολυαμίδιο 
ενισχυμένο με γυαλί σε μαύρο χρώμα. Στο άκρο των ακτινών υπάρχει ειδική υποδοχή, όπου 
εμφυτεύεται ο άξονας των τροχών κύλισης.  
 

Οι τροχοί είναι αθόρυβοι, κατασκευασμένοι από πολυαμίδιο και κουμπώνουν 
στους αντίστοιχους υποδοχείς του πεντακτινωτού. Σε περίπτωση ολικής θραύσης ενός 
τροχού το κάθισμα δεν θα ανατρέπεται.  
 

Το αμορτισέρ μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας του 
καθίσματος, είναι υψηλών προδιαγραφών, ασφαλείας διπλού τοιχώματος, πεπιεσμένου 
ειδικού αερίου (διαδρομής 10-15cm). Εξωτερικά είναι επενδεδυμένο με τηλεσκοπικό 
μανδύα πολυαμιδίου.   
 

Η έδρα είναι περιστρεφόμενη ελεύθερα ως προς κατακόρυφο άξονα και έχει τη 
δυνατότητα ρύθμισης του ύψους. Ο εργονομικός σχεδιασμός της διευκολύνει το χρήστη να 
κάθεται άνετα και όσο το δυνατόν πιο πίσω, ώστε η πλάτη να στηρίζει σωστά τη μέση του 
καθήμενου. Ο σκελετός της είναι κατασκευασμένος από επάλληλα φύλλα οξιάς 12χιλ. 
φορμαρισμένα σε πρέσα υψίσυχνης ακτινοβολίας εργονομικής μορφής. Είναι 
επενδεδυμένη από καλουπωτό λάστιχο μαλακής διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους ≥ 65 
mm το οποίο προσφέρει πλήρη επαναφορά ανεξαρτήτως χρήσης. Η έδρα επενδύεται με 
ύφασμα ή δερματίνη που στερεώνεται στον ξύλινο σκελετό, μεγάλης αντοχής, χρώματος 
επιλογής του πελάτη. Διαστάσεις: πλάτος 48cm / βάθος 46cm. 
 

Η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζεται από χαλύβδινο σκελετό ο οποίος 
καταλήγει σε λάμα 90x8mm για σύνδεση με το μηχανισμό. Ο χαλύβδινος σκελετός 
χυτέβεται με καλουπωτή πολυουρεθάνη ανατομικής μορφής 40kg/m²  πάχους 65mm και 
επενδύεται με ύφασμα ή δερματίνη χρώματος επιλογής του πελάτη. Διαστάσεις: πλάτος 
48cm / ύψος 56cm. 

 
Η επένδυση της έδρας και της πλάτης δημιουργείται με γαζιά (πλακοραφή) από 

κλωστές αντίστοιχου χρώματος της δερματίνης ή του υφάσματος που θα επιλέξει ο πελάτης 
για τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. 

 
Η ρύθμιση της κλίσης της πλάτης και του καθίσματος, καθώς και η 

σταθεροποίηση τους ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη επιτυγχάνεται μέσω 
μηχανισμού SYNCHRON ευρωπαϊκής προέλευσης που τοποθετείται στο κάτω μέρος 
της έδρας. Ο μηχανισμός διαθέτει δύο μοχλούς λειτουργίας. Το μοχλό UP-DOWN 
που ρυθμίζει το ύψος του καθίσματος και το μοχλό ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 
πλάτης και καθίσματος σε ποσοστό 2 προς 1(στις 16 μοίρες ανάκλησης της πλάτης – 
8 μοίρες ανάκλησης του καθίσματος).  Η ανάκληση της πλάτης και του καθίσματος 
παρέχει 5 σημεία σταθεροποίησης ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.  
 

Οι βραχίονες (μπράτσα) είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο και 
συνδέονται με το κάθισμα μέσω μεταλλικών υποδοχών και αντίστοιχων βιδών και 
είναι ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.  

 
ΤΕΜ:5 

 

4.  Κάθισμα συνεργασίας με μπράτσα δερματίνη 

Το κάθισμα συνεργασίας να είναι εργονομικά μελετημένο ώστε να είναι άνετο για 
πολύωρη χρήση και να είναι κατασκευασμένο με ανθεκτικά υλικά και εξαρτήματα ώστε να 
παρέχει μακροβιότητα και μορφολογικά να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη αισθητική.  



5 
 

 
Η βάση είναι σχήματος «S», αποτελούμενη από χαλυβδοσωλήνα στρογγυλής 

διατομής Φ26mm με 2mm πάχος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του 
καθίσματος. Τα πλαινά της μέρη υπερυψώνονται έτσι ώστε να δημιουργούν μπράτσα 
στήριξης των χεριών. Για το σκοπό αυτό στο πάνω μέρος του μεταλλικού σκελετού 
τοποθετούνται μαξιλαράκια ημίσκληρης μαύρης πολυουρεθάνης.  Η βάση ύστερα από 
διαδικασία απολίπανσης αποσκωρίωσης και φωσφάτωσης, βάφεται με εποξειδωτική 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (πούδρα) σε θερμοκρασία 220οC.  

 
Ο σκελετός της έδρας είναι κατασκευασμένος από επάλληλα φύλλα οξιάς 12χιλ. 

φορμαρισμένα σε πρέσα υψίσυχνης ακτινοβολίας εργονομικής μορφής. Είναι 
επενδεδυμένη από καλουπωτό λάστιχο μαλακής διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους ≥ 65 
mm το οποίο προσφέρει πλήρη επαναφορά ανεξαρτήτως χρήσης. Η έδρα επενδύεται με 
ύφασμα ή δερματίνη που στερεώνεται στον ξύλινο σκελετό, μεγάλης αντοχής, χρώματος 
επιλογής του πελάτη. Διαστάσεις: πλάτος 48cm / βάθος 46cm. 

 
Η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζεται από χαλύβδινο σκελετό ο οποίος 

καταλήγει σε λάμα 90x8mm για σύνδεση με το μηχανισμό. Ο χαλύβδινος σκελετός 
χυτέβεται με καλουπωτή πολυουρεθάνη ανατομικής μορφής 40kg/m²  πάχους 65mm και 
επενδύεται με ύφασμα ή δερματίνη χρώματος επιλογής του πελάτη. Διαστάσεις: πλάτος 
48cm / ύψος 56cm. 

 
Η επένδυση της έδρας και της πλάτης δημιουργείται με γαζιά (πλακοραφή) από 

κλωστές αντίστοιχου χρώματος της δερματίνης ή του υφάσματος που θα επιλέξει ο πελάτης 
για τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. 

 

ΤΕΜ:20 

 

5. Κάθισμα χωρίς μπράτσα ,γενικής χρήσης. 

Το κάθισμα αναμονής είναι λειτουργικά και ευέλικτα σχεδιασμένο για χρήση του σε 
χώρους πολύωρης παραμονής, αναμονής και διέλευσης του κοινού. Η κατασκευή τους 
εγγυάται ένα κομψό αποτέλεσμα αλλά και μια γερή κατασκευή. 

Συγκεκριμένα αποτελείται: 

α)  από σκελετό πλάτης – καθίσματος μεταλλικό με σωλήνα διαστάσεων 30 x 15 x 1,5 
mm οβάλ,  

β)  από έδρα – πλάτη από ξύλο κόντρα πλακέ ανατομική μορφής πάχους 12 mm ( 
οξυά )  

γ)     από αφρώδες ( 30 Kg/ m3 ) πάχους 4 cm,   

δ)     από επένδυση υφάσματος ή δερματίνης  

ε)      από πλαστικό κάλυμμα της έδρας και της πλάτης. 

 ΤΕΜ:20 
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6. Ερμάριο με ραφιέρα ενδεικτικών διαστάσεων 80Χ45Χ200 
 

Χωρίζεται σε 2 μέρη. Το κάτω μέρος έχει ύψος 75 εκ. και το άνω 125 εκ. Τρόπος κατασκευής 

Καπάκι, βάση : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα 

με μελαμινικό laminate, σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς  

Πλαϊνά : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμινικό 

laminate, σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς  

Πλάτη : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμινικό 

laminate, σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς 

 Ράφια κινητά : Δύο στο επάνω και ένα στο κάτω μέρος, από ινοσανίδα (MDF) ή 

μοριοσανίδα πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate, σε χρώμα 

απομίμησης καπλαμά οξιάς 

 Οριζόντιο σταθερό διαχωριστικό : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 mm 

αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate, σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς. 

 Πόρτες (τεμ. 2): Μπαίνουν στο κάτω μέρος της ντουλάπας. Κατασκευάζονται από 

ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ. 

επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate, πάχους 0,3χιλ σε χρώμα απομίμησης 

καπλαμά οξυάς.  

Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 3 χιλ. με 

στρογγυλεμένες με ακτίνα R 3 χιλ. σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της 

τελικής 85 επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία. 

 Πόμολο-Κλειδαριά ασφαλείας (με σπανιολέτα): Αποτελείται από τα εξής μέρη: Μεταλλικό 

πόμολο με «αφαλό» κλειδαριάς, που συνδέεται με το σώμα της κλειδαριάς, σώμα 

κλειδαριάς, βέργα – σπανιολέτα, γάντζος βέργας – σπανιολέτας, στήριγμα – άγκιστρο 

συγκράτησης της βέργας – σπανιολέτας.  

Μπινί πλαστικό (σε όλο το μήκος των πορτών): Πλαστικό πηχάκι – Μπινί τοποθετείται 

εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων, για να εξασφαλισθεί 

τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η 

αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους 

ΤΕΜ 5  

7. Ερμάριο πλευρικό ενδεικτικών διαστάσεων 80Χ45Χ80 
Καπάκι (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 

τριών στρώσεων, πάχους 25 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµινικό laminate πάχους 

0,3χιλ. σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξιάς .  

Περιθώρια: Στο µήκος έχει ταινία ABS πάχους 3 χιλ. στρογγυλεµένη σε όλες τις ακµές και 

γωνίες. Στο πλάτος έχει ταινία ABS πάχους 0,5 χιλ. και στις δύο πλευρές, στρογγυλεµένες σε 

όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και το χρώµα της τελικής επιφάνειας θα είναι 

εναρµονισµένη µε τα γραφεία. Υποδοχές σύνδεσης: Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές 

για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτηµάτων όπως π.χ. στηρίγµατα κινητών ραφιών, 

µεντεσέδες, οδηγοί αρχειοθηκών κ.λπ.  
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Πλαϊνά (τεµ. 2): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 3 

στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 0,3χιλ 

σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς. 

 Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5χιλ. 

στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και το χρώµα της τελικής επιφάνειας 

θα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία και θα περιγράφεται επακριβώς στην χρωµατική 

µελέτη του κτιρίου. Βάση (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα 

υψηλής πιέσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη 

laminate πάχους 0,3 χιλ σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς. 

 Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. 

στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. 

 Πλάτη (τεµ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 

τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 

0,3 χιλ σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς.  

Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. 

στρογγυλεµένες µε ακτίνα R 0,5 χιλ. σε όλες τις ακµές και γωνίες. 

 Ράφι κινητό (τεµ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής 

πιέσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate 

πάχους 0,3 χιλ σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς.  

Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. 

στρογγυλεµένες σε όλες τις ακµές και γωνίες. Το κινητό ράφι λόγω της υποδοµής 

προδιάτρησης των πλαϊνών των ερµαρίων, έχει δυνατότητα κάθετης μετακίνησης ανά 32 

χιλ, µε την χρήση καλαίσθητων ανοξείδωτων µμεταλλικών στηριγμάτων. 

 Συνδετικά εξαρτήµατα ανοξείδωτα: Η τελική συναρμολόγηση, γίνεται σωστά, ταχύτατα και 

στέρεα µε ανοξείδωτα εξαρτήµατα σύνδεσης. 

 Πέλµατα (τεµ. 4): Πέλµατα έδρασης, κατασκευασµένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, µε 

δυνατότητα ρύθµισης του ύψους. 

 Πόρτες (τεµ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή µοριοσανίδα υψηλής πιέσεως 

τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ. επενδυµένη αµφιπλεύρως µε µελαµίνη laminate πάχους 

0,3χιλ σε χρώµα αποµίµησης καπλαµά οξυάς.  

Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιµετρικά, ταινίες ABS πάχους 3 χιλ. µε 

στρογγυλεµένες µε ακτίνα R 3 χιλ. σε όλες τις ακµές και γωνίες. Η υφή και το χρώµα της 

τελικής επιφάνειας θα είναι εναρµονισµένη µε τα γραφεία. 

 Πόµολο-Κλειδαριά ασφαλείας (µε σπανιολέτα): Αποτελείται από τα εξής µέρη: Μεταλλικό 

πόµολο µε «αφαλό» κλειδαριάς, που συνδέεται µε το σώµα της κλειδαριάς, σώµα 

κλειδαριάς, βέργα – σπανιολέτα, γάντζος βέργας – σπανιολέτας, στήριγµα – άγκιστρο 

συγκράτησης της βέργας – σπανιολέτας. 

 Μπινί πλαστικό (σε όλο το µήκος των πορτών): Πλαστικό πηχάκι – Μπινί τοποθετείται 

εσωτερικά και σε όλο το µήκος της αριστερής πόρτας των ερµαρίων, για να εξασφαλισθεί 
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τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερµαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η 

αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγµα και κλείσιµό τους 

 ΤΕΜ 5 

8. Βιβλιοθήκη – ντουλάπα με κλειστό ερμάριο ενδεικτικών διαστάσεων 80Χ45Χ200 
Χωρίζεται σε 2 μέρη. Το κάτω μέρος έχει ύψος 75 εκ. και το άνω 125 εκ. Τρόπος κατασκευής 

Καπάκι, βάση : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα 

με μελαμινικό laminate, σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς  

Πλαϊνά : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμινικό 

laminate, σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς  

Πλάτη : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα 18mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμινικό 

laminate, σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς 

 Ράφια κινητά : Δύο στο επάνω και ένα στο κάτω μέρος, από ινοσανίδα (MDF) ή 

μοριοσανίδα πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate, σε χρώμα 

απομίμησης καπλαμά οξιάς 

 Οριζόντιο σταθερό διαχωριστικό : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 mm 

αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate, σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς. 

 Πόρτες (τεμ. 2): Μπαίνουν στο κάτω μέρος της ντουλάπας. Κατασκευάζονται από 

ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πιέσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ. 

επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate, πάχους 0,3χιλ σε χρώμα απομίμησης 

καπλαμά οξυάς.  

Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 3 χιλ. με 

στρογγυλεμένες με ακτίνα R 3 χιλ. σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της 

τελικής 85 επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία. 

 Πόμολο-Κλειδαριά ασφαλείας (με σπανιολέτα): Αποτελείται από τα εξής μέρη: Μεταλλικό 

πόμολο με «αφαλό» κλειδαριάς, που συνδέεται με το σώμα της κλειδαριάς, σώμα 

κλειδαριάς, βέργα – σπανιολέτα, γάντζος βέργας – σπανιολέτας, στήριγμα – άγκιστρο 

συγκράτησης της βέργας – σπανιολέτας.  

Μπινί πλαστικό (σε όλο το μήκος των πορτών): Πλαστικό πηχάκι – Μπινί τοποθετείται 

εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων, για να εξασφαλισθεί 

τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η 

αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους 

ΤΕΜ 2 

9. Καθίσματα συνδεόμενα 2 ατόμων και τραπέζι διαστάσεις: 132 x 90 – 98h cm 
Καθίσματα επί δοκού με τραπέζι. 

 Καθίσματα: Διαμορφωμένη λαμαρίνα με ευθυογενής ακμές αλλά με εργονομικές 

καμπύλες επί τις οποίες στερεώνονται μαξιλάρια πάχους 25mm περίπου κατασκευασμένα 

από ημιελαστική πολυουρεθάνη με ενσωματωμένη επιφάνεια, βιομηχανικής παραγωγής. Η 

λαμαρίνα έχει εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. Διαστάσεις καθίσματος: 55πλ.x 64β x 45 υ.  
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Δοκός: Από χάλυβα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου και ορθογωνικής διατομής. Οι 

απολήξεις θα καλύπτονται από πλαστικά κάλυπτρα. 

 Πόδια: Διαθέτουν υποδοχή για την δοκό. Διπλά πόδια ηλεκτροσυγκολλημένα στον κορμό 

που καταλήγουν σε πέλματα με προστατευτικά για το δάπεδο παρεμβύσματα. Έχουν 

εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. Δεν επιτρέπουν στην πλάτη να ακουμπήσει στον τοίχο.  

Τραπέζι: Επίπεδη λαμαρίνα, όπως των καθισμάτων, με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. 

Στηρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποχωρεί σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ως 

κάθισμα από τους χρήστες. Διαστάσεις: 55x43 cm. 

 Τα καθίσματα, τα πόδια και το τραπέζι στερεώνονται στην δοκό με κατάλληλα στηρίγματα 

και εξαρτήματα. Η σύσφιξή τους γύρω από την δοκό γίνεται με βίδες τύπου allen. 

ΤΕΜ  4 

10. Καθίσματα συνδεόμενα 3 ατόμων διαστάσεις: 195 x 90 – 98h cm 
 Καθίσματα επί δοκού. 

 Καθίσματα: Διαμορφωμένη λαμαρίνα με ευθυογενής ακμές αλλά με εργονομικές 

καμπύλες επί τις οποίες στερεώνονται μαξιλάρια πάχους 25mm περίπου κατασκευασμένα 

από ημιελαστική πολυουρεθάνη με ενσωματωμένη επιφάνεια, βιομηχανικής παραγωγής. Η 

λαμαρίνα έχει εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. Διαστάσεις καθίσματος: 55πλ.x 64β x 45 υ.  

Δοκός: Από χάλυβα με εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου και ορθογωνικής διατομής 

απολήξεις καλύπτονται από πλαστικά κάλυπτρα.  

Πόδια: Διαθέτουν υποδοχή για την δοκό. Διπλά πόδια ηλεκτροσυγκολλημένα στον κορμό 

που καταλήγουν σε πέλματα με προστατευτικά για το δάπεδο παρεμβύσματα. Έχουν 

εποξειδικό τελείωμα αλουμινίου. Δεν επιτρέπουν στην πλάτη να ακουμπήσει στον τοίχο. 

ΤΕΜ  3 

11. Τραπέζι ξύλινο κουζίνας  διαστάσεις: 60 Χ 60 Χ 74η (±5εκ)  
Επιφάνεια : Από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 30 mm, αμφίπλευρα 

επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς και σόκορα 

από PVC. Η επιφάνεια στηρίζεται σε μεταλλικό τελάρο.  

Πόδια : Τέσσερα μεταλικά πόδια. Η στήριξη γίνεται πάνω στο μεταλλικό τελάρο. Οι βίδες 

θα είναι ¨χωνευτές¨. Τα πόδια φέρουν αντιολισθηρά πέλματα από πολυαμίδιο και 

χρωματίζονται με χρώμιο. 

ΤΕΜ  2 

12. Τραπέζι ξύλινο τραπεζαρίας  διαστάσεις: 1,80 Χ 90 Χ 74η (±5εκ)  
Επιφάνεια : Από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 30 mm, αμφίπλευρα 

επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς και σόκορα 

από PVC. Η επιφάνεια στηρίζεται σε μεταλλικό τελάρο.  

Πόδια : Τέσσερα μεταλικά πόδια. Η στήριξη γίνεται πάνω στο μεταλλικό τελάρο. Οι βίδες 

θα είναι ¨χωνευτές¨. Τα πόδια φέρουν αντιολισθηρά πέλματα από πολυαμίδιο και 

χρωματίζονται με χρώμιο. 

ΤΕΜ  5 
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13. Τραπέζι εργοθεραπείας  οβάλ ενδεικτικών διαστάσεων : (μήκος-πλάτος-ύψος) 
2,20*1,10*0,74 εκ (±5εκ)  

Επιφάνεια εργασίας :Μοριοσανίδα πάχους 40 mm επενδεδυμένη με καπλαμά χρώματος 

μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία, χρωματισμένο και βερνικωμένο. Οι δύο επιμήκεις 

πλευρές μπορεί να έχουν καμπύλη μορφή. Φέρει σύστημα οδηγού καλωδίων για 

μικρόφωνα κλπ. με επιμήκης εξόδους. 

 Πόδια : Τα πόδια θα είναι μεταλλικά. Χρωματίζονται όλα με πολυεστερική βαφή φούρνου. 

Η στερέωση με την επιφάνεια θα είναι με τέτοιο τρόπο που δεν θα επηρεάζουν το 

αισθητικό αποτέλεσμα. Η όλη κατασκευή θα είναι σταθερή και δεν θα επιτρέπει να 

παρουσιαστεί «καμπύλη» με την πάροδο του χρόνου στην επιφάνεια εργασίας. 

ΤΕΜ  2 

14. Τραπεζάκι σαλονιού διαστάσεις:  50 Χ 50 Χ 45η (±5εκ) 
Καπάκι : Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους 25 mm αμφίπλευρα επενδεδυμένη με 

μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς και σόκορα από PVC 

 Πόδια : Μεταλλικά, από σωλήνα διατομής Φ 40 mm και συνολικής αντοχής 40 kg/mm2 . 

Χρωματίζονται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Εδράζονται πάνω σε αντιολισθητικά 

πέλματα υψηλής αντοχής και ευστάθειας 

ΤΕΜ  3 

 

15.  Κλίνη οικιακή μονή  διαστάσεις: 210x100x40-75h cm 
Ξύλινα μέρη: Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥ 25mm αμφίπλευρα επενδυμένη με 

καπλαμά οξυάς . Διαθέτει προσκέφαλο.  

Σανίδες στήριξης στρώματος : 15 σανίδες από σουηδικό ξύλο πάχους 20mm. 

ΤΕΜ  2 

16. Κομοδίνο με συρτάρι διαστάσεις: 50x40x45h cm 
Καπάκι, πλαϊνά, πλάτη, βάση, συρτάρι: Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥ 18mm και 

25 mm για το καπάκι, αμφίπλευρα επενδυμένη με καπλαμά οξυάς. 

ΤΕΜ  2 

17. Στρώμα μονό διαστάσεις: 195x85cm 
Στρώμα οικιακής κλίνης, ορθοπεδικού τύπου, πάχους ≥ 15cm, με χειρολαβές για την ευχερή 

μετακίνησή του. Αποτελείται από το εσωτερικό, τη θήκη και το κάλυμμα. 

 Το εσωτερικό του στρώματος κατασκευάζεται από αφρό πολυαιθέρα, πυκνότητας 

40kg/m3,  υψηλής ελαστικότητας, διάρκειας στον χρόνο, μη κονιορτοποιούμενο, 

ομοιογενές, χωρίς σχισίματα ή άλλα ελαττώματα.  

Η θήκη καλύπτει απολύτως το στρώμα και κατασκευάζεται από ύφασμα με τουλάχιστον 

80% περιεκτικότητα σε βαμβάκι. Το κάλυμμα καλύπτει απολύτως το στρώμα και 

κατασκευάζεται από υλικό πλενόμενο, αντιστατικό, βραδύκαυστο. 
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Το κάλυμμα είναι αφαιρετό μέσω φερμουάρ διπλής ενέργειας. Το φερμουάρ και οι ραφές 

θα είναι στο μέσον του πάχους για μεγαλύτερη αντοχή και μείωση της φθοράς των 

υφασμάτων.  

ΤΕΜ  2 

18. Καλόγεροι ενδεικτικών διαστάσεων Φ40cm 170h cm 
Μεταλλικός κατακόρυφος σωλήνας, που εδράζεται σε κυκλικής µορφής βάση ώστε να 

στέκεται ελεύθερα στο χώρο. Στο άνω άκρο του φέρει τέσσερα ζεύγη γάντζων από 

διαμορφωμένη μεταλλική βέργα υψηλής αντοχής. Κάθε ζεύγος αποτελείται από ένα µικρό 

γάντζο µε κλίση προς τα πάνω και ένα µμεγάλο (π.χ. σχήµα θηλιάς, κλπ.) για την ανάρτηση 

βαρειών ρούχων. Ο τρόπος στήριξης των γάντζων επί του σωλήνα δεν είναι ορατός. Στο 

κάτω µέρος υπάρχει εξάρτηµα από προπυλένιο για την τοποθέτηση των ομπρελών. 

ΤΕΜ  10 

19.  Καναπές τριθέσιος χώρων διημέρευσης ενδεικτικών διαστάσεων (205Χ80 εκ. 
περίπου) 

Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό οξιάς, επενδεδυμένος με δερμάτινη άριστης 
ποιότητας. 
Εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και ιδιαίτερα επιμελημένου 
φινιρίσματος. Η πλάτη και η έδρα να είναι ανατομικής μορφής. Η εσωτερική επένδυση να 
είναι κατασκευασμένη από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη, διαμορφωμένη υπό πίεση 
εν θερμώ σε ειδικό καλούπι, με αντοχή σε κρούση 100Ν/m². 
Επάνω στον σκελετό τοποθετείται διογκωμένη πολυουρεθάνη 300-400κυβικα/μετρο. 
Ο καναπές στηρίζεται  σε μεταλλικά  πόδια εμφανή. 
Να ικανοποιεί πλήρως τις απατήσεις της εργονομίας όσον άφορα την σχεδίαση, τη 
λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική του εμφάνιση. Το σύνολο της 
κατασκευής δεν θα φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημεία του, ικανά να 
προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη η τραυματισμό του.  
Ο χρωματισμός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας μας. 
Τα μπράτσα είναι και αυτά κατασκευασμένα από οξιά. Η επένδυση της δερματίνης 
καλύπτει εξολοκλήρου το κάθισμα, την πλάτη και τα μπράτσα. 
ΤΕΜ  2 

20.  Καναπές διθέσιος χώρων διημέρευσης ενδεικτικών διαστάσεων (125Χ80 εκ. 
περίπου) 

Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό οξιάς, επενδεδυμένος με δερμάτινη άριστης 
ποιότητας. 
Εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και ιδιαίτερα επιμελημένου 
φινιρίσματος. Η πλάτη και η έδρα να είναι ανατομικής μορφής. Η εσωτερική επένδυση να 
είναι κατασκευασμένη από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη, διαμορφωμένη υπό πίεση 
εν θερμώ σε ειδικό καλούπι, με αντοχή σε κρούση 100Ν/m². 
Επάνω στον σκελετό τοποθετείται διογκωμένη πολυουρεθάνη 300-400κυβικα/μετρο. 
Ο καναπές στηρίζεται  σε μεταλλικά  πόδια εμφανή. 
Να ικανοποιεί πλήρως τις απατήσεις της εργονομίας όσον άφορα την σχεδίαση, τη 
λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική του εμφάνιση. Το σύνολο της 
κατασκευής δεν θα φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημεία του, ικανά να 
προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη η τραυματισμό του.  
Ο χρωματισμός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας μας. 
Τα μπράτσα είναι και αυτά κατασκευασμένα από οξιά. Η επένδυση της δερματίνης 
καλύπτει εξολοκλήρου το κάθισμα, την πλάτη και τα μπράτσα. 
ΤΕΜ  1 

21.  Πολυθρόνα χώρων διημέρευσης (ενδεικτικών διαστάσεων 80Χ80 εκ.) 
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Κατασκευάζεται από ξύλινο σκελετό οξιάς, επενδεδυμένος με δερματίνη άριστης 
ποιότητας. 
Εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και ιδιαίτερα επιμελημένου 
φινιρίσματος. Η πλάτη και η έδρα να είναι ανατομικής μορφής. Η εσωτερική επένδυση να 
είναι κατασκευασμένη από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη, διαμορφωμένη υπό πίεση 
εν θερμώ σε ειδικό καλούπι, με αντοχή σε κρούση 100Ν/m². 
Επάνω στον σκελετό τοποθετείται διογκωμένη πολυουρεθάνη 300-400κυβικα/μετρο. 
Ο καναπές στηρίζεται  σε μεταλλικά  πόδια εμφανή. 
Να ικανοποιεί πλήρως τις απατήσεις της εργονομίας όσον άφορα την σχεδίαση, τη 
λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική του εμφάνιση. Το σύνολο της 
κατασκευής δεν θα φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημεία του, ικανά να 
προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη η τραυματισμό του.  
Ο χρωματισμός θα είναι επιλογής της υπηρεσίας μας. 
Τα μπράτσα είναι και αυτά κατασκευασμένα από οξιά. Η επένδυση της δερματίνης 
καλύπτει εξολοκλήρου το κάθισμα, την πλάτη και τα μπράτσα. 
ΤΕΜ  4 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.         Γραφείο εργασίας 

διαστάσεων 140 Χ 80 X 

75 cm (±5εκ) 

5 

2.          Συρταριέρα τροχήλατη 

γραφείου με τρία 

συρτάρια  

5 

3.         Εργασιακό κάθισμα με 

μπράτσα κυλιόμενο 

5 

4.         Κάθισμα συνεργασίας με 

μπράτσα δερματίνη 

20 

5.         Κάθισμα χωρίς μπράτσα 

,γενικής χρήσης. 

20 

6.         Ερμάριο με ραφιέρα 

ενδεικτικών διαστάσεων 

80Χ45Χ200 

5 

7.         Ερμάριο πλευρικό 

ενδεικτικών διαστάσεων 

80Χ45Χ80 

5 

8.         Βιβλιοθήκη – ντουλάπα 

με κλειστό ερμάριο 

ενδεικτικών διαστάσεων 

80Χ45Χ200 

2 
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9.         Καθίσματα συνδεόμενα 2 

ατόμων και τραπέζι 

διαστάσεις: 132 x 90 – 

98h cm 

4 

10.     Καθίσματα συνδεόμενα 3 

ατόμων διαστάσεις: 195 

x 90 – 98h cm 

3 

11.     Τραπέζι ξύλινο κουζίνας  

διαστάσεις: 60 Χ 60 Χ 74η 

(±5εκ)  

2 

12.     Τραπέζι ξύλινο 

τραπεζαρίας  διαστάσεις: 

1,80 Χ 90 Χ 74η (±5εκ)  

5 

13.     Τραπέζι εργοθεραπείας  

οβάλ ενδεικτικών 

διαστάσεων : (μήκος-

πλάτος-ύψος) 

2,20*1,10*0,74 εκ (±5εκ)  

2 

14.      Τραπεζάκι σαλονιού 

διαστάσεις:  50 Χ 50 Χ 

45η (±5εκ) 

3 

15.     Κλίνη οικιακή μονή  

διαστάσεις: 210x100x40-

75h cm 

2 

16.     Κομοδίνο με συρτάρι 

διαστάσεις: 50x40x45h 

cm 

2 

17.     Στρώμα μονό διαστάσεις: 

195x85cm 

2 

18.     Καλόγεροι ενδεικτικών 

διαστάσεων Φ40cm 170h 

cm 

10 

19.     Καναπές τριθέσιος 

χώρων διημέρευσης 

ενδεικτικών διαστάσεων 

(205Χ80 εκ. περίπου) 

2 

20.     Καναπές διθέσιος χώρων 

διημέρευσης ενδεικτικών 

διαστάσεων (125Χ80 εκ. 

περίπου) 

1 
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21.     Πολυθρόνα χώρων 

διημέρευσης 

(ενδεικτικών διαστάσεων 

80Χ80 εκ.) 

4 

 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΕΠΕΙ :   

 ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ISO 9001, UNI STANDARDS, CEE STANDRADS, CATAS 
STANDARDS. 

 Τα χρώματα θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα είδη που αναφέρονται 

στον ανωτέρω πίνακα. Στην οικονομική προσφορά να αναγράφεται η τιμή 

προμήθειας για κάθε προσφερόμενο είδος ξεχωριστά. 

 

 Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης 
τα παρακάτω: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα τόσο με τις τεχνικές 
προδιαγραφές όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια 
κατασκευαστή) η δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα η επικυρωμένα αντίγραφα) 

2. Τα κατατιθέμενα  εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα 
τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να 
είναι πρωτότυπα η επικυρωμένα αντίγραφα του μητρικού κατασκευαστικού οίκου 
οι εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής 
ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά η να 
προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που 
χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής 
προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικού και  Δημοσίου  
ενδιαφέροντος του). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με την οποία θα αναφέρει την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος, καθώς 
και τον τόπο εγκατάστασης της 

4. Αντίγραφα επικυρωμένα Πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσημα γραφεία 
ποιοτικού ελέγχου οι αρμόδιες υπηρεσίες που να βεβαιώνουν, εκ μέρους του 
προμηθευτή, την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας, ήτοι  ISO 9001, UNI 
STANDARDS, CEE STANDRADS, CATAS STANDARDS. 

5. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη και επάρκεια 
ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

6. Η προμήθεια περιλαμβάνει την μεταφορά και συναρμολόγηση των επίπλων στο 
χώρο για τον οποίο προορίζονται. 

 

Οι προσφορές, πέρα από την τεχνική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών, θα πρέπει 

επιπλέον να περιλαμβάνουν: Τιμή χωρίς Φ.Π.Α., το ποσοστό ΦΠΑ που επιβαρύνεται το 

προσφερόμενο είδος, τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα (επωνυμία, 

στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας)  καθώς και υπεύθυνη δήλωση  

ότι  μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ο οικονομικός φορέας και τα μέλη αυτού 

δεν βρίσκονταν  σε καμία από  τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 για τις 

οποίες  οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.  
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Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2η /12/2021 και 

ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του 

Νοσοκομείου (Ισόγειο κτηρίου 5) και στη συνέχεια, αφού μονογραφούν από την 

Προϊσταμένη της Διοικητικής Διεύθυνσης ή την Προϊσταμένη της Οικονομικής 

Υποδιεύθυνσης θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα (αρμόδια) επιτροπή.       

 

                                                                                                              

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 

Ελευθέριος Μπούλιας 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Διοικητή 

2. Προϊσταμένη Διοικητικής Διεύθυνσης 

3. Προϊσταμένη Οικονομικής Υποδιεύθυνσης 

4. Τεχνική Υπηρεσία 

5. Τμήμα Προμηθειών  


		2021-11-23T10:45:58+0200
	CHRISTINA TEZA




