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ΘΕΜΑ:  Προμήθεια Εξωςυμβατικοφ  Είδουσ 
ΣΧΕΤ: Την υπ’ αριθμ.  8400/1-8-2022 Αποφαςη Αναπλ.Διοικήτριασ  ςχετικά με  
την ζγκριςη ςκοπιμότητασ (ΑΔΑ:ΨΨ4Γ469Η24-Ω0Μ). 
 
 

Το Γενικό Νοςοκομείο Παίδων Πεντζλησ προτίθεται να προβεί ςτην προμήθεια 
του είδουσ «ΕΠΙΠΛΑ», για διάφορουσ χώρουσ του Γ.Ν.Π.Π.  με τη διαδικαςία τησ 
δημοςίευςησ ςτο διαδίκτυο κατόπιν ςυλλογήσ προςφορών, με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή.  

                    ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ        

                          

Τα έπηπια ζα είλαη γεληθά θαηάιιεια λα εμνπιίζνπλ δηάθνξνπο  ρώξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Θα παξέρνπλ άλεζε ζηε ρξήζε θαη ε θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη 

ζηαζεξή θαη επηκειεκέλε, θαηάιιειε γηα καθξνρξόληα θαη ζπρλή ρξήζε.  Όια ηα 

έπηπια ζα είλαη θαηλνύξηα θαη ακεηαρείξηζηα θαη ζα ζπλαξκνινγεζνύλ επηηόπνπ 

ζηνπο ρώξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Υπεξεζία.  

Εθηόο από ηε γεληθόηεξα πξνζεγκέλε θαηαζθεπή από πιεπξάο αηζζεηηθήο, ηα  

έπηπια ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ζηε ρξήζε, επρέξεηα ζηελ πξνζέιεπζε θαη 

απνρώξεζε ηνπ θνηλνύ, αθόκα θαη ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ αλαγθώλ εθθελώζεσο 

ηνπ ρώξνπ,  θαζώο θαη ηε κέγηζηε δπλαηή αληίζηαζε ζε αλάθιεμε από 

νπνηαδήπνηε αηηία.  

 Τα έπηπια ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο ζηνπο θξαδαζκνύο θαη ζηηο θνξηίζεηο γεληθά, 

αηζζεηηθήο εκθάληζεο θαη απόιπηα ελαξκνληζκέλα αηζζεηηθά κεηαμύ ηνπο.  

Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο, κεηά από ζπλελλόεζε, 

λα επηζθεθζνύλ ηνπο ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα έπηπια,  

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζνπλ πξνζσπηθή άπνςε.  

Εθ΄όζνλ δεηεζεί, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό νθείινπλ λα επηδείμνπλ ζηελ 

Τερληθή Υπεξεζία έλα δείγκα από θάζε πξνζθεξόκελν είδνο, πιήξσο 

ζπλαξκνινγεκέλν, ώζηε ε Υπεξεζία λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη θαιύηεξα ηελ 

θαηαζθεπή. 
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1.Καρέκλα Γιοικήτριας 

 Δηεπζπληηθή θαξέθια απνηεινύκελε από εληαία έδξα-πιάηε –ζα αλαθέξεηαη ην 

πιηθό θαηζθεπήο -, κε ζύλδεζε από εζσηεξηθνύο ηκάληεο. Η έδξα ζα απνηειείηαη 

από πνιιαπιέο ζηξώζεηο θύιισλ μύινπ (ζα αλαθέξεηαη ην είδνο), ελώ ην πιηθό 

γεκίζκαηνο ηεο πιάηεο θαη ηεο έδξαο ζα είλαη καιαθή δηνγθσκέλε πνιπνπξεζάλε, 

κε δπλαηόηεηα επέλδπζεο εμσηεξηθά κε δεξκαηίλε. 

Τα κπξάηζα ζα είλαη αινπκηλίνπ, καζίθ θαη κε δπλαηόηεηα επέλδπζεο δεξκαηίλεο. 

Τν θάζηζκα ζα απμνκεηώλεηαη θαζ’ ύςνο, κέζσ θαηάιιεινπ ακνξηηζέξ αζθαιείαο 

δηπινύ ηνηρώκαηνο, ελώ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζύζηεκα ειεγρόκελεο δύλακεο 

απειεπζέξσζεο ηεο πιάηεο θαη ζηαζεξνπνίεζήο ηεο εληαίαο έδξαο-πιάηεο ζε 

πνιιαπιέο ζέζεηο. 

Τέινο, ην θάζηζκα ζα δηαζέηεη πεληαθηηλσηή βάζε ρξσκίνπ πνπ θέξεη δίδπκνπο 

ηξνρνύο αζθαιείαο.  

 

2. Καρέκλα Γραυείοσ Προσωπικού 

Να  είλαη κε κπξάηζα, ε έδξα  λα έρεη ξπζκηδόκελν  ύςνο - ζα επηηπγράλεηαη κε 

ακνξηηζέξ ρξσκίνπ αζθαιείαο δηπινύ ηνηρώκαηνο -, ελώ ε πιάηε ζα έρεη ξύζκηζε  

θιίζεο θαη ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επέλδπζήο ηεο κε δίρηπ αληνρήο..  

Θα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζην πιηθό θαηαζθεπήο ηεο έδξαο θαη ηνπ ζθειεηνύ. 

Ο ζθειεηόο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εμάξηεκα γηα ζηήξημε ηεο κέζεο κε δπλαηόηεηα 

ξύζκηζεο ύςνπο. Η ξύζκηζε ηεο θιίζεο ηεο έδξαο θαη ηεο πιάηεο ζα πξέπεη λα 

επηηπγράλεηαη κε κεραληζκό synchro, - ε έδξα ζα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο 



ππνδνρέο-, ελώ ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη θαη ζύζηεκα anti-panic (ζύζηεκα 

ειεγρόκελεο δύλακεο απειεπζέξσζεο ηεο πιάηεο). 

Εζσηεξηθά λα έρεη  επέλδπζε  αθξώδνπο  πιηθνύ  θαη λα αλαθέξεηαη  ην πιηθό  

θειύθνπο  θαζώο θαη ν ηξόπνο  ζηήξημεο ηεο έδξαο  κε ηελ βάζε (κεραληζκόο  

ξύζκηζεο  ύςνπο). 

Τα κπξάηζα λα είλαη ζε ζρήκα Τ θαη λα ξπζκίδνληαη θαζ’ ύςνο. 

Να  δηαζέηεη πεληαθηηλσηή  βάζε  κε πέληε (5) δίδπκνπο  πεξηζηξεθόκελνπο 

ηξνρνύο θαη λα αλαθέξεηαη ην πιηθό θαηαζθεπήο ηεο.  

 

3. Λοιπές Καρέκλες Περιστρευόμενες 

Να  είλαη κε κπξάηζα, ε έδξα  λα έρεη ξπζκηδόκελν  ύςνο θαη ε πιάηε  λα έρεη  

ξύζκηζε  ύςνπο  θαη θιίζεο.   

Η έδξα λα  είλαη αλαηνκηθή  επελδπκέλε  κε ύθαζκα  ή δεξκαηίλε. Εζσηεξηθά λα 

έρεη  επέλδπζε  αθξώδνπο  πιηθνύ  θαη λα αλαθέξεηαη  ην πιηθό  θειύθνπο  θαζώο 

θαη ν ηξόπνο  ζηήξημεο ηεο έδξαο  κε ηελ βάζε (κεραληζκόο  ξύζκηζεο  ύςνπο). 

Η πιάηε  λα είλαη  αλαηνκηθή  επελδπκέλε  κε ύθαζκα  ή δεξκαηίλε. Εζσηεξηθά, 

λα έρεη  επέλδπζε  αθξώδνπο  πιηθνύ  θαη λα αλαθέξεηαη  ην πιηθό  θειύθνπο. Να 

δηαζέηεη  θάιπςε  ηνπ κεραληζκνύ ξύζκηζεο ύςνπο . 

Να θέξνπλ κεραληζκό  ξύζκηζεο  ύςνπο πιάηεο θαη κεραληζκό ξύζκηζεο ύςνπο 

έδξαο. 

Να  δηαζέηνπλ πεληαθηηλσηή  βάζε  κε πέληε (5) δίδπκνπο  πεξηζηξεθόκελνπο 

ηξνρνύο θαη λα αλαθέξεηαη ην πιηθό θαηαζθεπήο ηεο. 

4.Σροτήλατα σκαμπό 

Τα ηξνρήιαηα ζθακπό λα είλαη κε ζηξνγγπιή έδξα ξπζκηδόκελνπ ύςνπο, ρσξίο 

πιάηε κε δηάκεηξν έδξαο  πεξίπνπ 35cm, θαη ρακειό ακνξηηζέξ. 

Η έδξα λα είλαη ζηξνγγπιή , αλαηνκηθή επελδεδπκέλε κε ύθαζκα ή δεξκαηίλε. 

Εζσηεξηθά λα έρεη επέλδπζε αθξώδνπο πιηθνύ θαη λα αλαθέξεηαη θαη ην πιηθό 

θειύθνπο θαζώο  θαη ν ηξόπνο ζηήξημεο ηεο έδξαο κε ηε βάζε (κεραληζκόο 

ξύζκηζεο ύςνπο). 

Να θέξνπλ κεραληζκό θαη κνριό ξύζκηζεο ύςνπο έδξαο. 

Nα δηαζέηνπλ πεληαθηηλσηή βάζε κε πέληε (5) δίδπκνπο  ηξνρνύο θαη λα 

αλαθέξεηαη ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπο. 

5. ταθερά σκαμπό  

Οη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο είλαη όπσο θαη ζηα ηξνρήιαηα κε ηε δηαθνξά όηη ε 

πεληαθηηλσηή κεηαιιηθή βάζε είλαη ζηαζεξή.  

 

 

 



 6. σρταριέρες τροτήλατες 

Σπξηαξηέξα ηξνρήιαηε δηαζηάζεσλ έσο Μ:45ΦΒ:56ΦΥ:60εθ, από laminate πάρνπο 

πεξίπνπ 20ρηι, κε 3 ζπξηάξηα θαη 1 ζπξηάξη κνιπβνζήθεο από εληζρπκέλν 

πνιππξνππιέλην κε λεπξώζεηο γηα κεγαιύηεξε αληνρή θαηά ηε θόξησζε ηνπ, κε 

κεηαιιηθνύο νδεγνύο θύιηζεο , θαη θιεηδαξηά αζθαιείαο γηα όια ηα ζπξηάξηα. 

 

7. Καθίσματα επισκεπτών 

Καζίζκαηα ρσξίο κπξάηζα, από καύξν κεηαιιηθό ζθειεηό ειεθξνζηαηηθήο βαθήο 

νβάι δηαηνκήο, κε κπάξα (ή κπάξεο) ελίζρπζεο ζην θάησ κέξνο ηεο έδξαο, θαη 

δπλαηόηεηα επέλδπζεο ηνπο κε ύθαζκα ή ηερλόδεξκα. 

                                 ΓΔΝΙΚΔ  ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Όια ηα ζπζηήκαηα ζύλδεζεο θαη ζπλαξκνγώλ ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ησλ 

επίπισλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζηαζεξόηεηα, αληνρή θαζώο θαη απόιπηε 

κνλνιηζηθόηεηα (δειαδή κε αληηιεπηή ραιαξόηεηα) ηεο θαηαζθεπήο.   

Οη ζπλδεζκνινγίεο ησλ κεηαιιηθώλ ζθειεηώλ ζα γίλνπλ κε ειεθηξνζπγθόιιεζε ή 

κε βίδσκα. Οη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ζα είλαη απόιπηα αθαλείο, ρσξίο θξαηήξεο ή 

αιινίσζε ηεο αλζεθηηθόηεηα ηνπ ζθειεηνύ, ελώ νη ζεκεηαθέο νξαηέο ζπγθνιιήζεηο 

(πνληαξίζκαηα) απνθιείνληαη. Τα βηδώκαηα ζα είλαη κε ηηο θαηάιιειεο πξνο ην 

ζθειεηό βίδεο.  

Οη ζπλδεζκνινγίεο κεηαμύ μύιηλσλ ηκεκάησλ ή επηπέδσλ κεηαμύ ηνπο ζα γίλνληαη 

κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ελώ ή ρξεζηκνπνηνύκελε 

θόιια ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο θαη αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία.  Οη βίδεο ζα έρνπλ 

ην θαηάιιειν ζπείξσκα θαη αληνρή θαη δελ ζα δεκηνπξγνύλ επηθίλδπλεο γηα 

αηπρήκαηα πξνεμνρέο.  

Οη ηειηθέο επηθάλεηεο ζα είλαη απόιπηα επίπεδεο, αληηζακβσηηθέο (καη), θαη δελ ζα  

επηηξέπνπλ ηελ ζπζζώξεπζε ζθόλεο, ξύπσλ, θ.ι.π. θαη ζα κπνξνύλ λα 

θαζαξίδνληαη εύθνια κε ηηο ζπλήζεηο θαζαξηζηηθέο νπζίεο ρσξίο βιάβε γηα ηηο 

επηθάλεηεο θαη ρσξίο παξακέλνπζεο νπζίεο.  Επίζεο ζα πξέπεη λα αληηζηέθνληαη ζε 

ζεξκνθξαζίεο ή ζε εληνπηζκέλεο βιάβεο.   

Σηα μύιηλα έπηπια, νη αθκέο θαη νη γσλίεο ζα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο εξγνλνκηθά γηα 

λα απνθεύγνληαη αηπρήκαηα. Οη θόκβνη ησλ ζθειεηώλ, εθόζνλ είλαη εθηεζεηκέλνη, 

ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ηξόπν πνπ λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο 

ηξαπκαηηζκνύ.  Οη θαηαζθεπέο δελ πξέπεη λα έρνπλ αηρκεξά άθξα ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηνπο πνπ λα κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ θζνξά ζηα ξνύρα ηνπ ρξήζηε.  



Τα θαζίζκαηα ζα είλαη απνιύησο αλαηνκηθά θαη ζα παξέρνπλ απόιπηε επζηάζεηα 

ζε εκπξόζζηα θαη πιάγηα αλαηξνπή, αληνρή ζηελ θαηαπόλεζε ησλ κπξάηζσλ, 

αληνρή θαηαπόλεζεο ηεο ηαπεηζαξίαο θαη ζα παξέρνπλ αζθάιεηα ζηνλ ρξήζηε 

(θακπύιεο, αθκέο, γσλίεο).   

Η επηινγή ησλ ρξσκαηηζκώλ ησλ επίπισλ θαη ησλ πιηθώλ επέλδπζεο ζα γίλεη από 

ηελ Υπεξεζία από ηα δηαζέζηκα ρξσκαηνιόγηα.   

Τα έπηπια ζα είλαη ιπόκελα επηηξέπνληαο ηελ εύθνιε κεηαθνξά ηνπο, θαζώο θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ ηνπ ζε πεξίπησζε θζνξάο ηνπο.  Η ζπζθεπαζία ζα 

γίλεη κε πξνζηαηεπηηθέο πιαζηηθέο γσλίεο θαη θειηδόι όπνπ απηό απαηηείηαη γηα ηελ 

απνθπγή ηξηβώλ θαη κεηαθηλήζεσλ ησλ ηεκαρίσλ θάζε επίπινπ θαη ε ζπλνιηθή 

ζπζθεπαζία ζα γίλεη κε αεξνπιάζη ή ραξηνθηβώηην γηα ηε ζπλνιηθή πξνζηαζία ηνπ 

επίπινπ.  Όια ηα πιηθά ζα είλαη αβιαβή πξνο ην ρξήζηε θαη πιήξσο 

αλαθπθιώζηκα.  

Οη ζρεηηθνί κεραληζκνί ησλ επίπισλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηνπιάρηζηνλ 

δηεηή εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, θαη από ηα ζρεηηθά ελ ηζρύ πηζηνπνηεηηθά 

ζπκκόξθσζεο θαηά ISO 9001. 

 Θα θαηαηίζεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ζρεηηθό δείγκα πξνθεηκέλνπ ε αξκόδηα 

επηηξνπή λα ιάβεη ηελ ηειηθή απόθαζε απνδνρήο ή απόξξηςεο ηνπ πξνο 

πξνκήζεηα είδνπο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαηεζεί ην πξνβιεπόκελν 

δείγκα ή πξαγκαηνπνηεζεί απόξξηςε θαηά ηνλ καθξνζθνπηθό έιεγρν, ε 

πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη κε πιήξσο ηεθκεξησκέλν πξαθηηθό από ηελ 

αξκόδηα επηηξνπή. 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  4.500,00€ ςυμπεριλ. ΦΠΑ. 
ΚΑΕ 7111 
Πληροφορίεσ: κα Γεωργία Ψιμοφλη (Σεχνική Τπηρεςία) -τηλ. 213 2025513 
 
Οι προςφορζσ θα πρζπει να κατατεθοφν ςε ςφραγιςμζνο πρωτοκολλημζνο 
φάκελο ιδιοχείρωσ, ταχυδρομικά με ςυςτημζνη επιςτολή ή με υπηρεςία 
ταχυμεταφοράσ ςτη διεφθυνςη:  Ιπποκράτουσ 8, Π. Πεντζλη ΣΚ 15236 την 
παρακάτω ημερομηνία και ώρα ζωσ  την  ΔΕΤΣΕΡΑ  29/08/2022,  ώρα 10:00  
Η διαδικαςία κατάθεςησ των προςφορών ξεκινά από τη δημοςίευςη του παρόντοσ 
ςτο Πρόγραμμα Διαφγεια, ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό μητρώο ςυμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ).    
και ςτον Ιςτόχωρο του Νοςοκομείου. 

  
 

Ο ΚΟΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΛΙΑ ΔΑΛΑΪΝΑ 

 


