








Πρόκειται για κάθισµα γραφείου σταθερό & στοιβαζόµενο µε τα εξής χαρακτηριστικά : 

-Σκελετός κατασκευασµένος από χαλύβδινη ράβδο κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 11 -15 mm 

και πάχους περίπου 1,5-1,8 mm (ενδεικτικές διαστάσεις), κατάλληλα κουρµπαρισµένη και συγκολληµένη

- Σκελετός επιχρωµιωµένος σχήµατος C 

- Τέσσερα (4) αντιολισθητικά πέλµατα από χυτό θερµοπλαστικό υλικό

- Έδρα και πλάτη κατασκευασµένες από κόντρα πλακέ από φύλλα οξιάς

- Επικάλυψη από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 20 mm (ενδεικτική διάσταση).

- Επένδυση καθίσµατος από δερµατίνη α’ ποιότητας επιλογής της Υπηρεσίας.

- Χρωµατισµοί επιλογής της Υπηρεσίας.

- Μέγιστος αριθµός στοίβαξης : 6 καθίσµατα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το κάθισµα θα είναι επώνυµου κατασκευαστικού οίκου και θα κατατεθούν οι σχετικές

πιστοποιήσεις καθώς και σχετικό διαφηµιστικό φυλλάδιο προς αξιολόγηση κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.
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* Η φωτογραφία είναι ενδεικτική

ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤOIBAZOMENO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ



 

 
 

 
ΣΗΜ. το σκαρίφημα είναι ενδεικτικό 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Θα  έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

          - Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένες από χυτό θερμοπλαστικό υλικό. Στερεώνονται 

«κουμπωτά» πάνω στο σκελετό. Ο σκελετός θα είναι επενδεδυμένος με δερματίνη χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.          

  - Επιχρωμιωμένος σκελετός από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου περίπου 15-20 mm και 

πάχους περίπου 1,5-1,8 mm κατάλληλα κουρμπαρισμένο και συγκολλημένο. Για λόγους στιβαρότητας τα πόδια θα 

σχηματίζουν κλειστό σχήμα. 

 - 4 αντιολισθητικά πέλματα από χυτό θερμοπλαστικό υλικό. 

 - Τα καθίσματα θα είναι στοιβαζόμενα. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Συνολικό πλάτος: 485 - 505 mm,  

Βάθος: 510 - 540 mm,  

Συνολικό ύψος: 750 - 800 mm 

Ύψος έδρας : 430 - 450mm 

Βάρος (1 κάθισμα) ≤ 4,5 kg 

Η γωνία έδρα/πλάτη θα είναι κατάλληλη για πολύωρο κάθισμα. 

 

* Το κάθισμα θα διαθέτει πιστοποιήσεις οι οποίες θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά. 

** Εγγύηση τουλάχιστον τρία (3) χρόνια (για μηχανισμούς, σκελετό, ταπετσαρία), με τεχνική υποστήριξη στον χώρο 

εργασίας. 

*** Διαφημιστικό φυλλάδιο ή δείγμα των καθισμάτων, θα προσκομισθεί για έγκριση στο Γραφείο Προμηθειών πριν 

την κατακύρωση σε Προμηθευτή. 
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ΑΘΗΝΑ, 18-03-2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

1300mm Χ 700mm Χ 730-780mm (Η)  

Το γραφείο θα αποτελείται από:  

1. Μεταλλικό σκελετό κατασκευασμένο από 2 οριζόντιους & 2 εγκάρσιους χαλυβδοσωλήνες 

40Χ20mm, οι οποίοι προσαρμόζονται στο κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας του 

γραφείου, δημιουργώντας πλαίσιο περιφερειακής υποστήριξης της. Στα 4 άκρα του 

πλαισίου, με κόμβους αλουμινίου και με την βοήθεια βιδών allen θα προσαρμόζονται 

τέσσερις κάθετοι χαλυβδοσωλήνες 45Χ45mm πάχους 1,5mm (πόδια γραφείου). Τα πόδια 

θα φέρουν ρεγουλατόρους ρύθμισης ύψους από 0 – 25mm. Όλα τα μεταλλικά μέρη, θα 

είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας.  

2. Επιφάνεια εργασίας από μελαμίνη, πάχους 25mm, με σόκορα περιμετρικά PVC πάχους 

3mm. Στο κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας του γραφείου και σε κατάλληλη θέση κατά 

μήκος της, υπάρχει σύστημα υποστήριξης της οριζόντιας όδευσης των καλωδίων. Επίσης 

υπάρχουν υποδοχές για την προσαρμογή, δεξιά ή αριστερά, μεταλλικής ρυθμιζόμενης 

βάσης υποδοχής μονάδας Η/Υ καθώς και μετόπης. Όλες οι συνδέσεις της επιφάνειας 

εργασίας με τον μεταλλικό σκελετό επιτυγχάνονται αποκλειστικά με βίδες allen, οι οποίες 

θα βιδώνουν σε εμφυτευμένες στην επιφάνεια  μεταλλικές φωλιές. 

3. Μετόπη από επιφάνεια μελαμίνης, πάχους 18mm, με σόκορα περιμετρικά  PVC πάχους 

2mm. Θα στηρίζεται με βίδες allen, σε στηρίγματα αλουμινίου τύπου «Γ» τα οποία θα 

προσαρμόζονται στο κάτω & μπροστινό μέρος της επιφάνειας εργασίας του γραφείου, σε 

κατάλληλη θέση και «μέσα» από το μεταλλικό πλαίσιο του σκελετού.  



ΑΘΗΝΑ, 18-03-2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 

433 mm Χ 589 mm Χ 545 mm (Η) με 3 όμοιου ύψους συρτάρια 

Η συρταριέρα θα απαρτίζεται από: 

1. Κάσωμα (πάτος, πλαϊνά, πλάτη, καπάκι). 

Το κάσωμα της συρταριέρας θα είναι από μελαμίνη, πάχους 18mm, με σόκορα περιμετρικά 

πάχους 2mm σε όλα, εκτός του πάτου που θα έχει σόκορα περιμετρικά πάχους 1mm.   

2. Συρτάρια  

Τα συρτάρια θα είναι μεταλλικά από χαλυβδοέλασμα πάχους 8mm. Η κίνηση θα γίνεται με 

μεταλλικούς οδηγούς οι οποίοι θα ολισθαίνουν με ένσφαιρους τριβείς (όχι ροδάκια). Οι 

μηχανισμοί θα είναι τηλεσκοπικοί, επιτρέποντας άνοιγμα συρταριού κατά 100%, θα έχουν 

σύστημα μη ανατροπής (όταν είναι ανοικτό το ένα συρτάρι, δεν επιτρέπουν να ανοίξει 

κανένα από τα άλλα), καθώς και σύστημα κλείσιματος συρταριού χωρίς κραδασμούς. Η 

μετώπη θα είναι από μελαμίνη, πάχους 18mm, με σόκορα περιμετρικά πάχους 2mm. 

Όλα τα συρτάρια θα πρέπει να ασφαλίζουν με κλειδαριά ντίζας, η οποία να έχει 2 κλειδιά 

με σπαστή λαβή. 

3. Τροχοί 

Οι 4 τροχοί θα είναι διπλοί, από θερμοπλαστικό πολυαμιδίο & οι 2 εξ αυτών θα είναι 

εφοδιασμένοι με φρένο. 

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

* Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Πριν την κατασκευή, θα πρέπει να 

ληφθούν όλες οι κατασκευαστικές διαστάσεις επί τόπου από τον Ανάδοχο. Σε αντίθετη 

περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής (ή νέας προμήθειας) θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 



ΑΘΗΝΑ, 18-03-2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Πρόκειται για σκαμπό εργαστηρίου, με κυκλικής επιφάνειας έδρα, με αμορτισέρ και με 

κυμαινόμενο ύψος ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας (μετά από συνεννόηση με τους 

χρήστες): 

- Ύψος με το κανονικό αμορτισέρ: από 53 - 68 cm περίπου 

- Ύψος με το ψηλό αμορτισέρ: από 63 - 89 cm περίπου  

 Θα  έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

          - Κάθισμα από κοντραπλακέ. Επί της έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από 

αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, ελάχιστου πάχους 40χιλ, το οποίο επενδύεται με 

ταπετσαρία δερματίνης χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.          

  - Πεντακτινωτή βάση στήριξης  

 - Πέντε (5) δίδυμοι τροχοί από αντιολισθηρό υλικό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, με κάλυμμα από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Θα διαθέτουν και stop. 

Εναλλακτικά και ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών του χώρου, θα είναι με σταθερά 

κατάλληλα πέλματα. 

          - Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος με μηχανισμό με έμβολο αερίου και αμορτισέρ  

βαρέως τύπου για πολύωρη χρήση (κατηγορία IV - DIN 4551, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα)           

 - Διάμετρος βάσης: 50 cm περίπου (Η βάση θα είναι μεγαλύτερης διαμέτρου από 

αυτή της έδρας, ικανής ώστε να επιτυγχάνεται σταθερότητα στο κάθισμα). 

 - Ρυθμιζόμενο υποπόδιο (στεφάνη) 

          - Διάμετρος καθίσματος: 39 cm περίπου  

          - Ρύθμιση ύψους: 57-73 cm περίπου (Θα σταθεροποιείται στο επιθυμητό ύψος). 

          - Βάρος: 9 Kg.  

*  Τα καθίσματα δεν θα γίνουν αποδεκτά εάν διαπιστωθεί αστάθεια της κατασκευής. 

* * Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, θα κατατεθεί διαφημιστικό φυλλάδιο από 

τους συμμετέχοντες. 

* *  Εγγύηση τουλάχιστον τρία (3) χρόνια (για μηχανισμούς, σκελετό, ταπετσαρία), με 

τεχνική υποστήριξη στον χώρο εργασίας. 



ΑΘΗΝΑ, 18-03-2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

i. Ο προμηθευτής υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε επίπλου και 

πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγμα των υλικών 

(μελαμίνες, τροχοί, πόμολα, κλειδαριές κλπ.) στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση 

της ποιότητάς του. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των 

εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την ευθύνη 

για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον. 

ii. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης της προμήθειας, θα υπάρχει 

πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

iii. Οι διαστασιολογήσεις οι οποίες συνοδεύουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές είναι 

ενδεικτικές. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει την προμήθεια, θα πρέπει να γίνει 

επιβεβαίωση από τον Ανάδοχο, για τις ακριβείς διαστάσεις. Οι παραγγελίες θα 

γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών των χώρων όπου θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός 

(επιτόπια μέτρηση των χώρων τοποθέτησης).  

iv. Όλα τα έπιπλα, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς 

και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές. Θα 

προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε 

ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως 

προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.  

v. Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των επίπλων θα είναι επιλογή της Δ/νσης 

Τεχνικής – Ξενοδ/κης Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

vi. Οποιαδήποτε κατασκευή λερωμένη, σπασμένη και γενικά ελαττωματική δεν γίνεται 

αποδεκτή. 

vii. Πριν από την σύνταξη της προσφοράς είναι αυτονόητο ότι οι συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό έλαβαν πλήρη γνώση του αντικειμένου. Εάν, αφού μελετήσουν τις 

τεχνικές προδιαγραφές, διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ασυμφωνία, θα πρέπει να τη 

γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του 

Νοσοκομείου για σχετικές διευκρινήσεις.  

viii. Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση 

τουλάχιστον δύο (2) ετών, για κάθε είδος, με τεχνική υποστήριξη στον χώρο 

εργασίας, επί ποινή αποκλεισμού.  

ix. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν σοβαρά υπόψη τα πιστοποιητικά 

ελέγχου και ποιότητας που θα προσκομίσουν οι συμμετέχοντες. 


