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Αρικμ.πρωτ.2232/21-01-2022 

 

ΘΕΜΑ : Καταςκευι επίπλων ςε διάφορουσ χϊρουσ του Γ.Ν. Ρατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ» 

 

Πρόκειται για τθν καταςκευι και τοποκζτθςθ βοθκθτικϊν και αποκθκευτικϊν επίπλων ςτουσ 

ακόλουκουσ χϊρουσ: 

 

o Εκκλθςία 

o Γρ. Προμθκειϊν 

o Ρευματολογικό Σμιμα 

o Αξονικόσ Σομογράφοσ  

o Αιμοδυναμικό Σμιμα 

o B’ Πακολογικι Κλινικι 

 

Σα ζπιπλα είναι απαραίτθτα για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των παραπάνω χϊρων, τθν οργάνωςθ 

του αρχείου και τθν αποκικευςθ του υλικοφ για τθ διευκόλυνςθ των εργαηομζνων ςτουσ χϊρουσ 

των τμθμάτων και των κλινικϊν.  

 

Τεχνικι Ρεριγραφι 

Να καταςκευαςτοφν τα παρακάτω ζπιπλα, ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ και ςφμφωνα 

με τα ςχζδια που επιςυνάπτονται. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει γνϊςθ των χϊρων και να 

πραγματοποιιςει μετριςεισ εκ νζου για τθν καταςκευι των επίπλων.  

Ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι των επίπλων προσ καταςκευι ανά χϊρο. 

 

 

1.  ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Οι καταςκευζσ προορίηονται για τθν επζκταςθ και τθν αντικατάςταςθ των αποκθκευτικϊν επίπλων 

ςτουσ χϊρουσ τθσ εκκλθςίασ και περιλαμβάνουν τα εξισ: 

1.1. Ντουλάπι επιδαπζδιο (X. 1.1) 

Πρόκειται για ντουλάπι με δφο πόρτεσ Τ 1,20 x Π 0,80 x Β 0,50 m περίπου, με δφο (2) εςωτερικά 

ράφια (Χ.1.1). Σα πλαϊνά τθσ ντουλάπασ να ζχουν ςκαλιζρα για τθν μετακίνθςθ των εςωτερικϊν 

ραφιϊν κατά το δοκοφν. Για τθν καταςκευι να χρθςιμοποιθκεί μελαμίνθ χρϊματοσ καρυδιά, 18 mm 

για όλα τα μζρθ και 25 mm ςτα καπάκια. Σο ςόκορο ςτισ πόρτεσ και τα καπάκια να είναι από PVC, το 

λιγότερο 2 mm. Σα πόμολα να είναι ανοξείδωτα (inox). Σα πόδια των επίπλων να είναι ανοξείδωτα 

(inox). Οι κλάπεσ των ντουλαπιϊν να είναι βαρζωσ τφπου όπωσ και τα τακάκια για τα ράφια. Η 

πλάτθ των επίπλων να είναι μελαμίνθ 8 mm με καλι ςτιριξθ. Οι πόρτεσ να κλειδϊνουν με 

κλειδαριζσ ανοξείδωτεσ (inox).  

 



2 

 
ΣΧ. 1.1 

 

1.2. Ντουλάπι επιδαπζδιο με δφο ςυρτάρια (Χ.1.2) 

Πρόκειται για ντουλάπι με δφο πόρτεσ Τ 1,10 x Π 0,80 x Β 0,45 m περίπου, με δφο(2) εςωτερικά 

ράφια και δφο ςυρτάρια (Χ.1.2). Σα ςυρτάρια να ζχουν διαςτάςεισ Τ 0,15 x Π 0,80 m το κακζνα και 

να βρίςκονται ςτο επάνω μζροσ του επίπλου. Σα πλαϊνά του ντουλαπιοφ να ζχουν ςκαλιζρα για τθν 

μετακίνθςθ των εςωτερικϊν ραφιϊν κατά το δοκοφν. Για τθν καταςκευι να χρθςιμοποιθκεί 

μελαμίνθ χρϊματοσ καρυδιά, 18 mm για όλα τα μζρθ και 25 mm ςτα καπάκια. Σο ςόκορο ςτισ 

πόρτεσ, τα καπάκια και τα ςυρτάρια να είναι από PVC, το λιγότερο 2 mm. Σα πόμολα να είναι 

ανοξείδωτα (inox). Σα πόδια των επίπλων να είναι ανοξείδωτα (inox). Οι κλάπεσ των ντουλαπιϊν να 

είναι βαρζωσ τφπου όπωσ και τα τακάκια για τα ράφια. Η πλάτθ των επίπλων να είναι μελαμίνθ 8 

mm με καλι ςτιριξθ. Οι πόρτεσ να κλειδϊνουν με κλειδαριζσ ανοξείδωτεσ (inox). 

 
ΣΧ. 1.2 

 

1.3. Γραφείο (ΣΧ.1.3) 

Πρόκειται για γραφείο Τ 0,75 x Π 1,00 x Β 0,75 m 

περίπου, με δφο ςυρτάρια (Χ.1.3). Για τθν καταςκευι 

Σχ. 1.3 
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να χρθςιμοποιθκεί μελαμίνθ χρϊματοσ καρυδιά και πάχουσ 25 mm. Σα δφο (2) ςυρτάρια να είναι 

διαςτάςεων Τ 0,20 x Π 0,45 με μθχανιςμό 0,50 m (με ροδάκι) και να βρίςκονται ςτα δεξιά του 

επίπλου. Ο ςκελετόσ του να είναι διαμορφωμζνοσ από γαλβανιςμζνθ κοιλοδοκό 0,40 x 0,40 x 0,02 

m, για τθν καλφτερθ ςτιριξθ του. Να διακζτει πζλματα από ςυνκετικό υλικό υψθλισ αντοχισ 

αντιολιςκθτικό. Η επιφάνεια εργαςίασ περιμετρικά να φζρει ςοκοροταινία το λιγότερο 2 mm 

ςτρογγυλεμζνθ ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. 

 

 

 

1.4. Συςτοιχία ραφιϊν (ΣΧ.1.4) 

Πρόκειται για ςυςτοιχία ραφιϊν Τ 1,60 x Π 1,00 x Β 0,30 

m περίπου, οποία αποτελείται από τρία (3) ράφια 

(Χ.1.4). Σο ςόκορο περιμετρικά των ραφιϊν να είναι 

από PVC, το λιγότερο 2 mm. Σα πλαϊνά του επίπλου να 

ζχουν ςκαλιζρα για τθν μετακίνθςθ των ραφιϊν κατά το 

δοκοφν. Για τθν καταςκευι να χρθςιμοποιθκεί μελαμίνθ 

χρϊματοσ καρυδιά, 18 mm για όλα τα μζρθ και 25 mm 

ςτα καπάκια. Η πλάτθ του επίπλου να είναι από 

μελαμίνθ 8 mm με καλι ςτιριξθ. Σα ράφια κα 

τοποκετθκοφν πάνω από το γραφείο που περιγράφεται 

ςτθν παράγραφο 1.3. 

 

 

 

1.5. Ντουλάπα (ΣΧ.1.5.) 

Πρόκειται για ντουλάπα Τ 2,40 x Π 2,00 x Β 0,55 m περίπου, καταςκευαςμζνθ από μελαμίνθ 

χρϊματοσ καρυδιά και πάχουσ 18mm (Χ.1.5). Η ντουλάπα να αποτελείται από δφο τμιματα με 

δίφυλλεσ πόρτεσ (1,2) και ζνα τμιμα με ανοιχτά ράφια (3) και ζνα κλειςτό ντουλαπάκι εκατζρωκεν 

(4).  

τα δφο κλειςτά τμιματα (1,2), το κάκε φφλλο πόρτασ να ζχει πλάτοσ 0,35 m περίπου. το πρϊτο 

τμιμα (1) να τοποκετθκεί ράγα ντουλάπασ περίπου ςτα 1,85 m (για τοποκζτθςθ ιματιςμοφ με 

κρεμάςτρεσ) και πάνω από τθ ράγα να τοποκετθκεί ράφι.  

το δεφτερο τμιμα (2) να τοποκετθκοφν εςωτερικά πζντε (5) ράφια.  

Σο τρίτο τμιμα ςυνολικοφ πλάτουσ περίπου 0,60 m, να αποτελείται από δφο μζρθ (3,4). Σο άνω 

μζροσ (3) να ζχει τρία (3) ανοιχτά ράφια. το κάτω μζροσ (4) να καταςκευαςτεί ντουλάπι με δφο (2) 

πορτάκια φψουσ Τ 1,10 m.  

Η ντουλάπα να ςτθριχτεί ςε ανοξείδωτα ποδαράκια βαρζωσ τφπου, ανάλογα του μεγζκουσ τθσ και 

να ςτερεωκεί ςτον τοίχο για λόγουσ αςφαλείασ.  

Πλα τα τμιματα να φζρουν εςωτερικά ςκαλιζρα για τθ μετακίνθςθ των ραφιϊν κατά το δοκοφν. 

ΣΧ. 1.4 



4 

 
ΣΧ 1.5 

 

2. Γ.ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Οι βιβλιοκικεσ που κα καταςκευαςτοφν προορίηονται για τθν επζκταςθ του αποκθκευτικοφ χϊρου 

του Γρ. Προμθκειϊν και κα περιλαμβάνουν τα εξισ: 

2.1.  Βιβλιοκικεσ θμίκλειςτεσ 0,90 x 2 (Χ. 2.1) 

Πρόκειται για (2) βιβλιοκικεσ Τ 2,70 x Π 0,90 x Β 0,45 m περίπου, καταςκευαςμζνεσ από μελαμίνθ 

πάχουσ 18mm (Χ.2.1). Να διακζτουν δφο (2) κφρεσ ςτο κάτω μζροσ ςε φψοσ περίπου 0,80 m με 

κλειδαριά ανοξείδωτθ (inox). Να φζρουν τουλάχιςτον τζςςερα (4) ράφια μελαμίνθσ 25 mm 

εξωτερικά και ζνα (1) ράφι μελαμίνθσ 25mm εςωτερικά. Να φζρει ςκαλιζρα ςτα πλαϊνά για 

τοποκζτθςθ ραφιϊν κατά το δοκοφν. Σο καπάκι και θ βάςθ να είναι καταςκευαςμζνα από μελαμίνθ 

πάχουσ 25 mm. Όλα τα μζρθ να φζρουν περιμετρικά ςοκοροταινία PVC, πάχουσ τουλάχιςτον 2 mm 

ςτρογγυλεμζνθ ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Η μελαμίνθ να είναι χρϊματοσ κεραςιά, να λθφκεί 

δείγμα από τα υπόλοιπα ζπιπλα του χϊρου (Εικ. 1). Να διακζτει μεταλλικά ανοξείδωτα πόδια 

βαρζωσ τφπου (inox). Σα πόμολα να είναι ανοξείδωτα (inox). Οι κλάπεσ 

των ντουλαπιϊν να είναι βαρζωσ τφπου όπωσ και τα τακάκια για τα 

ράφια. Η πλάτθ των επίπλων να είναι μελαμίνθ 8 mm με καλι ςτιριξθ. Να 

πραγματοποιθκεί ςτιριξθ των βιβλιοκθκϊν για λόγουσ αςφαλείασ. 

 

Εικ. 1 
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ΣΧ. 2.1 

 

2.2.  Βιβλιοκικεσ θμίκλειςτεσ 1,20 x 2 (Χ.2.2) 

 

Πρόκειται για (2) βιβλιοκικεσ Τ 2,70 x Π 1,20 x Β 0,45 m περίπου, καταςκευαςμζνεσ από μελαμίνθ 

πάχουσ 18mm (Χ.2.2). Να διακζτουν τζςςερισ κφρεσ (4 x 0,30 m) ςτο κάτω μζροσ ςε φψοσ περίπου 

0,80 m με κλειδαριά ανοξείδωτθ (inox). Οι βιβλιοκικεσ να φζρουν κεντρικό ορκοςτάτθ. Θα 

δθμιουργθκοφν δφο τμιματα των 0,60 cm. Να φζρουν τουλάχιςτον τζςςερα (4) ράφια μελαμίνθσ 25 

mm εξωτερικά ανά τμιμα και ζνα (1) ράφι μελαμίνθσ 25mm εςωτερικά ανά τμιμα. Να φζρει 

ςκαλιζρα ςτα πλαϊνά για τοποκζτθςθ ραφιϊν κατά το δοκοφν. Σο καπάκι και θ βάςθ να είναι 

καταςκευαςμζνα από μελαμίνθ πάχουσ 25 mm. Όλα τα μζρθ να φζρουν περιμετρικά ταινία PVC, 

πάχουσ τουλάχιςτον 2 mm ςτρογγυλεμζνθ ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Η μελαμίνθ να είναι 

χρϊματοσ κεραςιά, να λθφκεί δείγμα από τα υπόλοιπα ζπιπλα του χϊρου. Να διακζτει μεταλλικά 

ανοξείδωτα πόδια βαρζωσ τφπου (inox). Σα πόμολα να είναι ανοξείδωτα (inox). Οι κλάπεσ των 

ντουλαπιϊν να είναι βαρζωσ τφπου, όπωσ και τα τακάκια για τα ράφια. Η πλάτθ των επίπλων να 

είναι μελαμίνθ 8 mm με καλι ςτιριξθ. Να πραγματοποιθκεί ςτιριξθ των βιβλιοκθκϊν για λόγουσ 

αςφαλείασ. 

 
ΣΧΗΜΑ 2.2 
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2.3.  Βιβλιοκικθ θμίκλειςτθ (Χ.2.3) 

Πρόκειται για βιβλιοκικθ Τ 2,70 x Π 1,00 x Β 0,45 m, καταςκευαςμζνθ από μελαμίνθ 18mm, με 2 

κφρεσ μελαμίνθσ περίπου 0,80 m φψοσ ςτο κάτω μζροσ με κλειδαριά. Να φζρει τουλάχιςτον 4 

ράφια μελαμίνθσ 25 mm και ςκαλιζρα ςτα πλαϊνά για τοποκζτθςθ ραφιϊν κατά το δοκοφν. Σο 

καπάκι και θ βάςθ να είναι καταςκευαςμζνα από μελαμίνθ 25 mm. Όλα τα μζρθ να φζρουν 

περιμετρικά ςοκοροταινία PVC, πάχουσ τουλάχιςτον 2 mm ςτρογγυλεμζνθ ςε όλεσ τισ ακμζσ και 

γωνίεσ. Η μελαμίνθ να είναι χρϊματοσ κεραςιά, να πραγματοποιθκεί δειγματολθψία από τα 

υπόλοιπα ζπιπλα του χϊρου. Να διακζτει βαρζωσ τφπου και ανοξείδωτα (inox). Σα πόμολα να είναι 

ανοξείδωτα (inox). Οι κλάπεσ των ντουλαπιϊν να είναι βαρζωσ τφπου όπωσ και τα τακάκια για τα 

ράφια. Η πλάτθ των επίπλων να είναι μελαμίνθ 8 mm με καλι ςτιριξθ. Να πραγματοποιθκεί 

ςτιριξθ των βιβλιοκθκϊν για λόγουσ αςφαλείασ. 

 

 
ΣΧ. 2.3 
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3. ΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Ζπιπλο αρχειοκζτθςθσ εγγράφων κυψελωτό (ΣΧ. 3) 

Πρόκειται για ζπιπλο αρχειοκζτθςθσ εγγράφων διαςτάςεων Τ 2,10 x Π 1,10 x Β 0,45 m περίπου. Να 

φζρει τρία (3) οριηόντια ράφια και τζςςερα (4) κάκετα ράφια μελαμίνθσ 18 mm (Χ.3). Όλα τα μζρθ 

να φζρουν περιμετρικά ςοκοροταινία PVC, πάχουσ τουλάχιςτον 2 mm ςτρογγυλεμζνθ ςε όλεσ τισ 

ακμζσ και γωνίεσ. Η μελαμίνθ να είναι χρϊματοσ γκρι ανοιχτό (να γίνει δειγματολθψία από τα 

υπάρχοντα ζπιπλα του χϊρου). 

 
ΣΧ. 3 

 

4. ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΑΦΟΣ 

 

Οι καταςκευζσ αναμζνεται να καλφψουν τισ ανάγκεσ του τμιματοσ του Αξονικοφ ςε αποκθκευτικό 

χϊρο και περιλαμβάνουν τα εξισ: 

 

4.1.  Ντουλάπια με πάγκο x 2 (ΣΧ.4.1) 

Πρόκειται για ντουλάπια (2), που κα αποτελοφνται από το τμιμα Α και το τμιμα Β, ςφμφωνα με το 

χιμα 4.1 που ακολουκεί. Σα νζα ντουλάπια κα γίνουν ίδια με τα υπάρχοντα ςτο χϊρο τόςο ςε 

μζγεκοσ όςο και ςε απόχρωςθ, όςο είναι δυνατόν. Σο τμιμα Α να τοποκετθκεί και ςτερεωκεί 

κατάλλθλα πάνω ςτο τμιμα Β. Η αντοχι του τμιματοσ Β να είναι τζτοια ϊςτε να αντζχει το βάροσ 

του τμιματοσ Α. Όλα τα μζρθ τθσ ςφνκεςθσ να είναι καταςκευαςμζνα από μελαμίνθ πάχουσ 18mm. 

To τμιμα Β να είναι ντουλάπι διαςτάςεων Τ 0,92 x Π 1,00 x Β 0,60 m περίπου. Να διακζτει πόρτεσ 

από μελαμίνθ πάχουσ 16 mm και ζνα εςωτερικό ράφι. Σο τμιμα Α να είναι ντουλάπι διαςτάςεων Τ 

1,30 x Π 1,00 x Β 0,37 m περίπου, όπωσ το αντίςτοιχο τθσ φωτογραφίασ. Να διακζτει πόρτεσ 

διαςτάςεων 78,5 x 48 cm περίπου από μελαμίνθ πάχουσ 16 mm και ανοξείδωτα χεροφλια. Η 

ςφνκεςθ να ςτθρίηεται ςε τζςςερα (4) πόδια βαρζωσ τφπου φψουσ 10 - 11 cm περίπου. Οι 

διαςτάςεισ να ακολουκοφν τα υπάρχοντα ζπιπλα του χϊρου. Να διακζτει φάςα (μπάηα) ανοξείδωτθ 

ςτο κάτω μζροσ. Όλα τα ζπιπλα να ςτθριχτοφν ςτον τοίχο για λόγουσ αςφαλείασ.  
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ΣΧΗΜΑ 4.1 

 

4.2.  Επιπλζον εργαςίεσ ςτα υπάρχοντα ζπιπλα. 

Πρόκειται για τζςςερισ (4) πόρτεσ διαςτάςεων Τ 78,5 x Π 48 cm περίπου, που κα ςυμπλθρϊςουν τα 

υπάρχοντα ζπιπλα. Να είναι καταςκευαςμζνεσ από μελαμίνθ πάχουσ 16 mm. Να διακζτουν 

ανοξείδωτα πόμολα. Η μελαμίνθ να είναι χρϊματοσ μπεη - κρεμ (να γίνει δειγματολθψία από τα 

υπάρχοντα ζπιπλα του χϊρου). Οι πόρτεσ να τοποκετθκοφν ςτα υπάρχοντα ράφια του χϊρου, 

κακ’υπόδειξθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. Επιπλζον, να τοποκετθκοφν μπάηεσ ςτα υπάρχοντα ζπιπλα 

του χϊρου.  

 

4.3.  Ράγκοσ επιδαπζδιοσ με ντουλάπια (Χ.4.3) 

Πρόκειται για πάγκο με ντουλάπια ςυνολικϊν διαςτάςεων Π 2,70 x Τ 0,80 x Β 0,60 m περίπου 

καταςκευαςμζνο από μελαμίνθ πάχουσ 18 mm (Χ.4.3). Να διακζτει ζξι (6) πόρτεσ μελαμίνθσ με 

ανοιξείδωτα (inox) πόμολα. Ο πάγκοσ να είναι από άνκυγρθ μελαμίνθ (cms) πάχουσ 4 cm. Σα πόδια 

να είναι βαρζωσ τφπου και να τοποκετθκεί ανοξείδωτθ μπάηα ςτο κάτω μζροσ. Σο χρϊμα κα 

αποφαςιςτεί δειγματολθπτικά από τα υπόλοιπα ζπιπλα του χϊρου. Εςωτερικά να διακζτει δφο 

ράφια τουλάχιςτον ανά ντουλάπι με ςτθρίγματα βαρζωσ τφπου. Εςωτερικά τα ντουλάπια να 

διακζτουν ςκαλιζρα για τθν τοποκζτθςθ των ραφιϊν κατά το δοκοφν. 

 

 
ΣΧ 4.3 
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4.4.  Ντουλάπα (Χ.4.4) 

Πρόκειται για ντουλάπα με δφο πόρτεσ Τ 2,00 x Π 0,90 x Β 0,44 m περίπου, με τζςςερα(4) εςωτερικά 

ράφια (Χ.4.4). Σα πλαϊνά τθσ ντουλάπασ να ζχουν ςκαλιζρα για τθν μετακίνθςθ των εςωτερικϊν 

ραφιϊν κατά το δοκοφν. Για τθν καταςκευι να χρθςιμοποιθκεί μελαμίνθ πάχουσ 18 mm για τα όλα 

τα μζρθ και 25 mm ςτα καπάκια και τα ράφια. Σο ςόκορο ςτισ πόρτεσ και τα καπάκια να είναι από 

PVC, το λιγότερο 2 mm. Σα πόμολα να είναι ανοξείδωτα (inox). Σα πόδια των επίπλων να είναι 

ανοξείδωτα (inox). Οι κλάπεσ των ντουλαπιϊν να είναι βαρζωσ τφπου όπωσ και τα τακάκια για τα 

ράφια. Η πλάτθ των επίπλων να είναι μελαμίνθ 8 mm με καλι ςτιριξθ. Οι πόρτεσ να κλειδϊνουν με 

κλειδαριά. Η μελαμίνθ να είναι χρϊματοσ γκρι (να γίνει δειγματολθψία από τα υπάρχοντα ζπιπλα 

του χϊρου). 

 
ΣΧ. 4.4 

 

5. ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 

Οι καταςκευζσ κα πραγματοποιθκοφν για να καλφψουν τισ ανάγκεσ του Αιμοδυναμικοφ τμιματοσ 

ςε αποκθκευτικό χϊρο και περιλαμβάνουν τα εξισ: 

 

5.1. Ντουλάπα(ΣΧ. 5.1) 

Πρόκειται για ντουλάπα διαςτάςεων Τ 2,25 x Π 1,85 x Β 0,55 m περίπου, καταςκευαςμζνθ από 

μελαμίνθ πάχουσ 18mm (Χ.5.1). Η πλάτθ τθσ ντουλάπασ να είναι από μελαμίνθ πάχουσ 1 cm. Να 

ςτθρίηεται ςε ζξι (6) ανοξείδωτα τετράγωνα πόδια φψουσ 10 cm περίπου. Να καταςκευαςτοφν δφο 

(2) ςειρζσ ράφια ανά 0,36 m περίπου ςτο άνω μζροσ τθσ ντουλάπασ και ζνα κάκετο χϊριςμα ςτα 

0,90 m. Επιπλζον, να τοποκετθκοφν δφο (2) ςειρζσ από ντίηεσ ανοξείδωτεσ διαμζτρου 0,08 m όπου 

κα γίνεται θ τοποκζτθςθ των κακετιρων του αιματολογικοφ τμιματοσ. Η ντουλάπα να ςτθριχκεί 

ςτον τοίχο για λόγουσ αςφαλείασ. 
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ΣΧ. 5.1 

 

6. Β’ ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

 

Σα ντουλάπια αυτά αποτελοφν προςκικθ ςτα υπάρχοντα ντουλάπια των αποδυτθρίων τθσ Β 

Πακολογικισ, κακϊσ δεν επαρκοφν για όλο το προςωπικό τθσ κλινικισ. Ο Ανάδοχοσ να μεταβεί ςτο 

χϊρο, να πάρει ξανά μετριςεισ και να λάβει υπόψιν του τθ διαρρφκμιςθ του χϊρου. 

 

6.1.  Ντουλάπια (ΣΧ.6.1) 

Πρόκειται για ντουλάπια διαςτάςεων Τ 0,90 x Π 2,00 x Β 0,51 m περίπου. Να είναι καταςκευαςμζνα 

από μελαμίνθ πάχουσ 18mm (Χ.6.1). Να φζρουν τουλάχιςτον δφο (2) ράφια μελαμίνθσ 18 mm 

εςωτερικά και ςκαλιζρα ςτα πλαϊνά για τοποκζτθςθ ραφιϊν κατά το δοκοφν. Σο καπάκι και θ βάςθ 

να είναι καταςκευαςμζνα από μελαμίνθ 18 mm. Όλα τα μζρθ να φζρουν περιμετρικά ςοκοροταινία 

PVC, πάχουσ τουλάχιςτον 2 mm ςτρογγυλεμζνθ ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Η πλάτθ του επίπλου 

να είναι 8 mm. Η μελαμίνθ να είναι χρϊματοσ κεραςιά (να γίνει δειγματολθψία από τα υπάρχοντα 

ζπιπλα του χϊρου). Να διακζτουν τζςςερισ (4) πόρτεσ με ανοξείδωτα (inox) πόμολα και κλειδαριζσ. 

Σα ντουλάπια κα ςτθριχκοφν ςτα υπάρχοντα και ςτον τοίχο για λόγουσ αςφαλείασ  

 

 
ΣΧΗΜΑ 6.1 
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6.2.  Ντουλάπια (ΣΧ.6.2) 

Πρόκειται για ντουλάπια διαςτάςεων Τ 0,70 x Π 1,00 x Β 0,51 m περίπου. Να είναι καταςκευαςμζνα 

από μελαμίνθ πάχουσ 18mm (Χ.6.2). Να φζρουν τουλάχιςτον ζνα (1) ράφι μελαμίνθσ 18 mm και 

ςκαλιζρα ςτα πλαϊνά για τοποκζτθςθ ραφιϊν κατά το δοκοφν. Σο καπάκι και θ βάςθ να είναι 

καταςκευαςμζνα από μελαμίνθ 18 mm. Όλα τα μζρθ να φζρουν περιμετρικά ςοκοροταινία PVC, 

πάχουσ τουλάχιςτον 2 mm ςτρογγυλεμζνθ ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Η πλάτθ του επίπλου να 

είναι 8 mm. Η μελαμίνθ να είναι χρϊματοσ κεραςιά (να γίνει δειγματολθψία από τα υπάρχοντα 

ζπιπλα του χϊρου). Να διακζτουν δφο (2) πόρτεσ με ανοξείδωτα (inox) πόμολα και κλειδαριά. Σα 

ντουλάπια κα ςτθριχκοφν ςτα υπάρχοντα και ςτον τοίχο για λόγουσ αςφαλείασ. 

 
ΣΧ. 6.2 

 

6.3.  Ντουλάπια (ΣΧ.6.3) 

Πρόκειται για ντουλάπια διαςτάςεων Τ 0,90 x Π 1,50 x Β 0,51 m περίπου. Να είναι καταςκευαςμζνα 

από μελαμίνθ πάχουσ 18mm (Χ.6.3). Να φζρουν τουλάχιςτον δφο(2) ράφια μελαμίνθσ 25 mm και 

ςκαλιζρα ςτα πλαϊνά για τοποκζτθςθ ραφιϊν κατά το δοκοφν. Σο καπάκι και θ βάςθ να είναι 

καταςκευαςμζνα από μελαμίνθ 18 mm. Όλα τα μζρθ να φζρουν περιμετρικά ςοκοροταινία PVC, 

πάχουσ τουλάχιςτον 2 mm ςτρογγυλεμζνθ ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Η πλάτθ του επίπλου να 

είναι 8 mm. Η μελαμίνθ να είναι χρϊματοσ κεραςιά (να γίνει δειγματολθψία από τα υπάρχοντα 

ζπιπλα του χϊρου). Να διακζτουν τρεισ (3) πόρτεσ με ανοξείδωτα (inox) πόμολα και κλειδαριζσ. Σα 

ντουλάπια κα ςτθριχκοφν ςτα υπάρχοντα και ςτον τοίχο για λόγουσ αςφαλείασ. 

 

 
ΣΧ. 6.3 
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6.4. Ραπουτςοκικθ (ΣΧ.6.4) 

Πρόκειται για παπουτςοκικθ διαςτάςεων Τ 1,10 x Π 0,50 x Β 0,32 m περίπου. Να είναι 

καταςκευαςμζνθ από μελαμίνθ πάχουσ 18 mm. Να φζρει τουλάχιςτον πζντε(5) ράφια μελαμίνθσ 18 

mm και ςκαλιζρα ςτα πλαϊνά για τοποκζτθςθ ραφιϊν κατά το δοκοφν. Σο καπάκι και θ βάςθ να 

είναι καταςκευαςμζνα από μελαμίνθ 25 mm. Όλα τα μζρθ να φζρουν περιμετρικά ςοκοροταινία 

PVC, πάχουσ τουλάχιςτον 2 mm ςτρογγυλεμζνθ ςε όλεσ τισ ακμζσ και γωνίεσ. Η πλάτθ του επίπλου 

να είναι 8 mm. H επιλογι χρϊματοσ να γίνει με δειγματολθψία από τα υπάρχοντα. 

ΣΧ. 6.4 

 

Παρακάτω φαίνονται ςυγκεντρωτικά οι ποςότθτεσ των επίπλων που πρόκειται να καταςκευαςτοφν 

ανά χϊρο (Πίνακασ 1). 

 Σμιμα Είδοσ Σεμ 

1 Εκκλθςία 

Ντουλάπι επιδαπζδιο §(1.1) 1 

Ντουλάπι επιδαπζδιο με δφο ςυρτάρια §(1.2) 1 

Γραφείο και ςυςτοιχία ραφιϊν §(1.3) & (1.4) 1 

Ντουλάπα με αποκθκευτικοφσ χϊρουσ §(1.5) 1 

2 Γρ. Προμθκειϊν 

Βιβλιοκικθ θμίκλειςτθ πλάτουσ 0,90 m 2 

Βιβλιοκικθ θμίκλειςτθ πλάτουσ 1,20 m 2 

Βιβλιοκικθ θμίκλειςτθ πλάτουσ 1,00 m 1 

3 Ρευματολογικό Σμιμα Ζπιπλο αρχειοκζτθςθσ  1 

4 Αξονικόσ Σομογράφοσ 

Ντουλάπια με πάγκο 2 

Προςκικθ πορτϊν ςε υπάρχοντα ζπιπλα και μπάηεσ 4 

Πάγκοσ επιδαπζδιοσ με ντουλάπια 1 

Ντουλάπα 1 

5 Αιμοδυναμικό Σμιμα Ντουλάπα με αποκθκευτικοφσ χϊρουσ 1 

6 Β Πακολογικι Κλινικι 
Ντουλάπια διάφορα 3 

Παπουτςοκικθ 1 

Ρίνακασ 1 
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Γενικά 

 Οι υποψιφιοι, κατά τθν ςφνταξθ των Σεχνικϊν Προςφορϊν τουσ, οφείλουν να ακολουκιςουν 

τθν δομι, τθν ςειρά, τθν αρίκμθςθ και τθν ορολογία των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν του ζργου 

αυτοφ για να είναι ευκολότερθ, αποτελεςματικότερθ και ταχφτερθ τόςο θ αξιολόγθςθ των 

προςφορϊν όςο και θ παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν από τισ ςχετικζσ επιτροπζσ.  

 Οι υποψιφιοι πρζπει να δεςμευτοφν εγγράφωσ για τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν με τα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά, τισ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια που περιγράφονται αναλυτικά ςτθν 

Σεχνικι Περιγραφι. 

 Να κατατεκεί ξεχωριςτι Οικονομικι και Σεχνικι Προςφορά. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει γνϊςθ των χϊρων και των επικείμενων εργαςιϊν ςε 

ςυνεργαςία με το Σεχνικό τμιμα του νοςοκομείου. 

 τθν Σεχνικι Προςφορά του αναδόχου να περιλαμβάνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των 

κυριότερων υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

 Πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται να μεταβεί ςτουσ χϊρουσ και 

τισ εγκαταςτάςεισ που κα υλοποιθκοφν οι εργαςίεσ και, ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο του 

χϊρου, οφείλει: 

o Να επιμετριςει και να καταγράψει τισ ακριβείσ διαςτάςεισ και τισ κζςεισ των επίπλων. 

o Να καταγράψει από το προςωπικό του εκάςτοτε Σμιματοσ, τυχόν επιλογζσ που αφοροφν 

ειδικά χαρακτθριςτικά, όπωσ π.χ. αποχρϊςεισ, εργονομικζσ και λειτουργικζσ ιδιαιτερότθτεσ 

κ.ά. 

o Να παρατθριςει τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ αςφαλείασ και λειτουργίασ που επικρατοφν εντόσ 

και πζριξ των χϊρων ςτουσ οποίουσ κα εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ. 

 Χρόνοσ υλοποίθςθσ και διάρκεια εργαςιϊν 

o Ζναρξθ εργαςιϊν το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ τθσ ςφμβαςθσ - 

ανάλθψθσ εργαςιϊν από το Γ. Ν. Πατρϊν και ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και παράδοςθ ςτο 

χϊρο του νοςοκομείου ςε πλιρθ και καλι λειτουργία το αργότερο εντόσ τριάντα (30) 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ζναρξι τουσ (ςυνεχόμενεσ). 

 Μζτρα αςφαλείασ – Προφυλάξεισ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

o Ο Ανάδοχοσ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν κα πρζπει να λάβει όλα τα απαιτοφμενα από τθ 

Νομοκεςία μζτρα αςφάλειασ για τθν προςταςία των εργαηόμενων του, του προςωπικοφ του 

Νοςοκομείου, των αςκενϊν και γενικά όλων των διερχόμενων ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν. 

o Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ κατά τθσ 

λοίμωξθσ Covid- 19 κατά τθν περίοδο εργαςίασ ςτουσ χϊρουσ του νοςοκομείου. Για το 

προςωπικό του Αναδόχου που κα εργαςτεί ςτο νοςοκομείο, αναφορικά με τον εμβολιαςμό ι 

νόςθςθ ι διενζργεια rapid test, να ιςχφςει ό,τι αναφζρει θ ςχετικι τρζχουςα νομοκεςία κατά 

το χρονικό διάςτθμα τθσ υλοποίθςθσ των εργαςιϊν. 

o Επίςθσ, πρζπει να μεριμνιςει για τθ μθ πρόκλθςθ ςπινκιρων, φωτιάσ, διαρροϊν νεροφ, 

αποχετεφςεων και ιατρικϊν αερίων, απροειδοποίθτων διακοπϊν θλεκτροδότθςθσ τόςο 

ςτουσ χϊρουσ που κα εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ όςο και ςε άλλουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου. 

o Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, τυχόν διατριςεισ ι ςκαψίματα που μπορεί να απαιτθκοφν, 

ςτο δάπεδο, ςτθν οροφι, ςτουσ τοίχουσ, ςε κουφϊματα κ.α. δομικά ςτοιχεία, να 

πραγματοποιθκοφν μόνο μετά από επιτόπιο ζλεγχο και ςυνεννόθςθ με τθν Σεχνικι Τπθρεςία 

του Γ. Ν. Πατρϊν για τθν αποφυγι βλαβϊν ςτο κτίριο ι ςε άλλεσ εγκαταςτάςεισ. Για όςεσ 

φκορζσ ςε δομικά ςτοιχεία (πατϊματα, τοίχουσ, κουφϊματα, ψευδοροφζσ κ.α.) ι και ςε 
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θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και δίκτυα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ των 

ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν, να ενθμερωκεί άμεςα θ Σεχνικι Τπθρεςία από τον Ανάδοχο για να 

τισ ελζγξει. Οι φκορζσ οι οποίεσ είτε επθρεάηουν τθν ςτατικι επάρκεια και τθν αςφάλεια των 

κτιρίων είτε τθν λειτουργία εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων, να αποκαταςτακοφν πλιρωσ και 

άμεςα, με ζξοδα και ευκφνθ του Αναδόχου, από ειδικευμζνο προςωπικό με τισ κατάλλθλεσ 

τεχνικζσ λφςεισ (με επιςκευι, χρωματιςμό, αντικατάςταςθ κ.α. ) εργαςίεσ και υλικά. Επίςθσ, 

με ζξοδα και ευκφνθ του Αναδόχου να αποκαταςτακοφν άμεςα όποιεσ ηθμιζσ μπορεί να 

προκλθκοφν ςε γειτονικοφσ χϊρουσ, λόγω των προαναφερκζντων βλαβϊν ι και διαρροϊν, 

διακοπϊν παροχισ φδρευςθσ, θλεκτρικισ ενζργειασ κ.α. 

o Όλεσ οι οπζσ ςε δομικά ςτοιχεία, όπωσ τοίχοι, πατϊματα, οροφζσ, πόρτεσ, παράκυρα, πρζπει 

να ςφραγίηονται πλιρωσ, αμφίπλευρα και με τα κατάλλθλα υλικά για να εξαςφαλιςτεί θ 

ςτεγανότθτα και θ διατιρθςθ του προβλεπόμενου από τθν Νομοκεςία, βακμοφ προςταςίασ 

από τθν μετάδοςθ φωτιάσ και καπνοφ από και προσ γειτονικοφσ χϊρουσ. 

o Ο Ανάδοχοσ πρζπει να κεωριςει ότι οι παρακείμενοι χϊροι κα είναι ςε πλιρθ λειτουργία. 

Απαιτείται πλιρθσ απομόνωςθ των χϊρων εργαςίασ και λιψθ μζτρων για μθ εκπομπι 

κορφβου, ςκόνθσ, οςμϊν κλπ. ε περίπτωςθ που οι εργαςίεσ προκαλοφν ςθμαντικι όχλθςθ 

και αρνθτικι επίδραςθ ςτθ λειτουργία ιατρικϊν, νοςθλευτικϊν κ.α. εργαςιϊν του 

Νοςοκομείου, θ Σεχνικι Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα να διακόψει προςωρινά τισ εργαςίεσ 

μζχρισ ότου δεν εμποδίηονται οι λειτουργίεσ του Νοςοκομείου ι να κακορίςει άλλεσ ϊρεσ 

για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται τθν άμεςθ απομάκρυνςθ τυχόν μπαηϊν και αχριςτων 

αποξθλωκζντων υλικϊν, εξοπλιςμοφ και υλικϊν ςυςκευαςίασ από τουσ χϊρουσ που 

εκτελοφνται οι εργαςίεσ και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου 

(ςυμπεριλαμβανομζνου και του προαυλίου χϊρου εάν προκφψει θ χριςθ του).  

 Τποχρεϊςεισ κατά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν 

o Κακαριςμόσ χϊρων: Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ 

πραγματοποιικθκαν οι εργαςίεσ κακαροφσ και λειτουργικοφσ.  

o Να απομακρυνκοφν άμεςα τα άχρθςτα υλικά και υλικά ςυςκευαςίασ ςε χϊρουσ απόρριψθσ 

που κα υποδείξει το Νοςοκομείο. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ οφείλει να τοποκετιςει: τα 

άχρθςτα υλικά ςυςκευαςίασ ςτουσ εξωτερικοφσ μπλε κάδουσ ανακφκλωςθσ και τα μθ 

ανακυκλϊςιμα ςκουπίδια ςτουσ κοινοφσ πράςινουσ κάδουσ ςκουπιδιϊν. Επίςθσ, εάν από τισ 

εργαςίεσ προκφπτουν μπάηα και άχρθςτα αποξθλωκζντα υλικά, ο Ανάδοχοσ να φροντίςει για 

τθν ορκι απόρριψι τουσ με δικι του επιβάρυνςθ, ενζργειεσ και μζςα. 

o Ο Ανάδοχοσ να παρζχει εγγράφωσ εγγφθςθ καλισ, ανκεκτικισ και αςφαλοφσ εγκατάςταςθσ 

και ςωςτισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ. 

 

Ρροχπολογιςμόσ 

Εκτίμθςθ κόςτουσ (εργαςιϊν και υλικϊν): 18.000,00€ (Δεκαοκτϊ  χιλιάδεσ ευρϊ) 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 

 

  


