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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν                             ΑΘΗΝΑ 22/05/2018 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ                  ΑΡ. ΠΡΧΣ. 13647 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 

e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Α ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ   

Δπεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκό γηα:  

 

Κωδικόρ Απιθμόρ 

είδοςρ CPV 
Πεπιγπαθή Δίδοςρ CPV 

39110000-6 

Καθίζμαηα, καπέκλερ και ζςναθή μέπη και 

εξαπηήμαηα (215 ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΣΑΘΔΡΑ) ΓΙΑ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 

6.500,00€ 

39110000-6 

Καθίζμαηα, καπέκλερ και ζςναθή μέπη και 

εξαπηήμαηα (80 ΠΟΛΤΘΡΟΝΔ ΑΘΔΝΩΝ) ΓΙΑ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 1.500,00€ 

39110000-6 

Καθίζμαηα, καπέκλερ και ζςναθή μέπη και 

εξαπηήμαηα (90 ΚΑΜΠΟ) ΓΙΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ 1.800,00€ 

39110000-6 

Καθίζμαηα, καπέκλερ και ζςναθή μέπη και 

εξαπηήμαηα (25 ΣΡΙΘΔΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

ΑΝΑΜΟΝΗ) ΓΙΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 

4.500,00€ 

39110000-6 

Καθίζμαηα, καπέκλερ και ζςναθή μέπη και 

εξαπηήμαηα (20 ΓΙΘΔΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

ΑΝΑΜΟΝΗ) ΓΙΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 

2.700,00€ 

mailto:prom3@verhospi.gr
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39110000-6 

Καθίζμαηα, καπέκλερ και ζςναθή μέπη και 

εξαπηήμαηα (8 ΑΝΣΙΟΛΙΘΗΣΙΚΑ ΠΛΑΣΙΚΑ 

ΚΑΘΙΜΑΣΑ) ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

150,00€ 

39110000-6 

Καθίζμαηα, καπέκλερ και ζςναθή μέπη και 

εξαπηήμαηα (15 ΣΡΟΥΗΛΑΣΔ ΚΑΡΔΚΛΔ ΜΔ 

ΜΠΡΑΣΑ) ΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 350,00€ 

 

1.) Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Α Φάζη ) ζε Γεκόζηα 
Γηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
2.) εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ( Α 
ΦΑΗ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε ζθνπό ηελ 
Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο 
επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 
3.) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεκαπένηε (15) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr), δειαδή μέσπι και ηιρ  06/06/2018. 
4.) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ 
ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  
5.) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά 
θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, 
εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 
6.) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ σο 
απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο  Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο γηα επηπιένλ ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
7.) Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο 
έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
8.) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΣΑΘΔΡΑ 

 

Η θαξέθια λα θέξεη 4 πόδηα. Σα πόδηα ηεο, λα είλαη αλεμάξηεηα θαη πνιύ ζηαζεξά, 

λα είλαη από ζσιελσηό ζθειεηό θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ θάζε πνδηνύ λα θέξεη 

πξνζηαηεπηηθό πιέγκα, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δαπέδνπ. 

Σα πόδηα λα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα κελ αλνίγεη ε θαξέθια από ην βάξνο.  

Η έδξα θαη ε πιάηε λα είλαη από δεξκαηίλε ρσξίο  κπξάηζα. 

 Να πποζκομιζθεί δείγμα. 

http://www.korgialenio-benakio.gr/
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΟΛΤΘΡΟΝΔ ΑΘΔΝΩΝ 

 

Η έδξα θαη ε πιάηε λα είλαη εληαία ώζηε λα θάζεηαη άλεηα θαη μεθνύξαζηα ν 

ρξεζηήο ην δε εζσηεξηθό πάρνο ηεο λα είλαη 12 ρηι. Σν ηαπεηζαξηζκέλν ηκήκα ηεο 

πνιπζξόλαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαη θαινππσηό από αθξώδεο βξαδπθιεγέο 

πιηθό πάρνπο 60 ρηι. πεξίπνπ.  

Γηαζηάζεηο πνιπζξόλαο 55Υ55εθ ην ιηγόηεξν.  Ύςνο :60 εθ. ην ιηγόηεξν 

Ο ζθειεηόο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ραιπβδνζσιήλα θπθιηθό 2 ρηι.πεξίπνπ 

Να έρεη ηέζζεξα θάησ άθξα κε  πιαζηηθά πέικαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δαπέδνπ. 

Οη βξαρίνλεο λα είλαη  ζηαζεξνί από εκίζθιεξε πνιπνπξεζάλε. 

Η εμσηεξηθή επέλδπζε λα είλαη από  δεξκαηίλε ρξώκαηνο ζθνύξνπ (καύξν, 

γθξη, κπιε, ή πξάζηλνπ). 

Δγγύεζε ρξήζεο 2 εηώλ. 

 Να πποζκομιζθεί δείγμα. 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΚΑΜΠΟ 

 
Να είλαη ηεηξάγσλα. 

Ο ζθειεηόο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ραιπβδνζσιήλα ηεηξάγσλνπ 

ζρήκαηνο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο κε ηζρπξά θνιιήκαηα. 

Να έρεη ηέζζεξα θάησ άθξα κε πιαζηηθά πέικαηα, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δαπέδνπ. 

Η εμσηεξηθή επέλδπζε λα είλαη από  δεξκαηίλε ρξώκαηνο ζθνύξνπ (καύξν, 

γθξη, κπιε, ή πξάζηλνπ). 

 Γηαζηάζεηο θαζίζκαηνο: 40Υ30εθ πεξίπνπ.Ύςνο από ην δάπεδν: 45 εθ.  

 Να πποζκομιζθεί δείγμα. 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΡΙΘΔΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗ 

(Με ή σωπίρ ηπαπεζάκι) 

ΜΗΚΟ (121-125 cm πεξίπνπ) 

ΤΦΟ    (80-85 cm  πεξίπνπ)  

ΒΑΘΟ (55-60  cm  πεξίπνπ) 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ: Μεηαιιηθόο κε εληαία έδξα –πιάηε κε αλαηνκηθό ζρήκα θαη 

εξγνλνκία ζε ρώξνπο αλακνλήο θαη από πιηθό πςειήο αληνρήο. Σα πόδηα ζηήξημεο 

λα είλαη από πιηθό ρσξίο ξαθέο ε ζθνηίεο γηα κε ζπγθξάηεζε ζθόλεο θαη εύθνιν 

θαζάξηζκα. 
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Σν ελζσκαησκέλν ζηε θαηαζθεπή ηξαπεδάθη λα έρεη πεξίπνπ δηαζηάζεηο 50ρ45 
cm. 

 Πξνηεηλόκελα ρξώκαηα απνρξώζεηο ηνπ γθξη.                                         

Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δπν (2) έηε θαη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε. 

 Να πποζκομιζθεί δείγμα. 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΓΙΘΔΙΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗ 

(Με ή σωπίρ ηπαπεζάκι) 

ΜΗΚΟ (121-125 cm πεξίπνπ) 

ΤΦΟ    (80-85 cm  πεξίπνπ)  

ΒΑΘΟ (55-60  cm  πεξίπνπ) 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ: Μεηαιιηθόο κε εληαία έδξα –πιάηε κε αλαηνκηθό ζρήκα θαη 

εξγνλνκία ζε ρώξνπο αλακνλήο θαη από πιηθό πςειήο αληνρήο. Σα πόδηα ζηήξημεο 

λα είλαη από πιηθό ρσξίο ξαθέο ε ζθνηίεο γηα κε ζπγθξάηεζε ζθόλεο θαη εύθνιν 

θαζάξηζκα. 

Σν ελζσκαησκέλν ζηε θαηαζθεπή ηξαπεδάθη λα έρεη πεξίπνπ δηαζηάζεηο 50ρ45 
cm. 

 Πξνηεηλόκελα ρξώκαηα απνρξώζεηο ηνπ γθξη.                                         

Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δπν (2) έηε θαη επάξθεηα 
αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε. 

 Να πποζκομιζθεί δείγμα. 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΝΣΙΟΛΙΘΗΣΙΚΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΑΘΙΜΑΣΑ 

Μεηαιιηθόο ζθειεηόο πνπ λα κε ζθνπξηάδεη 

Αδηάβξνρν πιαζηηθό θάζηζκα θαη πιάηε αληνρήο 150 θηιώλ πνπ λα θαζαξίδνληαη 

εύθνια (λα κελ είλαη πθαζκάηηλεο). 

 Να πποζκομιζθεί δείγμα. 
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΡΟΥΗΛΑΣΔ ΚΑΡΔΚΛΔ ΜΔ ΜΠΡΑΣΑ 

Η Σξνρήιαηε θαξέθια λα θέξεη πεξηζηξεθόκελε έδξα,  ειεύζεξε σο πξνο 

ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα, λα έρεη ζηξνγγπιεκέλα άθξα θαη ξπζκηδόκελν ύςνο. 

Σν πίζσ κέξνο ηεο πιάηεο λα θαιύπηεηαη κε πιαζηηθό από 

πνιππξνππιέλην. 

ην θέληξν ηεο βάζεο λα ππάξρεη ππνδνρή ζηελ νπνία λα εθαξκόδεη 

ακνξηηζέξ πνπ ξπζκίδεη ην ύςνο. Να ππάξρνπλ ρεηξνιαβέο ώζηε λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο νη θιίζεηο ηεο πιάηεο θαη ην ύςνο ηεο βάζεο. Οη 

βξαρίνλεο λα είλαη ζηαζεξνί από εκίζθιεξε  πνιπνπξεζάλε. 

 Να πποζκομιζθεί δείγμα. 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 
ΓΡΑΦΔΙΟ  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
Γ/ΝΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡ. 
Γ/ΝΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 


