
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Εισαγωγή 
Το έργο περιλαμβάνει τις εξής κατασκευές: 

1. Κατασκευή Νο1. Κατασκευή πάγκου στον χώρο της Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ), της Νέας Πτέρυγας. Συγκεκριμένα, η κατασκευή του πάγκου 
αυτού θα γίνει σε χώρο – δωμάτιο που βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο της ΜΕΘ. 

Οι εσωτερικές διαστάσεις του χώρου αυτού είναι 1,75m x 1,50m (ΠxΜ) περίπου. 

Επισυνάπτουμε το παρακάτω σκαρίφημα προκειμένου να ληφθεί γνώση: 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της ΜΕΘ ως χώρος αυξημένης Υγιεινής, ο πάγκος 

αλλά και τα παρελκόμενα αυτού, θα είναι κατασκευασμένα από υλικό 
πιστοποιημένο για νοσοκομειακή χρήση και αντιμικροβιακής σύστασης. 

2. Κατασκευή Νο2. Αντικατάσταση ενός τμήματος πάγκου από μελαμίνη σε 
ήδη υπάρχον συγκρότημα πάγκου το οποίο βρίσκεται στην Στάση Αδελφών της 

ΜΕΘ. 
 

 
 

 



 

 

 
 

Περιγραφή 
Κατασκευή Νο1. 

 1. Τα προσφερόμενα είδη να είναι βιομηχανικής κατασκευής, όχι 
ιδιοκατασκευές, κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση. 
 2. Ο πάγκος θα είναι κατασκευασμένος από Avonite. Θα είναι 

διαμορφωμένος σε σχήμα ΓΑΜΑ “Γ” και οι διαστάσεις του θα είναι όπως 
ακριβώς φαίνονται στο  σκαρίφημα. Θα έχει έναν νεροχύτη από Avonite 

διαστάσεων περίπου 500mmx450mm. Θα φέρει πλάτη με καμπύλη (για εύκολο 

καθαρισμό), σε όλο το μήκος του, ύψους περίπου 40mm. Ο νεροχύτης θα 
τοποθετηθεί στην πλευρά του πάγκου όπως φαίνεται στο σκαρίφημα.  Δεν θα 

έχει εξωτερικούς αρμούς ή λυόμενες συνδέσεις. 

 3. Θα φέρει μπαταρία με μακριά λαβή (αγκώνα), μεικτική, για ζεστό – κρύο 
νερό μαζί με όλα τα παρελκόμενα της (σιφώνια, βαλβίδες κλπ) και η 

προμηθεύτρια εταιρεία θα την συνδέσει στο υπάρχον δίκτυο νερού. 

 4. Ο πάγκος θα στηρίζεται πάνω σε ντουλάπια. Οι πόρτες των ντουλαπιών 
και τα πλαϊνά θα είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από συμπαγές πολυμερές 

υλικό BAYDUR πιστοποιημένης κατασκευής από την Bayer AG με 

χαρακτηριστικά: 

 4.1. Την υψηλή αντοχή. 

 4.2. Αντιμικροβιακή σύσταση (MICROBAN), χωρίς πόρους. 

 4.3. Άθραυστο και απαραμόρφωτο. 

 4.4. Βραδύκαυστο και αναλλοίωτο στα χημικά καθαρισμού. 

Το σύνολο της κατασκευής προσδίδει μονωτικές ιδιότητες και είναι κατάλληλο 

για την αποθήκευση φαρμακευτικών και νοσοκομειακών υλικών. Τα υλικά 
κατασκευής θα φέρουν πιστοποίηση αντιμικροβιακής δράσης και θα είναι 

ελεγμένα με μεθόδους κατά DIN, ISO κλπ. 

 5. Σε όλα τα ντουλάπια θα υπάρχει ένα ράφι στο ήμισυ του ύψους τους. 

 6. Στις πόρτες των ντουλαπιών θα υπάρχει χειρολαβή για το εύκολα άνοιγμα 
– κλείσιμο τους. 

 7. Παράλληλα σε όλο το μήκος του πάγκου θα τοποθετηθούν ράφια 
κρεμαστά στον τοίχο. Τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα από Corian. Οι 

διαστάσεις αυτών θα είναι περίπου (1,75+1,50)m x 0,50m (MxY). 

 8. Το συγκρότημα πάγκου – ντουλάπια θα στηρίζεται σε μεταλλικά 
ποδαράκια και  το ύψος αυτών θα είναι περίπου 100mm. 

 9. Το ολικό ύψος της σύνθεσης από το έδαφος μέχρι τον πάγκο θα είναι 

περίπου 1000mm. 

 10. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα έχει την υποχρέωση να αποξηλώσει το παλαιό 

συγκρότημα  ντουλαπιών και πάγκων και να προετοιμάσει κατάλληλα τον χώρο 
προκειμένου να προβεί στην εγκατάσταση του καινούργιου συγκροτήματος. 



Μετά το πέρας των εργασιών, θα απομακρύνει όλο το παλαιό συγκρότημα και 

τα μερεμετίσματα και θα παραδώσει τον χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση. 

 11. Όλες οι διαστάσεις του χώρου, της κατασκευής αλλά και του 

σκαριφήματος είναι ενδεικτικές. Η προμηθεύτρια εταιρεία πριν την έναρξη των 
εργασιών θα επισκεφθεί τον χώρο για να λάβει γνώση αυτού προκειμένου να 

παραδώσει το έργο άρτιο και χωρίς πρόβλημα λειτουργίας. 

 12. Θα κατατεθούν τα πιστοποιητικά των υλικών κατασκευής του πάγκου και 
των ντουλαπιών με τα οποία θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα τους για 

Νοσοκομειακή χρήση. 

Κατασκευή Νο2 

 
Θα αντικατασταθεί τμήμα υπάρχοντος πάγκου, με ντουλάπια, το οποίο είναι κατασκευασμένο από 

μελαμίνη. Το τμήμα αυτό ξεκινάει από τοίχο και καταλήγει σε ραφή με το υπόλοιπο συγκρότημα. 

Το τμήμα αυτό έχει μήκος περίπου 1500mm και περιέχει μπαταρία και νεροχύτη. 

Το νέο κομμάτι που θα αντικατασταθεί θα είναι εξ ολοκλήρου παρόμοιο με το 

αρχικό, θα περιέχει ντουλάπια και ράφι αλλά δεν θα περιέχει νεροχύτη και 
μπαταρία και γενικά κανένα υδραυλικό εξάρτημα. Το νέο κομμάτι θα 

απομονωθεί από το υπάρχον υδραυλικό δίκτυο. Το όλο συγκρότημα βρίσκεται 
στην Στάση Αδελφών. 

 

 


