
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ.:  5709         

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς:  17-04-2019 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

( Κουστούμια γιατρών με λογότυπο , υλικά καθαριότητας , σύστημα και κασέτες back up , 

καθίσματα γραφείου και συνοδών επισκεπτών  )  

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19  /  04  / 19 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – 

Δ 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο         

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

 



4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr .                                                     

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr ). 

 

mailto:bargiataki@tzaneio.gr
http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  

 
 

 

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 TEMAXIA  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

365 
ΩΣΗΛ46906Κ-

ΟΑΟ  

150,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΕ ΜΠΛΟΥΖΑ  150 τμχ.  

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592241 
( κα Τσιφάκη 

Ασπασία  , 
Προϊσταμένη 

γραφείου 
επιστασίας)  

2.680,50  πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΣΤΟΛΕΣ  ( ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ – ΜΠΛΟΥΖΑ ) 

ΙΑΤΡΩΝ  
150 τμχ.  

835 
ΨΒΣ146906Κ-

ΡΧΦ 

8.468,00 πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ( 100 γραμ. από όχι 

ανακλυκλωμένο χαρτοπολτό ) 
58.000 τμχ.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΛΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592157 

( κα Τερζάκη Ελένη ) 

2.880,00 00 πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΤΟΥ 1 

ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ                              

 ( ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ )     

3.600 λίτρα  

8.640,00  πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ( Σε πακέτα των 200 

φύλλων )  
18.000 τμχ.  

688 
6Η6Λ46906Κ-

Ο46 

730,00  πλέον 

Φ.Π.Α. 
ΚΑΣΕΤΕΣ BACKUP  10 τμχ.   

Δ/ΝΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΤΜΗΜΑ : Δ/ΝΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592450 

( κος Συρόπουλος 
Αριστείδης  ) 

5.740,00  πλέον 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΣΚΕΥΗ  BACKUP DAT  1 τμχ.  



 
 

Σημείωση :   Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄  
 
 
 
 
 
 

 

394 
6ΞΦΠ46906Κ-

Ο92 

1.078,00  πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   

 
11 τμχ.  

Γ΄Χ – ΟΦΘΑΛΜ/ΚΗ 

– ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ – 

Α΄Π   

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131 

( κο Τσουραμάνη 
Παναγιώτη  , 

Προϊστάμενος 
βιοϊατρικής  

τεχνολογογίας  )  
 

1.568,00  πλέον 

Φ.Π.Α. 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΣΥΝΟΔΩΝ  56 τμχ.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Γ. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

3. Αποδεικτικό καταβολής φόρων (Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ) 

4. Αποδεικτικό καταβολής εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστική 

Ενημερότητα σε ισχύ) 

5. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΚΑΠΤΥ 

 

6. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

7. Γλώσσα: Ελληνική 

8. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

9. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά : 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο 

πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN ΕΚΑΠΤΥ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

                                                                                                                       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1) ΕΝΤΟΛΗ  :  365 / 17 – 01 – 2019  ( ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ )  

Κουστούμι αποτελούμενο από μπλούζα και παντελόνι με δυνατότητα επιλογής  χρώματος . Να έχει σύνθεση 65 %  βαμβάκι  - 35% πολυεστέρα , 

βάρους 190 gr / m² αρίστης ποιότητας , καλά εκκοκκισμένο , καθαρό , λεπτό , μακρόινο , ομοειδή , απαλλαγμένο από ξένες ουσίες . Η ύφανση του 

να είναι ομαλή , ισόπυκνη , συνεκτική , απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως τρύπες , αραιώματα , παραφασάδες , κόμπους και χοντράδες. Ακόμα να 

είναι ελεύθερα από κόλλα , να είναι αντιστατικά και να μην  απελευθερώνουν ινίδια . Τέλος τα υφάσματα να έχουν υποβληθεί στις νόμιμες 

επεξεργασίες .Ειδικότερα να έχουν υποστεί την διαδικασία επεξεργασίας SANFORISE – να μην μαζεύει  . Να πλένονται σε υψηλές θερμοκρασίες . 

Να μην τσαλακώνει και να μην είναι διαφανές .  

Μπλούζα σε σχέδιο με σταυρωτή λαιμόκοψη βε ( V ) , με κοντό μανίκι , με μία ( 1 ) τσέπη επάνω αριστερά που να φέρει γαζί για στυλό και δύο ( 2 ) 

τσέπες κάτω δεξιά και αριστερά . Με πλαϊνά σχισίματα .  

Παντελόνι  σε ίσια γραμμή με κορδόνι – λάστιχο στην μέση και μία ( 1 ) τσέπη πίσω .  

 

2) ΕΝΤΟΛΗ  :  835 / 14 – 03 – 2019 ( ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ – ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ )   

Χαρτί Υγείας  

Χημικός πολτός 100% λευκασμένος, βιοδιασπώμενος και μη ανακυκλώμενος καθαρό βάρος ρολού 100 gr μήκος ρολού 21,5 μέτρα. Οι διαστάσεις του 

φύλου θα είναι 11,5Χ9,23cm. Τα φύλα θα διαχωρίζονται με διάτρηση ή με πίεση ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός φύλου από φύλο και θα 

στηρίζεται σε χαρτοκύλινδρο. 

 



 

Χειροπετσέτες (Συσκευασία 200 φύλλα) 

Τύπου ζικ – ζακ, σε πακέτο μονόφυλες, χημικός πολτός πρωτογενής, λευκού χρώματος απαλές και πολύ απορροφητικές 100% βιοδιασπώμενος και μη 

ανακυκλώμενος 320 gr, 30gr ανά φύλλο, διαστάσεων 23x25 cm τουλάχιστον.  

 

Κρεμοσάπουνο 

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία μιας χρήσης του  1 lt .Επισημαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα επαναπληρώνονται με σαπούνι αλλά θα 

απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την αποφυγή αποικισμού τους με μικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται νέο δοχείο. Να περιέχει 

ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρματος. Να έχει ουδέτερο PH 5,5-7 και να είναι δερματολογικά ελεγμένο. Να περιέχει επιπρόσθετα 

μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 

21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ., 3320 παράρτημα VI (εκτός triclosan). Να έχει άδεια σαν καλλυντικό (απαιτείται γνωστοποίηση στον ΕΟΦ) ή σαν 

απορρυπαντικό χεριών (απαιτείται η καταχώρηση στο ΓΧΚ) η οποία να προσκομιστεί στην τεχνική προσφορά. Να κατατεθούν μελέτες συμβατότητας με 

τα αλκοολικά αντισηπτικά του νοσοκομείου μας (Chiro-Des και Hibitane) ή άλλων που πιθανό θα χρησιμοποιηθούν). Να αναφέρονται σαφώς τα 

συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά) και να κατατεθούν 3 (τρία) δείγματα στην κανονική τους συσκευασία. Κάθε συσκευασία του 

1Lt να συνοδεύεται και από αντλία για χρήση εκτός dispenser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) ΕΝΤΟΛΗ  :  835 / 14 – 03 – 2019 ( ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΕΣ BACK UP )  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BACKUP  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BACKUP 

Form factor 1U rack mount or standalone 

Drive technology LTO Ultrium 7 half-high drives 

Drive interface 1x 6 Gb SAS x1 port (Mini-SAS SFF-8088) 

Number of drives 1 

Number of cartridge slots 9 

Cartridge capacity 

(native / compressed) 

 LTO 7 initialized LTO 8 Type M (M8): 9 TB / 22.5 TB* 

 LTO 7 (L7): 6 TB / 15 TB* 

 

Total backup capacity 

(native / compressed) 

 LTO 7 (M8): Up to 81 TB / up to 202.5 TB* 

 LTO 7 (L7): Up to 54 TB / up to 135 TB* 

 

Data transfer rate (native 

/ compressed) 

 LTO 7: Up to 300 MB/s / up to 750 MB/s* 

 

Software features Transparent LTO encryption (optional). 

Security features Secure Socket Layer (SSL), user level security, LTO encryption (optional). 

Management interfaces  Operator panel 

 1x 10/100 Mbps Ethernet port (UTP, RJ-45) for remote management: Web-based GUI; SNMP and email notifications 



 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BACKUP 

Cooling Fixed internal fans 

Power supply One 82 W AC fixed power supply with IEC 320-C14 power connector 

Host operating 

systems*** 

Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, and 2016; Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 and 7; SUSE Linux 

Enterprise Server (SLES) 11 and 12. 

ISV backup software 

compatibility 

Arcserve Backup, ASG Time Navigator, Barracuda Yosemite Backup, CommVault Simpana, Dell NetVault Backup, EMC 

NetWorker, IBM Spectrum Protect, Microsoft System Center Data Protection Manager, Symantec Backup Exec, Symantec 

NetBackup 

 

 

4)  ΕΝΤΟΛΗ  :  394 / 22 – 01 – 2019 ( ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΩΝ )  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 Να είναι σταθερή με ανατομική πλάτη και μπράτσα. 

Η βάση να είναι μεταλλικής κατασκευής, χρωμιωμένη. 

Η επιφάνεια της πλάτης και του καθίσματος να είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ θαλάσσης και να καλύπτεται από αφρώδες υλικό. 
Πάνω από το αφρώδες υλικό να είναι επενδεδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη πλενόμενη, υψηλής ποιότητας. 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΡΕΚΛΑΣ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Η βάση να  είναι μεταλλικής κατασκευής, βαμμένη ηλεκτροστατικά, υψηλής αντοχής, μαύρου χρώματος. 

Να στηρίζεται σε τέσσερα ποδαράκια σχήματος οβάλ τα οποία να καταλήγουν σε ειδικά πέλματα για την αποφυγή καταστροφής του 

δαπέδου. 

Η επιφάνεια της πλάτης και του καθίσματος να  είναι κατασκευασμένη από νοβοπάν και να καλύπτεται από αφρώδες υλικό. 
Πάνω από το αφρώδες υλικό να είναι επενδεδυμένο με ύφασμα ή με δερματίνη πλενόμενη .  


