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Μ Ε Λ Ε Τ Η 

    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΕΠΙΠΛΩΝ  

 
 

1.  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
2. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  76.085,00 

Φ.Π.Α.:      18.260,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 94.345,40 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ- 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ  

1. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 98.319,60€ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32.α/2021  

CRV: 39130000-2 Έπιπλα γραφείου  

         39141100-3 Ερμάρια και ράφια 
 CPV: 39110000-6 

CPV: 39121200-8 

 CPV: 39113500-2  

CPV: 44521110-2 Κλειδαριές                                        

CPV: 39136000-4 Κρεμάστρες                                        
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια  επίπλων:  

Α)  Για την αναβάθμιση  του Καλλιτεχνικού Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης  που  βρίσκεται στη   

       οδό Πανταζοπούλου 12  στους Αμπελόκηπους  και του  Καλλιτεχνικού  Λυκείου    

       Θεσσαλονίκης  που βρίσκεται στην οδό  Έλλης Αλεξίου και Κουντουριώτη  στην  

       Μενεμένη του Δήμου Αμπελοκήπων  Μενεμένης. 

   Β) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών κτιρίων του Δήμου. 

 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης  της προμήθειας  ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 

44.943,80 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(24%),και υπολογίζεται αναλυτικά στο  

προϋπολογισμό  της μελέτης.  

Η εκτέλεση της προμήθειας  χρηματοδοτείται από ΚΑ 64.7331.03 « Αναβάθμιση 

λειτουργίας καλλιτεχνικού σχολείου Θεσσαλονίκης στον Δήμο Αμπελοκήπων-

Μενεμένης (ΣΑΕ 047 ΠΔΕ)» του προϋπολογισμού του Δήμου με το ποσό των 

44.943,80€. Η χρηματοδότηση αφορά το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ 2019 σύμφωνα με την 

υπάρ.Πρωτ.103859/14-10-2019, αρ. απόφασης 1325  ( ΑΔΑ ΩΧΜ8465ΧΙ8-ΘΩ1) όπου 

εγκρίνεται το έργο  με ενάριθμο 2019ΣΕ04700003 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»  

Η ανάθεση θα γίνει με διαγωνισμό, σύμφωνα με τον νόμο  4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

O ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα τιμολόγια στη Δ.Τ.Υ., εντός της προθεσμίας που θα 

ορίζεται στη σύμβαση.   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της.  

Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε δύο μήνες από την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου. 
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Α. ANTIKEIMENO ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η προμήθεια αφορά στον εξοπλισμό των γραφείων των καθηγητών, των  αιθουσών 

διδασκαλίας  και εργαστηρίων,  των αποδυτηρίων, του αναρρωτηρίου,  του βεστιαρίου και 

των κοινόχρηστων χώρων του Καλλιτεχνικού Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης και του  

Καλλιτεχνικού  Λυκείου Θεσσαλονίκης  συμφώνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α. 1.  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Α 

1. Γραφείο εργασίας  1,20μ.Χ0,60μ. (τεμ.  4) 

2. Γραφείο εργασίας 1,40μ.Χ0,60μ. (τεμ. 4) 

3. Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη (τεμ.4) 

4. Καρέκλα συνεργασίας με μπράτσο (τεμ. 9) 

5. Καρέκλα εργασίας  τροχήλατη (τεμ. 8) 

6. Ντουλάπα 1,20Χ0,40Χ1,20μ. (τεμ. 1) 

7. Ντουλάπια  με κλειδαριά (τεμ. 1) 

8. Ράφια επίτοιχα 1,20Χ0,30Χ0,40 (τεμ.4) 

9. Τραπέζι συνεδρίου 1,60Χ0,90 (τεμ. 2) 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Β 

1. Γραφείο εργασίας 1,40μ.Χ0,60μ. (τεμ. 1) 

2. Συρταριέρα  (τεμ.1) 

3. Καρέκλα συνεργασίας με μπράτσο (τεμ. 8) 

4. Καρέκλα εργασίας  τροχήλατη (τεμ. 1) 

5. Ντουλάπα 1,20Χ0,40Χ2,00μ. (τεμ. 2) 

6. Βιβλιοθήκη1,50Χ0,40Χ0,90μ. (τεμ. 3) 

7. Τραπέζι συνεδρίου 1,60Χ0,90 (τεμ. 2) 
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ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Α ΚΑΙ Β 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Γ 

1. Γραφείο εργασίας 1,40μ.Χ0,60μ. (τεμ. 2) 

2. Συρταριέρα  γραφείου τροχήλατη (τεμ.2) 

3. Ντουλάπα 1,20Χ0,40Χ2,00μ. (τεμ. 2) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

1. Ντουλάπα 1,20Χ0,40Χ2,00μ. (τεμ. 2) 

2. Ντουλάπα 1,20Χ0,40Χ1,20μ. (τεμ. 1) 

3. Καναπές  διθέσιος (τεμ. 1) 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  

1. Μεταλλικά ερμάρια μαθητών 10 θέσεων (τεμ. 15) 
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ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Γ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

 

ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ 

1. Καναπές  τριθέσιος (τεμ. 1) 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ 

1. Μεταλλική  ιματιοθήκη αποδυτήριου 6 θέσεων  (τεμ. 3) 

2. Πάγκος αποδυτήριου μήκους 1,50μ.(τεμ.2) 

3. Πάγκος αποδυτηρίου μήκους 1,20μ. (τεμ. 1) 

 ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ 

1. Κρεμάστρες ρούχων βαρέως τύπου (τεμ.6 ) 

2. Ξυλοκατασκευή με ντουλάπια αποθήκευσης  (τεμ.3) 

και πόρτα (τεμ. 1) 
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ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

1. Καρέκλες σεμιναρίου με αναλόγιο (τεμ .40) 

 

Α.2.   ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  

1. Γραφείο εργασίας 1,40μ.Χ0,60μ. (τεμ. 4) 

2. Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη (τεμ.4) 

3. Καρέκλα συνεργασίας με μπράτσο (τεμ. 8) 

4. Καρέκλα εργασίας  τροχήλατη (τεμ. 4) 

5. Ντουλάπα 1,20Χ0,40Χ2,00μ. (τεμ. 2) 

6. Ντουλάπια  με κλειδαριά (τεμ. 1) 

7. Ντουλάπι για μικρό ψυγείο (τεμ 1) 

8. Τραπέζι συνεδρίου 2,20Χ0,90 (τεμ.1) 

ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Τραπέζι  1,20Χ0,80μ. (τεμ. 2) 
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2. Καρέκλες συνεργασίας χωρίς μπράτσο (τεμ 8) 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

1. τραπέζι 1,20Χ0,80 (τεμ. 2) 

2. τραπέζι  στρογγυλό Φ0,90 (τεμ.4) 

3. Καρέκλες συνεργασίας χωρίς μπράτσο (τεμ  24) 

4. Πάγκος 1,20Χ0,40 (τεμ. 6) 

5. Μεταλλικά ερμάρια μαθητών 10 θέσεων (τεμ. 15) 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΙΣΟΓΕΙΟ –ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 
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                                   ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ –Α’ ΌΡΟΦΟΣ –ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜ. ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΘΕΤΗΣΗΣ 

1 Γραφείο εργασίας Α 1,20Χ0,60 4 Γραφείο Καθηγητών Α -Γυμνάσιο 

2 Γραφείο εργασίας Β 1,40Χ0,60 

 

4 Γραφείο Καθηγητών Α -Γυμνάσιο 

1 Γραφείο Καθηγητών Β -Γυμνάσιο 

2 Γραφείο Καθηγητών Γ -Γυμνάσιο 

4 Γραφείο Καθηγητών - Λύκειο 

ΣΥΝΟΛΟ            11 τεμ. 

3 Καρέκλα εργασίας 

τροχήλατη με 

μπάτσα 

 8 Γραφείο Καθηγητών Α-Γυμνάσιο 

1 Γραφείο Καθηγητών Β-Γυμνάσιο 

4 Γραφείο Καθηγητών - Λύκειο 

ΣΥΝΟΛΟ         13 τεμ. 

4 Καρέκλες 

συνεργασίας με 

μπράτσο 

 9 Γραφείο Καθηγητών Α-Γυμνάσιο 

8 Γραφείο Καθηγητών Β-Γυμνάσιο 

8 Γραφείο Καθηγητών-  Λύκειο 
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ΣΥΝΟΛΟ         25 τεμ. 

5 Καρέκλες 

συνεργασίας χωρίς 

μπράτσο 

 8 Μικρή αίθουσα διδασκαλίας –

Λύκειο  

24 Κοινόχρηστοι χώροι – Λύκειο  

ΣΥΝΟΛΟ         32  τεμ. 

6 Καρέκλες 

σεμιναρίου με 

αναλόγιο  

 40 Γενικός εξοπλισμός αιθουσών 

διδασκαλίας  & εργαστηρίων       

-Γυμνάσιο 

7 Συρταριέρα  
γραφείου τροχήλατη 

 4 Γραφείο Καθηγητών Α-Γυμνάσιο 

1 Γραφείο Καθηγητών Β-Γυμνάσιο 

2 Γραφείο Καθηγητών Γ -Γυμνάσιο 

4 Γραφείο Καθηγητών-  Λύκειο 

ΣΥΝΟΛΟ         11 τεμ. 

8 *Ντουλάπια Ν2 1,20Χ0,40Χ1,12 1 Γραφείο Καθηγητών Α-Γυμνάσιο 

1 Γραφείο Διεύθυνσης -Γυμνάσιο 

ΣΥΝΟΛΟ         3 τεμ. 

9 *Ντουλάπα Ν1 1,20Χ0,40Χ2,00 2 Γραφεία καθηγητών Β -Γυμνάσιο 

2 Γραφείο Διεύθυνσης -Γυμνάσιο 

2 Γραφείο Καθηγητών Γ -Γυμνάσιο 

2 Γραφείο Καθηγητών-  Λύκειο 

ΣΥΝΟΛΟ         8  τεμ. 

10 *Ντουλάπια  

8 θέσεων  

με κλειδαριά 

2,00Χ0,40Χ1,10 

 

1 Γραφεία καθηγητών Α -Γυμνάσιο 

11 *Ντουλάπια  

12 θέσεων  

με κλειδαριά 

1,50Χ0,40Χ2,00 

 

1 Γραφείο Καθηγητών-  Λύκειο 

12 *Ράφια επίτοιχα  1,20Χ0,30Χ0,40 4 Γραφεία καθηγητών Α -Γυμνάσιο 

13 *Βιβλιοθήκη 1,50Χ0,40Χ0,90 3 Γραφεία καθηγητών Β -Γυμνάσιο 

14 *Ντουλάπι για μικρό 

ψυγείο 

1,10Χ0,60χ2,10 1 Γραφείο Καθηγητών-  Λύκειο 

15 Τραπέζι συνεδρίου 1,60Χ0,90 

 

2 Γραφεία καθηγητών Α- Γυμνάσιο 

2 Γραφεία καθηγητών Β -Λύκειο 

ΣΥΝΟΛΟ  4 τεμ 

16 Τραπέζι συνεδρίου 2,20Χ0,90 1 Γραφείο Καθηγητών-  Λύκειο 

17 Τραπέζι  

συνεργασίας 

στρογγυλό  

Φ 0,90 4 

 

Κοινόχρηστο καθιστικό Λύκειο 
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18 Τραπέζι  

συνεργασίας 

1,20Χ0,80 2 Μικρή αίθουσα διδασκαλίας –

Λύκειο 

2 Κοινόχρηστο καθιστικό Λύκειο 

ΣΥΝΟΛΟ   4 τεμ. 

19 Παγκάκι  1,20Χ0,40 6 Κοινόχρηστο καθιστικό Λύκειο 

20 

Μεταλλικά Ερμάρια 

μαθητών με 

κλειδαριά 

10 θέσεων 

0,80Χ0,40χ2,0

0 

15 Διάδρομος -Γυμνάσιο  

15 Κοινόχρηστος χώρος -  Λύκειο 

ΣΥΝΟΛΟ   30 τεμ. 

21 

Μεταλλική 

Ιματιοθήκη 

αποδυτηρίου 6 

θέσεων 

0,80Χ0,50Χ2,

00 

3 Αποδυτήρια -  Γυμνάσιο 

22 Πάγκος 

αποδυτηρίου 

1,50Χ0,40 2 Αποδυτήρια- Γυμνάσιο 

23 Πάγκος 
αποδυτηρίου 

1,20Χ0,40 1 Αποδυτήρια- Γυμνάσιο 

24 Κρεμάστρες ρούχων 
βαρέως τύπου 

 6 Βεστιάριο - Γυμνάσιο 

25 Καναπές γραφείου 

διθέσιος 
 1 Γραφείο διεύθυνσης -Γυμνάσιο 

26 
Καναπές 

αναρρωτήριου 

τριθέσιος 

 1 Αναρρωτήριο - Γυμνάσιο 

27 

*Ξυλοκαταασκευή 

με ντουλάπια 

αποθήκευσης & 

πόρτα 

4,35Χ2,10 1 Βεστιάριο _Γυμνάσιο 

 

*Σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να 

είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τη μεγαλύτερη 

δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.  
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Τα έπιπλα θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου. Τα προσφερόμενα υλικά θα 

συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE καθώς και πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του 

εργοστασίου κατασκευής τους , το οποίο και θα προσκομιστεί. 

Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών και όλα τα ξύλινα 

στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές / απαιτήσεις 

που αναφέρονται στα ακόλουθα : 

  ΚΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, 

διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – 

Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου».  

Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη 

ξυλεία, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, θα προσκομιστούν :  

 Δήλωση του παραγωγού επίπλων στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / 

εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται την συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή 

των επίπλων καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1 ή 

μικρότερη.  

 Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των 

επίπλων, ήτοι τη σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.  

 Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εμπορεύματα πληρούν τις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/22-4-09. 

Ειδικά χαρακτηριστικά κάθε είδους 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναγράφονται 

στον πίνακα περιγράφονται ανά είδος παρακάτω: 

 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 

Το γραφείο διαστάσεων 1,20Χ0,60 και ύψους 0,70μ. θα αποτελείται από την επιφάνεια 

εργασίας και δύο μεταλλικές πλαϊνές βάσεις σχήματος Π.  

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Η οριζόντια επιφάνεια εργασίας θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα 

τριών στρώσεων πάχους 25mm, κατηγορίας Ε1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 120), με αμφίπλευρη 

επίστρωση μελαμίνης. Το φιλμ της επικάλυψης της επιφάνειας εργασίας θα είναι 

όμοιο με τα ερμάρια του χώρου, όποτε και ο Ανάδοχος θα προσκομίσει 

δειγματολόγιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να επιλέξει την τελική 

απόχρωση της μελαμίνης για την κατασκευή του γραφείου. Τα σόκορα της 

μοριοσανίδας της οριζόντιας επιφάνειας εργασίας θα επενδυθούν με ταινία PVC 
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πάχους 2mm, με κατάλληλο φινίρισμα και όμοιας απόχρωσης με το φιλμ 

επικάλυψης της επιφάνειας εργασίας.  

 Οι μεταλλικές πλαϊνές βάσεις σχήματος Π είναι κατασκευασμένες από κοιλοδοκούς 

ορθογώνιας διατομής διαστάσεων 60x30mm, πάχους τοιχώματος 2mm,  βαμμένες 

με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας (συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). Για τη σταθερότητα της κατασκευής, οι 

πλαϊνές βάσεις  ενώνονται με δύο (2) μεταλλικές μπάρες διατομής 4x4cm και 

πάχους τοιχώματος 2mm, οι οποίες θα τοποθετηθούν κάτω από την επιφάνεια 

εργασίας ώστε να μην είναι ορατές.  

 Η έδραση της επιφάνειας εργασίας στα μεταλλικά στοιχεία θα εξασφαλίζεται με 

τέσσερις (4) μεταλλικούς αποστάτες και τουλάχιστον έξι (6) σημεία στερέωσης, 

τέσσερα (4) στους μεταλλικούς αποστάτες και δύο (2) στις μεταλλικές μπάρες. Στο 

κάτω μέρος των πλαϊνών θα ενσωματωθούν κρυφοί μεταλλικοί ρεγουλατόροι για 

προστασία και ασφαλή στήριξη του γραφείου. 

 Τα γραφεία εργασίας πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συναρμολογούνται και να 

αποσυναρμολογούνται με σχετικά εύκολο τρόπο και να φέρουν υποδομή για  

 Στήριξη βάσης υπολογιστή 

 Τοποθέτηση καναλιού καλωδίων 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός γραφείου 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ       170,00€                                                                                                          

 

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β 

Το γραφείο διαστάσεων 1,40Χ0,60 και ύψους 0,70μ. Τα κατασκευαστικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά  είναι ίδια με το 1.ΓΡΑΦΕΙΟ Α. 

 

 Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός γραφείου 

 ΕΥΡΩ:  ΔΙΑΚΟΣΙΑ        200,00€                                                                                                          

 

3. ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

Κάθισμα εργασίας με μεσαία πλάτη, περιστρεφόμενο και τροχήλατο, αποτελούμενο από 

βάση, έδρα, πλάτη, και τους ειδικούς μηχανισμούς, επενδεδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη.  

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 
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 Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή ή γυαλισμένη.  

 Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και 

φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο.  

 Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος ενεργοποιείται με μοχλό 

που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Ο μηχανισμός ανάκλησης της έδρας 

είναι μεταλλικός μηχανισμός Synchro από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και μέταλλο 

που επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκληση  με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 

θέσεις. Ο μηχανισμός φέρει σύστημα «anti-panic» και σύστημα ρύθμισης για 

ισορροπημένη ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Η ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση της ανάκλησης επιτυγχάνεται μέσω του ίδιου μοχλού που 

χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ύψους έδρας. Η ρύθμιση της δύναμης επαναφοράς 

της ανάκλησης επιτυγχάνεται μέσω στροφείου που βρίσκεται κάτω και στο κέντρο 

του μηχανισμού.  

 Η έδρα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα 

υπό πίεση (κοντραπλακέ), πάχους 12 mm.  

 Επί της έδρας τοποθετείται μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 40 mm, 

το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής. Η πλάτη φέρει ανατομικό πλαίσιο 

κατασκευασμένο από διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ.  

 Στο πλαίσιο προσαρμόζεται λαστιχωτό ύφασμα επί του οποίου τοποθετείται 

αφρώδης πολυουρεθάνης με την οποία εξασφαλίζεται μέγιστη άνεση. Συνδέεται με 

τον μηχανισμό 11 ανάκλησης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας.  

 Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό 

πολυαμίδιο.  

Το τελικό σχέδιο όπως και Η επιλογή της ταπετσαρίας και του χρώματος θα είναι επιλογή της 

Υπηρεσίας βάσει δειγματολογίου. 

Το προϊόν πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά : EN 1335-1:02 EN 1335-2:10 EN 1335-3:09 

DIN 4550/12.04 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση μιας καρέκλας εργασίας τροχήλατης 

 ΕΥΡΩ:  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ        220,00€                                                                                                          

 

4. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ 
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Οι καρέκλες συνεργασίας έχουν διαστάσεις: ολικό ύψος από το δάπεδο: 85-95 εκ. (±5 εκ), 

ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±5 εκ), 

διαστάσεις πλάτης: 45*50 (±5 εκ).  

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα  περ. Φ15 -

20m *30 mm, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη 

διαδικασία φωσφάτωσης και απολάδωσης σε χρώμα νίκελ. .  Στα σημεία στήριξης θα 

υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο. 

 Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται  (βιδώνεται) η έδρα του καθίσματος 

και η πλάτη.  Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από 

πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η 

ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί 

το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος.   

 Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο .  Θα είναι κλειστού 

τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας.  

 Η εσωτερική επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη 

πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m3 και πάχους 50 mm 

ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m3 και πάχους 40 mm. 

 Η επένδυση θα είναι από αντιιδρωτικό βραδύκαυστό ύφασμα χρώματος επιλογής 

της υπηρεσίας.  

 Ο σκελετός  είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθίσματα να 

αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία. 

 Το κάθισμα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά 

την σχεδίαση, την λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική 

εμφάνιση του. Το σύνολο της κατασκευής δεν φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε 

σημείο του ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση μιας καρέκλας συνεργασίας με μπράτσο 

ΕΥΡΩ:  ΠΕΝΗΝΤΑ        50,00€                                                                                                          

 

5. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΟ 

Οι καρέκλες συνεργασίας έχουν διαστάσεις: ολικό ύψος από το δάπεδο: 85-95 εκ. (±5 εκ), 

ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±5 εκ), 

διαστάσεις πλάτης: 45*50 (±5 εκ).  
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Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα  περ. 

Φ15 -20m *30 mm, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και 

προηγούμενη διαδικασία φωσφάτωσης και απολάδωσης σε χρώμα νίκελ. .  Στα 

σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από 

πολυπροπυλένιο. 

 Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται  (βιδώνεται) η έδρα του 

καθίσματος και η πλάτη.  Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό 

κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο 

τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο 

επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του 

καθίσματος.   

 Η εσωτερική επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή 

διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m3 και 

πάχους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m3 και πάχους 40 mm. 

 Η επένδυση θα είναι από αντιιδρωτικό βραδύκαυστό ύφασμα χρώματος 

επιλογής της υπηρεσίας.  

 Ο σκελετός  είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθίσματα να 

αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία. 

 Το κάθισμα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον 

αφορά την σχεδίαση, την λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την 

συνολική εμφάνιση του. Το σύνολο της κατασκευής δεν φέρει αιχμηρά άκρα σε 

οποιαδήποτε σημείο του ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη 

ή τραυματισμό του. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση μιας καρέκλας συνεργασίας χωρίς μπράτσο 

ΕΥΡΩ:  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ       45,00€                                                                                                          
 

6. ΚΑΡΕΚΛΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΟ 

Οι συνολικές διαστάσεις του καθίσματος συνεδριάσεων χωρίς  μπράτσα με αναλόγιο θα 

είναι περίπου: 56x52x84cm.  

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 

1,2 mm βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα γκρί  , με τέσσερα πόδια, τα 
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οποία θα συνδέονται για μεγαλύτερη αντοχή με τέσσερις τραβέρσες κάτω από την 

έδρα. Η βάση του σκελετού θα φέρει αντιολισθητικά πλαστικά πέλματα για την 

προστασία του δαπέδου.  

 Η έδρα θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο πάχους 12mm, 

ανατομικά διαμορφωμένο, κατάλληλο για σκληρή χρήση , αντιολισθητικό , με 

ανάγλυφη επιφάνεια. Οι διαστάσεις της έδρας θα είναι περίπου: 48x47cm.  

 Η πλάτη θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο, πάχους 12mm, 

ανατομικά διαμορφωμένο, με καμπύλο σχηματισμό, κατάλληλο για σκληρή χρήση , 

αντιολισθητικό , με ανάγλυφη επιφάνεια. Οι διαστάσεις της πλάτης θα είναι 

περίπου: 48x40cm.  

 Η βάση και η πλάτη του καθίσματος θα είναι σε διαφορετικούς  χρωματισμούς 

(ενδεικτικά : κόκκινο, πράσινο , μπλε, πορτοκαλί), επιλογής της υπηρεσίας 

 Το κάθισμα θα φέρει αναλόγιο γραφής . Το αναλόγιο προσαρμόζεται με ειδικό 

μπράτσο, είναι αναδιπλούμενο και ανακλινόμενο και αποτελείται από  πολυαμίδιο  

ABS χρώματος μαύρου. 

 Τα καθίσματα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να είναι στοιβάζονται  μετά την 

αφαίρεση του αναλογίου. 

 Για τα καθίσματα σεμιναρίων θεωρείται απαραίτητη εγγύηση καλής τουλάχιστον 

λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση μιας καρέκλας συνεργασίας χωρίς μπράτσο 

ΕΥΡΩ:   ΕΞΗΝΤΑ                          60,00€                                                                                                          

 

 

 

 

7. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 
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Τροχήλατη συρταριέρα μελαμίνης με τρία συρτάρια και μια μολυβοθήκη και  

διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος) 0,40x0,60 x0,60 μ. 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα Ε-1 τριών στρώσεων πάχους 

τουλάχιστον 18χιλ, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης χρώματος επιλογή της 

Υπηρεσίας. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας της εργασίας 

θα έχει θερμοσυγκολλημένο προφίλ από PVC πάχους 2 mm, ενώ στα μη εμφανή 

0,45 mm. Το PVC να θερμοσυγκολλάται ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή 

της με την μοριοσανίδα.. 

 Στο κάτω μέρος της βάσης να βιδώνονται τέσσερις δίδυμοι τροχοί ασφάλειας από 

πολυαμίδιο με δυνατότητα κίνησης καθ' όλες τις διευθύνσεις και ικανότητα 

παραλαβής φορτίου 40 κιλ. ανά τροχό.  

 Τα συρτάρια θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα Ε-1 τριών στρώσεων 

πάχους 18 χιλ, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις 2 πλευρές, χρώματος 

επιλογή της Υπηρεσίας. 

 Η μετώπη του συρταριού θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα Ε-1 τριών 

στρώσεων πάχους 18 χιλ, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις 2 

πλευρές, χρώματος επιλογή της Υπηρεσίας και θα φέρει κατάλληλη χειρολαβή 

λειτουργίας.  

 Η μολυβοθήκη είναι όλη από πολυστερίνη χρώματος μαύρου και έχει ειδικά 

διαμορφωμένες θήκες για την τοποθέτηση μικροαντικειμένων.  

 Τα συρτάρια και η μολυβοθήκη θα κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά 

ασφάλειας, τοποθετημένη σε κατάλληλη θέση. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση μιας τροχήλατης συρταριέρας γραφείου 

ΕΥΡΩ:   ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ       70,00€                                                                                                          

 

8.ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΤΥΠΟΣ Ν2 

Ερμάριο κλειστό με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά θα περιέχει τρία (3) 

ράφια. Οι διαστάσεις των ερμαριών  είναι  1,20x0,40x1,12 cm  

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από 

μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας τριών στρώσεων πάχους 18mm, κατηγορίας Ε1 
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(ΕΛΟΤ ΕΝ 120), με πρόσθετη αμφίπλευρη επίστρωση από μελαμίνης, πάχους 

τουλάχιστον 18mm.  Το ελάχιστο πάχος της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 

 Τα ερμάρια θα φέρουν μπάζα που θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από 

μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 18mm, κατηγορίας Ε1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 

120), με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, ύψους 7cm.  

 Το φιλμ της επικάλυψης των επιμέρους τμημάτων των ερμαριών (καπάκια, πλαϊνά, 

πλάτες, πόρτες, ράφια και μπάζα) θα έχει απόχρωση Δρύς ανοιχτό, επιλογής της 

υπηρεσίας , οπότε και ο Ανάδοχος θα προσκομίσει δειγματολόγιο στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία προκειμένου να επιλέξει την τελική απόχρωση της μελαμίνης για την 

κατασκευή των ερμαριών.  

 Όλα τα εμφανή σόκορα των μοριοσανίδων θα επενδυθούν με ταινία PVC ή ABS 

πάχους 2mm, με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία PVC ή ABS 

πάχους 0,8mm και θα είναι όμοιας απόχρωσης με τη μελαμίνη των επιμέρους 

τεμαχίων των ερμαριών.  

 Τα πόδια των ερμαρίων θα είναι ρυθμιζόμενα (ρεγουλατόροι).  

 Η σύνδεση των επιμέρους τμημάτων των ερμαριών θα γίνεται αποκλειστικά με 

συνδετικά μεταλλικά φεράμια και ενσωματωμένες μεταλλικές φωλιές και θα 

διασφαλίζουν την απαιτούμενη ανθεκτικότητα στην οριζόντια και κατακόρυφη 

καταπόνηση των ερμαρίων έτσι ώστε αυτά να είναι σταθερά.  

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο κατά την παραλαβή 

και τοποθέτηση των ερμαριών επί τόπου επιπρόσθετες συνδέσεις σταθεροποίησης 

των ξύλινων κατασκευών είτε μεταξύ τους είτε στον τοίχο του χώρου τοποθέτησης. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση μιας ντουλάπας τύπου Ν2 

ΕΥΡΩ:  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     275,00€                                                                                                          

 

9. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΤΥΠΟΣ Ν1 

Ερμάριο κλειστό με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά θα 

περιέχει πέντε (5) ράφια. Οι διαστάσεις των ερμαριών  είναι  1,20x0,40x2,00cm 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από 

μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 18mm, 

κατηγορίας Ε1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 120), με πρόσθετη αμφίπλευρη επίστρωση από 
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μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 18mm.  Το ελάχιστο πάχος της πλάτης θα είναι 

τουλάχιστον 08mm. 

 Οι πόρτες των ερμαριών θα είναι ανοιγόμενες και θα φέρουν κλειδαριά, πόμολα 

και τρεις  μεντεσέδες χρωμίου ανά φύλλο.  

 Τα πλαϊνά θα φέρουν εσωτερικά διάτρηση για τη μετακίνηση των ραφιών.  

 Κάθε ερμάριο ύψους 2,00 m θα φέρει δύο σταθερά ράφια που θα συνδέονται με 

τα πλαϊνά με συνδετικά μεταλλικά φεράμια και τρία κινητά καθ’ ύψος ράφια 

στηριζόμενα σε μεταλλικές στάσεις.  

 Τα πλαϊνά θα φέρουν εσωτερικά διάτρηση για τη μετακίνηση των ραφιών 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη 

σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο έως 40kg ανά 

ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση.  

 Τα ερμάρια θα φέρουν μπάζα που θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από 

μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 18mm, κατηγορίας Ε1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 

120), με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, ύψους 7cm.  

 Το φιλμ της επικάλυψης των επιμέρους τμημάτων των ερμαριών (καπάκια, πλαϊνά, 

πλάτες, πόρτες, ράφια και μπάζα) θα έχει απόχρωση Δρύς ανοιχτό, επιλογής της 

υπηρεσίας , οπότε και ο Ανάδοχος θα προσκομίσει δειγματολόγιο στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία προκειμένου να επιλέξει την τελική απόχρωση της μελαμίνης για την 

κατασκευή των ερμαριών.  

 Όλα τα εμφανή σόκορα των μοριοσανίδων θα επενδυθούν με ταινία PVC ή ABS 

πάχους 2mm, με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία PVC ή ABS 

πάχους 0,8mm και θα είναι όμοιας απόχρωσης με τη μελαμίνη των επιμέρους 

τεμαχίων των ερμαριών.  

 Τα πόδια των ερμαρίων θα είναι ρυθμιζόμενα (ρεγουλατόροι).  

 Η σύνδεση των επιμέρους τμημάτων των ερμαριών θα γίνεται αποκλειστικά με 

συνδετικά μεταλλικά φεράμια και ενσωματωμένες μεταλλικές φωλιές και θα 

διασφαλίζουν την απαιτούμενη ανθεκτικότητα στην οριζόντια και κατακόρυφη 

καταπόνηση των ερμαρίων έτσι ώστε αυτά να είναι σταθερά.  

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο κατά την παραλαβή 

και τοποθέτηση των ερμαριών επί τόπου επιπρόσθετες συνδέσεις σταθεροποίησης 

των ξύλινων κατασκευών είτε μεταξύ τους είτε στον τοίχο του χώρου τοποθέτησης. 
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Για την προμήθεια και την προσκόμιση μιας ντουλάπας τύπου Ν1 

ΕΥΡΩ:  ΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ      380,00€                                                                                                          

10.  ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 

Ερμάριο κλειστό συνολικών  διαστάσεων 2,00Χ0,40Χ1,10, με  οκτώ (8) ανεξάρτητες θυρίδες, 

σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας (Σχ 1). Η κάθε θυρίδα έχει  διάσταση 50Χ50 εκ. και 

κλείνει με ανεξάρτητο  ανοιγόμενο φύλλο με κλειδαριά ασφαλείας .   

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από 

μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 18mm, 

κατηγορίας Ε1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 120), με πρόσθετη αμφίπλευρη επίστρωση από 

μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 18mm.  Το ελάχιστο πάχος της πλάτης θα είναι 

τουλάχιστον 08mm. 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη 

σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Τα ερμάρια θα φέρουν μπάζα που θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από 

μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 18mm, κατηγορίας Ε1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 

120), με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, ύψους 7cm.  

 Το φιλμ της επικάλυψης των επιμέρους τμημάτων των ερμαριών (καπάκια, πλαϊνά, 

πλάτες, πόρτες, ράφια και μπάζα) θα έχει απόχρωση Δρύς ανοιχτό, επιλογής της 

υπηρεσίας , οπότε και ο Ανάδοχος θα προσκομίσει δειγματολόγιο στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία προκειμένου να επιλέξει την τελική απόχρωση της μελαμίνης για την 

κατασκευή των ερμαριών.  

 Όλα τα εμφανή σόκορα των μοριοσανίδων θα επενδυθούν με ταινία PVC ή ABS 

πάχους 2mm, με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία PVC ή ABS 

πάχους 0,8mm και θα είναι όμοιας απόχρωσης με τη μελαμίνη των επιμέρους 

τεμαχίων των ερμαριών.  

 Τα πόδια των ερμαρίων θα είναι ρυθμιζόμενα (ρεγουλατόροι).  

 Το κάθε πορτάκι θα έχει  ετικετοθήκη . 

 Θα υπάρχει πρόβλεψη  κλειδιού master που ανοίγει όλες τις κλειδαριές. 
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 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο κατά την παραλαβή 

και τοποθέτηση των ερμαριών επί τόπου επιπρόσθετες συνδέσεις σταθεροποίησης 

των ξύλινων κατασκευών είτε μεταξύ τους είτε στον τοίχο του χώρου τοποθέτησης. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση  ντουλαπιών  8 θέσεων με κλειδαριά 

ΕΥΡΩ:  ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ      520,00€ 

11. ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 

Ερμάριο κλειστό συνολικών  διαστάσεων 1,50Χ0,40Χ2,00, με  δώδεκα (12) ανεξάρτητες 

θυρίδες σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας (Σχ 2). Η κάθε θυρίδα έχει  διάσταση 50Χ50 

εκ. και κλείνει με ανεξάρτητο  ανοιγόμενο φύλλο με κλειδαριά ασφαλείας .   

Τα κατασκευαστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά  είναι ίδια με το 10. ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ 

ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση  ντουλαπιών  12 θέσεων με κλειδαριά 

ΕΥΡΩ:  ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ       640,00€ 

 

12. ΡΑΦΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ 

Ράφια επίτοιχα διαστάσεων 1,20Χ0,30Χ0,40, χωρίς πλάτη, σύμφωνα με το σχέδιο της 

υπηρεσίας (Σχ 3). 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Τα ράφια θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας τριών 

στρώσεων πάχους τουλάχιστον 18mm, κατηγορίας Ε1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 120), με πρόσθετη 

αμφίπλευρη επίστρωση από μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 18mm.  

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη 

σταθερότητα των ραφιών. 

 Το φιλμ της επικάλυψης των επιμέρους τμημάτων των ραφιών θα έχει απόχρωση 

Δρύς ανοιχτό, επιλογής της υπηρεσίας , οπότε και ο Ανάδοχος θα προσκομίσει 

δειγματολόγιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να επιλέξει την τελική 

απόχρωση της μελαμίνης για την κατασκευή των ραφιών.  

 Όλα τα εμφανή σόκορα των μοριοσανίδων θα επενδυθούν με ταινία PVC ή ABS 

πάχους 2mm, με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία PVC ή ABS 

πάχους 0,8mm και θα είναι όμοιας απόχρωσης με τη μελαμίνη των επιμέρους 

τεμαχίων των ραφιών.  
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 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο κατά την 

παραλαβή και τοποθέτηση των ραφιών επί τόπου επιπρόσθετες συνδέσεις 

σταθεροποίησης των ξύλινων κατασκευών είτε μεταξύ τους είτε στον τοίχο του 

χώρου τοποθέτησης. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση  μονάδας ραφιών επίτοιχων  

ΕΥΡΩ:  ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ      85,00€ 

13. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Βιβλιοθήκη διαστάσεων 1,50Χ0,40Χ0,90, με ένα(1) ενδιάμεσο ράφι, σύμφωνα με το σχέδιο 

της υπηρεσίας (Σχ 4).  

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Η βιβλιοθήκη (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη) θα κατασκευαστούν από 

μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 18mm, 

κατηγορίας Ε1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 120), με πρόσθετη αμφίπλευρη επίστρωση από 

μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 18mm.  Το ελάχιστο πάχος της πλάτης θα είναι 

τουλάχιστον 08mm. 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη 

σταθερότητα της βιβλιοθήκης. 

 Η βιβλιοθήκη θα φέρει μπάζα που θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από 

μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18mm, κατηγορίας Ε1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 120), με 

αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, ύψους 7cm.  

 Το φιλμ της επικάλυψης των επιμέρους τμημάτων των ερμαριών (καπάκια, πλαϊνά, 

πλάτες, ράφια και μπάζα) θα έχει απόχρωση Δρύς ανοιχτό, επιλογής της υπηρεσίας, 

οπότε και ο Ανάδοχος θα προσκομίσει δειγματολόγιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

προκειμένου να επιλέξει την τελική απόχρωση της μελαμίνης για την κατασκευή 

των ερμαριών.  

 Όλα τα εμφανή σόκορα των μοριοσανίδων θα επενδυθούν με ταινία PVC ή ABS 

πάχους 2mm, με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία PVC ή ABS 

πάχους 0,8mm και θα είναι όμοιας απόχρωσης με τη μελαμίνη των επιμέρους 

τεμαχίων της βιβλιοθήκης.  

 Τα πόδια της βιβλιοθήκης θα είναι ρυθμιζόμενα (ρεγουλατόροι).  

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο κατά την παραλαβή 

και τοποθέτηση της βιβλιοθήκης  επί τόπου επιπρόσθετες συνδέσεις 
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σταθεροποίησης των ξύλινων κατασκευών είτε μεταξύ τους είτε στον τοίχο του 

χώρου τοποθέτησης. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση  μίας βιβλιοθήκης 

ΕΥΡΩ:  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ      220,00€ 

 

14. ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟ 

Το ντουλάπι διαστάσεων 1,10Χ0,60Χ2,10μ.σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας (Σχ. 5). 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από 

μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 18mm, 

κατηγορίας Ε1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 120), με πρόσθετη αμφίπλευρη επίστρωση από 

μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 18mm.  Το ελάχιστο πάχος της πλάτης θα είναι 

τουλάχιστον 08mm. 

 Οι πόρτες των ερμαριών θα είναι ανοιγόμενες και θα φέρουν κλειδαριά, πόμολα 

και δύο μεντεσέδες χρωμίου ανά φύλλο.  

 Τα πλαϊνά θα φέρουν εσωτερικά διάτρηση για τη μετακίνηση των ραφιών.  

 Κάθε ερμάριο ύψους θα φέρει δύο κινητά καθ’ ύψος ράφια στηριζόμενα σε 

μεταλλικές στάσεις.  

 Τα πλαϊνά θα φέρουν εσωτερικά διάτρηση για τη μετακίνηση των ραφιών. 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη 

σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο έως 40kg ανά 

ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση.  

 Τα ερμάρια θα φέρουν μπάζα που θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από 

μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18mm, κατηγορίας Ε1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 120), με 

αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, ύψους 7cm.  

 Το φιλμ της επικάλυψης των επιμέρους τμημάτων των ερμαριών (καπάκια, πλαϊνά, 

πλάτες, πόρτες, ράφια και μπάζα) θα έχει απόχρωση Δρύς ανοιχτό, επιλογής της 

υπηρεσίας , οπότε και ο Ανάδοχος θα προσκομίσει δειγματολόγιο στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία προκειμένου να επιλέξει την τελική απόχρωση της μελαμίνης για την 

κατασκευή των ερμαριών.  

 Όλα τα εμφανή σόκορα των μοριοσανίδων θα επενδυθούν με ταινία PVC ή ABS 

πάχους 2mm, με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία PVC ή ABS 
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πάχους 0,8mm και θα είναι όμοιας απόχρωσης με τη μελαμίνη των επιμέρους 

τεμαχίων των ερμαριών.  

 Τα πόδια των ερμαρίων θα είναι ρυθμιζόμενα (ρεγουλατόροι).  

 Η σύνδεση των επιμέρους τμημάτων των ερμαριών θα γίνεται αποκλειστικά με 

συνδετικά μεταλλικά φεράμια και ενσωματωμένες μεταλλικές φωλιές και θα 

διασφαλίζουν την απαιτούμενη ανθεκτικότητα στην οριζόντια και κατακόρυφη 

καταπόνηση των ερμαρίων έτσι ώστε αυτά να είναι σταθερά.  

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο κατά την παραλαβή 

και τοποθέτηση των ερμαριών επί τόπου επιπρόσθετες συνδέσεις σταθεροποίησης 

των ξύλινων κατασκευών είτε μεταξύ τους είτε στον τοίχο του χώρου τοποθέτησης. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση  ντουλαπιού για ψυγείο 

ΕΥΡΩ:  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ       380,00€ 

 

15. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1,60Χ0,90 

Το τραπέζι συνεδρίου έχει διαστάσεις 1,60Χ0,90 και αποτελείται από χαλύβδινο σκελετό 

και επιφάνεια από μελαμίνη. 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Οι επιφάνεια εργασίας του τραπεζιού στηρίζεται  σε χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής 

διατομής, διαστάσεων 20Χ40Χ20 χιλ.  

 Τα κάθετα στηρίγματα είναι σε σχήμα Π, σταθερού ύψους 73 εκ., διατομής 

διαστάσεων 45Χ45Χ20 χιλ. και φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0-25 mm.  

 Ο χαλύβδινος σκελετός είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε 

απόχρωση γκρι ανοιχτό .  

 Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μελαμίνη κατηγορίας Ε1 , πάχους 

25 έως 30mm και έχει περιμετρικό σόκορο από ABS πάχους 2mm. 

 Η μελαμίνη θα έχει απόχρωση Δρύς ανοιχτό, επιλογής της υπηρεσίας . Ο 

 Ανάδοχος θα προσκομίσει δειγματολόγιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου 

να επιλέξει την τελική απόχρωση της. 

 Οι τράπεζες συσκέψεων πρέπει να έχουν ευέλικτη προσαρμογή του σκελετού, η 

οποία να επιτρέπει ενιαία (κοινά) κατακόρυφα στηρίγματα μεταξύ των όμορων 

επιφανειών, σε εσοχή από την άκρη της επιφάνειας, ώστε να μην παρεμποδίζονται 

τα πόδια των περιμετρικά καθήμενων. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση  τραπεζιού  συνεδρίου 1,60Χ0,90 
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ΕΥΡΩ:  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ      220,00€ 

 

16. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2,20Χ0,90 

Το τραπέζι συνεδρίου έχει διαστάσεις 2,20Χ0,90 και αποτελείται από χαλύβδινο σκελετό 

και επιφάνεια από μελαμίνη. 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Οι επιφάνεια εργασίας του τραπεζιού στηρίζεται  σε χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής 

διατομής, διαστάσεων 20Χ40Χ20 χιλ.  

 Τα κάθετα στηρίγματα είναι σε σχήμα Π, σταθερού ύψους 73 εκ., διατομής 

διαστάσεων 45Χ45Χ20 χιλ. και φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0-25 mm.  

 Ο χαλύβδινος σκελετός είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, σε 

απόχρωση γκρι ανοιχτό.  

 Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μελαμίνη κατηγορίας Ε1 , πάχους 

25 έως 30mm και έχει περιμετρικό σόκορο από ABS πάχους 2mm. 

 Η μελαμίνη θα έχει απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας . Ο Ανάδοχος θα 

προσκομίσει δειγματολόγιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να επιλέξει 

την τελική απόχρωση της. 

 Οι τράπεζες συσκέψεων πρέπει να έχουν ευέλικτη προσαρμογή του σκελετού, η 

οποία να επιτρέπει ενιαία (κοινά) κατακόρυφα στηρίγματα μεταξύ των όμορων 

επιφανειών, σε εσοχή από την άκρη της επιφάνειας, ώστε να μην παρεμποδίζονται 

τα πόδια των περιμετρικά καθήμενων 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση  τραπεζιού  συνεδρίου  2,20Χ0,90 

ΕΥΡΩ:  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ       350,00€ 

 

17. ΤΡΑΠΕΖΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ 0,90 

Το τραπέζι συνεργασίας  έχει κυκλική επιφάνεια Φ90εκ. από μελαμίνη και χαλύβδινο 

σκελετό . 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Η  επιφάνεια εργασίας του τραπεζιού στηρίζεται  σε κεντρική μεταλλική βάση, 

συνολικού ύψους 70 εκ.,που αποτελείται  από σωλήνα κυκλικής διατομής 

διαμέρτρου  Φ15 εκ. , με ακτινωτά στηρίγματα με ρεγουλατόρους,  στην πάνω 

μεριά, για την έδραση της επιφάνειας  και στην κάτω μεριά κυκλική μεταλλική 
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έδρα, ενισχυμένη με τσιμέντο, διαμέτρου τουλάχιστον Φ 50εκ. ώστε να 

εξασφαλίζεται η μέγιστη σταθερότητα. 

 Η μεταλλική βάση  είναι βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, σε απόχρωση 

γκρι- ανθρακί  , ματ (RAL 7011).  

 Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μελαμίνη κατηγορίας Ε1 , πάχους 

25 έως 30mm με  πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.  

 Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, θερμοκολλημένα με 

κόλλα μη τοξική. 

 Η μελαμίνη θα έχει απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας . Ο Ανάδοχος θα 

προσκομίσει δειγματολόγιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να επιλέξει 

την τελική απόχρωση της. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση  τραπεζιού  συνεδρίου  στρογγυλού  Φ 0,90 

ΕΥΡΩ:  ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ      150,00€ 

 

18. ΤΡΑΠΕΖΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,20Χ0,80 

Το τραπέζι συνεδρίου έχει διαστάσεις 1,20Χ0,80 και αποτελείται από χαλύβδινο σκελετό 

και επιφάνεια από μελαμίνη. 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Οι επιφάνεια εργασίας του τραπεζιού στηρίζεται  σε χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής 

διατομής, διαστάσεων 20Χ40Χ20 χιλ.  

 Τα κάθετα στηρίγματα είναι σε σχήμα Π, σταθερού ύψους 73 εκ., διατομής 

διαστάσεων 45Χ45Χ20 χιλ. και φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0-25 mm.  

 Ο χαλύβδινος σκελετός είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, σε 

απόχρωση γκρι ανοιχτό.  

 Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μελαμίνη κατηγορίας Ε1 , πάχους 

25 έως 30mm και έχει περιμετρικό σόκορο από ABS πάχους 2mm. 

 Η μελαμίνη θα έχει απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας . Ο Ανάδοχος θα 

προσκομίσει δειγματολόγιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να επιλέξει 

την τελική απόχρωση της. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση  τραπεζιού  συνεργασίας  1,20Χ0,80 

ΕΥΡΩ:  ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ       160,00€ 
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19. ΠΑΓΚΑΚΙ 1,20Χ0,40 

Το  παγκάκι χωρίς πλάτη διαστάσεων 1,20Χ0,40 εκ. αποτελείται από μεταλλικό 

σκελετό και κάθισμα από τάβλες σουηδικής ξυλείας.  

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Ο μεταλλικός σκελετός είναι από μορφοσωλήνα γαλβανιζέ 30x30x1,50mm 

βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, σε απόχρωση γκρι- ανθρακί  , ματ (RAL 

7011).  

 Τα πόδια στήριξης φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης  

 το ξύλινο κάθισμα αποτελείται τρεις επάλληλες  τάβλες σουηδικής ξυλείας πλάτους 

12 εκ. και πάχους 3,5 εκ. τοποθετημένες με ενδιάμεση απόσταση 2εκ., βαμμένες με 

ειδικό λάδι εμποτισμού και αδιάβροχο βερνίκι . 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση  του πάγκου   1,20Χ0,40 

ΕΥΡΩ:  ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΑΝΤΑ      130,00€ 

 

20. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 10 ΘΕΣΕΩΝ  0,80Χ0,40Χ2,00 

Τα μεταλλικά ερμάρια μαθητών έχουν  10 αυτόνομες  θέσεις  φύλαξης   με κλειδαριά και 

συνολικές διαστάσεις  0,80Χ0,40Χ2,00μ. (Σχ. 6) 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα μεταλλικά ερμάρια είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα D.C.P. , πάχους 0,8 

mm, συγκολλημένη  και βαμμένη με  βαφή  εποξική, ηλεκτροστατική υγρής 

μορφής.  

 Το πλάισιο και τα διαχωριστικά των θέσεων έχουν  χρώμα γκρι ανοικτό (υπόλευκο) 

σε κωδικό ral 7035, και τα πορτάκια είναι χρωματιστά , σε αποχρώσεις  επιλογής 

της υπηρεσίας . Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει χρωματολόγιο με τα διαθέσιμα 

χρώματα  στη Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να επιλέξει.  

 Οι πλαϊνές επιφάνειες έχουν τρύπες για να ενώνονται μεταξύ τους σε παράλληλη 

διάταξη.  

 Η κάθε πόρτα έχει θυρίδα εξαερισμού και ετικετοθήκη. 

 Κάθε πόρτα  διαθέτει εξωτερικά κλειδαριά με δύο κλειδιά και πόμολο με υποδοχή 

για λουκέτο.          

 Τα πόδια της ιματιοθήκης  είναι γαλβανιζέ  ρυθμιζόμενα (ρεγουλατόροι).  
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 Το άνοιγμα των θυρών είναι 180 μοιρών 

 Για την προμήθεια και την προσκόμιση  του μεταλλικού ερμαρίου 0,80Χ0,40Χ2,00 

ΕΥΡΩ:  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ      350,00€ 

 

21. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟΥ 6 ΘΕΣΕΩΝ 

Η μεταλλική ιματιοθήκη έχει 6  αυτόνομες  θέσεις  φύλαξης   με κλειδαριά  και συνολικές 

διαστάσεις 0,80Χ0,40Χ2,00μ. (Σχ. 7) 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Η ιματιοθήκη είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα D.C.P. , πάχους 0,8 mm, 

συγκολλημένη  και βαμμένη με  βαφή  εποξική ηλεκτροστατική υγρής μορφής  

 Το πλάισιο και τα διαχωριστικά των θέσεων έχουν  χρώμα γκρι ανοικτό (υπόλευκο) 

σε κωδικό ral 7035, και τα πορτάκια είναι χρωματιστά , σε αποχρώσεις  επιλογής 

της υπηρεσίας . Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει χρωματολόγιο με τα διαθέσιμα 

χρώματα  στη Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να επιλέξει.  

 Οι πλαϊνές επιφάνειες έχουν τρύπες για να ενώνονται μεταξύ τους σε παράλληλη 

διάταξη.  

 Τα πορτάκια έχουν θυρίδες εξαερισμού και ετικετοθήκη. 

 Κάθε πορτάκι  διαθέτει εξωτερικά κλειδαριά με δύο κλειδιά και πόμολο με 

υποδοχή για λουκέτο. 

 Τα πόδια της ιματιοθήκης  είναι γαλβανιζέ  ρυθμιζόμενα (ρεγουλατόροι).  

 Το άνοιγμα των θυρών είναι 180 μοιρών 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση  της  μεταλλικής ιματιοθήκης αποδυτήριου  

6 θέσεων: 

 

ΕΥΡΩ:  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ      280,00€ 

 

22. ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟΥ 1,50Χ0,40 

Ο πάγκος αποδυτηρίου  διαστάσεων 1,50Χ0,40 εκ. αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και 

κάθισμα από τάβλες σουηδικής ξυλείας (Σχ. 8).  
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Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Ο μεταλλικός σκελετός είναι από μορφοσωλήνα γαλβανιζέ 30x30x1,50mm 

βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, σε απόχρωση γκρι- ανθρακί  , ματ (RAL 

7011).  

 Τα πόδια στήριξης φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης  

 Το ξύλινο κάθισμα αποτελείται τρεις επάλληλες  τάβλες σουηδικής ξυλείας πλάτους 

12 εκ. και πάχους 3,5 εκ. τοποθετημένες με ενδιάμεση απόσταση 2εκ., βαμμένες με 

ειδικό λάδι εμποτισμού και αδιάβροχο βερνίκι . 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση πάγκου  αποδυτήριου 1,50Χ0,40μ. 

ΕΥΡΩ:  ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ      150,00€ 

 

23. ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟΥ 1,20Χ0,40 

Ο πάγκος αποδυτηρίου  διαστάσεων 1,20Χ0,40 εκ. αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και 

κάθισμα από τάβλες σουηδικής ξυλείας.  

 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Ο μεταλλικός σκελετός είναι από μορφοσωλήνα γαλβανιζέ 30x30x1,50mm 

βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, σε απόχρωση γκρι- ανθρακί  , ματ (RAL 

7011).  

 Τα πόδια στήριξης φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης  

 Το ξύλινο κάθισμα αποτελείται τρεις επάλληλες  τάβλες σουηδικής ξυλείας πλάτους 

12 εκ. και πάχους 3,5 εκ. τοποθετημένες με ενδιάμεση απόσταση 2εκ., βαμμένες με 

ειδικό λάδι εμποτισμού και αδιάβροχο βερνίκι . 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση πάγκου  αποδυτήριου 1,20Χ0,40μ. 

ΕΥΡΩ:  ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ      130,00€ 
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24. ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

Οι επιδαπέδιες κρεμάστρες  είναι  επαγγελματικού τύπου , μεταλλικές , τροχήλατες. 

 

 

 Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 

 Η οριζόντια μπάρα συμπεριλαμβάνει 2 προεκτάσεις των 35cm η κάθε μία. 

  Μεταλλικές ρόδες με φρένο 80mm.  

 Ρυθμιζόμενο ύψος: 110-200 cm. & ρυθμιζόμενο μήκος 100-170 cm.  

 Μέγιστο φορτίο: 60kg.  

 Εύκολη μεταφορά & αποθήκευση. 

 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση κρεμάστρας ρούχων βαρέως τύπου 

ΕΥΡΩ:  ΕΒΔΟΝΗΝΤΑ       70,00€ 

 

25. ΚΑΝΑΠΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΘΕΣΙΟΣ 

Ο καναπές είναι δυο θέσεων διαστάσεων max 1,35Χ0,70,με πλάτη , χωρίς μπάτσα ή με 

στενά μπράτσα (max 10 cm). 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 Ο σκελετός του καναπέ ( πλάτη, τα μπράτσα και η τραβέρσα)   είναι 

κατασκευασμένος  από ξύλο .  

 Όλα τα στοιχεία είναι επικαλυμμένα με χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής 

πυκνότητας  και αντοχής 

 Η  ταπετσαρία είναι από PU συνθετικό δέρμα (δερματίνη) βραδύκαυστο, 

αδιάβροχο, αλέκιαστο, οικολογικο, αντηβακτηριακό, ανθεκτικό στη φθορά, με 

ευκολία στο καθάρισμα,  χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. ο Ανάδοχος θα 

προσκομίσει δειγματολόγιο στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να 

επιλέξει την τελική απόχρωση. 

 Ο καναπές στηρίζεται σε πόδια από 

ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα κυκλικής ή 

τετράγωνης διατομής, με  ειδικά πέλματα 

από πολυαμίδιο. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση πάγκου  

αποδυτήριου 1,20Χ0,40μ. 
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ΕΥΡΩ:  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ      250,00€ 

 

26. ΚΑΝΑΠΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ 

Ο καναπές είναι δυο θέσεων διαστάσεων 2,00Χ0,80, με πλάτη και  με στενά μπράτσα (max 

10 cm). 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά 

 H πλάτη, τα μπράτσα και η τραβέρσα είναι κατασκευασμένα από ξύλο.  

 Όλα τα στοιχεία είναι επικαλυμμένα με χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη υψηλής 

πυκνότητας  και αντοχής 

 Η  ταπετσαρία είναι από PU συνθετικό δέρμα (δερματίνη) βραδύκαυστο, 

αδιάβροχο, αλέκιαστο, οικολογικο, αντηβακτηριακό, ανθεκτικό στη φθορά, με 

ευκολία στο καθάρισμα,  χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. ο Ανάδοχος θα 

προσκομίσει δειγματολόγιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να 

επιλέξει την τελική απόχρωση. 

 Ο καναπές στηρίζεται σε πόδια από ανοξείδωτο χαλυβδοσωλήνα κυκλικής ή 

τετράγωνης διατομής, με  ειδικά πέλματα από πολυαμίδιο. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση πάγκου  αποδυτήριου 1,20Χ0,40μ. 

ΕΥΡΩ:  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ      350,00€ 

 

27. ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΟΤΡΑ  4,35Χ0,40Χ2,10 

Η ξυλοκατασκευή αποτελείται από  ντουλάπια αποθήκευσης και πόρτα, σύμφωνα με το 

σχέδιο της υπηρεσίας (Σχ.9). 

Τα ντουλάπια αποθήκευσης έχουν συνολική διάσταση 3,30Χ0,40Χ2,10 έχουν δύο φύλλα και 

κλειδαριά. Εσωτερικά περιέχουν πέντε (5) ράφια. Οι διαστάσεις των ντουλαπιών  είναι  

1,10x0,40x2,00μ. 

Η πόρτα είναι ξύλινη πρεσσαριστή και έχει διάσταση 1,00Χ2,10 

 

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

Ντουλάπια αποθήκευσης 

 Τα ντουλάπια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν 

από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 

18mm, κατηγορίας Ε1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 120), με πρόσθετη αμφίπλευρη επίστρωση από 
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μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 18mm.  Το ελάχιστο πάχος της πλάτης θα είναι 

τουλάχιστον 18mm. 

 Οι πόρτες των ερμαριών θα είναι συρόμενεςωκαι θα φέρουν κλειδαριά και 

πόμολα.  

 Τα πλαϊνά θα φέρουν εσωτερικά διάτρηση για τη μετακίνηση των ραφιών.  

 Κάθε ερμάριο ύψους 2,00 m θα φέρει δύο σταθερά ράφια που θα συνδέονται με 

τα πλαϊνά με συνδετικά μεταλλικά φεράμια και τρία κινητά καθ’ ύψος ράφια 

στηριζόμενα σε μεταλλικές στάσεις.  

 Τα πλαϊνά θα φέρουν εσωτερικά διάτρηση για τη μετακίνηση των ραφιών 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη 

σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο έως 40kg ανά 

ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση.  

 Τα ερμάρια θα φέρουν μπάζα που θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από 

μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους τουλάχιστον 18mm, κατηγορίας Ε1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 

120), με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης, ύψους 7cm.  

 Το φιλμ της επικάλυψης των επιμέρους τμημάτων των ερμαριών (καπάκια, πλαϊνά, 

πλάτες, πόρτες, ράφια και μπάζα) θα έχει απόχρωση Δρύς ανοιχτό, επιλογής της 

υπηρεσίας , οπότε και ο Ανάδοχος θα προσκομίσει δειγματολόγιο στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία προκειμένου να επιλέξει την τελική απόχρωση της μελαμίνης για την 

κατασκευή των ερμαριών.  

 Όλα τα εμφανή σόκορα των μοριοσανίδων θα επενδυθούν με ταινία PVC ή ABS 

πάχους 2mm, με κατάλληλο φινίρισμα, ενώ τα μη εμφανή με ταινία PVC ή ABS 

πάχους 0,8mm και θα είναι όμοιας απόχρωσης με τη μελαμίνη των επιμέρους 

τεμαχίων των ερμαριών.  

 Τα πόδια των ερμαρίων θα είναι ρυθμιζόμενα (ρεγουλατόροι).  

 Η σύνδεση των επιμέρους τμημάτων των ερμαριών θα γίνεται αποκλειστικά με 

συνδετικά μεταλλικά φεράμια και ενσωματωμένες μεταλλικές φωλιές και θα 

διασφαλίζουν την απαιτούμενη ανθεκτικότητα στην οριζόντια και κατακόρυφη 

καταπόνηση των ερμαρίων έτσι ώστε αυτά να είναι σταθερά.  

 Τα ντουλάπια συνδέονται μεταξύ τους με  επιπρόσθετες μεταλλικές συνδέσεις 

σταθεροποίησης και τοποθετούνται, εν σειρά, κάθετα στην μεγάλη διάσταση της 

αίθουσας  και περίπου στο μέσον αυτής ,σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας , 
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προκειμένου η αίθουσα να διαχωριστεί σε δυο επιμέρους χώρους. Σε συνέχεια των 

ντουλαπιών τοποθετείται ξύλινη πόρτα.  

Ξύλινη πόρτα 

 Το φύλλο της πόρτας  είναι πρεσσαριστό με πλήρωση χαρτοκυψέλης και 

περιμετρικό σκελετό λευκής ξυλείας ενισχυμένο στα σημεία της κλειδαριάς.  

 Η κάσα είναι κατασκευασμένη από αντικολλητή ξυλεία λεύκης, έχει διατομή 

13Χ4cm και ίσια σχεδίαση.  

 Τα αρμοκάλυπτρα είναι κατασκευασμένα από ξυλεία λεύκης 

 Οι πόρτες φέρουν στο κάσωμα λάστιχο για καλύτερη ηχομόνωση και εφαρμογή. 

Επίσης φέρουν 3 μεντεσέδες τύπου anuba, κλειδαριά τύπου patent και αντίκρισμα 

κατασκευασμένα από χάλυβα και σε χρώμα χρυσό ή χρωμέ. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο, κατά την παραλαβή και 

τοποθέτηση της  ξυλοκατασκευής , επί τόπου επιπρόσθετες συνδέσεις σταθεροποίησης 

μεταξύ των επιμέρους ξύλινων κατασκευών και στον τοίχο του χώρου τοποθέτησης. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση πάγκου  αποδυτήριου 1,20Χ0,40μ. 

ΕΥΡΩ:  ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ      2.200,00€ 

 

Η προμήθεια περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης 

των διαχωριστικών και των εξαρτημάτων αυτών, επί τόπου, σε πλήρη και σωστή λειτουργία. 

Ειδικότερα : 

1. Τα υλικά, εργαλεία, εξαρτήματα και μικροϋλικά, που απαιτούνται για την κατασκευή 

και τοποθέτηση των κατασκευών . 

2. Όλα τα απαιτούμενα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του εργοστασίου 

από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν υποστεί όλες τις δοκιμασίες που 

προδιαγράφονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς (ηχομόνωση , πυρασφάλεια) . 

Επίσης θα συνοδεύονται με πλήρη τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και με 

οδηγίες εφαρμογής και συντήρησής των. Όλα τα υλικά θα τύχουν της απολύτου 

εγκρίσεως της επίβλεψης. Οι οίκοι παραγωγής των υλικών θα διαθέτουν ISO 9001. 

3. Όλοι οι µηχανισµοί λειτουργίας και στήριξης (µηχανισµοί ανοίγματος, ανάκλισης, 

κύλισης συρόμενων, μεντεσέδες, αντικρίσματα κ.λ.π.) θα είναι αναγνωρισμένης 

εταιρείας (π.χ. GU, GIESSE, ROTO κ.λ.π),. Επίσης θα είναι κατάλληλοι για τις 

διαστάσεις, βάρος και κίνηση του πτυσσόμενου διαχωριστικού. 
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 Υποχρεώσεις αναδόχου  

1. Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, 

στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, συσκευασμένα 

έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση 

χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς 

επίσης και γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου (μοντέλου) και θα πληρούν τις 

προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. 

2. Πριν την παραγγελία κατασκευής των επίπλων και των κατασκευών εγκατάστασης 

θα πρέπει να επιμετρηθεί επακριβώς ο χώρος εγκατάστασης ώστε να διασφαλιστεί 

η σωστή εγκατάσταση των επίπλων στον υπάρχοντα χώρο και να ληφθούν υπόψη 

τυχόν περιορισμοί (π.χ. καλοριφέρ). 

 

3.  Όλα τα προσφερόμενα είδη θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη 

του προμηθευτή και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός 

ωραρίου.  

4. . Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των 

ειδών, το κόστος προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, 

εγκατάστασης και ρύθμισης των προσφερόμενων ειδών.  

5.  Ο προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των 

ειδών που προμηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς 

καθυστέρηση με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αποφαίνεται 

την περίοδο αυτή εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται 

από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη 

σχεδίαση ή στην υλοποίηση. 

O ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα τιμολόγια στη Δ.Τ.Υ., εντός της προθεσμίας 

που θα ορίζεται στη σύμβαση.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις  (4) 

μήνες από την υπογραφή της. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ  

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή/μονάδας Αξία (€) 
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1 Γραφείο εργασίας 

1,20Χ0,60 

Τεμ. 4 170 680 

2 Γραφείο εργασίας 

1,40Χ0,60 

Τεμ. 11 200 2.200 

3 Καρέκλα εργασίας 

τροχήλατη με μπράτσα 

Τεμ. 13 220 2.860 

4 Καρέκλες συνεργασίας 

με μπράτσα 

Τεμ. 25 50 1.250 

5 Καρέκλες συνεργασίας 

χωρίς μπράτσα 

Τεμ. 32 45 1.440 

6 Καρέκλες σεμιναρίου με 

αναλόγιο  

Τεμ. 40 60 2.400 

7 Συρταριέρα  γραφείου 

τροχήλατη 

Τεμ. 11 70    770 

8 *Ντουλάπια Ν2 
1,20Χ0,40Χ1,20 

Τεμ. 3 275 825 

9 *Ντουλάπα Ν1 

1,20Χ0,40Χ2,00 

Τεμ. 8 380 3.040 

10 *Ντουλάπια  

8 θέσεων  

με κλειδαριά 

2,00Χ0,40Χ1,10 

Τεμ. 1 520 520 

11 *Ντουλάπια  
12 θέσεων  

με κλειδαριά 

1,50Χ0,40Χ2,00 

Τεμ. 1 640 640 

12 *Ράφια επίτοιχα  

1,20Χ0,30Χ0,40 

Τεμ. 4 85 340 

12 *Βιβλιοθήκη 

1,50Χ0,40Χ0,90 

Τεμ. 3 220 660 

14 *Ντουλάπι για μικρό 

ψυγείο 

1,10Χ0,60Χ2,10 

Τεμ. 1 380 380 

15 Τραπέζι συνεδρίου 

1,60Χ0,90 

Τεμ. 4 220 880 

16 Τραπέζι συνεδρίου 

2,20Χ0,90 
Τεμ. 1 350 350 
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17 Τραπέζι  συνεργασίας 

στρογγυλό  

Φ 0,90 

Τεμ. 4 

 

150 600 

18 Τραπέζι  συνεργασίας 

1,20Χ0,80 

Τεμ. 4 160 640 

19 Παγκάκι  

1,20Χ0,40 

Τεμ. 6 130 780 

20 

Μεταλλικά Ερμάρια 

μαθητών με κλειδαριά 

10 θέσεων 

0,80Χ0,40χ2,00 

Τεμ. 30 350 10.500 

21 
Μεταλλική Ιματιοθήκη 

αποδυτηρίου 6 θέσεων 

0,80Χ0,50Χ2,00 

Τεμ. 3 280 840 

22 Πάγκος αποδυτηρίου 

1,50Χ0,40 

Τεμ. 2 150 300 

23 Πάγκος αποδυτηρίου 

1,20Χ0,40 

Τεμ. 1 130 130 

24 Κρεμάστρες ρούχων 

βαρέως τύπου 

Τεμ. 6 70 420 

25 Καναπές γραφείου 

διθέσιος 

Τεμ. 1 250 250 

26 Καναπές αναρρωτήριου 

τριθέσιος 

Τεμ. 1 350 350 

27 
* Ξυλοκαταασκευή με 

ντουλάπια αποθήκευσης 

& πόρτα 

Τεμ. 1 2.200 2.200 

                                                                                                        ΔΑΠΑΝΗ                                                                                                                   36.245,00 

                                                                                                         ΦΠΑ 24%                                                                                                                   8.698,80 

                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                  44.943,80 

 

 

Αμπελόκηποι, 20.11.2020 

 

Η Συντάξασα 

                                               Μαρίνου Μαρία               

     Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ  με Β’ β  

 

 

 

 

2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΙΠΛΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  

ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 
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30.7133,02 (ΣΑΤΑ) 

60.71335.01 ΟΠΣ 5001675 – ΣΑ ΕΠ0081- ΣΑΕ 2016ΕΠ00810084 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια επίπλων γραφείου προκειμένου να 

καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες του Δήμου.  

Η ανάθεση θα γίνει με διαγωνισμό, σύμφωνα με τον νόμο  4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Η χρηματοδότηση του έργου θα 

γίνει από ΣΑΤΑ και από ΣΑ ΕΠ0081- ΣΑΕ 2016ΕΠ00810084 . Με την υπ΄αρ. 30/2021 Απόφαση 

του Δημοτικού συμβουλίου ψηφίστηκε πίστωση 45.036,80€ στον Κ.Α. 30.7133,02 (ΣΑΤΑ) και  

με την απόφαση της ΟΕ έγινε εξειδίκευση της πίστωσης με ποσό 4.364,80 € από  τον ΚΑ 

60.7135.01 με τίτλο « Λοιπός εξοπλισμός: Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ» - ΟΠΣ 

5001675 – ΣΑ ΕΠ0081- ΣΑΕ 2016ΕΠ00810084. 

O ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα τιμολόγια στη Δ.Τ.Υ., εντός της προθεσμίας που θα 

ορίζεται στη σύμβαση.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις μήνες (4) μήνες από 

την υπογραφή της. 

Συγκεκριμένα προβλέπονται:  

Α) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Γενικός γραμματέας 

1.  στρόγγυλο τραπέζι συνεδρίου ( 1 τεμ.) 

2.  σταθερή καρέκλα με μπράτσα  (1 τεμ.) 

3.  σταθερές καρέκλες χωρίς μπράτσα (5 τεμ.)     

4. ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και κλειδαριά (1 τεμ.)     

Γραφείο ΔΟΥ 

1. Ντουλάπα ανοιγόμενη με κλειδαριές (1 τεμ.) 

2. Καρέκλες γραφείου περιστρεφόμενες με μπράτσα (11 τεμ.) 

Γραφείο Εσόδων & Δημ. Περιουσίας  

1. Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και  κλειδαριές (1 τεμ.) 

2. Ντουλάπα δίφυλλη με ανοιγόμενες πόρτες και  κλειδαριές (1 τεμ.) 

3. Καρέκλα γραφείου περσιστρεφόμενη με μπράτσα ( 1 τεμ.) 

Γραφείο μισθοδοσίας 
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1. Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και  κλειδαριές (3 τεμ.) 

Τμήμα Ταμείου 

1. Γωνιακό γραφείο με πλαϊνό (1 τεμ.) 

2. Ντουλάπα με κλειδαριές και ενσωματωμένο χρηματοκιβώτιο (1 τεμ.) 

Φωτοτυπίες 

1. Σύνθεση πάγκου με ράφια ( 1 τεμ.) 

Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου 

1. Πτυσσόμενα τραπέζια  (3 τεμ.) 

Τμ. Διοίκησης & Διαχ/σης Ανθρ. Δυναμικού 

1. Ντουλάπα με συρόμενες πόρτες και κλειδαριές (4 τεμ.) 

2. Ντουλάπα με ανοιγόμενες  πόρτες και κλειδαριές (1 τεμ.) 

3. Καρέκλες γραφείου περιστρεφόμενες με μπράτσα (2 τεμ.) 

 Θυρωρείο/Κουζίνα 

1. Αντικατάσταση κλειδαριών σε εννιαία κλειδαριά με κοινό κλειδί πασπαρτού για τις 

δίφυλλες ντουλάπες με πάνω/κάτω φύλλο (10 τεμ.) 

 

Β) ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

1. Ντουλάπα με ανοιγόμενες  πόρτες και κλειδαριές (1τεμ.) 

Α) Βιβλιοθήκη Μενεμένης 

1. Ντουλάπα με ανοιγόμενες  πόρτες και κλειδαριές (1τεμ.) 

 

Γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΙΝΗΣΗ 

1. 1 γραφείο γωνία (1τεμ.) 

2. 2 γραφεία (2τεμ.) 

3. 3 καρέκλες γραφείου (3 τεμ.) 

4. 5 συρταριέρες (5 τεμ.) 

5. Ντουλάπα με ανοιγόμενες  πόρτες και κλειδαριές (2 τεμ.) 

 

Δ) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΟΦΟΥΛΗΣ & ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  

(ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ) 
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1. Εξοπλισμός ραφιών (Dexion) αρχείου [Διαμέρισμα Σοφούλη] 

2. Δημιουργία ¨κλειστού¨ χώρου με πόρτα και εξοπλισμός ραφιών 

(σιδηροκατασκευής) αρχείου [Στρατόπεδο Μεγ. Αλεξάνδρου] 

 

Ε) ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 

1. Εξοπλισμός ραφιών (Dexion) αρχείου 

ΣΤ) ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ 

1.  καρέκλες γραφείου περιστρεφόμενες με μπράτσα (7 τεμ.) 

2.  ντουλάπες με ανοιγόμενες  πόρτες και κλειδαριές ( 4 τεμ.) 

3.  σταθερές καρέκλες χωρίς μπράτσα (20 τεμ.) 

Ζ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Γραφεία (2τεμ.) 

2.  Καρέκλες γραφείου περιστρεφόμενες με μπράτσα (2τεμ.) 

3. Καρέκλες επισκεπτών χωρίς μπράτσα (4 τεμ.) 

4. Ντουλάπες με ανοιγόμενες  πόρτες και κλειδαριές ( 2 τεμ.) 

5. Καλόγεροι γραφείου (3 τεμ.) 

6. συρταριέρα γραφείου (1 τεμ.) 

 

Η) ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

1. Συρταριέρα (1 τεμ.) 

 

Θ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

1. Γραφεία (2 τεμ.) 

2. Καρέκλες γραφείου περιστρεφόμενες με μπράτσα (2 τεμ.) 

3. σταθερές καρέκλες χωρίς μπράτσα (4 τεμ.) 

4. ντουλάπα με ανοιγόμενες  πόρτες και κλειδαριές (1 τεμ.) 

5. συρταριέρα γραφείου (1 τεμ.) 

6. Καλόγερος γραφείου (1 τεμ.) 

Ι) ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΊΑΣ 

1.  πάγκος (2τεμ.) 

2. ντουλάπα με ανοιγόμενες  πόρτες και κλειδαριές (2 τεμ.) 

3. συρταριέρα γραφείου (1 τεμ.) 
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Τα έπιπλα θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου. Τα προσφερόμενα υλικά θα 

συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE καθώς και πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του 

εργοστασίου κατασκευής τους. 

Γραφείο μισθοδοσίας 

1. Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και  κλειδαριές (2 τεμ.) 

2. Ντουλάπα με συρρόμενες πόρτες και  κλειδαριές (1 τεμ.) 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

AA ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΩΡΟΣ ΤΟΠOΘΕΤ 

1 Σταθερή καρέκλα  

 με μπράτσο 
 1 Δημαρχείο Αμπελοκήπων-

Γεν.Γραμματέας 

   Σύνολο: 1  

2 Σταθερή καρέκλα χωρίς 

μπράτσα 
 5 Δημαρχείο Αμπελοκήπων-

Γεν.Γραμματέας 

 Σταθερή καρέκλα χωρίς 

μπράτσα 
 20 Πολυϊατρείο 

 Σταθερή καρέκλα χωρίς 

μπράτσα 
 4 Κοινων.Υπηρεσία 

 Σταθερή καρέκλα χωρίς 

μπράτσα 
 4 Παραρτ.Ρομά Κέντρου  

Κοινότητας. 

   Σύνολο: 33  

3 Καρέκλα γραφείου  

περιστρ. με μπράτσα 
 11 Γραφείο ΔΟΥ 

 Καρέκλα γραφείου  

περιστρ. με μπράτσα 

 1 Γραφείο Εσοόδων & 

δημ.Περιουσ 

 Καρέκλα γραφείου  

περιστρ. με μπράτσα 

 2 Τμ. Διοικ. & Διαχ. Ανθρ. 

Δυναμικού 

 Καρέκλα γραφείου  

περιστρ. με μπράτσα 

 3 Γραφείο Καθαρ.- Κίνηση 

 Καρέκλα γραφείου  

περιστρ. με μπράτσα 

 7 Πολυϊατρείο 

 Καρέκλα γραφείου  

περιστρ. με μπράτσα 

 2 Κοινων.Υπηρεσία 

 Καρέκλα γραφείου  

περιστρ. με μπράτσα 

 2 Παραρτ.Ρομά Κέντρου 

Κοινότ. 

   Σύνολο: 28  

4 Στρογγυλό τραπέζι συνεδρίου1,15μ διαμ. 1 Δημαρχείο Αμπελοκήπων-

Γεν.Γραμματέας 

   Σύνολο: 1  

5 Πτυσσόμενο τραπέζι 1,60x0,80 3 Αίθουσα Δημ.συμβ. 

   Σύνολο: 3  

6 Γωνιακό Γραφείο 1,70x1,40 1 Τμήμα ταμείου 

 Γωνιακό Γραφείο  1 Γραφείο Καθαρ.- Κίνηση 

   Σύνολο: 2  

7 Γραφείο 1,40 x 0,70 2 Γραφείο Καθαρ.- Κίνηση 

 Γραφείο  2 Παραρτ.Ρομά Κέντρου 

Κοινότ. 

 Γραφείο 1,40 x 0,70 2 Κοινων.Υπηρεσία 

   Σύνολο: 6  

8 Πάγκος 2,40x0,70 2 Αρχείο Πολεοδομίας 

   Σύνολο: 2  

9 Ντουλάπα με συρρόμενες 

πόρτες και  με κλειδαριά 
3,70x0,35 x 2,20 1 Τμ. Διοικ. & Διαχ. Ανθρ. 

Δυναμικού 

10 Ντουλάπα με συρρόμενες 

πόρτες και  με κλειδαριά 
4,30x0,35 x 2,60 2 Τμ. Διοικ. & Διαχ. Ανθρ. 

Δυναμικού 
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11 Ντουλάπα με συρρόμενες 

πόρτες και  με κλειδαριά 
2,20x0,45 x 2,10 1 Τμ. Διοικ. & Διαχ. Ανθρ. 

Δυναμικού 

12 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  
κλειδαριά 

2,80x0,45 x 2,60 1 Τμ. Διοικ. & Διαχ. Ανθρ. 

Δυναμικού 

13 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  
κλειδαριά 

3,60 x0,40 x 2,40 1 Γραφείο ΔΟΥ 

14 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  
κλειδαριά 

2,70 x0,40 x 2,20 1 Γραφείο Εσοόδων & 

δημ.Περιουσ 

15 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  
κλειδαριά 

0,90 x0,45 x 2,50 1 Γραφείο Εσοόδων & 

δημ.Περιουσ 

 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  

κλειδαριά 

0,90 x0,45 x 2,50 1 Γραφείο Μισθοδοσίας 

   Σύνολο: 2  

16 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  
κλειδαριά 

0,80x0,45x1,00 1 Τμ. Διοικ. & Διαχ. Ανθρ. 

Δυναμικού 

 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  
κλειδαριά 

 2 Γραφείο Καθαρ.- Κίνηση 

   Σύνολο: 3  

17 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 
πόρτες και  με  
κλειδαριά 

3,00 x0,45x1,80 1 B’ Παιδική Βιβλ. 

   Σύνολο: 1  

18 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  
κλειδαριά 

0,80 x0,45x1,60 1 Βιβλιοθήκη Μενεμένης 

 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  
κλειδαριά 

 4 Πολυϊατρείο 

 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  
κλειδαριά 

 2 Κοινων.Υπηρεσία 

 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  
κλειδαριά 

 1 Παραρτ.Ρομά Κέντρου 

Κοινότ. 

 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  
κλειδαριά 

 2 Αρχείο Πολεοδομίας 

   Σύνολο: 10  

19 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  
κλειδαριά 

1,40 x0,45x2,10 1 Δημαρχείο Αμπελοκήπων-

Γεν.Γραμματέας 

 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και  με  

1,40 x0,45x2,10 2 Γραφείο Μισθοδοσίας 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -  ΑΡΘΡΑ 

 

1.Σταθερή καρέκλα με  μπράτσο 

Α.  Γενική Περιγραφή: κάθισμα επισκεπτών σταθερό με πόδια και μπράτσα. 

B.  Διαστάσεις: ολικό ύψος από το δάπεδο: 85-95 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από 

δάπεδο: 42-52 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ (±5 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*50 

(±5 εκ).  

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με πόδια και μπράτσα.   

 Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 

m ή 15*30 mm, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη 

κλειδαριά 

   Σύνολο: 3  

20 Ντουλάπα με κλειδαριά και 
ενσωματωμένο 

χρηματοκιβώτιο 

4,10x0,45 x 2,40 1 Τμήμα ταμείου 

   Σύνολο: 1  

21 Καλόγερος  3 Κοινων.Υπηρεσία 

 Καλόγερος  1 Παραρτ.Ρομά Κέντρου 
Κοινότ. 

   Σύνολο: 4  

22 Συρταριέρα γραφείου  1 Κοινων.Υπηρεσία 

 Συρταριέρα γραφείου  1 Παντοπωλείο 

 Συρταριέρα γραφείου  1 Παραρτ.Ρομά Κέντρου Κοινότ

 Συρταριέρα γραφείου  5 Γραφείο Καθαρ.- Κίνησης 

 Συρταριέρα γραφείου  1 Αρχείο Πολεοδομίας 

   Σύνολο: 9  

23 Ειδικη κατασ.(φωτοτυπ)  1 Φωτοτυπίες(Δημαρχείο) 

24 Dexion  1 Τμήμα Αθλητισμού(Δημ 

Στάδιο Αμπελοκήπων) 

25  0,90x0,30x2,00 8 (Τμήμα Ταμείου) 
Διαμέρισμα Σοφούλης & 

Στρατ. Μ Αλεξ. 

26 
 

 1,20x0,30x2,00 29 (Τμήμα Ταμείου) 
Διαμέρισμα Σοφούλης & 

Στρατ. Μ Αλεξ. 

27 Αντικατάσταση κλειδαριών  10 Θυρωρείο-Κουζίνα 

   Σύνολο: 10  
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διαδικασία φωσφάτωσης και απολάδωσης σε χρώμα μαύρο ή νίκελ. .  Στα 

σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από 

πολυπροπυλένιο. 

 Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται  (βιδώνεται) η έδρα του 

καθίσματος και η πλάτη.  Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό 

κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο 

τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο 

επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του 

καθίσματος.   

 Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο .  Θα είναι 

κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας.  

 Η εσωτερική επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή 

διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m3 και 

πάχους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m3 και πάχους 40 mm. 

 Η επένδυση θα είναι από αντιιδρωτικό βραδύκαυστό ύφασμα χρώματος 

επιλογής της υπηρεσίας.  

 Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

καθίσματα να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός καθίσματος 

ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                                                                           50 €           

 

2.Σταθερή καρέκλα χωρίς μπράτσα 

Α.  Γενική Περιγραφή: κάθισμα επισκεπτών σταθερό με πόδια και χωρίς μπράτσα. 

B.  Διαστάσεις: ολικό ύψος από το δάπεδο: 85-95 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από 

δάπεδο: 42-52 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις έδρας: 45*55 εκ (±5 εκ), διαστάσεις πλάτης: 45*50 

(±5 εκ).  

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με πόδια και χωρίς μπράτσα.   

 Ο σκελετός θα είναι από μασίφ ατσάλι διατομής 10 χιλ. επιχρωμιωμένος. Στα 

σημεία επαφής του σκελετού με το δάπεδο θα υπάρχουν ελαστικά πέλματα, 
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αντιολισθητικά ώστε να στηρίζεται σταθερά και να αποφεύγονται φθορές από 

την τριβή μετάλλου – δαπέδου.. 

 Ο σκελετός της έδρας και πλάτης θα έχει ανατομική μορφή και θα είναι 

σύμφωνος με τις κλασσικές διαστάσεις της ανθρωπομετρίας. Ο σκελετός της 

έδρας και πλάτης θα κατασκευαστεί από μίγμα πολυπροπυλενίου εργονομικής 

μορφής, σύμφωνα με τους κανόνες της ανατομίας και εργονομίας και φέρει 

διατομές νευρώσεις για μεγάλη αντοχή.   

 Το κάθισμα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά την 

σχεδίαση, την λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική 

εμφάνιση του. Επίσης η όλη διαμόρφωση του καθίσματος είναι ανατομική 

κατάλληλο για πολύωρη εργασία. Η επένδυση θα είναι από αντιιδρωτικό 

βραδύκαυστό ύφασμα χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Το σύνολο της 

κατασκευής δεν φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημείο του ικανά να 

προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του. 

 Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

καθίσματα να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός καθίσματος 

ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                                                                           40 €           

 

3. Καρέκλα γραφείου περιστρεφόμενη με μπράτσα 

Α.  Γενική Περιγραφή: Κάθισμα με υψηλή πλάτη, μπράτσα καθίσματος και προσκέφαλο. Το 

κάθισμα θα φέρει τελική επένδυση από ταπετσαρία υφάσματος, χρώματος της επιλογής 

της Υπηρεσίας από δειγματολόγιο που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής. Τα καθίσματα θα 

είναι εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής, ιδιαίτερα επιμελημένου 

φινιρίσματος και τα επί μέρους στοιχεία αυτών ανταποκρίνονται στα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

B.  Διαστάσεις: Το κάθισμα θα παρέχει υποστήριξη στους μηρούς και την οσφυϊκή χώρα με 

επαρκές βάθος και ύψος ώστε να ικανοποιεί όλους τους χρήστες. 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Η  βάση θα κατασκευάζεται από ενισχυμένο μαύρο πολυπροπυλένιο ή 

πολυαμίδιο με νευρώσεις ή από χυτό αλουμίνιο (ματ ή γυαλισμένο) και θα 

είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και πέντε (5) ακτίνες. 
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 Η πεντακτινωτή βάση θα φέρει πέντε (5) διπλούς αντιολισθητικούς τροχούς 

ασφαλείας, που θα περιστρέφονται στον άξονά τους κατά 360ο. 

 Η έδρα θα έχει κατάλληλα διαμορφωμένη επιφάνεια με στρογγυλευμένα άκρα 

και ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη κατανομή βάρους του χρήστη. 

 Η εσωτερική επένδυση θα είναι από αφρώδη πολυουρεθάνη ανατομικά 

διαμορφωμένη. 

 Η πλάτη του καθίσματος είναι ψηλή και θα είναι ανατομικά διαμορφωμένη για 

πολύωρη χρήση. Μπορεί να είναι ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος και να διαθέτει 

εύκολους χειρισμούς ώστε να ασφαλίζει σε διάφορες θέσεις. Θα διαθέτει 

σύστημα για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης. Θα έχει ενιαίο ή 

ξεχωριστό προσκέφαλο. 

 Η πλάτη θα είναι επενδυμένη με ειδικό ελαστικό δίχτυ που να επιτρέπει στο 

σώμα να αναπνέει. 

 Το τελικό υλικό επικάλυψης τόσο για την έδρα θα είναι ύφασμα 

αντιολισθητικό και μεγάλης αντοχής στην τριβή σε υγρό και σε στεγνό. Το 

χρώμα του υφάσματος θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας από 

δειγματολόγιο που θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. 

 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

Το κάθισμα θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά την 

σχεδίαση, την λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και την συνολική εμφάνιση του. Θα 

είναι περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο και θα διαθέτει 

μηχανισμούς ρύθμισης ύψους έδρας, ύψους πλάτης και κλίσης πλάτης. Όλοι οι μηχανισμοί 

θα είναι απλοί κατά την χρήση τους η δε μυϊκή δύναμη που θα απαιτείται για την 

ενεργοποίηση τους θα είναι ελάχιστη. Οι ρυθμίσεις ύψους έδρας και κλίσης πλάτης θα 

μπορούν να γίνονται χωρίς να είναι υποχρεωμένος ο χρήστης να σηκωθεί από το κάθισμα. 

Σε περίπτωση πλήρους θραύσης ενός τροχού δε θα ανατρέπεται το κάθισμα. Τα 

υποκείμενα σε καταπόνηση μέρη του καθίσματος αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση 

βλάβης. Το σύνολο της κατασκευής δεν θα φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημείο του 

ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρηστή ή τραυματισμό του. Η ποιότητα, η 

απόχρωση και η υφή της δερματίνης ή του υφάσματος της ταπετσαρίας θα επιλεγεί από 

την Υπηρεσία, βάσει δειγματολογίου. 
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Το τελικό σχέδιο θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας βάσει δειγματολογίου. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός καθίσματος 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ                                                                                                           300 €           

4.  Στρογγυλό τραπέζι συνεδρίου 

Α.  Γενική Περιγραφή: Το συνεδριακό τραπέζι (4) ατόμων είναι στρογγυλού σχεδιασμού 

(design) και θα αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας και τα πόδια κατασκευασμένα από 

υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

B.  Διαστάσεις: διάμετρος 115 εκ. 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Επιφάνεια Εργασίας Συνεδριακού Τραπεζιού θα κατασκευαστεί από Medium-

Density   Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα, πάχους από 25 έως 35mm (εντός 

των ορίων αυτών), με  πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη, στη 

μέση της οποίας θαυπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων. 

 Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, 

θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική. 

 Η επιφάνεια του τραπεζιού θα στηρίζεται σε τέσσερα (4) ξύλινα ή μεταλλικά 

πόδια κυκλικής διατομής, προσαρμοσμένα με τρόπο που θαεξασφαλίζεται η 

μέγιστη σταθερότητα. 

 Στο κάτω μέρος των ποδιών θα τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα, για την 

αποφυγή θορύβων. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός γραφείου 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                                                           160 € 

 

5.  Πτυσσόμενο τραπέζι συνεδρίου 

Α.  Γενική Περιγραφή:  Πτυσσόμενο τραπέζι  με μεταλλική βάση και επιφάνεια από 

μελαμίνη με δυνατότητα στοίβαξης για εξοικονόμιση χώρου. 

B.  Διαστάσεις: (μήκος-πλάτος-ύψος) 160*80*75±5εκ 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Επιφάνεια Εργασίας Συνεδριακού Τραπεζιού θα κατασκευαστεί από Medium-

Density   Fibreboard (MDF) ή μοριοσανίδα, πάχους από 45 έως 55mm (εντός των 

ορίων αυτών), με  πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. 

 Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3mm, 

θερμοκολλημένα με κόλλα μη τοξική. 
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 Σύστημα εύκολης ολικής αναδίπλωσης των δύο επιφανειών μέσω μηχανισμού 

με ελατήρια έλξεως. 

 Οι κόμβοι «σύνδεσης» θα αποτελούνται από χυτό κράμα αλουμινίου με αφανή 

τρόπο σύσφιξης. 

 Η επιφάνεια του τραπεζιού θα στηρίζεται σε μεταλλική βάση, προσαρμοσμένη 

με τρόπο που θα εξασφαλίζεται η μέγιστη σταθερότητα. 

 Φέρουν ειδικούς τροχούς με φρένο για την εύκολη μετακίνηση του γραφείου 

μέσα στον χώρο που βρίσκεται. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός γραφείου 

ΕΥΡΩ: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ                                                                                              800 € 

 

6.  Γωνιακό γραφείο  

Α.  Γενική Περιγραφή:   γραφείο γωνιακό με μετώπη και επιφάνεια εργασίας. 

Β.  Διαστάσεις: (μήκος-πλάτος-ύψος) 170*140*75±5εκ  

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά, μετώπη, 

συνδετικά εξαρτήματα. 

 Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα , πάχους 25 mm . Στα 

εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2 

mm. 

 Η μετώπη θα είναι πάχους 18 mm. 

  Στα κατάλληλα σημεία, τα οποία δεν θα είναι άμεσα ορατά,  θα βρίσκονται 

ενσωματωμένες μέσα στην επιφάνεια οι φωλιές μέσα στις οποίες θα 

βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, των πλαϊνών 

και της βάσης. 

 Χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός γραφείου 

ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ                                                                                  516 € 
 

7.  Γραφείο  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

50 

 

Α.  Γενική Περιγραφή:   γραφείο γωνιακό με μετώπη και επιφάνεια εργασίας. 

Β.  Διαστάσεις: (μήκος-πλάτος-ύψος) 140*70*75±5εκ  

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά, μετώπη, 

συνδετικά εξαρτήματα. 

 Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα , πάχους 25 mm . Στα 

εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2 

mm. 

 Η μετώπη θα είναι πάχους 18 mm. 

  Στα κατάλληλα σημεία, τα οποία δεν θα είναι άμεσα ορατά,  θα βρίσκονται 

ενσωματωμένες μέσα στην επιφάνεια οι φωλιές μέσα στις οποίες θα 

βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, των πλαϊνών 

και της βάσης. 

 Κάτω από κάθε πλαϊνό θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του 

ύψους και της οριζοντίωσης.  

 Χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός γραφείου 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                                                     190€ 

 

8.  Πάγκος εργασίας 

Α.  Γενική Περιγραφή:   πάγκος εργασίας με μεταλλική βάση. 

Β.  Διαστάσεις: (μήκος-πλάτος-ύψος) 240*70*75±5εκ  

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Το έπιπλο θα αποτελείται από πάγκο εργασίας πάχους 0,25μμ  

 Ο πάγκος θα είναι κατασκευασμένος από μοριοσανίδα , πάχους 25 mm . Στα 

εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2 

mm. 

 Η επιφάνεια του πάγκου θα στηρίζεται σε μεταλλική βάση, προσαρμοσμένη με 

τρόπο που θα εξασφαλίζεται η μέγιστη σταθερότητα. 
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 Χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός γραφείου 

ΕΥΡΩ: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ                                                                                     403€ 
 

9.  Ντουλάπα με συρόμενες πόρτες και κλειδαριά (3,70x0,35 x 2,20) 

Α.  Γενική Περιγραφή: Ερμάριο κλειστό με δύο συρόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά 

θα 

περιέχει τέσσερα (4) ράφια. 

B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  370x35 x 220 (γενική απόκλιση ±5 εκ,),  

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θακατασκευαστούν 

από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση 

από μελαμίνη. 

 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα 

είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 

απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο 

των φύλλων κατά 90ο. 

 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

 Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους 

τουλάχιστον 18mm. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός ερμαρίου 

ΕΥΡΩ: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ                                                                                             806€ 

 

10.  Ντουλάπα με συρόμενες πόρτες και κλειδαριά (4,30x0,35 x 2,60) 

Α.  Γενική Περιγραφή: Ερμάριο κλειστό με δύο συρόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά θα 
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περιέχει τέσσερα (4) ράφια. 

B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  430x35 x 260 (γενική απόκλιση ±5 εκ,),  

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θακατασκευαστούν 

από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση 

από μελαμίνη. 

 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα 

είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 

απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο 

των φύλλων κατά 90ο. 

 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

 Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους 

τουλάχιστον 18mm. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός καθίσματος 

ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                           1570€ 

 

11.  Ντουλάπα με συρόμενες πόρτες και κλειδαριά (2,20x0,45 x 2,10) 

Α.  Γενική Περιγραφή: Ερμάριο κλειστό με δύο συρόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά 

θα περιέχει τέσσερα (4) ράφια. 

B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  220x45 x 210 (γενική απόκλιση ±5 εκ,),  

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θακατασκευαστούν 

από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση 

από μελαμίνη. 
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 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα 

είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 

απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο 

των φύλλων κατά 90ο. 

 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

 Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους 

τουλάχιστον 18mm. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός ερμαρίου 

ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ                                                                                 726€ 

 

12.  Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και κλειδαριά (2,80x0,45 x 2,60) 

Α.  Γενική Περιγραφή: Ερμάριο κλειστό με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά 

θα περιέχει τέσσερα (4) ράφια. 

B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  280x45x260 (γενική απόκλιση ±5 εκ,),  

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θακατασκευαστούν 

από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση 

από μελαμίνη. 

 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα 

είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 
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 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 

απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο 

των φύλλων κατά 90ο. 

 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

 Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους 

τουλάχιστον 18mm. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός ερμαρίου 

ΕΥΡΩ: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ                                                                                 970€ 

 

13.  Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και κλειδαριά (3,60 x0,40 x 2,40) 

Α.  Γενική Περιγραφή: Ερμάριο κλειστό με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά 

θα περιέχει τέσσερα (4) ράφια. 

B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  360x40x250 (γενική απόκλιση ±5 εκ,) 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν 

από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από 

μελαμίνη. 

 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα 

είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 

απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο 

των φύλλων κατά 90ο. 
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 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

 Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους 

τουλάχιστον 18mm. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός ερμαρίου 

ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ                                                                                 1230€ 

 

 

 

14.  Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και κλειδαριά (2,70 x0,40 x 2,20) 

Α.  Γενική Περιγραφή: Ερμάριο κλειστό με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά 

θα περιέχει τέσσερα (4) ράφια. 

B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  270x40x210 (γενική απόκλιση ±5 εκ,) 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θακατασκευαστούν 

από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση 

από μελαμίνη. 

 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα 

είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 
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 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 

απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο 

των φύλλων κατά 90ο. 

 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

 Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους 

τουλάχιστον 18mm. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός ερμαρίου 

ΕΥΡΩ: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ                                                                                 850€ 

 

 

 

15.  Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και κλειδαριά (0,90 x0,45 x 2,50) 

Α.  Γενική Περιγραφή: Ερμάριο κλειστό με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά 

θα περιέχει τέσσερα (4) ράφια. 
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B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  90x45x250 (γενική απόκλιση ±5 εκ,) 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θακατασκευαστούν 

από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από 

μελαμίνη. 

 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα 

είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 

απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο 

των φύλλων κατά 90ο. 

 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

 Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους 

τουλάχιστον 18mm. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός ερμαρίου 

ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ                                                                                 310€ 
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16.  Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και κλειδαριά (0,80x0,40x1,00) 

Α.  Γενική Περιγραφή: Ερμάριο κλειστό με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά 

θα περιέχει τέσσερα (4) ράφια. 

B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  80x40x100 (γενική απόκλιση ±5 εκ,) 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θακατασκευαστούν 

από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση 

από μελαμίνη. 

 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα 

είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 

απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο 

των φύλλων κατά 90ο. 
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 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

 Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους 

τουλάχιστον 18mm. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός ερμαρίου 

ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ                                                                                                      200€ 

 

17.  Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και κλειδαριά (300x45x180) 

Α.  Γενική Περιγραφή: Ερμάριο κλειστό με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά 

θα 

περιέχει τέσσερα (4) ράφια. 

B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  300x45x180 (γενική απόκλιση ±5 εκ,) 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θακατασκευαστούν 

από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση 

από μελαμίνη. 

 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα 

είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 

απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο 

των φύλλων κατά 90ο. 

 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

 Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους 

τουλάχιστον 18mm. 
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Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός ερμαρίου 

ΕΥΡΩ: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                                          890€ 

 

18.  Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και κλειδαριά (80x45x160) 

Α.  Γενική Περιγραφή: Ερμάριο κλειστό με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά 

θα περιέχει τέσσερα (4) ράφια. 

B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  80x45x160 (γενική απόκλιση ±5 εκ,) 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θακατασκευαστούν 

από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση 

από μελαμίνη. 

 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα 

είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 

απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο 

των φύλλων κατά 90ο. 

 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

 Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους 

τουλάχιστον 18mm. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός ερμαρίου 

ΕΥΡΩ: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                                                240€ 

 

19.  Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και κλειδαριά (140x45x210) 

Α.  Γενική Περιγραφή: Ερμάριο κλειστό με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά 

θα περιέχει τέσσερα (4) ράφια. 
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B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  140x45x210 (γενική απόκλιση ±5 εκ,) 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θακατασκευαστούν 

από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση 

από μελαμίνη. 

 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα 

είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 

απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο 

των φύλλων κατά 90ο. 

 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

 Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους 

τουλάχιστον 18mm. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός ερμαρίου 

ΕΥΡΩ: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                                          450€ 

 

20.  Ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες και χρηματοκιβώτιο (410x45 x 240) 

Α.  Γενική Περιγραφή: Ερμάριο κλειστό με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά 

θα περιέχει τέσσερα (4) ράφια. 

B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  410x45 x 240 (γενική απόκλιση ±5 εκ,),  

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν 

από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση 

από μελαμίνη. 
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 Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, 

θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. 

 Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα 

είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. 

 Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά 

φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η 

απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων. 

 Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με 

χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα – κλείσιμο 

των φύλλων κατά 90ο. 

 Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. 

 Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα 

δύνανται να ρυθμίζονται καθ’ ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους 

τουλάχιστον 18mm. 

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός ερμαρίου 

ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                                  1350€ 

 

 

 

 

21.Καλόγερος 

Α.  Γενική Περιγραφή: Καλόγερος - ομπρελοθήκη. 
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B.  Διαστάσεις: 170εκ. ύψος και 36εκ. διάμετρος βάσης 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Το κυρίως σώμα θα κατασκευαστεί από καλαίσθητο κατακόρυφο και μονοκόμματο 

μεταλλικό σωλήνα, απόλυτα λείο, διαμέτρου 2,5cm και πάχους 1,5mm, ο οποίος 

βιδώνεται σε στρογγυλή βάση, επίσης μεταλλική, διαμέτρου 36cm και πάχους 

1,5mm. 

 Όλη η επιφάνεια της στρογγυλής και κωνικής περιφέρειας της βάσης (έδρασης) θα 

επικαλύπτεται από αντιγδαρτικό πλαστικό ABS. Στο επάνω μέρος του θα 

τοποθετούνται με κατάλληλη κατασκευή 4 διπλά άγκιστρα από συνθετικό υλικό 

υψηλής αντοχής. 

 Στο ύψος 35cm από το δάπεδο θα υπάρχει πλαστικός δακτύλιος-υποδοχή, για την 

τοποθέτηση των ομπρελών και επάνω από τη βάση κοίλος δίσκος για τη συγκράτηση 

των νερών. 

 Τα μεταλλικά μέρη θα είναι αισθητικά άψογα και έχουν μεγάλη αντίσταση στις 

οξειδώσεις. Θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, σε θερμοκρασία 

που κυμαίνεται από 200ο έως 220οC, σε μαύρο χρώμα, αφού προηγηθεί προεργασία 

απολίπανσης, αποξείδωσης και φωσφάτωση με βάπτισμα σε φωσφατικό διάλυμα.  

 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση ενός καλόγερου 

ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ                                                                                                           40€ 

 

22.  Συρταριέρα τροχήλατη 

Α.  Γενική Περιγραφή: Τροχήλατη συρταριέρα μελαμίνης με τρία συρτάρια και μια 

μολυβοθήκη. 

B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  430x590 x 545 (γενική απόκλιση ±5 εκ,), Μετώπη 

μολυβοθήκης 425 Χ  90 (mm) (περίπου), μετώπη συρταριού  425 Χ  125 (mm) (περίπου) 

Εσωτερικές Διαστάσεις συρταριών : Β. 480 Χ  Π. 360 Χ Υ. 90 (mm) (περίπου) 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα Ε-1 τριών στρώσεων πάχους 

18χιλ, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης χρώματος επιλογή της 

Υπηρεσίας. Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας της 
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εργασίας θα έχει θερμοσυγκολλημένο προφίλ από PVC πάχους 2 mm, ενώ στα 

μη εμφανή 0,45 mm. Το PVC να θερμοσυγκολλάται ώστε να εξασφαλίζεται η 

απόλυτη συνοχή της με την μοριοσανίδα.. 

 Στο κάτω μέρος της βάσης να βιδώνονται τέσσερις δίδυμοι τροχοί ασφάλειας 

από πολυαμίδιο με δυνατότητα κίνησης καθ' όλες τις διευθύνσεις και 

ικανότητα παραλαβής φορτίου 40 κιλ. ανά τροχό.  

 Τα συρτάρια θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα Ε-1 τριών στρώσεων 

πάχους 18 χιλ, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις 2 πλευρές, 

χρώματος επιλογή της Υπηρεσίας. 

 Η μετώπη του συρταριού θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα Ε-1 

τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης από τις 

2 πλευρές, χρώματος επιλογή της Υπηρεσίας και θα φέρει κατάλληλη 

χειρολαβή λειτουργίας.  

 Η μολυβοθήκη είναι όλη από πολυστερίνη χρώματος μαύρου και έχει ειδικά 

διαμορφωμένες θήκες για την τοποθέτηση μικροαντικειμένων. Τα συρτάρια 

και η μολυβοθήκη θα κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφάλειας, 

τοποθετημένη σε κατάλληλη θέση. 

Για την προμήθεια και την προσκόμιση μιας συρταριέρας 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΝΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ                                                                                               120€ 

 

23.  Σύνθεση πάγκου με ράφια 
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ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ                                                                                               302€ 

 

24.  Εξοπλισμός ραφιών (Dexion) αρχείου 

Α.  Γενική Περιγραφή: Οι προς υπό προμήθεια αρχειοθήκες είναι αμεταχείριστες, καλαίσθητες, 

λειτουργικές, εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και καλύπτουν τις απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας σας 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗΣ 

Η κατασκευή αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

α)  Τα ράφια 

β)  Κολώνες διατομής "Γ"  διαστάσεων 3,6 x 3,6 mm και 2 πάχος 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ράφια θα κατασκευαστούν από χαλυβδοέλασμα ψυχρής εξέλασης DKP, 

πάχους 0,8 χιλ, πρώτης διαλογής, άριστης ποιότητας, απόλυτα επίπεδου και 

λείου, ίσου πάχους σε όλη την επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα, με διάτρηση στις 

τέσσερις πλευρές και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα 

επιλογής της Υπηρεσίας σας. Το χαμηλότερο ράφι θα τοποθετηθεί 15 cm από 

το έδαφος. 

 Οι κολώνες θα κατασκευαστούν από χαλυβδοέλασμα ψυχρής εξέλασης DKP, 

πάχους 2 χιλ, με διάτρηση, πρώτης διαλογής, άριστης ποιότητας, απόλυτα 

επίπεδου και λείου, ίσου πάχους σε όλη την επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα και 

βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας 

σας. Στο κάτω μέρος οι κολώνες θα φέρουν πέλματα πλαστικά, για την 

προστασία της αρχειοθήκης από τα νερά και την υγρασία και για την οριζόντια 

έδρασή της. 

 Ο χρωματισμός όλων των μεταλλικών μερών θα γίνει με χρώματα φούρνου 

άριστης ποιότητας, θερμοκρασίας 200οC, αφού προηγούμενα γίνει 

απολίπανση, αποσκωρίαση, καθώς και όλα τα διαδοχικά υποστρώματα. ‘Ώστε 

να αντέχει στα συνηθισμένα μηχανικά και χημικά τεστ (χάραξη, αποκόλληση, 

τρίψιμο με ασετόν κλπ.). 
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ΕΥΡΩ: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ                                                                    3108€ 

 

25.  Εξοπλισμός ραφιών (Dexion) αρχείου 

Α.  Γενική Περιγραφή: Οι προς υπό προμήθεια αρχειοθήκες είναι αμεταχείριστες, 

καλαίσθητες, λειτουργικές, εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και 

καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος)  90x30 x 200(γενική απόκλιση ±5 εκ,),  

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ράφια θα κατασκευαστούν από χαλυβδοέλασμα ψυχρής εξέλασης DKP, 

πάχους 0,8 χιλ, πρώτης διαλογής, άριστης ποιότητας, απόλυτα επίπεδου και 

λείου, ίσου πάχους σε όλη την επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα, με διάτρηση στις 

τέσσερις πλευρές και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα 

επιλογής της Υπηρεσίας σας. Το χαμηλότερο ράφι θα τοποθετηθεί 15 cm από 

το έδαφος. 

 Οι κολώνες θα κατασκευαστούν από χαλυβδοέλασμα ψυχρής εξέλασης DKP, 

πάχους 2 χιλ, με διάτρηση, πρώτης διαλογής, άριστης ποιότητας, απόλυτα 

επίπεδου και λείου, ίσου πάχους σε όλη την επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα και 
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βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας 

σας. Στο κάτω μέρος οι κολώνες θα φέρουν πέλματα πλαστικά, για την 

προστασία της αρχειοθήκης από τα νερά και την υγρασία και για την οριζόντια 

έδρασή της. 

 Ο χρωματισμός όλων των μεταλλικών μερών θα γίνει με χρώματα φούρνου 

άριστης ποιότητας, θερμοκρασίας 200οC, αφού προηγούμενα γίνει 

απολίπανση, αποσκωρίαση, καθώς και όλα τα διαδοχικά υποστρώματα. ‘Ώστε 

να αντέχει στα συνηθισμένα μηχανικά και χημικά τεστ (χάραξη, αποκόλληση, 

τρίψιμο με ασετόν κλπ.). 

 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ                                                                                                         100€ 

 

 

26.  Εξοπλισμός ραφιών (Dexion) αρχείου 

Α.  Γενική Περιγραφή: Οι προς υπό προμήθεια αρχειοθήκες είναι αμεταχείριστες, 

καλαίσθητες, λειτουργικές, εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και καλύπτουν 

τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

B.  Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος) 120x30 x 200(γενική απόκλιση ±5 εκ,) 

Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

 Τα ράφια θα κατασκευαστούν από χαλυβδοέλασμα ψυχρής εξέλασης DKP, 

πάχους 0,8 χιλ, πρώτης διαλογής, άριστης ποιότητας, απόλυτα επίπεδου και 
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λείου, ίσου πάχους σε όλη την επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα, με διάτρηση στις 

τέσσερις πλευρές και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα 

επιλογής της Υπηρεσίας σας. Το χαμηλότερο ράφι θα τοποθετηθεί 15 cm από 

το έδαφος. 

 Οι κολώνες θα κατασκευαστούν από χαλυβδοέλασμα ψυχρής εξέλασης DKP, 

πάχους 2 χιλ, με διάτρηση, πρώτης διαλογής, άριστης ποιότητας, απόλυτα 

επίπεδου και λείου, ίσου πάχους σε όλη την επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα και 

βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας 

σας. Στο κάτω μέρος οι κολώνες θα φέρουν πέλματα πλαστικά, για την 

προστασία της αρχειοθήκης από τα νερά και την υγρασία και για την οριζόντια 

έδρασή της. 

 Ο χρωματισμός όλων των μεταλλικών μερών θα γίνει με χρώματα φούρνου 

άριστης ποιότητας, θερμοκρασίας 200οC, αφού προηγούμενα γίνει 

απολίπανση, αποσκωρίαση, καθώς και όλα τα διαδοχικά υποστρώματα. ‘Ώστε 

να αντέχει στα συνηθισμένα μηχανικά και χημικά τεστ (χάραξη, αποκόλληση, 

τρίψιμο με ασετόν κλπ.). 

 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ                                                                                                         100€ 
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27.  Αντικατάσταση κλειδαριών 

Αντικατάσταση κλειδαριών σε εννιαία κλειδαριά με κοινό κλειδί πασπαρτού για τις 

δίφυλλες ντουλάπες με πάνω/κάτω φύλλο 

ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ                                                                                                                9€ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΤΙΜΗ 
(€) 

1 Σταθερή καρέκλα με μπράτσο ΤΕΜ 1 50 50 

2 Σταθερή καρέκλα χωρίς 

μπράτσα 
ΤΕΜ 33 40 1320 

3 Καρέκλα γραφείου 

περιστρ. με μπράτσα 
ΤΕΜ 28 300 8400 

4 Στρογγυλό τραπέζι συνεδρίου ΤΕΜ 1 160 160 

5 Πτυσσόμενο τραπέζι ΤΕΜ 3 800 2400 

6 Γωνιακό Γραφείο ΤΕΜ 2 516 1032 

7 Γραφείο ΤΕΜ 6 190 1140 

8 Πάγκος ΤΕΜ 2 403 806 

9 Ντουλάπα με συρόμενες  

πόρτες και κλειδαριά  

(3,70x0,35 x 2,20) 

ΤΕΜ 1 806 806 

10 Ντουλάπα με συρόμενες 

πόρτες και κλειδαριά 

(4,30x0,35 x 2,60) 

ΤΕΜ 2 1570 3140 

11 Ντουλάπα με συρόμενες  

πόρτες και κλειδαριά  
(2,20x0,45 x 2,10) 

ΤΕΜ 1 726 726 

12 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 
πόρτες και κλειδαριά  

(2,80x0,45 x 2,60) 

ΤΕΜ 1 970 970 

13 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και κλειδαριά  

(3,60 x0,40 x 2,40) 

ΤΕΜ 1 1230 1230 

14 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και κλειδαριά  

(2,70 x0,40 x 2,20) 

ΤΕΜ 1 850 850 

15 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και κλειδαριά  

(0,90 x0,45 x 2,50) 

ΤΕΜ 2 310 620 

16 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και κλειδαριά 

(0,80x0,40x1,00) 

ΤΕΜ 3 200 600 

17 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και κλειδαριά 

(300x45x180) 

ΤΕΜ 1 890 890 

18 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και κλειδαριά 
(80x45x160) 

ΤΕΜ 10 240 2400 
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19 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και κλειδαριά 

(140x45x210) 

ΤΕΜ 3 450 1350 

20 Ντουλάπα με ανοιγόμενες 

πόρτες και χρηματοκιβώτιο 

(410x45 x 240) 

ΤΕΜ 1 1350 1350 

21 Καλόγερος ΤΕΜ 4 40 160 

22 Συρταριέρα γραφείου ΤΕΜ 9 120 1080 

23 Σύνθεση πάγκου με ράφια 

Ειδικη κατασκ.(φωτοτυπ) 
ΤΕΜ 1 302 302 

24 Εξοπλισμός ραφιών 

(Dexion) αρχείου  

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗΣ 
 

ΤΕΜ 1 3108 3108 

25 Εξοπλισμός ραφιών 
(Dexion) αρχείου  

90x30 x 200 

ΤΕΜ 8 100 800 

26 Εξοπλισμός ραφιών 

(Dexion) αρχείου 

120x30 x 200 

ΤΕΜ 29 140 4060 

27 Αντικατάσταση κλειδαριών ΤΕΜ 10 9 90 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 39840,00 

 

ΦΠΑ 24 % 

 
9561,60 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 49401,60 

 

 

Από τον ΚΑ 60.7135.01 θα πληρωθούν τα παρακάτω: 

 

Ζ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Γραφεία (2τεμ.) 

  Καρέκλες γραφείου περιστρεφόμενες με μπράτσα (2τεμ.) 

 Καρέκλες επισκεπτών χωρίς μπράτσα (4 τεμ.) 

 Ντουλάπες με ανοιγόμενες  πόρτες και κλειδαριές ( 2 τεμ.) 

 Καλόγεροι γραφείου (3 τεμ.) 

 συρταριέρα γραφείου (1 τεμ.) 

 

Η) ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

 Συρταριέρα (1 τεμ.) 
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Θ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 Γραφεία (2 τεμ.) 

 Καρέκλες γραφείου περιστρεφόμενες με μπράτσα (2 τεμ.) 

 σταθερές καρέκλες χωρίς μπράτσα (4 τεμ.) 

 ντουλάπα με ανοιγόμενες  πόρτες και κλειδαριές (1 τεμ.) 

 συρταριέρα γραφείου (1 τεμ.) 

 Καλόγερος γραφείου (1 τεμ.) 

 

 

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΤΙΜΗ 
(€) 

2 
Σταθερή καρέκλα χωρίς 

μπράτσα 
ΤΕΜ 8 40 1320 

3 
Καρέκλα γραφείου 

περιστρ. με μπράτσα 
ΤΕΜ 4 300 8400 

7 Γραφείο ΤΕΜ 4 190 1140 

18 

Ντουλάπα με 

ανοιγόμενες πόρτες και  

μεκλειδαριά(80x45x160) 

ΤΕΜ 3 240 2400 

21 Καλόγερος ΤΕΜ 4 40 160 

22 Συρταριέρα γραφείου ΤΕΜ 3 120 1080 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3520,00 

ΦΠΑ 24 % 844,80 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4364,80 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ 
 ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-   ΛΥΚΕΙΟΥ   
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

36.245,00€  8.698,80€   44.943,80€ 

2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΙΠΛΩΝΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ. 

 

39.840,00€ 
 

 

 9.561,60€ 

 

 

  49.401,60€ 
 

ΣΥΝΟΛΟ 76.085,00 € 18.260,40 € 94.345,40 € 

 

Η ανάθεση θα γίνει με διαγωνισμό, σύμφωνα με τον νόμο  4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Η παράδοση του εξοπλισμού επίπλων ορίζεται ως εξής: 

 

 
ΟΜΑΔΑ 1 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ  
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-   ΛΥΚΕΙΟΥ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

Παράδοση εντός τριάντα(60) 
ημερών από την έγγραφη  

ειδοποίηση του αναδόχου 

 
ΟΜΑΔΑ 2 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 
 

 

Παράδοση εντός ενενήντα (90) 
ημερών από την έγγραφη  

ειδοποίηση του αναδόχου 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει μετά από τέσσερεις 

(4) μήνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μενεμένη 12 .5.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μενεμένη 12.5.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μενεμένη 12.5.2021 

Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Οι  Συντάξαντες 

   

   

   

Με Εντολή Δημάρχου 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ,  

Πολεοδομίας, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών, 

Κατασκευών και Πολεοδομικών 

Εφαρμογών 

Μαρία Μαρίνου 

Αρχιτέκτων Μηχ/κός 

με Β΄ βαθμό 
 

Αικατερίνη Φωτέα 

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός  

με Α΄ βαθμό 

Μαρία Αλεξίου 

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

με Α΄ βαθμό 

Ελπίδα Μπαρπαγιάννη 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός 
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