
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 3 /2017 

Π/Υ : 38.250,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

Κ.Α. : 10.7133, 10.7135.0012 και   

          15.7135.0007 
 

«ΕΠΙΠΛA -ΣΚΕΥΗ » 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο Δήμος Διονύσου στα πλαίσια της απαιτούμενης αναβάθμισης των δομών της και των εσωτερικών χώρων 
υπηρεσιών της προχωρά στην προμήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισμού . 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 

 
1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  
4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις».  

5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

6. Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».  

7. Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
8. Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-
4-2014) και ισχύει.  

9. Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 
Δημόσιο Έγγραφο».  

10. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

11. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

12. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας. 
13. Την ανάγκη του Δήμου και των φορέων αυτού για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα 

ειδών. 
Οι υπηρεσίες οι οποίες θα κάνουν χρήση του υπό προμήθεια υλικού είναι: 
 

1. Η Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υπηρεσία του Δήμου στον Άγιο Στέφανο: 
• 2 καθίσματα εργονομικά 
• 2 καθίσματα υπαλληλικά 
• 4 καθίσματα συνεργασίας με δερματίνη 
• 1 τραπέζι συνεδριάσεων οβάλ διαστάσεων 2,40x1,20 -λευκό 
• 10 καθίσματα για τραπέζι συνεδριάσεων 
• 1 βιβλιοθήκη δίφυλλη διαστάσεων 0,80x1,20 –κερασιά 
• 1 γραφείο διαστάσεων 0,80x1,60 -κερασιά 
• 3 βιβλιοθήκες γραφείου για αρχειοθέτηση κρεμαστών φακέλων-λευκές 
• Ψευδοοροφή από ορυκτές ίνες για χώρο επιφανείας 4,00 τμ 
• 1 κλιματιστικό 18 btu 
• Μονόδρομος καθρέπτης διαστάσεων 0,95x0,95  
• 1 πίνακας λευκός σεμιναρίων  
• 4 επίτοιχα ρολόγια 
• 2 τηλεφωνικές συσκευές 

2. Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γραφείο 
κοινωνικών λειτουργών): 
• 2 συρταριέρες γραφείων απλές-κερασιά 



• 1 καλόγερο ρούχων 
• Βενετικά στόρια αλουμινίου διαστάσεων 1,40x1,40 
• 5 καθίσματα υπαλληλικά  

3. Τα ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου και Δροσιάς: 
• 8 καθίσματα εργονομικά 
• 3 καθίσματα συνεργασίας με ύφασμα μπλε  
• 1 βιβλιοθήκη δίφυλλη διαστάσεων 0,80x2,00-κερασιά 

4. Το τμήμα Προμηθειών-Οικονομική 
• 5 καθίσματα εργονομικά  

5. Το τμήμα Δηματολογίου 
• 4 Ράφια μελανίνης 2 εκ. πάχος , διαστάσεων 33x86,5 (1 τεμ), 40x88 (1 τεμ), 38x87,5 (2τεμ)  

6. Η Τεχνική Υπηρεσία 
• 5 καθίσματα εργονομικά 
• 1 επικαθήμενο διαχωριστικό 

7. Η Δημοτική Ενότητα Διονύσου 
• 2 βιβλιοθήκες δίφυλλες διαστάσεων 0,80x2,00-κερασιά 

8. Υπηρεσία Δόμησης 
• 3 καθίσματα συνεργασίας με δερματίνη 
• 1 γραφείο διαστάσεων 0,80x1,60 –κερασιά 
• 1 κάθισμα εργονομικό 

9. Γραφείο δημάρχου 
� 8 καθίσματα συνεργασίας με δερματίνη για γραφείο συνεδριάσεων 

10. Γραφείο προσωπικού 
� 3 βιβλιοθήκες δίφυλλες διαστάσεων 0,80x2,00-κερασιά 
� 1 καλόγερος ρούχων 
� 1 κάθισμα εργονομκό 

11. Tαμειακή Υπηρεσία  
� 3 καθίσματα ταμείου 

12. Για τις γενικές ανάγκες όλων των υπηρεσιών  
� 2 κάθισμα εργονομικό 
� 2 γραφεία διαστάσεων 0,80x1,60 -κερασιά 
� 1 βιβλιοθήκη δίφυλλη διαστάσεων 0,80x2,00-κερασιά 
� 65 υποπόδια γραφείου αυτορυθμιζόμενα πλαστικά 

13. Για τις ανάγκες του Δημοτικού συμβουλίου 
� 5 γραφεία με σκελετό αναδιπλούμενο τροχήλατο διαστάσεων 1,80x0,80 
� 1 γραφείο εργασίας με μετώπη –πρακτικογράφου διαστάσεων 1,20x0,80 
� 4 γραφεία εργασίας με μετώπη –δημάρχου, γενικού γραμματέα, προεδρείου διαστ. 1,80x0,80  
� 6 καθίσματα υπαλληλικά 

14. Για τις ανάγκες του τμήματος Διοίκησης 
� 1 κάθισμα εργονομικό  

 
Στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια 
υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες του δήμου και τις εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
εγκατάσταση τους. 
O προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 38.250,00 € , συμπεριλαμβ. Φ.Π.Α. 24%. 
Η κάλυψη της δαπάνης της συγκεκριμένης προμήθειας θα γίνει από τους εξής κωδικούς: 
� Κ.Α:10.7133  Έπιπλα σκεύη. 29.465,33 ευρώ 
� Κ.Α.:10.7135.0012 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ 7.531,60 ευρώ 
� Κ.Α.: 10.7135.0007 Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου ψυχολογικής υποστήριξης 5.000,00 ευρώ 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 
κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
 

 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

         /  09  / 2017                                      / 09  / 2017                                                       / 09   / 2017                 
     Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                               Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                            Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ                             
                                                                                                   TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                                 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                              ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

    Αρχιτέκτων Μηχανικός                              Τοπογράφος Μηχανικός                                              Πολιτικός Μηχανικός 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 3/2017 

Π/Υ : 38.250,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

Κ.Α. : 10.7133, 10.7135.0012 και   

          15.7135.0007 

 
«ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ» 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-TEXNIKEΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1ο 
Κάθισμα εργονομικό 

 
Τεχνικά στοιχεία 
1. Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή  διαμέτρου 660 mm από χυτοπρεσσαριστό 
αλουμίνιο γυαλισμένο. 
2. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και φέρουν κάλυμμα 
επίσης από πολυαμίδιο. 
3. Το κάθισμα φέρει έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος . 
4. Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό 
αλουμίνιο και χάλυβα. Επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας  και του στηρίγματος 
της πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε τουλάχιστον 4 θέσεις. Ο μηχανισμός φέρει 
σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.  
5. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας τοποθετείται 
καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 60 mm, το οποίο 
επενδύεται με μαύρη δερματίνη.  
Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 520 mm, βάθος 480 mm. 
6 Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό 
πίεση (φορμαρισμένο κοντραπλακέ), πάχους 12 mm. Επί της πλάτης τοποθετείται καλουπωτό 
μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους περίπου 50 mm, το οποίο επενδύεται 
αμφίπλευρα με μαύρη δερματίνη. Στο πλαϊνό μέρος φέρει στροφείο το οποίο ρυθμίζει την 
καμπυλότητα στο ύψος των οσφυϊκών σπονδύλων για καλύτερη στήριξη της σπονδυλικής 
στήλης. Για μέγιστη άνεση το στήριγμα της πλάτης φέρει στην κεντρική περιοχή πίεσης κενό 
με τοποθετημένους ελαστικούς ιμάντες. Το πίσω και κάτω μέρος της πλάτης φέρει ειδικό 
στροφείο για την ρύθμιση του ύψους της πλάτης. 
Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης: ύψος 840 mm, πλάτος 520 mm. 
7. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο και 
έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος. Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων είναι από χυτή 
πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας για μεγαλύτερη άνεση και εργονομία. Τα μπράτσα 
στερεώνονται στον φορέα της έδρας μέσω γωνιών από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο οι οποίες 
επιτρέπουν και την ρύθμιση κατά πλάτος. 
Η δερματίνη θα έχει βάρος περίπου 560gr/m2 και θα φέρει  πιστοποιήσεις ISO 105 για 
σταθερότητα του χρώματος στο φως και την τριβή. 
 
Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει στον προαναφερθέντα χώρο. 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1335 

 



Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ τετρακόσια πενήντα  (450,00€). 
 
Άρθρο 2ο 
Κάθισμα υπαλληλικό  

 
Τεχνικά στοιχεία 
1. Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή  διαμέτρου 660 mm από χυτοπρεσσαριστό 
αλουμίνιο γυαλισμένο. 
2. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και φέρουν 
κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. 
3. Το κάθισμα φέρει έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος. 
4. Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό 
αλουμίνιο και μέταλλο. Επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της πλάτης ώστε αυτή να ακολουθεί 
το σώμα, με ρυθμιζόμενη δύναμη επαναφοράς ανάλογα με το βάρος του χρήστη.  
5. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό 
πίεση (κοντραπλακέ) πάχους 12mm. Επί της έδρας τοποθετείται μαξιλάρι από αφρώδη 
πολυουρεθάνη πάχους περίπου 40 mm, το οποίο επενδύεται με μαύρη δερματίνη. 
Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 mm, βάθος 470 mm. 
6 Η πλάτη φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από διαμορφωμένα και συγκολλημένα 
χαλύβδινα προφίλ, επί του οποίου τοποθετείται το εσωτερικό δίχτυ της πλάτης με τρόπο ώστε 
να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλισης της έδρας. Η 
πλάτη διαθέτει ενσωματωμένη στήριξη οσφυϊκής χώρας η οποία ρυθμίζεται καθ’ ύψος. 
Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης: ύψος 580 mm, πλάτος 480 mm.. 
7. Τα μπράτσα του καθίσματος έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος και κατά πλάτος. Τα 
μπράτσα και οι γωνίες στερέωσής τους στο φορέα της έδρας είναι κατασκευασμένα από 
θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. 
Η δερματίνη θα έχει βάρος περίπου 560gr/m2 και θα φέρει  πιστοποιήσεις ISO 105 για 
σταθερότητα του χρώματος στο φως και την τριβή. 
 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1335 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ διακόσια είκοσι  (220,00€). 
 
Άρθρο 3ο 
Κάθισμα συνεργασίας με δερματίνη 

 
Τεχνικά στοιχεία 
 
1. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου ~26 mm και 
πάχους ~2 mm, διαμορφωμένος σε σχήμα S, από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο γυαλισμένο.  
2. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα-πλακέ ξύλου πάχους 12 
mm. Επί της έδρας τοποθετείται χυτή πολυουρεθάνη η οποία επενδύεται με μαύρη δερματίνη. 
3. Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ η 
οποία επενδύεται με λαστιχωτό ύφασμα. Πάνω από το λαστιχωτό τοποθετείται σφουγγάρι 10 
mm και τέλος επενδύεται με μαύρη δερματίνη. 
4. Διαθέτει μπράτσα από ημίσκληρη μαύρη πολυουρεθάνη. 
5. Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας : πλάτος 480 mm, βάθος 470 mm. 
6. Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης : πλάτος 460 mm, ύψος 590 mm 
7. Η βάση φέρει αντιολισθητικά πέλματα. 



Η δερματίνη θα έχει βάρος περίπου 560gr/m2 και θα φέρει  πιστοποιήσεις ISO 105 για 
σταθερότητα του χρώματος στο φως και την τριβή. 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ13761 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ εκατόν ενενήντα  (190,00€). 
 
Άρθρο 4ο 
Κάθισμα συνεργασίας με ύφασμα 

 

Τεχνικά στοιχεία 
1. Ο σκελετός του καθίσματος είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινη ράβδο κυκλικής 
διατομής, διαμέτρου ~11 mm, κατάλληλα κουρμπαρισμένη και συγκολλημένη. 
2. Ο σκελετός είναι επιχρωμιωμένος και φέρει 4 αντιολισθητικά πέλματα από χυτό 
θερμοπλαστικό υλικό. 
3. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος είναι κατασκευασμένες από χυτό θερμοπλαστικό υλικό  
και στερεώνονται κουμπωτά πάνω στο σκελετό. Η έδρα στο κάτω μέρος της φέρει 
προστατευτικό κάλυμμα για καλύτερη εμφάνιση. 
4. H έδρα και η πλάτη φέρουν μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 20 mm 
επενδεδυμένο με ταπετσαρία χρώματος μπλε, μετά από επιλογή της υπηρεσίας των ΚΕΠ. 
5. Ενδεικτικές διαστάσεις: 
Πλάτος: 565 mm, Βάθος: 510 mm, Ύψος: 845 mm 
 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ εκατόν εξήντα πέντε  (165,00€). 
 
Άρθρο 5ο 
Τραπέζι συνεδριάσεων οβάλ 

 
Τεχνικά στοιχεία 
 
1. Όλες οι επιφάνειες είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους~ 25 mm με αμφίπλευρη 
επένδυση μελαμίνης σχήματος ημιοβάλ και περιμετρικά σόκορα πάχους ~2 mm. 
2. Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται από δύο κυλινδροειδή πόδια αλουμινίου με 
χυτοπρεσσαριστά οριζόντια πέλματα αλουμινίου και αντίστοιχους προβόλους στήριξης από 
κάθε πλευρά οι ροτόντες φέρουν τέσσερα κυλινδροειδή πόδια αλουμινίου, χρώματος RAL 
9006. 
3. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσθεσης καναλιών καλωδίωσης κάτω από την επιφάνεια εργασίας 
καθώς επίσης και «ροζέτες» διέλευσης καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας. 
4. Το σχήμα είναι ημιοβάλ διαστάσεων 2400x1200 mm, και η επιφάνεια από σημύδα . 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 



• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ527 

Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ τετρακόσια εβδομήντα πέντε  (475,00€). 
 
Άρθρο 6ο 
Κάθισμα για τραπέζι συνεδριάσεων 
Ενδεικτικές διαστάσεις 
560(Π) x 600 (Β) x 860(Υ) mm 
 
Τεχνικά στοιχεία 
1 Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από σωλήνα κυκλικής διατομής μεταλλικό, διαμέτρου 
~26 mm και πάχους ~2 mm, διαμορφωμένου σε σχήμα S, χρώματος RAL 9006. 
2. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από συμπαγή πρεσσαριστά κόντρα-πλακέ ξύλου πάχους 
12mm. Επί της έδρας τοποθετείται χυτή πολυουρεθάνη η οποία επενδύεται με δερματίνη 
χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 
3 Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από διαμορφωμένα και συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ. 
Επί της πλάτης τοποθετείται λαστιχωτό ύφασμα και επενδύεται με  δερματίνη. 
4. Τα μπράτσα κατασκευάζονται από μαύρη πολυουρεθάνη. 
5. Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 mm, βάθος 470 mm 
6. Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης: πλάτος 480 mm, ύψος 380 mm 
7. Η βάση φέρει αντιολισθητικά πέλματα για την προστασία του δαπέδου. 
 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ13761 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ εκατόν τριάντα πέντε  (135,00€). 
 
Άρθρο 7ο 
Bιβλιοθήκη γραφείου για αρχειοθέτηση κρεμαστών φακέλων 
 
Βιβλιοθήκη με ανοιγόμενες πόρτες διαστάσεων 800x420 x 800mm, χρώματος λευκού. 
 
Τεχνικά στοιχεία 
 
1. Το κάσωμα της βιβλιοθήκης αποτελείται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, με αμφίπλευρη 
επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων της βιβλιοθήκης είναι ~18 mm, οι πλάτες από 
~18 mm , και τα ράφια από ~22 mm. 
2. Η βιβλιοθήκη φέρει κλειδαριά ασφαλείας  με πλαίσιο αλουμινίου. 
3. Η βιβλιοθήκη- καρτελοθήκη φέρει 2 τηλεσκοπικούς συρόμενους μηχανισμούς 
αρχειοθέτησης κρεμαστών φακέλων Α4, οι οποίοι προσαρμόζονται εσωτερικά των ερμαρίων-
βιβλιοθηκών  και έχουν σύστημα  για προστασία από ανατροπή.  
4. Το κάσωμα φέρει ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0–10 mm  με εσωτερική ρύθμιση.   
5.  Περιλαμβάνεται και βάση ερμαρίου από μελανίνη που φέρει ρεγουλατόρους ρύθμισης 
ύψους.  

Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 



• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ διακόσια τριάντα  (230,00€). 
Άρθρο 8ο 
Συρταριέρα γραφείου απλή 
 
Συρταριέρα  από μελαμίνη, σε χρώμα καρυδιά με απλούς οδηγούς κύλισης ενδεικτικών 
διαστάσεων 420x570x580mm . 
 
Τεχνικά στοιχεία 
1. Όλες οι συρταριέρες φέρουν μεταλλικά συρτάρια που καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης. 
2. Στις συρταριέρες  τα συρτάρια φέρουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας , που δεν 
επιτρέπει το άνοιγμα δεύτερου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό, φέρουν σύστημα 
συγκράτησης στην κλειστή θέση. 
3. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη και 3 επιπλέον.  
4. Οι συρταριέρες κατασκευάζονται σε  βάθος ~ 60 cm. 
5. To πάχος λαμαρίνας για τα συρτάρια είναι 0,6mm. 
6. Αντοχή των συρταριών σε βάρος : ~20 kg 
7. Το κάσωμα κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ~18 mm, με 
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. 
8. Οι συρταριέρες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και είναι τροχήλατες. 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα  (150,00€). 
 
Άρθρο 9ο 
Γραφείο εργασίας  
 
Τεχνικά στοιχεία 
1. Η επιφάνεια εργασίας κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 
~25 mm (η μετώπη 18 mm) –το ύψος της τουλάχιστον 30εκ., με αμφίπλευρη επίστρωση 
μελαμίνης χρώματος καρυδιά. 
2. Τα εμφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) επενδύονται με περιθώριο πάχους 2mm με 
κατάλληλο φινίρισμα. 
3. Κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο για την 
ασφαλή στήριξη του γραφείου. 
4.Τοποθετείται κανάλι διέλευσης καλωδίων μέσα από την μετώπη ή κάτω από την επιφάνεια 
εργασίας καθώς επίσης και ροζέτες για την διέλευση καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας. 
Ενδεικτική διάσταση γραφείου 1600 x 800 x 730 mm, 
 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ527 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι  (120,00€). 
 



Άρθρο 10ο 
Βιβλιοθήκη δίφυλλη διαστάσεων 800x420 x 1200mm 
 
Βιβλιοθήκες με ανοιγόμενες πόρτες σε χρώμα καρυδιά. 
 
Τεχνικά στοιχεία 
1. Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, με 
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων και της πλάτης των βιβλιοθηκών 
είναι ~18 mm και τα ράφια από ~22 mm. 
2. Οι βιβλιοθήκες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και 2 ράφια. 
3.Τα κασώματα των βιβλιοθηκών φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0–10 mm με 
εσωτερική ρύθμιση.  
4. Περιλαμβάνεται βάση από μελανίνη που φέρει ρεγουλατόρους ρύθμισης ύψους. 
 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ14073 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ διακόσια  (200,00€). 
 
 
Άρθρο 11ο 
Βιβλιοθήκη δίφυλλη διαστάσεων 800x400 x 2000mm 
 
Βιβλιοθήκες με ανοιγόμενες πόρτες σε χρώμα καρυδιά. 
 
Τεχνικά στοιχεία 
1. Τα κασώματα των βιβλιοθηκών αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, με 
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα πάχη των τοιχωμάτων και της πλάτης των βιβλιοθηκών 
είναι ~18 mm  και τα ράφια από 22 mm. 
2. Όλες οι βιβλιοθήκες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και 4 ράφια. 
3. Όλα τα κασώματα των βιβλιοθηκών από μελαμίνη φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης 
από 0–10 mm με εσωτερική ρύθμιση.  
4. Περιλαμβάνεται βάση από μελανίνη που φέρει ρεγουλατόρους ρύθμισης ύψους. 
 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ14073 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ τριακόσια είκοσι (320,00€). 
 
Άρθρο 12ο 
Επίτοιχο ρολόι 
 
Ρολόι από υψηλής τεχνολογίας πολυμερές με δείκτες αλουμινίου χρώματος μαύρου. Διαθέτει 
ανάγλυφες ώρες, που παράγουν ένα ειδικό τρισδιάστατο αποτέλεσμα και δημιουργούν ένα 
παιχνίδι φωτός και σκιάς. 



 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ εξήντα  (60,00€). 
Άρθρο 13ο 
Τηλεφωνική συσκευή με οθόνη 

 
Προμήθεια τηλεφωνικής συσκευής με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά: να διαθέτει μονόχρωμη 
οθόνη τουλάχιστον 125 x 60 pixels. Να υποστηρίζει λειτουργίες όπως αναμονή κλήσεων, 
προώθηση κλήσεων, αναγνωριστικό καλούντος, ταχεία κλήση, επανάκληση, τηλεφωνικό 
κατάλογο, να διαθέτει  θύρα internet.  
Εγγύηση ένα (1) έτος  
 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
 
Τιμή πλήρους προμήθειας και τοποθέτησης ανοιγμένης σε τεμάχια (τεμάχια).   
ΕΥΡΩ εξήντα  (60,00€). 
 
Άρθρο 14ο 
Πίνακας λευκός σεμιναρίων διαστάσεων 0,70x1,00 

 
Πίνακας λευκός σεμιναρίων διαστάσεων 0,70x1,00μ. από ανθεκτική επιφάνεια τύπου Glass 
Coat που δεν χαράζεται και καθαρίζεται εύκολα. Τα πόδια του ρυθμίζονται καθ' ύψος ανάλογα 
με τις ανάγκες και διαθέτει κλιπ στο επάνω μέρος του για να τοποθετηθεί μπλοκ. Το 
περίβλημά του είναι πλαστικό και η συσκευασία του περιλαμβάνει θήκη για σπόγγο και 
μαρκαδόρο. Επίσης περιλαμβάνει μπλοκ σεμιναρίων 65x98 φύλλων 50, σπόγγο λευκού πίνακα 
και αφρό καθαρισμού. 
 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
 
Τιμή πλήρους προμήθειας και τοποθέτησης ανοιγμένης σε τεμάχια.   
ΕΥΡΩ ενενήντα  (90,00€). 
 
Άρθρο 15ο 
Μονόδρομος καθρέπτης 

Μονόδρομος καθρέπτης (γνωστός και ως κατασκοπευτικός καθρέπτης) και αφορά τις ανάγκες 
της Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υπηρεσίας του Δήμου. Είναι λευκός υαλοπίνακας, 
επιστρωμένος με ειδική επίστρωση αργύρου η οποία εναποτίθεται στην υαλοπίνακα εν ψυχρώ 
και εν κενό (μαγνετρονική – «μαλακή» επίστρωση). Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση 
χώρων χωρίς να γίνεται αντιληπτή η παρουσία του παρατηρητή. Για να επιτευχθεί το βέλτιστο 
αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να έχει εξασφαλιστεί μια σχέση έντασης φωτισμού τουλάχιστον 
7:1. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος τον οποίο θέλουμε να βλέπουμε πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 
φορές πιο φωτεινός από τον χώρο στον οποίο στέκεται ο παρατηρητής. Έχει εξαιρετικά 
αυξημένο συντελεστή ανακλαστικότητας (LR=52%) και εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή 
φωτεινής διαπερατότητας (LT<2%). Έχει εμφάνιση κοινού καθρέπτη, εμποδίζοντας αυτόν τον 
οποίο παρατηρούμε να δεί προς το μέρος του παρατηρητή και δημιουργεί έναν χώρο 
παρατήρησης του οποίου η ύπαρξη μπορεί να παραμένει άγνωστη σε αυτούς που επιθυμούμε. 
Θα τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχον εσωτερικό κούφωμα διαστάσεων 0,95x0,95. 



Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών και 
η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας 
τοποθέτησης, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο 
καθαρισμός του χώρου  μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Τιμή πλήρους προμήθειας και τοποθέτησης ανοιγμένης σε τετραγωνικά μέτρα (m2)    
ΕΥΡΩ διακόσια σαράντα (240,00€). 
Άρθρο 16ο 
Κλιματιστική μονάδα 18.000 Btu / hr.   

Κλιματιστικό μηχάνημα ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 18.000 Btu/hr  και θερμικής 

απόδοσης τουλάχιστον 19.000 Btu / hr.   
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου  ονομαστικής απόδοσης  18.000  ΒΤU/H 
Το κλιματιστικό θα είναι ψύξης – θέρμανσης, διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας  inverter 
καινούργιο και αμεταχείριστο.  
� Θα είναι ενεργειακής κλάσης Α για την ψύξη και Α ++  για τη θέρμανση. 
� Θα λειτουργούν με ψυκτικό υγρό R 140 ή ποιο σύγχρονο φιλικό πάντα προς το  

περιβάλλον. 
� Θα φέρουν πιστοποίηση  CE. 
� Θα αποτελείται από δύο τμήματα. Το εσωτερικό στοιχείο θα είναι τοίχου, το δε  εξωτερικό 

στοιχείο (κατάλληλο για εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες) θα μπορεί να  στερεωθεί με 
κατάλληλη στερεωτική κατασκευή στον εξωτερικό τοίχο ή να  τοποθετηθεί στο δάπεδο 
(στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω). Τα δύο στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ 
τους με σωλήνα κατάλληλου ψυκτικού υγρού. Το  κλιματιστικό θα συνδέεται με παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος και θα ασφαλίζεται με  κατάλληλη για το σκοπό αυτό ηλεκτρική 
ασφάλεια. Τέλος θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα απαγωγής των στραγγισμάτων.  Μετά την 
τοποθέτηση θα γίνεται αποκατάσταση των οπών στους τοίχους με επισκευαστικό κονίαμα. 

� Στην εγκατάσταση του κάθε κλιματιστικού θα πρέπει να επιλεχθεί η καταλληλότερη  θέση 
για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, ώστε να υπάρχει  
ικανοποιητικός χώρος γύρω της (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) και να  
υπάρχει δυνατότητα αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων. Πριν από την τοποθέτηση της 
μεταλλικής πλάκας στήριξης («πλάτη») της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει 
να βεβαιωθεί ο εγκαταστάτης ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες από τα σημεία που θα 
τρυπήσει για να βιδώσει την «πλάτη» στήριξης καθώς και στο σημείο που θα τρυπήσει για 
το πέρασμα των σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 
Η μεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να είναι καλά στερεωμένη και αλφαδιασμένη. Οι 
σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας με την εξωτερική θα πρέπει να 
μονωθούν με μονωτικούς σωλήνες (όχι με ταινία) και το σύνολο των σωλήνων. Η θέση που 
θα επιλεγεί για την τοποθέτηση της εξωτερικής  μονάδας του κλιματιστικού (στο δάπεδο ή 
στον τοίχο), θα πρέπει να εξασφαλίζει ανεμπόδιστο αερισμό της μονάδας (σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή). Το μήκος των σωληνώσεων να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια 
του κατασκευαστή.  

� Θα πρέπει το κλιματιστικό να έχει δυνατότητα αφύγρανσης και να διαθέτει αυτόματη 
κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.  

� Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα πρέπει να δοκιμαστεί η αποχέτευση των 
συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας. Μετά να γίνει, απαραιτήτως, έλεγχος  
στεγανότητας και σωστής λειτουργίας.  

� Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται σωλήνες ψυκτικών υγρών κτλ έως 3 m. 
� Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών. 
� Οι συντελεστές απόδοσης EER και COP θα είναι μεγαλύτεροι του 3.  
� Εξωτερική στάθμη θορύβου έως και 60 dB. 
� Απαραίτητο θα είναι το φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων ή άλλο καλύτερο.  
� Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών για τον συμπιεστή. 
� Το σύνολο του εξοπλισμού υποχρεωτικά θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από 

τεχνικό εγχειρίδιο και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης 



� Το χειριστήριο θα είναι ασύρματο και θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων με ενδείξεις 
υγρών κρυστάλλων και οι ενδείξεις θα είναι: 
1. θερμοκρασίας (επιλεγόμενης και χώρου) 
2. λειτουργίας και βλάβης  

    3.   διακόπτη on/off  
    4.   πλήκτρα προγραμματισμού  
    5.   Η λειτουργία των χειριστηρίων θα είναι η εξής: 
    6.  ένδειξη ταχύτητας (υψηλή - μεσαία - χαμηλή) 
    7.  ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1ο C 
    8.  χρονοδιακόπτη ρύθμισης λειτουργίας με διαβαθμίσεις ανά μισή ώρα  
    9.  Χειρισμός ανάγκης θα μπορεί να γίνει και από την κλιματιστική μονάδα. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών και 
η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας 
τοποθέτησης, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο 
καθαρισμός του χώρου  μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας και τοποθέτησης ανοιγμένης σε τεμάχια     
ΕΥΡΩ χίλια πενήντα οκτώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά  (1.058,78€). 
 
 
Άρθρο 17ο 
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 
15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm  

 
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων 
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 
"Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

α)  Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 
τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και 
αισθητικού αποτελέσματος  

γ)  Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής 
της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων και δύο φωτιστικά σώματα. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών και 
η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας 
τοποθέτησης, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο 
καθαρισμός του χώρου  μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
Τιμή πλήρους προμήθειας και πλήρως τοποθετημένης ψευδοοροφής ανοιγμένης σε 
τετραγωνικά μέτρα  (τμ).   
ΕΥΡΩ είκοσι οκτώ  (28,00€). 
 
Άρθρο 18ο 
Καλόγερος ρούχων 
 



Μεταλλικός καλόγερος ρούχων με κρεμάστρες από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή σε RAL 
9006. Υπάρχει δακτύλιος ομπρέλας και δίσκος συλλογής σταγόνων. 
 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. 
Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων , ευρωπαϊκής προέλευσης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας 
μελέτης. 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ εξήντα  (60,00€). 
Άρθρο 19ο 
Βενετικά μεταλλικά στόρια αλουμινίου  

 
Βενετικά μεταλλικά στόρια αλουμινίου σε διαστάσεις 25mm σε χρώμα ματ μπεζ εκρού για να 
καλύψουν παράθυρο διαστάσεων 1,40x 1,40m. Οι μηχανισμοί να είναι με διπλά φρένα για 
καλλίτερο σταμάτημα σε όποιο ύψος θέλουμε, με κάσες από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτής 
διατομής και με μεταλλικά στηρίγματα που δεν φαίνονται, με μηχανισμό αναδίπλωσης με 
κορδόνια. 
Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει στον προαναφερθέντα χώρο. 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. 
Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων , ευρωπαϊκής προέλευσης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών και 
η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας 
τοποθέτησης, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο 
καθαρισμός του χώρου  μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Τιμή πλήρους προμήθειας και τοποθέτησης ανοιγμένης σε τμ     

ΕΥΡΩ τριάντα οκτώ (38,00€).  

 
Άρθρο 20ο 
Ράφι μελανίνης 

 
Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει στον προαναφερθέντα χώρο. 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. 
Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών και 
η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας 
τοποθέτησης, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο 
καθαρισμός του χώρου  μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Τιμή πλήρους προμήθειας και τοποθέτησης ανοιγμένης σε τμ     

ΕΥΡΩ είκοσι  (20,00€).  
 
Άρθρο 21ο 
Κάθισμα ταμείου 

 

Τεχνικά στοιχεία 
 
1. Όλες οι επιφάνειες είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων με αμφίπλευρη επένδυση 
μελαμίνης πάχους~ 25 mm και περιμετρικά σόκορα πάχους ~2 mm. 
2. Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται από δύο κυλινδροειδή πόδια αλουμινίου με 
χυτοπρεσσαριστά οριζόντια πέλματα αλουμινίου και αντίστοιχους προβόλους στήριξης από 
κάθε πλευρά οι ροτόντες φέρουν τέσσερα κυλινδροειδή πόδια αλουμινίου, χρώματος RAL 
9006. 
3. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσθεσης καναλιών καλωδίωσης κάτω από την επιφάνεια εργασίας 
καθώς επίσης και «ροζέτες» διέλευσης καλωδίων στην επιφάνεια εργασίας. 
4. Το σχήμα είναι ημιοβάλ διαστάσεων 2400x1200 mm, και η επιφάνεια από σημύδα . 
 

 



5. Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm από χυτοπρεσαριστό 
αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. 
6. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και φέρουν 
κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. Προαιρετικά τοποθετούνται αντί των τροχών σταθερά 
πέλματα. 
7. Η ρύθμισης ύψους του καθίσματος γίνεται από έμβολο (διαδρομής από 640mm έως 
900mm), ενεργοποιούμενο με μοχλό που ευρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας του 
καθίσματος. 
8. Ο μηχανισμός είναι χυτοπρεσαριστός, με σταθερή πλάτη σε σχέση με την έδρα του 
καθίσματος. 
9. Η στεφάνη στήριξης είναι μεταλλική επιχρωμιωμένη, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους. 
10. 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. 
Διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 mm, βάθος 470 mm. 
11. Η πλάτη είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο (PP). Επί της πλάτης 
τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 30mm. το οποίο 
επενδύεται αμφίπλευρα με ταπετσαρία επιλογής. 9ιαστάσεις πλάτης : πλάτος 440 mm, ύψος 
300 mm. 
 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1335 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ τριακόσια  (300,00€). 
 
Άρθρο 22ο 
Γραφείο με σκελετό αναδιπλούμενο τροχήλατο 

 

Τεχνικά στοιχεία 
 
1. Πρόκειται για Γραφεία εργασίας με σκελετό αναδιπλούμενο τροχήλατο. Η επιφάνεια 
εργασίας είναι κατασκευασμένη από μελαμίνη κατηγορίας Ε1 πάχους 25mm και περιμετρικό 
σόκορο πάχους 2mm. Η επιφάνεια είναι από φυσικό καπλαμά και μοριοσανίδα πάχους 38 mm 
με επένδυση καπλαμά ξύλου. 
2. Όλα τα γραφεία έχουν μεταλλικό σκελετό, ο οποίος βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή. 
3.  Σε όλα τα γραφεία ο μεταλλικός σκελετός έχει πόδια σε σχήμα συμμετρικού διπλού “Τ”. Ο 
αναδιπλούμενος σκελετός απαρτίζεται από: 
� Τραβέρσα ενιαία με κατακόρυφες κολώνες ποδιών, από χαλύβδινο κοιλοδοκό ορθογώνιας 
διατομής διαστάσεων , 80X40X2 mm διαμορφωμένο και συγκολλημένο ώστε να προσδίδεται 
μέγιστη αντοχή και ακαμψία στο σκελετό. 
� Οριζόντια πέλματα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. 
� 2 μεντεσέδες αναδίπλωσης της επιφάνειας μέχρι 90 μοίρες και ασφάλιση στην κάθετη σχέση 
,τα γραφεία έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης και ασφάλισης μεταξύ τους είτε κατά πλάτος 
είτε κατά μήκος 
� Δυνατότητα στοίβαξης το ένα μέσα στο άλλο για μικρότερο αποθηκευτικό χώρο. 
� Ειδικοί τροχοί με φρένο για την εύκολη μετακίνηση του γραφείου μέσα στον χώρο που 
βρίσκεται. 
4. Οι διαστάσεις του 1,80x0,80 mm , το χρώμα της επιφάνειας φυσικός δρυς Η1334 και ο 
μεταλλικός σκελετός γκρι RAL 9006. 



Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ527 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ15372 
• Πιστοποίηση ΕΝ ISO 9241 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ τριακόσια πενήντα  (350,00€). 
 
Άρθρο 23ο 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 1,20x1,80mm 

 

Τεχνικά στοιχεία 
 
1. Πρόκειται για γραφεία με επιφάνεια από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης 
και σταθερού ύψους βαμμένο χαλύβδινο σκελετό.  
2. Όλες οι κατηγορίες των γραφείων φέρουν πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο 
προφίλ ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 20X40Χ2 mm.  
3. Τα κάθετα στηρίγματα, ανάλογα με την κατηγορία, είναι: για σταθερό ύψος, από βαμμένο 
χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 45X45Χ 1,5 mm.  
4. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού 
κατασκευάζονται από χυτό κράμα αλουμινίου και συνδέουν με αφανή τρόπο σύσφιξης 
5. Οι επιφάνειες εργασίας έχουν πάχος 18 mm,  είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων Ε1 με 
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2 mm.  
6. Τα γραφεία φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0-25 mm και φέρουν μετώπες 
πάχους 18 mm από μοριοσανίδα Ε1 με επίστρωση μελαμίνης, κανάλια καλωδίων και ροζέτες 
εξόδου καλωδίων 
7. Οι διαστάσεις του 1,20x0,80 mm , το χρώμα της επιφάνειας φυσικός δρυς Η1334 και ο 
μεταλλικός σκελετός γκρι RAL 9006. 
 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ527 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα  (150,00€). 
 
Άρθρο 24ο 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 1,80x1,80mm 

 

Τεχνικά στοιχεία 
 
1. Πρόκειται για γραφεία με επιφάνεια από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης 
και σταθερού ύψους βαμμένο χαλύβδινο σκελετό.  
2. Όλες οι κατηγορίες των γραφείων φέρουν πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο 
προφίλ ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 20X40Χ2 mm.  



3. Τα κάθετα στηρίγματα, ανάλογα με την κατηγορία, είναι: για σταθερό ύψος, από βαμμένο 
χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 45X45Χ 1,5 mm.  
4. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού 
κατασκευάζονται από χυτό κράμα αλουμινίου και συνδέουν με αφανή τρόπο σύσφιξης 
5. Οι επιφάνειες εργασίας έχουν πάχος 18 mm,  είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων Ε1 με 
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2 mm.  
6. Τα γραφεία φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0-25 mm και φέρουν μετώπες 
πάχους 18 mm από μοριοσανίδα Ε1 με επίστρωση μελαμίνης, κανάλια καλωδίων και ροζέτες 
εξόδου καλωδίων 
7. Οι διαστάσεις του 1,80x0,80 mm , το χρώμα της επιφάνειας φυσικός δρυς Η1334 και ο 
μεταλλικός σκελετός γκρι RAL 9006. 
 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ527 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ διακόσια  (200,00€). 
 
Άρθρο 25ο 
Υποπόδιο γραφείου αυτορυθμιζόμενο πλαστικό 

 
Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ είκοσι  (20,00€). 
 
Άρθρο 26ο 
Επικαθήμενα διαχωριστικά γραφείων 

 
Τεχνικά στοιχεία 
 
1. Τα επικαθήμενα διαχωριστικά θα διατίθενται σε ύψη 350 και 450 mm και θα στερεώνονται 
επάνω στην επιφάνεια γραφείου μέσω χυτοπρεσσαριστών συνδέσμων αλουμινίου. 
2. Όλα τα πλαίσια δέχονται εσωτερικά προφίλ, όπου υπάρχει δυνατότητα στήριξης 
βοηθητικών αξεσουάρ γραφείου και οθόνη υπολογιστή. Τα περιμετρικά προφίλ αλουμινίου θα 
διατίθεται σε φυσική ανοδίωση. 
3.Τα επικαθήμενα διαχωριστικά θα δέχονται πετάσματα από τα παρακάτω υλικά: 
· μοριοσανίδα Ε1 με επένδυση μελαμίνης 
· τζάμι διάφανο, ή χημική αμμοβολή 
· μοριοσανίδα επενδεδυμένη με ύφασμα 
4.Τα επικαθήμενα διαχωριστικά μπορούν να δεχθούν πρόσθετο ανεξάρτητο πλαίσιο για την 
αύξηση του ύψους τους, μέσω ειδικών χυτοπρεσσαριστών εξαρτημάτων. 
Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα θα δοθούν από την αντίστοιχη υπηρεσία. 
 
Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα είναι τιμές εμπορίου. Όλα τα είδη θα πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρωπαϊκής προέλευσης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και μεταφορά επί του προβλεπόμενου χώρου της παρούσας μελέτης. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 9001:2008 
• Πιστοποίηση κατασκευαστή ISO 14001:2004 
• Πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ1023 

 



Τιμή πλήρους προμήθειας  ανοιγμένης σε τεμάχια.     
ΕΥΡΩ διακόσια  (200,00€). 
 
 
Οι επιτρεπτές αποκλίσεις των διαστάσεων  των προϊόντων θα είναι της τάξεως ± 5 %. 

 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (επί ποινή αποκλεισμού) 
 
1. Για τα τροχήλατα καθίσματα (άρθρα 1,2,21) θα προσκομιστεί πιστοποιητικό μηχανικών 

αντοχών  που να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα από το οποίο θα 
προκύπτει η συμμόρφωσή τους με το πρότυπο ΕΝ 1335 ή ισοδύναμο αυτού, για τα 
καθίσματα συνεργασίας (άρθρα 3,6) θα προσκομιστεί πιστοποιητικό σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 13761 ή ισοδύναμο αυτού, για τα γραφεία (άρθρα 5,9,22,23,24) θα 
προσκομιστεί πιστοποιητικό μηχανικών αντοχών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 527 ή 
ισοδύναμο αυτού, για το γραφείο (άρθρο 22) επιπλέον απαιτείται η συμμόρφωση με το 
ΕΝ 15372 και ΕΝ ISO 9241 ή ισοδύναμο αυτού, για το διαχωριστικό (άρθρο 26) 
απαιτείται η συμμόρφωση με το ΕΝ 1023 ή ισοδύναμο αυτού  για τις βιβλιοθήκες 
(άρθρα 10,11) θα προσκομιστεί πιστοποιητικό για τον προσδιορισμό της σταθερότητας 
και αντοχής της δομής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14073 ή ισοδύναμο αυτού και για την 
δερματίνη βεβαίωση για το βάρος της 560 gr/m2 και ότι είναι σύμφωνη με το ISO 105 
για σταθερότητα χρώματος στο φως και στην τριβή. 

2. Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη 
ξυλεία, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, θα προσκομιστούν:                  
 � Υπεύθυνη 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 
φορμαλδεϋδης Ε1 ή μικρότερη. 
 � Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού επίπλων ότι για όλα τα ξύλινα στοιχεία των επίπλων 
θα ισχύουν οι προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στην ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 
Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και 
πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας- Μετανάστευση ορισμένων 
στοιχειών από παιδικά έπιπλα- Επιτροπή Επίπλου». 

3. Η κλιματιστική μονάδα (άρθρο 16) θα φέρει πιστοποίηση κατά CE. 
4. Για όλα τα είδη θα κατατεθούν Το φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συντεταγμένο με 

την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, όπου θα 
γίνεται λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών και επιμέρους χαρακτηριστικών για κάθε 
προσφερόμενο είδος καθώς και ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι 
ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου 
είδους. 
Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση επί μέρους είδους, ο προσφέρων 
πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια 
χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή/και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα 
σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο 
διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις 
των τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια 
επιτροπή. 

5. Για τα έπιπλα γραφείου (άρθρα 1-11, 21) η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας,  
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα πέντε (5) έτη ενώ ο προμηθευτής δεσμεύεται  για 
την παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.  

6. Για την κλιματιστική μονάδα (άρθρο 16) η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη για τα ηλεκτρικά / μηχανικά μέρη και 
πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή. Επίσης ο προμηθευτής θα δεσμευτεί για την παροχή 
ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

 
 
 
 



Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  
 

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Για τα άρθρα 1-11,16,21-26). Ο 
εκάστοτε προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (προκειμένου να επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ των 
προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού : 

 

� Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO   9001:2008  της   

εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας   ή   άλλο   ισοδύναμο πιστοποιητικό .  

� Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της 

εκάστοτε κατασκευάστριας  εταιρείας ή  άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό.  

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

         / 09   / 2017                            /  09  / 2017                                            / 09   / 2017                 
     Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                    Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ            Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ                                              
                                                                                    TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ                        ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ                                  ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

    Αρχιτέκτων Μηχανικός                    Τοπογράφος Μηχανικός                                   Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 


