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Τεχνικζσ προδιαγραφζσ προσ διαβοφλευςθ 

 

 

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ άνω των ορίων 

για τθν ανάδειξθ αναδόχου/-ων για τθν προμικεια και 

εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ (επίπλων & λοιποφ 

ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ) για τα νζα κτίρια του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν περιοχι ΗΕΡ 

Κοηάνθσ, με εκτιμϊμενθ αξία 1.136.720,40 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24%.  

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ είναι το ζργο με τίτλο 

«ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΝΕΫΝ ΚΤΛΛΫΝ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟΥ ΔΥΤΛΚΘΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ (2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του 

Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΛΓΑΨΘ ΨΥΣΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ προμικεια τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ αωορά εξοπλιςμό επίπλων γραωείου και λοιποφ εξοπλιςμοφ για 

τα Νζα κτίρια του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν περιοχι ΗΕΡ Κοηάνθσ. 

Θ νζα Ρανεπιςτθμιοφπολθ του ΡΔΜ ςτθ ΗΕΡ περιλαμβάνει το κτίριο Διοίκθςθσ και τα τρία κτίρια 

Εκπαίδευςθσ.  

Τα τμιματα προμικειασ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κατανεμικθκαν ςφμωωνα με το είδοσ του εξοπλιςμοφ 

και ςκοπόσ αυτισ τθσ κατανομισ είναι θ ομαδοποίθςθ των ειδϊν ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Διοίκθςθσ, 

των εργαηομζνων και των Φοιτθτϊν. 

Οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλλουν τισ προςωορζσ τουσ ωσ εξισ: 

 Επιτρζπεται θ υποβολι προςωοράσ για κάκε Τμιμα χωριςτά, αλλά και για το ςφνολο των 

Τμθμάτων. 

 ΔΕΝ Επιτρζπεται θ υποβολι προςωοράσ για μζροσ των ειδϊν  κάκε Τμιματοσ. 

 

ΜΕΟΣ Β - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφμβαςθσ είναι το ζργο με τίτλο «ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

ΝΕΩΝ ΚΤΙΙΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του Ρρογράμματοσ 

Δθμοςίων Επενδφςεων,  ΚΑΕ 9349.  

Για κάκε Τμιμα ιςχφει ο προχπολογιςμόσ που αναγράωεται ςτουσ πίνακεσ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν 

ςτα ωφλλα ςυμμόρωωςθσ των ειδϊν.  

Ο προχπολογιςμόσ του διαγωνιςμοφ είναι 916.710,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (ςυνολικόσ 

προχπολογιςμόσ με ΦΡΑ: 1.136.720,40€ ΦΡΑ: 220.010,40€). 

Αναλυτικά ανά Τμιμα θ κατανομι του προχπολογιςμοφ είναι:  

Α/Α Είδοσ Ροςότθτα 

ΤΜΘΜΑ Α: Γραφεία, Τραπζηια, προχπολογιςμοφ 181.650,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με ΦΡΑ 225.246,00€) 

1 Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με βοθκθτικό ζρμάριο διευκυντικι 8 τεμ. 

2 Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ  με βοθκθτικό ζρμάριο 105 τεμ. 

3 Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με τροχιλατθ ςυρταριζρα 180*80εκ. 80 τεμ. 

4 Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με τροχιλατθ ςυρταριζρα 160*80εκ. 50 τεμ. 

5 Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με αναρτθμζνθ ςυρταριζρα 120*80εκ. 49 τεμ. 

6 Ζδρα αίκουςασ ςεμιναρίων 16 τεμ. 

7 Ζδρα αμωικεάτρων 4 τεμ. 

8 Ζδρανο κινθτό 100 τεμ. 

9 Τραπζηι ςυςκζψεων ςυγκλιτου 1 τεμ. 

10 Τραπζηι ςυνεργαςίασ  6 ατόμων 8 τεμ. 

11 Τραπζηι ςυνεργαςίασ  8 ατόμων Α 10 τεμ. 

12 Τραπζηι ςυνεργαςίασ 8 ατόμων Β 1 τεμ. 

13 Τραπεηάκι χαμθλό επιςκεπτϊν 8 τεμ. 

14 Τραπζηι ςαλονιοφ  1 τεμ. 

15 Τραπεηάκι χαμθλό ςτρογγυλό 1 τεμ. 
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Α/Α Είδοσ Ροςότθτα 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α (χωρίσ ΨΡΑ): 181.650,00€ 

ΤΜΘΜΑ Β: Βιβλιοκικεσ, Διαχωριςτικά, προχπολογιςμοφ 227.500,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με ΦΡΑ 282.100,00€) 

16 Βιβλιοκικθ  Α 8 τεμ. 

17 Βιβλιοκικθ  Β 37 τεμ. 

18 Βιβλιοκικθ  Γ 324 τεμ. 

19 Ρροκικεσ προβολισ αντικειμζνων  1 τεμ. 

20 ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΑ ΧΩΩΝ (Partition wall) 35 μ. 

21 ΕΜΑΙΑ ΤΟΙΧΟΥ (Storage wall) 90 μ. 

22 Θυρίδεσ ωφλαξθσ αντικειμζνων 30 τεμ. 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Β (χωρίσ ΨΡΑ): 227.500,00€ 

ΤΜΘΜΑ Γ: Καρζκλεσ, προχπολογιςμοφ 161.850,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με ΦΡΑ 200.694,00€) 

23 Καρζκλα τροχιλατθ Α 8 τεμ. 

24 Καρζκλα τροχιλατθ Β 105 τεμ. 

25 Καρζκλα τροχιλατθ Γ 130 τεμ. 

26 Καρζκλα τροχιλατθ Δ 50 τεμ. 

27 Καρζκλα τροχιλατθ Ε 129 τεμ. 

28 Καρζκλα τροχιλατθ ΣΤ 1 τεμ. 

29 Καρζκλα επιςκζπτθ Α 16 τεμ. 

30 Καρζκλα επιςκζπτθ  Β 260 τεμ. 

31 Καρζκλα επιςκζπτθ  Γ 278 τεμ. 

32 Καρζκλα επιςκζπτθ Δ  10 τεμ. 

33 Καρζκλα  Α 420 τεμ. 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Γ (χωρίσ ΨΡΑ): 161.850,00€ 

ΤΜΘΜΑ Δ: Καναπζδεσ, Σκαμπϊ, προχπολογιςμοφ 8.060,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με ΦΡΑ 9.994,40€) 

34 Καναπζσ δικζςιοσ  1 τεμ. 

35 Καναπζσ τρικζςιοσ 2 τεμ. 

36 Ρολυκρόνα 2 τεμ. 

37 Καναπζσ πολυγωνικόσ  1 τεμ. 

38 Σκαμπϊ χαμθλά 4 τεμ. 

39 Σκαμπϊ ψθλά 6 τεμ. 

40 Καλόγθροσ 103 τεμ. 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Δ (χωρίσ ΨΡΑ): 8.060,00€ 

ΤΜΘΜΑ Ε: Κρανία, Ρίνακεσ, προχπολογιςμοφ 166.100,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με ΦΡΑ 205.964,00€) 

41 Θρανία με κακίςματα και ανεξάρτθτα ζδρανα πακτωμζνα  760 τεμ. 

42 Αςπροπίνακεσ μαρκαδόρου επάλλθλοι 300*120εκ. 11 τεμ. 

43 Αςπροπίνακασ μαρκαδόρου 180*120εκ. 54 τεμ. 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Ε (χωρίσ ΨΡΑ): 166.100,00€ 

ΤΜΘΜΑ ΣΤ: Λοιπόσ εξοπλιςμόσ βοθκθτικϊν χϊρων, προχπολογιςμοφ 7.700,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με ΦΡΑ 9.548,00€) 

44 Ρολυκουηινάκι 11 τεμ. 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΣΤ (χωρίσ ΨΡΑ): 7.700,00€ 

ΤΜΘΜΑ Η: Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ Ωϊρων Αποκικευςθσ, προχπολογιςμοφ 44.000,00€ χωρίσ ΨΡΑ (με ΦΡΑ 

54.560,00€) 

45 άωια τφπου Dexion κατ'αποκοπι 
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Α/Α Είδοσ Ροςότθτα 

46 Συγκροτιματα κυλιόμενων αρχειοκθκϊν κατ'αποκοπι 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Η (χωρίσ ΨΡΑ): 44.000,00€ 

ΤΜΘΜΑ Θ - Εξοπλιςμόσ Βιβλιοκικθσ & Κοινόχρθςτων Ωϊρων, προχπολογιςμοφ 119.850,00 χωρίσ ΨΡΑ (με 

ΦΡΑ 148.614,00€) 

47 Τραπζηι κυλικείου 13 τεμ. 

48 Γραωείο αναγνωςτθρίου 6 κζςεων 8 τεμ. 

49 Γραωείο αναγνωςτθρίου 3 κζςεων 13 τεμ. 

50 Γραωείο αναγνωςτθρίου 4 κζςεων 4 τεμ. 

51 Βιβλιοκικθ Δ 140 τεμ. 

52 Καρζκλα Β 52 τεμ. 

53 Καρζκλα Γ 107 τεμ. 

54 Καναπζσ διπλισ όψθσ 48 τεμ. 

55 Ρουω  73 τεμ. 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Θ (χωρίσ ΨΡΑ): 119.850,00€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (κακαρι αξία, χωρίσ ΨΡΑ) 916.710,00 

ΨΡΑ 24% 220.010,40 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 24% ΨΡΑ 1.136.720,40 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛI – Ειδικοί Προι 

Οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΛΛΛ αωοροφν ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ επίπλων ςτα 

νζα Κτίρια του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθ ΗΕΡ Κοηάνθσ.  

Οι Ειδικοί Προι του παρόντοσ Ραραρτιματοσ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ Διακιρυξθσ και τθσ 

Σφμβαςθσ και περιλαμβάνονται ςτισ υποχρεϊςεισ του/των Αναδόχου/ων: 

1. Τα ζπιπλα κα παραδοκοφν και κα τοποκετθκοφν, με ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου, ςε αρικμό 

τεμαχίων και είδοσ, ςφμωωνα με τον πίνακα ειδϊν εξοπλιςμοφ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεταβεί επί 

τόπου, ςτον κάκε χϊρο όπου κα τοποκετθκοφν τα ζπιπλα, προκειμζνου να ζχει ο ίδιοσ αντίλθψθ των 

χϊρων και των ςυνκθκϊν εργαςίασ. Ρριν τθν παραγγελία καταςκευισ των διαχωριςτικϊν και των 

καταςκευϊν εγκατάςταςθσ κα πρζπει να επιμετρθκεί επακριβϊσ ο χϊροσ ϊςτε να διαςωαλιςτεί θ ςωςτι 

εγκατάςταςθ ςτον υπάρχοντα χϊρο και να λθωκοφν υπόψθ τυχόν περιοριςμοί (π.χ. καλοριωζρ). 

 

2. Ο εξοπλιςμόσ, όπου είναι δυνατόν, κα πρζπει να είναι λυόμενοσ, επιτρζποντασ τθν εφκολθ μεταωορά 

του, κακϊσ και τθν αντικατάςταςθ τμθμάτων του ςε περίπτωςθ ωκοράσ του.  

 

3. Γενικά τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι των επίπλων και των λοιπϊν ειδϊν 

εξοπλιςμοφ, κα πρζπει να είναι καινοφρια και τα παραδοτζα προϊόντα αμεταχείριςτα. Τα υλικά να είναι 

άριςτθσ ποιότθτασ, μεγάλθσ αντοχισ και από τα καλφτερα που κυκλοωοροφν ςτθν αγορά. Θ καταςκευι 

τουσ κα είναι ςτζρεθ και ανκεκτικι με άψογο ωινίριςμα, χωρίσ καταςκευαςτικζσ ατζλειεσ ι κακοτεχνίεσ, 

ακόμα και ςτα αωανι μζρθ. Τα υλικά κα πρζπει να είναι ωιλικά προσ το περιβάλλον και δεν κα 

χρθςιμοποιθκοφν φλεσ που αποδεδειγμζνα προκαλοφν προβλιματα υγείασ. Πλα τα υλικά που κα 

χρθςιμοποιθκοφν κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το Διαγωνιςμό.  

 

Συγκεκριμζνα: 

 Πλεσ οι πραγματικζσ τιμζσ τθσ μελαμίνθσ (μθχανικι, χθμικι, αντοχι ςε κερμότθτα, ςε χάραξθ, ςε 

ακτίνεσ UV, ςε ωωσ, ςε τριβι κ.ά.), κα είναι ίςεσ ι υψθλότερεσ αυτϊν που προβλζπονται ςτα ςχετικά 

πρότυπα. Θ χρθςιμοποιοφμενθ μελαμίνθ κα είναι κατθγορίασ Ε1, χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε ελεφκερθ 

ωορμαλδεψδθ  (<0,08 0/00). Ππου τοποκετείται ταινία περικωρίου εάν δεν περιγράωεται, κα πρζπει να 

είναι από ABS ι PP και να ζχει πάχοσ τουλάχιςτον 3mm. 

 Πλα τα ςυςτιματα ςφνδεςθσ και ςυναρμογϊν των ςυςτατικϊν μερϊν των επίπλων κα πρζπει να 

εξαςωαλίηουν ςτακερότθτα, αντοχι κακϊσ και ςχεδόν απόλυτθ μονολικικότθτα (δθλαδι μθ αντιλθπτι 

χαλαρότθτα) τθσ καταςκευισ.   

 Οι ςυνδεςμολογίεσ των μεταλλικϊν ςκελετϊν κα γίνουν με θλεκτροςυγκόλλθςθ ι με βίδωμα. Οι 

θλεκτροςυγκολλιςεισ κα είναι απόλυτα αωανείσ, χωρίσ κρατιρεσ ι αλλοίωςθ τθσ ανκεκτικότθτα του 

ςκελετοφ, ενϊ οι ςθμειακζσ ορατζσ ςυγκολλιςεισ (πονταρίςματα) αποκλείονται. Τα βιδϊματα κα είναι με 

τισ κατάλλθλεσ προσ το ςκελετό βίδεσ. Οποιοδιποτε μεταλλικό ςτοιχείο κα πρζπει να ζχει υποςτεί τθ 

διαδικαςία τθσ απολίπανςθσ, αποςκωρίαςθσ και ωωςωάτωςθσ με θλεκτροςτατικι βαωι (ποφδρα), 

επινικζλωςθ ι να είναι ανοξείδωτο. 

 Οι ςυνδεςμολογίεσ μεταξφ ξφλινων τμθμάτων ι επιπζδων μεταξφ τουσ κα γίνονται με τον κατάλλθλο 

τρόπο και ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ενϊ ι χρθςιμοποιοφμενθ κόλλα κα είναι μεγάλθσ αντοχισ και 

ανκεκτικι ςτθν υγραςία.  Οι βίδεσ κα ζχουν το κατάλλθλο ςπείρωμα και αντοχι και δεν κα δθμιουργοφν 

επικίνδυνεσ για ατυχιματα προεξοχζσ.  
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 Οι τελικζσ επιωάνειεσ κα είναι απόλυτα επίπεδεσ, αντικαμβωτικζσ (ματ), και δεν κα  επιτρζπουν τθν 

ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ, ρφπων, κ.λ.π. και κα μποροφν να κακαρίηονται εφκολα με τισ ςυνικεισ κακαριςτικζσ 

ουςίεσ χωρίσ βλάβθ για τισ επιωάνειεσ και χωρίσ παραμζνουςεσ ουςίεσ.  Επίςθσ κα πρζπει να 

αντιςτζκονται ςε κερμοκραςίεσ ι ςε εντοπιςμζνεσ βλάβεσ.   

 Στα ξφλινα ζπιπλα, οι ακμζσ και οι γωνίεσ κα είναι ςτρογγυλεμζνεσ εργονομικά για να αποωεφγονται 

ατυχιματα με ακτίνα R=2,5~3 mm. Οι κόμβοι των ςκελετϊν, εωόςον είναι εκτεκειμζνοι, κα πρζπει να 

είναι καταςκευαςμζνοι κατά τρόπο που να μθν υπάρχει κίνδυνοσ τραυματιςμοφ.  Οι καταςκευζσ δεν 

πρζπει να ζχουν αιχμθρά άκρα ςε οποιοδιποτε ςθμείο τουσ που να μποροφν να προκαλζςουν ωκορά ςτα 

ροφχα του χριςτθ.  

 Τα κακίςματα κα είναι απολφτωσ ανατομικά και κα παρζχουν απόλυτθ ευςτάκεια ςε εμπρόςκια και 

πλάγια ανατροπι, αντοχι ςτθν καταπόνθςθ των μπράτςων, αντοχι καταπόνθςθσ τθσ ταπετςαρίασ και κα 

παρζχουν αςωάλεια ςτον χριςτθ (καμπφλεσ, ακμζσ, γωνίεσ).   

 Θ επιλογι των χρωματιςμϊν των επίπλων και των υλικϊν επζνδυςθσ κα γίνει από τθν Υπθρεςία 

από τα διακζςιμα χρωματολόγια.   

 Ππου υπάρχουν βαωζσ κα είναι μθ τοξικζσ και άοςμεσ ςφμωωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραωζσ. 

 Ππου τοποκετείται δζρμα κα πρζπει να είναι γνιςιο και άριςτθσ ποιότθτασ και όπου τοποκετείται 

δερματίνθ κα πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, υψθλισ πυκνότθτασ. 

 Ππου τοποκετείται φωαςμα κα πρζπει να είναι βραδυωλεγζσ και άριςτθσ ποιότθτασ. 

4. Οι προδιαγραωζσ των ειδϊν που ακολουκοφν είναι οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ, επιτρζπεται 

μόνο αναβάκμιςθ αυτϊν. Οι διαςτάςεισ του μεγζκουσ των ειδϊν που αναγράωονται οι επικυμθτζσ και δεν 

κα γίνουν δεκτζσ μεγάλεσ αποκλίςεισ από αυτζσ (περίπου 2%), εκτόσ εάν αυτό ρθτϊσ αναωζρεται ςτισ 

επιμζρουσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ των ειδϊν τθσ προμικειασ. 

 

5. Πλα τα ςχζδια, ωωτογραωικά παραδείγματα, ςχεδιαγράμματα, ςκαριωιματα και ωωτορεαλιςτικζσ 

απεικονίςεισ που εμωανίηονται ςτισ υποκατθγορίεσ του εξοπλιςμοφ του παρόντοσ, είναι ενδεικτικά ι 

επεξθγθματικά και δεν ςυνιςτοφν υπόδειξθ ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ. Ρροδιαγράωουν όμωσ τθν 

ςυνολικι αιςκθτικι του χϊρου και του ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ. Δεκτζσ γίνονται όλεσ οι προςωορζσ που 

ςυμμορωϊνονται με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ.  

 

6.  Πλα τα προϊόντα κα πρζπει να ικανοποιοφν πλιρωσ τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ εργονομίασ όςον 

αωορά τθ ςχεδίαςθ, τθ λειτουργικότθτα, τισ αντοχζσ των υλικϊν και τθ ςυνολικι εμωάνιςι τουσ. 

 

7. Τα ζπιπλα κα πρζπει να αντζχουν ςε ζντονθ και βαριά χριςθ, δεδομζνου ότι κα χρθςιμοποιθκοφν ςε 

δθμόςιο χϊρο. 

 

8. Τα ζπιπλα κα είναι τυποποιθμζνθσ καταςκευισ (χωρίσ να αποκλείονται οι ιδιοκαταςκευζσ) επωνφμων 

εγχϊριων ι ξζνων εργοςταςίων, ι αναγνωριςμζνων επίςθμων αντιπροςϊπων. Ρριν τθν προμικειά τουσ 

από τον ανάδοχο, κα υποβλθκοφν απαραιτιτωσ ςτθν Υπθρεςία ενθμερωτικά ωυλλάδια (prospectus) των 

εργοςταςίων παραγωγισ, με πλιρθ αναωορά των ιδιοτιτων τουσ και των ιδιαιτζρων χαρακτθριςτικϊν 

τουσ. Μετά τθν ζγκριςι τουσ από τθν Υπθρεςία κα γίνει θ προμικειά τουσ από τον ανάδοχο. Πλα τα 
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προςωερόμενα είδθ βιομθχανικισ καταςκευισ, πρζπει να πιςτοποιοφνται από επίςθμο εργαςτιριο 

ελζγχων κατά προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

 

9. Τα ζπιπλα που κα είναι ιδιοκαταςκευζσ, τα υλικά, θ μορωι, o τρόποσ καταςκευισ και το ωινίριςμα κα 

ςυμωωνοφν με τισ προδιαγραωζσ με τα αντίςτοιχα ςχζδια των επίπλων (οι ακριβείσ μετριςεισ κα γίνουν 

επί τόπου από τον ανάδοχο), εωάμιλλθσ ποιότθτασ και αντοχισ με τα τυποποιθμζνα, ενϊ κα υπόκεινται 

ςτουσ ίδιουσ περιοριςμοφσ με αυτά (πιςτοποίθςθ, τεχνικι υποςτιριξθ). 

 

10. Στθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Υπθρεςίασ είναι να ηθτιςει να προςκομιςτοφν δείγματα των 

προςωερομζνων ειδϊν και να ελζγξει τθ δυνατότθτα φπαρξθσ ανταλλακτικϊν και παροχισ service. 

 

11. Για όλα τα είδθ των επίπλων κα προςκομιςτεί γραπτι εγγφθςθ καλισ καταςκευισ και λειτουργίασ, 

χρονικισ διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν. 

 

12. Οι εργαςίεσ κα γίνουν από εξειδικευμζνο προςωπικό και κα λθωκοφν όλα τα μζτρα αςωαλείασ που 

προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ, τόςο ςτθ μεταωορά, όςο και ςτθ ςυναρμολόγθςθ του εξοπλιςμοφ 

ςτο ζργο. Πλθ θ διαδικαςία μεταωοράσ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ κα γίνει με αποκλειςτικι 

ευκφνθ του αναδόχου, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για: 

 Τθν αςωάλεια και τθν υγιεινι των χρθςιμοποιοφμενων μζςων και των εκτελοφμενων εργαςιϊν. 

 Ατυχιματα ςε εργαηομζνουσ, προςωπικό και διερχόμενουσ. 

 Φκορά ι ηθμιά που κα ςυμβεί κατά τθ διάρκεια των ανωτζρω εργαςιϊν τόςο ςτον προςωερόμενο 

εξοπλιςμό, όςο και ςτο ίδιο το κτίριο. 

13. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοι και ςυγκεκριμζνα ςτο Σφςτθμα 

Διαχείριςθσ Ροιότθτασ βάςει του διεκνοφσ προτφπου ISO 9001 και ςτο Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ 

Διαχείριςθσ βάςει του διεκνοφσ προτφπου ISO 14001. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛIΛ –  Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ψφλλα Συμμόρφωςθσ 

 

ΨΥΛΛΑ ΤΕΩΝΛΚΫΝ ΡΟΔΛΑΓΑΨΫΝ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

 

Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 

Οι πίνακεσ ςυμμόρωωςθσ που ακολουκοφν κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυμπεριλθωκοφν ςυμπλθρωμζνοι 

ςτθν Τεχνικι Ρροςωορά, με τθν ςειρά, τθν τάξθ και τθν αρίκμθςθ που εμωανίηονται. 

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράωονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για 

τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιωιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 

προδιαγραωισ και απαιτεί ςυμμόρωωςθ, κεωροφνται ωσ απαράβατοι όροι ςφμωωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. 

Ρροςωορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ προδιαγραωι δεν είναι 

απαράβατοσ όροσ. Ρροςωορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι αποκλίνουν από αυτοφσ δεν 

απορρίπτονται. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορωι ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραωι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςωορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του 

αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςωορά. Απλι κατάωαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ 

προδιαγραωισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ 

απαίτθςθσ. 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραωεί θ ςαωισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςωοράσ το οποίο κα 

περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραωζσ των υπθρεςιϊν, 

του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναωορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και 

υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθωίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων 

Συμμόρωωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράωεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του. 

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν 

ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραωοσ 4, κλπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό ωυλλάδιο ι ςτθν 

αναωορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμωωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραωοσ 

του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ ςτθν οποία καταγράωεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραωι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ παροχι όλων 

των πλθροωοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιωιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν 

αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςωορϊν. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ των ΡΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ, τότε θ απάντθςθ 

κεωρείται αρνθτικι. 
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ΤΜΘΜΑ Α 

Είδοσ 1. Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με βοθκθτικό ερμάριο διευκυντικι 

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

1. Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με γραφείο και ερμάριο διευκυντικι    

1.1 ΓΑΨΕΛΟ ΔΛΕΥΚΥΝΤΛΚΟ ΜΕ ΒΟΘΚΘΤΛΚΟ ΕΜΑΛΟ    

1.1.1 ΓΕΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ γραφείου 

Επιωάνεια εργαςίασ, μεταλλικόσ ςκελετόσ, μετόπθ γραωείου, Βοθκθτικι 

προζκταςθ - ερμάριο 

 Διαςτάςεισ 

240x 180 x75εκ. φψοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

1.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Επιφάνεια εργαςίασ  

Επιωάνεια ορκογωνικισ ςχεδίαςθσ, διαςτάςεων 200x90x75cm, απόμελαμίνθ 

πάχουσ 18mmςε απόχρωςθ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. Ρεριμετρικά να  

προςτατεφεται από προωίλ ABSπάχουσ 2mm. Στθν κάτω πλευρά του γραωείου 

να τοποκετθκεί κανάλι διζλευςθσ καλωδίων. 

 

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ 

Κάτω από τθν επιωάνεια του γραωείου, να υπάρχει περιμετρικά μεταλλικόσ 

ςκελετόσ ο οποίοσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από διελαςμζνο 

προωίλαλουμινίου τραπεηοειδοφσ ςχιματοσ διαςτάςεων 78x40mm(πλάτουσ-

φψουσ). Οι ενωτικζσ γωνίεσ του είναι καταςκευαςμζνεσ από ειδικά ενιςχυμζνο 

κράμα αλουμινίου.  

Κάτω από τθν μία πλευρά του ςκελετοφ να τοποκετείται το μεταλλικό πόδι 

που να ζχει ςχιμα αντεςτραμμζνου Ρ και το οποίο να ενϊνεται με το 

μεταλλικό προωίλ με τθν χριςθ των ενωτικϊν γωνιϊν. Το πόδι να είναι 

καταςκευαςμζνο από μεταλλικό προωίλ ορκογωνικισ διατομισ 80x15mm. Στο 

κάτω μζροσ του ποδιοφ να προςαρμόηονται ρεγουλατόροι. Το πόδι επενδφεται 

αμωίπλευρα από ξφλινα πάνελ μελαμίνθσ ςτισ ίδιεσ αποχρϊςεισ με αυτζσ τθσ 

επιωάνειασ του γραωείου. Στθν απζναντι πλευρά του ςκελετοφ να υπάρχουν 

κατάλλθλα μεταλλικά εξαρτιματα ορκογωνικισ διατομισ, για τθ ςτιριξθ τθσ 

επιωάνειασ ςτθ βοθκθτικι προζκταςθ, μζςω του περιμετρικοφ  μεταλλικοφ 

ςκελετοφ. 

 

 Μετόπθ γραφείου 

Το γραωείο να διακζτει μετϊπθ καταςκευαςμζνθ από μελαμίνθ πάχουσ 

18mmςτθν ίδια απόχρωςθ με αυτιν του γραωείου. Θ μετϊπθ να ςτθρίηεται 

ςτο μεταλλικό ςκελετό με ειδικά ςτθρίγματα αλουμινίου. 

 

 Βοθκθτικι προζκταςθ - ερμάριο 

Θ βοθκθτικι προζκταςθ να ζχει διαςτάςεισ 180x66x63cm και θ τοποκζτθςθ 

τθσ να διατίκεται ςε δεξιά ι αριςτερι κζςθ. Θ κζςθ (αριςτερά ι δεξιά) κα 

υποδειχκεί από τθν υπθρεςία ςτον ανάδοχο κατά τθν ωάςθ επιλογισ των 

χρωματιςμϊν τθσ κζςθσ εργαςίασ. Να είναι καταςκευαςμζνθ από μελαμίνθ 

ςτισ ίδιεσ αποχρϊςεισ με τθν επιωάνεια του γραωείου. Θ βάςθ, τα πλαϊνα, θ 

πλάτθ, το καπάκι και τα ράωια να είναι καταςκευαςμζνα από μελαμίνθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ – διαβοφλευςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν διαγωνιςμοφ προμικειασ επίπλων  Σελ. 12 

 

Είδοσ 2. Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ  με βοθκθτικό ερμάριο 

πάχουσ 25mmμε περιμετρικό προςτατευτικό προωίλ ABS πάχουσ 1,5mm. 

Εςωτερικά (ςτθν πλευρά με μικοσ 180cm) το βοθκθτικό κλείνει κατά το ½ 

περίπου με μια ςυρόμενθ πόρτα. Θ πόρτα να ςφρεται πάνω ςε ςιδθρόδρομο 

αλουμινίου ο οποίοσ διακζτει ωρζνο με μθχανιςμό softclosing. Εςωτερικά να 

τοποκετθκεί εντοιχιςμζνθ ςυρταριζρα, με 3 ςυρτάρια, με κεντρικό κλείδωμα 

και αξεςουάρ μολυβοκικθσ. Θ ςυρταριζρα να είναι καταςκευαςμζνθ από 

μελαμίνθ πάχουσ 18mmμε προωίλ προςταςίασ από ABS πάχουσ 1,5mm. Κάτω 

από τθν βάςθ τοποκετοφνται δφο μεταλλικά πόδια ορκογωνικισ διατομισ 

3x80mm.  

Το βοθκθτικό διακζτει ειδικζσ οπζσ ςτθν βάςθ και το καπάκι ζτςι ϊςτε να 

επιτρζπεται θ διζλευςθ των καλωδίων από το ζδαωοσ ςτθν επάνω πλευρά του 

βοθκθτικοφ. Θ οπι τθσ βάςθσ να καλφπτεται με ειδικι μεταλλικι ςχάρα και θ 

αντίςτοιχθ οπι τθσ επάνω πλευράσ του βοθκθτικοφ να καλφπτεται από καπάκι 

αλουμινίου με ανοιγόμενο πορτάκι. 

Τα μεταλλικά μζρθ διατίκενται ςε βαωι χρϊματοσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Το φψοσ του κενοφ ςτο βοθκθτικό να είναι κατάλλθλο για τυχόν τοποκζτθςθ 

μονάδασ Θ/Υ.  

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα 

1.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ     

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

1.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 8 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

2. ΣΥΝΚΕΣΘ ΚΕΣΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΜΕ ΒΟΘΚΘΤΛΚΟ ΕΜΑΛΟ    

2.1 ΓΑΨΕΛΟ ΔΛΑΣΤΑΣΕΫΝ 160Ω80, Υ 74    

2.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ γραφείου 

- επιωάνεια εργαςίασ 

- μεταλλικόσ ςκελετόσ  

- μετόπθ  

 Διαςτάςεισ 

160x 80 x74εκ. φψοσ  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

2.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Επιφάνεια εργαςίασ  

Θ επιωάνεια εργαςίασ να είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα υψθλισ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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πυκνότθτασ, κλάςθσ Ε1 (χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε ωορμαλδεψδθ),  

επενδεδυμζνθ ςτθσ δφο πλευρζσ με laminateαντιχαρακτικό πάχοσ 18χιλ. 

Ρεριμετρικά τθσ επιωάνειασ εργαςίασ κερμοςυγκολλάται περικϊριο PVC. 

Στθν κάτω πλευρά του γραωείου να τοποκετθκεί κανάλι διζλευςθσ καλωδίων 

και ςτθν επιωάνεια εργαςίασ να υπάρχει και κατάλλθλθ οπι. 

Πλεσ οι ακμζσ – γωνίεσ κα είναι καμπυλωμζνεσ για τθν αποωυγι 

τραυματιςμϊν.  

Το χρϊμα τθσ επιωάνειασ εργαςίασ να  είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ. 

 

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του γραωείου να αποτελείται από 2 πλαίςια ςε ςχιμα 

«Ρ» τα οποία να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με οριηόντιεσ  μπάρεσ. Το ζνα 

πλαίςιο να καταλιγει ςτο δάπεδο ενϊ το άλλο να ζχει κατάλλθλο φψοσ ϊςτε 

να τοποκετθκεί επάνω ςε βοθκθτικό ερμάριο.  

Τα κατακόρυωα πόδια του γραωείου να  είναι τριγωνικισ διατομισ 

διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ. χρϊματοσ χρϊματοσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, τα 

οποία ςτθν επάνω και κάτω πλευρά τουσ να  καταλιγουν ςε χρωμιομζνουσ 

ςυνδζςμουσ επίςθσ τριγωνικοφσ. Ανάμεςα ςτα δφο κατακόρυωα πόδια να 

υπάρχει μπάρα τετραγωνικισ διατομισ διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ, θ οποία 

τοποκετείται εςωτερικά των τριγωνικϊν ποδιϊν. Ανάμεςα ςτα δυο πλαίςια και 

κάτω από τθν κάκε επιωάνεια εργαςίασ τοποκετοφνται δυο μπάρεσ 

ορκογωνικισ διατομισ 50 x 30χιλ. οι οποίεσ με τουσ κατάλλθλουσ ςυνδζςμουσ 

να τοποκετοφνται ςτα πλαίςια για τθν καλφτερθ ςτιριξθ του γραωείου. Να 

διακζτει ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ ςτο δάπεδο.  

 Μετόπθ. 

Θα είναι καταςκευαςμζνθ από το ίδιο υλικό με τθν επιωάνεια εργαςίασ και κα 

είναι αναρτθμζνθ από το ςκελετό με μεταλλικά εξαρτιματα. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

2.2 ΒΟΘΚΘΤΛΚΟ ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ 160Ω48, Υ 58εκ.    

2.2.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ ερμαρίου  

-Συρταριζρα τριϊν ςυρταριϊν 

-Αποκθκευτικό χϊρο με ράωι 

-Αποκθκευτικό χϊρο μονάδασ Θ/Υ 

 Διαςτάςεισ 

160Χ48Χ58 φψοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

2.2.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Θ καταςκευι του ερμαρίου να είναι εξολοκλιρου από μοριοςανίδα (E-1) τριϊν 

ςτρϊςεων πάχουσ 25mm, επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ και από τισ2 

πλευρζσ, χρϊματοσ επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Ρεριμετρικά ςτα εμωανι μζρθ (ςόκορα) να κερμοςυγκολλάται περικϊριο από 

ειδικό PVC πάχουσ 2mm, ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ ι άλλο 

χρωματιςμό επιλογι τθσ Υπθρεςίασ ςασ. 

Το φψοσ του κενοφ ςτο βοθκθτικό να είναι κατάλλθλο για τυχόν τοποκζτθςθ 

μονάδασ Θ/Υ. 

Το βοθκθτικό ερμάριο να διακζτει ενςωματωμζνθ ςυρταριζρα τριϊν 

ςυρταριϊν και βοθκθτικοφσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ με ενδιάμεςο ράωι 

ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ. Θ ςυρταριζρα να διακζτει κεντρικό κλείδωμα δθλαδι 

όλα τα ςυρτάρια κλειδϊνουν μαηί. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 3. Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με τροχιλατθ ςυρταριζρα 180*80εκ. 

Θ κζςθ τθσ ςυρταριζρασ (ςτο αριςτερό ι δεξιό άκρο του κουτιοφ) κα 

υποδειχκεί από τθν υπθρεςία ςτον ανάδοχο κατά τθν ωάςθ επιλογισ του 

χρωματιςμοφ τθσ κζςθσ εργαςίασ. 

Στθ βάςθ του, να ωζρει 4 ρεγουλατόρουσ, προςαρμοςμζνουσ ϊςτε να μθ 

μειϊνεται θ αντοχι των πλαϊνϊν και να εξαςωαλίηεται θ απόλυτα ςτακερι 

ζδραςθ του ερμαρίου. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 

2.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

2.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 105 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

3 Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με τροχιλατθ ςυρταριζρα180*80εκ.    

3.1 ΓΑΨΕΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ ΔΛΑΣΤΑΣΕΫΝ 180Ω80 , Υ 74εκ.    

 Γραωείο  αποτελοφμενο από  επιωάνεια εργαςίασ καταςκευαςμζνθ από  

μοριοςανίδα επενδυμζνθ με μελαμίνθ πάχουσ 25χιλιοςτϊν και μεταλλικό 

ςκελετό. 

   

3.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ γραφείου 

- επιωάνεια εργαςίασ, 

- μεταλλικό ςκελετό και   

- μετόπθ. 

 Διαςτάςεισ 

180 x 80 x74εκ. φψοσ. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

3.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  Επιφάνεια εργαςίασ- Μετόπθ 

Θ επιωάνεια εργαςίασ είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα επενδυμζνθ με 

μελαμίνθ πάχουσ 25χιλιοςτϊν.  

Στθν μπροςτινι πλευρά του γραωείου να τοποκετθκεί  μετόπθ ίδιασ 

απόχρωςθσ με αυτι τθσ επιωάνειασ του γραωείου.  

Στθν κάτω πλευρά του γραωείου να τοποκετθκεί κανάλι διζλευςθσ καλωδίων. 

Το χρϊμα τθσ επιωάνειασ εργαςίασ είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ. 

 

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του γραωείου να αποτελείται από 2 πλαίςια ςε ςχιμα 

«Λ», τα οποία ςυνδζονται μεταξφ τουσ με οριηόντιεσ  μπάρεσ. 

Οι  οριηόντιεσ μπάρεσ να ςυνδζονται ςτα πλαίςια μζςω ειδικά 

διαμορωωμζνων  εξαρτθμάτων. 

Οι οριηόντιεσ μπάρεσ να τοποκετοφνται ςε εςοχι του οριηόντιου ςτοιχείου των 

ποδιϊν και να προεξζχουν αυτοφ για τθν καλφτερθ ςτιριξθ όλθσ τθσ 

επιωάνειασ. 

Τα κατακόρυωα πόδια του γραωείου να  είναι καταςκευαςμζνα από λαμαρίνα 

πάχουσ 1,5χιλ με ωόρμα μεταβλθτισ διατομισ. 

Ανά δφο τα κατακόρυωα  πόδια ενϊνονται με οριηόντια μπάρα ορκογωνικισ 

διατομισ 60x40χιλ και πάχοσ 1,5χιλ. 

Τα κατακόρυωα πόδια να διακζτουν τάπεσ από ΑBS ανάλογου χρϊματοσ ςτο 

επάνω μζροσ τουσ κακϊσ επίςθσ και ειδικι  τάπα ςε ςυνζχεια του ςχιματοσ 

του κατακόρυωου ποδιοφ με ενςωματωμζνο ρεγουλατόρο ςτο κάτω μζροσ του 

ποδιοφ. 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ να είναι χρϊματοσ  επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 

 

3.2 ΣΥΤΑΛΕΑ ΤΟΩΘΛΑΤΘ  

 
 

  

 Συρταριζρα τροχιλατθ με τρία ςυρτάρια καταςκευαςμζνθ από ζγχρωμθ 

μελαμίνθ.  
  

3.2.1 ΓΕΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Υλικό καταςκευισ: 

μοριοςανίδα υψθλισ πυκνότθτασ υπενδεδυμζνθ με μελαμίνθ. 

 

 Διαςτάςεισ 

42cm πλάτοσ x 57cm βάκοσ x 56cm φψοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

3.2.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Το ςϊμα τθσ να είναι καταςκευαςμζνο από ζγχρωμθ μελαμίνθ χρϊματοσ τθσ 

επιλογισ τθσ υπθρεςίασ πάχουσ 18mm και απόχρωςθσ όμοιασ με αυτι του 

γραωείου ι χρϊματοσ που ςυνδυάηεται με αυτό.  

Θ τελικι επιλογι του χρϊματοσ κα γίνει από τθν Υπθρεςία.  

Θ ςυρταριζρα ωζρει τρία (3)ςυρτάρια.  

Τα ςυρτάρια να είναι κυλιόμενα ςε πλαςτικοφσ τροχοφσ με ρουλεμάν και 

εξαγωγι αυτϊν 80%.  

Οι μετόπεσ να είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο του ςκελετοφ πάχουσ 18mm, 

χρϊματοσ τθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ.  

Να διακζτει τζςςερεισ δίδυμουσ περιςτρεωόμενουσ αντιςτατικοφσ τροχοφσ 

από πολυαμίδιο διαμζτρου 50mm.  

Πλα τα ςόκορα περιμετρικά να επενδφονται από ρζλι PVC πάχουσ 2mm.  

Θ ςυρταριζρα να διακζτει κεντρικό κλείδωμα δθλαδι όλα τα ςυρτάρια 

κλειδϊνουν μαηί. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

3.3 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

3.4 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    
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Είδοσ 4. Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με τροχιλατθ ςυρταριζρα 160*80εκ. 

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 80 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

4 Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με τροχιλατθ ςυρταριζρα 160*80εκ.    

4.1 ΓΑΨΕΛΟ ΔΛΑΣΤΑΣΕΫΝ 160Ω80 , Υ 74εκ.    

 Γραωείο  αποτελοφμενο από  επιωάνεια εργαςίασ καταςκευαςμζνθ από  

μοριοςανίδα επενδυμζνθ με μελαμίνθ πάχουσ 25χιλιοςτϊν και μεταλλικό 

ςκελετό . 

   

4.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ γραφείου 

- επιωάνεια εργαςίασ, 

- μεταλλικό ςκελετό και   

- μετόπθ. 

 Διαςτάςεισ 

160 x 80 x74εκ. φψοσ. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

4.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  Επιφάνεια εργαςίασ- Μετόπθ 

Θ επιωάνεια εργαςίασ είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα επενδυμζνθ με 

μελαμίνθ πάχουσ 25χιλιοςτϊν.  

Στθν μπροςτινι πλευρά του γραωείου να τοποκετθκεί  μετόπθ ίδιασ 

απόχρωςθσ με αυτι τθσ επιωάνειασ του γραωείου.  

Στθν κάτω πλευρά του γραωείου να τοποκετθκεί κανάλι διζλευςθσ καλωδίων. 

Το χρϊμα τθσ επιωάνειασ εργαςίασ είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ. 

 

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του γραωείου να αποτελείται από 2 πλαίςια ςε ςχιμα 

«Λ», τα οποία ςυνδζονται μεταξφ τουσ με οριηόντιεσ  μπάρεσ. 

Οι  οριηόντιεσ μπάρεσ να ςυνδζονται ςτα πλαίςια μζςω ειδικά 

διαμορωωμζνων  εξαρτθμάτων. 

Οι οριηόντιεσ μπάρεσ να τοποκετοφνται ςε εςοχι του οριηόντιου ςτοιχείου των 

ποδιϊν και να προεξζχουν αυτοφ για τθν καλφτερθ ςτιριξθ όλθσ τθσ 

επιωάνειασ. 

Τα κατακόρυωα πόδια του γραωείου να  είναι καταςκευαςμζνα από λαμαρίνα 

πάχουσ 1,5χιλ με ωόρμα μεταβλθτισ διατομισ. 

Ανά δφο τα κατακόρυωα  πόδια ενϊνονται με οριηόντια μπάρα ορκογωνικισ 

διατομισ 60x40χιλ και πάχοσ 1,5χιλ. 

Τα κατακόρυωα πόδια να διακζτουν τάπεσ από ΑBS ανάλογου χρϊματοσ ςτο 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  



Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ – διαβοφλευςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν διαγωνιςμοφ προμικειασ επίπλων  Σελ. 17 

 

επάνω μζροσ τουσ κακϊσ επίςθσ και ειδικι  τάπα ςε ςυνζχεια του ςχιματοσ 

του κατακόρυωου ποδιοφ με ενςωματωμζνο ρεγουλατόρο ςτο κάτω μζροσ του 

ποδιοφ. 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ να είναι χρϊματοσ  επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 

 

4.2 ΣΥΤΑΛΕΑ ΤΟΩΘΛΑΤΘ     

 Συρταριζρα τροχιλατθ με τρία ςυρτάρια καταςκευαςμζνθ από ζγχρωμθ 

μελαμίνθ. 
 

  

4.2.1 ΓΕΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Υλικό καταςκευισ: 

μοριοςανίδα υψθλισ πυκνότθτασ υπενδεδυμζνθ με μελαμίνθ. 

 

 Διαςτάςεισ 

42cm πλάτοσ x 57cm βάκοσ x 56cm φψοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

4.2.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Το ςϊμα τθσ να είναι καταςκευαςμζνο από ζγχρωμθ μελαμίνθ πάχουσ 18mm 

και απόχρωςθσ όμοιασ με αυτι του γραωείου ι χρϊματοσ που ςυνδυάηεται με 

αυτό.  

Θ τελικι επιλογι του χρϊματοσ κα γίνει από τθν Υπθρεςία.  

Θ ςυρταριζρα ωζρει τρία (3)ςυρτάρια.  

Τα ςυρτάρια να είναι κυλιόμενα ςε πλαςτικοφσ τροχοφσ με ρουλεμάν και 

εξαγωγι αυτϊν 80%.  

Οι μετόπεσ να είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο του ςκελετοφ πάχουσ 18mm, 

χρϊματοσ τθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ.  

Να διακζτει τζςςερεισ δίδυμουσ περιςτρεωόμενουσ αντιςτατικοφσ τροχοφσ 

από πολυαμίδιο διαμζτρου 50mm.  

Πλα τα ςόκορα περιμετρικά να επενδφονται από ρζλι PVC πάχουσ 2mm.  

Θ ςυρταριζρα να διακζτει κεντρικό κλείδωμα δθλαδι όλα τα ςυρτάρια 

κλειδϊνουν μαηί. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

4.3 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

4.4 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 50 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 5. Σφνκεςθ κζςθσ εργαςίασ με αναρτθμζνθ ςυρταριζρα 120*80εκ. 

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

5 Σφνκεςθ γραφείου εργαςίασ με αναρτθμζνθ ςυρταριζρα    

5.1 ΓΑΨΕΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ ΔΛΑΣΤΑΣΕΫΝ 120Ω80 , Υ 74 εκ.     

 Γραωείο  αποτελοφμενο από  επιωάνεια εργαςίασ καταςκευαςμζνθ από  

μοριοςανίδα επενδυμζνθ με μελαμίνθ πάχουσ 25χιλιοςτϊν και μεταλλικό 

ςκελετό . 

   

5.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ γραφείου 

- επιωάνεια εργαςίασ, 

- μεταλλικό ςκελετό   

- μετόπθ  και 

- τθν  αναρτθμζνθ ςυρταριζρα 

 Διαςτάςεισ 

120 x 80 x74εκ. φψοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

5.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Επιφάνεια εργαςίασ  - Μετόπθ  

Θ επιωάνεια εργαςίασ είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα επενδεδυμζνθ 

με μελαμίνθ πάχουσ 25χιλιοςτϊν.  

Στθν μπροςτινι πλευρά του γραωείου να τοποκετθκεί  μετόπθ ίδιασ 

απόχρωςθσ με αυτι τθσ επιωάνειασ του γραωείου.  

Στθν κάτω πλευρά του γραωείου να τοποκετθκεί κανάλι διζλευςθσ καλωδίων. 

Το χρϊμα τθσ επιωάνειασ εργαςίασ είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ. 

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ  

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του γραωείου να αποτελείται από 2 πλαίςια ςε ςχιμα 

«Λ», τα οποία ςυνδζονται μεταξφ τουσ με οριηόντιεσ  μπάρεσ. 

Οι  οριηόντιεσ μπάρεσ να ςυνδζονται ςτα πλαίςια μζςω ειδικά 

διαμορωωμζνων  εξαρτθμάτων. 

Οι οριηόντιεσ μπάρεσ να τοποκετοφνται ςε εςοχι του οριηόντιου ςτοιχείου των 

ποδιϊν και να προεξζχουν αυτοφ για τθν καλφτερθ ςτιριξθ όλθσ τθσ 

επιωάνειασ. 

Τα κατακόρυωα πόδια του γραωείου να  είναι καταςκευαςμζνα από λαμαρίνα 

πάχουσ 1,5χιλ με ωόρμα μεταβλθτισ διατομισ. 

Ανά δφο τα κατακόρυωα  πόδια ενϊνονται με οριηόντια μπάρα ορκογωνικισ 

διατομισ 60x40χιλ και πάχοσ 1,5χιλ. 

Τα κατακόρυωα πόδια να διακζτουν τάπεσ από ΑBS ανάλογου χρϊματοσ ςτο 

επάνω μζροσ τουσ κακϊσ επίςθσ και ειδικι  τάπα ςε ςυνζχεια του ςχιματοσ 

του κατακόρυωου ποδιοφ με ενςωματωμζνο ρεγουλατόρο ςτο κάτω μζροσ του 

ποδιοφ. 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ να είναι χρϊματοσ  επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

5.2 ΑΝΑΤΘΜΕΝΘ ΣΥΤΑΛΕΑ     

 Συρταριζρα αναρτθμζνθ  με δφο ςυρτάρια καταςκευαςμζνθ από  μοριοςανίδα 

υψθλισ πυκνότθτασ επενδεδυμζνθ με μελαμίνθ. 
 

  

5.2.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    
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Είδοσ 6. Ζδρα αίκουςασ ςεμιναρίων 

  Γενικά 

-Συρταριζρα καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα υψθλισ πυκνότθτασ 

επενδεδυμζνθ με μελαμίνθ. 

-Συρταριζρα αναρτθμζνθ  δυο ςυρταριϊν 

 Διαςτάςεισ 

33cm πλάτοσ x 54cm βάκοσ x 37cm φψοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

5.2.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

 Το ςϊμα τθσ να είναι καταςκευαςμζνο από ζγχρωμθ μελαμίνθ πάχουσ 18mm 

και απόχρωςθσ όμοιασ με αυτι του γραωείου ι χρϊματοσ που ςυνδυάηεται με 

αυτό.  

Θ τελικι επιλογι του χρϊματοσ κα γίνει από τθν Υπθρεςία.  

Θ ςυρταριζρα ωζρει δυο (2) ςυρτάρια. 

Τα ςυρτάρια να είναι  κυλιόμενα ςε πλαςτικοφσ τροχοφσ με ρουλεμάν και 

εξαγωγι αυτϊν 80%. 

Οι  μετόπεσ  να είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο του ςκελετοφ πάχουσ 18mm, 

χρϊματοσ τθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Πλα τα ςόκορα περιμετρικά να επενδφονται  από ρζλι PVC πάχουσ 2mm.  

Θ ςυρταριζρα να  διακζτει κεντρικό κλείδωμα δθλαδι όλα τα ςυρτάρια 

κλειδϊνουν μαηί. 

Θ ςτιριξθ τθσ ςυρταριζρασ ςτθν επιωάνεια του γραωείου να γίνεται μζςω 

τεςςάρων αποςτατϊν τοποκετθμζνουσ ςτθ επάνω πλευρά τθσ  

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

5.3 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 
ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

5.4 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 49 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

6 ‘Εδρα  αίκουςασ ςεμιναρίων    

6.1 ΕΔΑ ΑΛΚΟΥΣΑΣ ΣΕΜΛΝΑΛΫΝ 140Ω80 ,Υ 74εκ.    

 ‘Εδρα  αποτελοφμενθ από  επιωάνεια εργαςίασ καταςκευαςμζνθ από  

μοριοςανίδα επενδυμζνθ με μελαμίνθ πάχουσ 25χιλιοςτϊν μεταλλικό ςκελετό 

και μετόπθ . 

   

6.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    
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Είδοσ 7. Ζδρα αμφικεάτρων 

  Μζρθ γραφείου 

- επιωάνεια εργαςίασ, 

- μεταλλικόσ ςκελετόσ και 

- μετόπθ 

 Διαςτάςεισ 

140 x 80 x74εκ. φψοσ . 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

6.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Επιφάνεια εργαςίασ - Μετόπθ 

Θ επιωάνεια εργαςίασ είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα επενδυμζνθ με 

μελαμίνθ πάχουσ 25χιλιοςτϊν.  

Στθν μπροςτινι πλευρά τθσ ζδρασ  να τοποκετθκεί  μετόπθ ίδιασ απόχρωςθσ 

με αυτι τθσ επιωάνειασ τθσ ζδρασ.  

Το χρϊμα τθσ επιωάνειασ εργαςίασ είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ. 

 

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του γραωείου να αποτελείται από 2 πλαίςια ςε ςχιμα 

«Λ», τα οποία ςυνδζονται μεταξφ τουσ με οριηόντιεσ  μπάρεσ. 

Οι  οριηόντιεσ μπάρεσ να ςυνδζονται ςτα πλαίςια μζςω ειδικά 

διαμορωωμζνων  εξαρτθμάτων. 

Οι οριηόντιεσ μπάρεσ να τοποκετοφνται ςε εςοχι του οριηόντιου ςτοιχείου των 

ποδιϊν και να προεξζχουν αυτοφ για τθν καλφτερθ ςτιριξθ όλθσ τθσ 

επιωάνειασ. 

Τα κατακόρυωα πόδια του γραωείου να  είναι καταςκευαςμζνα από λαμαρίνα 

πάχουσ 1,5χιλ με ωόρμα μεταβλθτισ διατομισ. 

Ανά δφο τα κατακόρυωα  πόδια ενϊνονται με οριηόντια μπάρα ορκογωνικισ 

διατομισ 60x40χιλ και πάχοσ 1,5χιλ. 

Τα κατακόρυωα πόδια να διακζτουν τάπεσ από ΑBS ανάλογου χρϊματοσ ςτο 

επάνω μζροσ τουσ κακϊσ επίςθσ και ειδικι  τάπα ςε ςυνζχεια του ςχιματοσ 

του κατακόρυωου ποδιοφ με ενςωματωμζνο ρεγουλατόρο ςτο κάτω μζροσ του 

ποδιοφ. 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ να είναι χρϊματοσ  επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

6.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 
Ναι (ςε 

όλα) 

  

6.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 16 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια 

Ναι (ςε 

όλα) 
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Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

7. Ζδρεσ αμφικεάτρων    

7.1 ΕΔΕΣ ΑΜΨΛΚΕΑΤΫΝ  180Ω80, Υ74 εκ.    

 ‘Εδρα  αμωικεάτρου καταςκευαςμζνθ από  μοριοςανίδα επενδυμζνθ με 

μελαμίνθ πάχουσ 25χιλιοςτϊν και μεταλλικό ςκελετό. 

   

7.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ γραφείου 

- επιωάνεια εργαςίασ, 

- μεταλλικόσ ςκελετόσ και 

- μετόπθ 

 Διαςτάςεισ 

180 x 80 x74εκ. φψοσ . 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

7.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Επιφάνεια εργαςίασ – Μετόπθ 

Θ επιωάνεια εργαςίασ είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα επενδεδυμζνθ 

με μελαμίνθ πάχουσ 25χιλιοςτϊν.  

Στθν μπροςτινι πλευρά τθσ ζδρασ  να τοποκετθκεί  μετόπθ ίδιασ απόχρωςθσ 

με αυτι τθσ επιωάνειασ τθσ ζδρασ.  

Το χρϊμα τθσ επιωάνειασ εργαςίασ είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ. 

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του γραωείου να αποτελείται από 2 πλαίςια ςε ςχιμα 

«Λ», τα οποία ςυνδζονται μεταξφ τουσ με οριηόντιεσ  μπάρεσ. 

Οι  οριηόντιεσ μπάρεσ να ςυνδζονται ςτα πλαίςια μζςω ειδικά 

διαμορωωμζνων  εξαρτθμάτων. 

Οι οριηόντιεσ μπάρεσ να τοποκετοφνται ςε εςοχι του οριηόντιου ςτοιχείου των 

ποδιϊν και να προεξζχουν αυτοφ για τθν καλφτερθ ςτιριξθ όλθσ τθσ 

επιωάνειασ. 

 

Τα κατακόρυωα πόδια του γραωείου να  είναι καταςκευαςμζνα από λαμαρίνα 

πάχουσ 1,5χιλ με ωόρμα μεταβλθτισ διατομισ. 

Ανά δυο τα κατακόρυωα  πόδια ενϊνονται με οριηόντια μπάρα ορκογωνικισ 

διατομισ 60x40χιλ και πάχοσ 1,5χιλ. 

Τα κατακόρυωα πόδια να διακζτουν τάπεσ από ΑBS ανάλογου χρϊματοσ ςτο 

επάνω μζροσ τουσ κακϊσ επίςθσ και ειδικι  τάπα ςε ςυνζχεια του ςχιματοσ 

του κατακόρυωου ποδιοφ με ενςωματωμζνο ρεγουλατόρο ςτο κάτω μζροσ του 

ποδιοφ. 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ να είναι χρϊματοσ  επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

7.3 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 
Ναι (ςε 

όλα) 

  

7.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 4 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

Ναι (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 8. Ζδρανο κινθτό 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

8 Ζδρανο κινθτό     

8.1 ΕΔΑΝΟ ΚΛΝΘΤΟ ΓΛΑ ΕΓΑΣΤΘΛΑ  2 ΚΕΣΕΫΝ ΔΛΑΣΤΑΣΕΫΝ 140Ω80, Υ 74    

 ‘Εδρανο   2 κζςεων με  επιωάνεια εργαςίασ καταςκευαςμζνθ από  μοριοςανίδα 

επενδυμζνθ ςτισ δφο πλευρζσ  με laminate  πάχουσ 18χιλιοςτϊν και μεταλλικό 

ςκελετό. 

   

8.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ γραφείου 

- Επιωάνεια εργαςίασ 

- Μεταλλικόσ ςκελετόσ 

-βάςθ ςτιριξθσ πφργου Θ/Υ  

 Διαςτάςεισ 

140x 80 x74εκ . 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

8.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  Επιφάνεια εργαςίασ  

Το ζδρανο να ωζρει επιωάνεια εργαςίασ διαςτάςεων 140 x 80εκ.  

Θ καταςκευι τουσ να είναι από μοριοςανίδα υψθλισ πυκνότθτασ, κλάςθσ Ε1 

(χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε ωορμαλδεψδθ),  επενδεδυμζνθ ςτισ δφο πλευρζσ 

με laminateαντιχαρακτικό πάχοσ 18χιλ. Ρεριμετρικά τθσ επιωάνειασ εργαςίασ 

να κερμοςυγκολλάται περικϊριο PVC. 

Στθν κάτω πλευρά του ζδρανου να τοποκετθκεί κανάλι διζλευςθσ καλωδίων. 

Στθν επιωάνεια εργαςίασ κα υπάρχουν δφο οπζσ για τθν διζλευςθ των 

καλωδίων. 

Πλεσ οι ακμζσ – γωνίεσ να είναι καμπυλωμζνεσ για τθν αποωυγι 

τραυματιςμϊν. 

Το χρϊμα τθσ επιωάνειασ εργαςίασ να είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ. 

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του γραωείου να αποτελείται από 2 πλαίςια ςε ςχιμα 

«Ρ» τα οποία να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με  δυο (2) ηεφγθ οριηόντιεσ  μπάρεσ. 

Τα κατακόρυωα πόδια του γραωείου να  είναι τριγωνικισ διατομισ 

διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ., τα οποία ςτθν επάνω και κάτω πλευρά τουσ να  

καταλιγουν ςε χρωμιομζνουσ ςυνδζςμουσ επίςθσ τριγωνικοφσ. 

Και ςτισ δφο ςτενζσ πλευρζσ του,  και ζςω των ποδιϊν να ενςωματωκεί 

καταςκευι, κατάλλθλων διαςτάςεων ϊςτε να μπορεί να τοποκετθκεί ο  

πφργοσ του Θ/Υ . 

Ανάμεςα ςτα δφο κατακόρυωα πόδια να υπάρχει μπάρα τετραγωνικισ 

διατομισ διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ θ οποία τοποκετείται εςωτερικά των 

τριγωνικϊν ποδιϊν. 

Ανάμεςα ςτα δφο πλαίςια τοποκετοφνται δυο ηεφγοι μπάρεσ ορκογωνικισ 

διατομισ 50 x 30χιλ. οι οποίεσ με τουσ κατάλλθλουσ ςυνδζςμουσ να 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 9. Τραπζηι ςυςκζψεων ςυγκλιτου 

τοποκετοφνται ςτα πλαίςια για τθν καλφτερθ ςτιριξθ του γραωείου. 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ να είναι χρϊματοσ  επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Να διακζτει επίςθσ ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ ςτο δάπεδο. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

8.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 
Ναι (ςε 

όλα) 

  

8.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 100 τεμάχια 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α  

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

9 ΤΑΡΕΗΑ ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ ΣΥΓΚΛΘΤΟΥ    

9.1 Τραπζηι ςυςκζψεων ςυγκλιτου 

 

 

 

 

 

 

   

9.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Το τραπζηι ςυμβοφλιου να ζχει ςχιμα ζλλειψθσ. 

Να αποτελείται από το μεταλλικό ςκελετό, τισ 12 επιωάνειεσ εργαςίασ και τισ 

μετόπεσ.Οι δυο μεγάλεσ πλευρζσ του τραπεηίου να αποτελοφνται από πζντε 

επιωάνειεσ εργαςίασ  θ κάκε μια,  που ενωμζνεσ μεταξφ τουσ να δθμιουργοφν 

καμπφλθ ςτθν εςωτερικι και εξωτερικι πλευρά του τραπεηιοφ.Οι δυο μικρζσ 

πλευρζσ του τραπεηιοφ να αποτελοφνται από δυο τμιματα τραπεηοειδοφσ 

μορωισ. 

 

 Μζρθ τραπεηιοφ 

- επιωάνεια εργαςίασ 

- βάςθ ςτιριξθσ 

 Διαςτάςεισ 

1200 x 325 x 75 εκ. φψοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

9.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    
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Είδοσ 10. Τραπζηι ςυνεργαςίασ  6 ατόμων 

  Επιφάνεια Τραπεηιοφ  

Θ επιωάνεια του τραπεηιοφ είναι καταςκευαςμζνθ  από μοριοςανίδα  πάχουσ 

25χιλ επενδυμζνθ αμωίπλευρα  μελαμίνθσ ςε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ.  

Ρεριμετρικά τα ςόκορα να καλφπτονται με  ταινία PVC κατάλλθλου πάχουσ. 

Στθν κάτω πλευρά του τραπεηιοφ, και ςε όλο το μικοσ του, να τοποκετθκεί 

κανάλι διζλευςθσ καλωδίων. 

Στο μζςο του πλάτουσ τθσ επιωάνειασ εργαςίασ, και ςε τακτά διαςτιματα, να 

υπάρχουν ενςωματωμζνεσ ςχιςμζσ με μεταλλικι επζνδυςθ και βουρτςάκι για 

διζλευςθ καλωδίων. 

 

 Βάςθ Στιριξθσ  

O μεταλλικόσ ςκελετόσ να αποτελείται από κατακόρυωα πόδια και μπάρεσ 

ζνωςθσ αυτϊν. Τα κατακόρυωα πόδια τοποκετοφνται ςτισ ενϊςεισ μεταξφ δυο 

επιωανειϊν. Τα κατακόρυωα πόδια του πλαιςίου του γραωείου να  είναι 

τριγωνικισ διατομισ διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ. χρϊματοσ επιλογισ τθσ 

υπθρεςίασ. Ανάμεςα ςτα δφο κατακόρυωα πόδια να υπάρχει μπάρα, θ οποία 

τοποκετείται εςωτερικά των τριγωνικϊν ποδιϊν. Κάτω από τθν επιωάνεια 

εργαςίασ τοποκετοφνται δυο παράλλθλεσ μπάρεσ ορκογωνικισ διατομισ, οι 

οποίεσ με τουσ κατάλλθλουσ ςυνδζςμουσ να τοποκετοφνται ςτο πλαίςιο. Στισ 

δφο ςτενζσ πλευρζσ τα πόδια να τοποκετοφνται ςτισ άκρεσ, ενϊ τα ενδιάμεςα 

πόδια του τραπεηιοφ να τοποκετοφνται πιο μζςα ϊςτε να μθν ενοχλοφν τουσ 

κακιμενουσ.  

Να διακζτει επίςθσ ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ ςτο δάπεδο. 

Στθν μπροςτινι πλευρά να τοποκετθκεί μετϊπθ καταςκευαςμζνθ από 

μοριοςανίδα πάχουσ 18χιλ. με επζνδυςθ μελαμίνθσ αμωίπλευρα ςε απόχρωςθ 

επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. Ρεριμετρικά τα ςόκορα να  καλφπτονται με  ταινία 

PVC κατάλλθλου πάχουσ. 

Στο ςθμείο επαωισ τθσ βάςθσ με το ζδαωοσ τοποκετοφνται πλαςτικά πζλματα 

PVC για ςτακερότθτα και αποωυγι τραυματιςμοφ του δαπζδου.  

Οι ςυνδζςεισ μεταξφ τθσ επιωάνειασ και των βάςεων κα γίνεται με τρόπο που 

κα εξαςωαλίηεται  θ ςχεδόν απόλυτθ μονολικικότθτα (δθλαδι θ μθ αντιλθπτι 

χαλαρότθτα) και θ αντοχι τθσ καταςκευισ. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

9.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 1 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

10 ΤΑΡΕΗΑ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ6 ΚΕΣΕΫΝ    
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Είδοσ 11. Τραπζηι ςυνεργαςίασ  8 ατόμων Α 

10.1 Τραπζηι ςυνεργαςίασ ζξι (6) κζςεων με μεταλλικι βάςθ ςτιριξθσ.    

10.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ τραπεηιοφ 

- επιωάνεια εργαςίασ   

- 2 βάςεισ ςτιριξθσ 

 Διαςτάςεισ 

185 x 120 x 75 εκ. φψοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

10.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Επιφάνεια Τραπεηιοφ 

Θ επιωάνεια του τραπεηιοφ είναι καταςκευαςμζνθ  από μοριοςανίδα 

επενδυμζνθ αμωίπλευρα με laminate ςε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ, ίδιο 

με τθν επιωάνεια του διευκυντικοφ γραωείου με α/α 6.    

 Βάςθ Στιριξθσ 

Θ ςτιριξθ του τραπεηιοφ να γίνεται με μεταλλικζσ βάςεισ βαρζωσ τφπου 

(αλουμίνιο ι χαλυβασ), επιχρωμιωμζνεσ. Να αποτελοφνται από ορκογωνικό 

πόδι και οριηόντια τετράγωνθ πλάκα 60*60 εκ. με μζριμνα για τθν άνετθ 

εξυπθρζτθςθ 6-8 ατόμων. Στο ςθμείο επαωισ τθσ βάςθσ με το ζδαωοσ 

τοποκετοφνται πλαςτικά πζλματαPVC για ςτακερότθτα και αποωυγι 

τραυματιςμοφ του δαπζδου.  

Οι ςυνδζςεισ μεταξφ τθσ επιωάνειασ και των βάςεων κα γίνεται με τρόπο που 

κα εξαςωαλίηεται  θ ςχεδόν απόλυτθ μονολικικότθτα (δθλαδι θ μθ αντιλθπτι 

χαλαρότθτα) και θ αντοχι τθσ καταςκευισ. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

10.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

10.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 8 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

11 ΤΑΡΕΗΑ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ 8 ΚΕΣΕΫΝ Α    

11.1 Τραπζηι ςυνεργαςίασ οκτϊ (8) κζςεων με μεταλλικό ςκελετό    

11.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ τραπεηιοφ 

- επιωάνεια εργαςίασ   

- βάςθ ςτιριξθσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 12. Τραπζηι ςυνεργαςίασ 8 ατόμων Β 

 Διαςτάςεισ 

160 x 140 x 75 εκ. φψοσ 

11.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Επιφάνεια Τραπεηιοφ 

Θ επιωάνεια του τραπεηιοφ είναι καταςκευαςμζνθ  από μοριοςανίδα 

επενδυμζνθ αμωίπλευρα με laminate ςε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. Στο 

κζντρο τθσ επιωάνειασ εργαςίασ να υπάρχει ενςωματωμζνθ ςχιςμι με 

μεταλλικι επζνδυςθ και βουρτςάκι για διζλευςθ καλωδίων. Στθν κάτω πλευρά 

τθσ επιωάνειασ, κατά μικοσ τθσ μακριάσ πλευράσ, να τοποκετθκεί κανάλι 

διζλευςθσ καλωδίων. 

 Βάςθ Στιριξθσ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του γραωείου να αποτελείται από 2 πλαίςια ςε ςχιμα 

«Ρ» τα οποία να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με οριηόντιεσ  μπάρεσ. 

Τα κατακόρυωα πόδια του γραωείου να  είναι τριγωνικισ διατομισ 

διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ.  τα οποία ςτθν επάνω και κάτω πλευρά τουσ να  

καταλιγουν ςε χρωμιομζνουσ ςυνδζςμουσ επίςθσ τριγωνικοφσ. Ανάμεςα ςτα 

δφο κατακόρυωα πόδια να υπάρχει μπάρα τετραγωνικισ διατομισ 

διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ θ οποία τοποκετείται εςωτερικά των τριγωνικϊν 

ποδιϊν. Ανάμεςα ςτα δυο πλαίςια και κάτω από τθν κάκε επιωάνεια εργαςίασ 

τοποκετοφνται δυο μπάρεσ ορκογωνικισ διατομισ 50 x 30χιλ. οι οποίεσ με 

τουσ κατάλλθλουσ ςυνδζςμουσ να τοποκετοφνται ςτα πλαίςια για τθν 

καλφτερθ ςτιριξθ του γραωείου. Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ να είναι χρϊματοσ  

επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. Να διακζτει επίςθσ ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ ςτο 

δάπεδο. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

11.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

11.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 10 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

12.1 ΤΑΡΕΗΑ ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ 8 ΚΕΣΕΫΝ Β    

 Τραπζηι Συμβουλίου οκτϊ (8) κζςεων     

12.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    
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Είδοσ 13. Τραπεηάκι χαμθλό επιςκεπτϊν 

  Μζρθ τραπεηιοφ 

- επιωάνεια εργαςίασ  από γυαλί  

- μεταλλικόσ ςκελετόσ αλουμινίου με πόδια 

 Διαςτάςεισ 

240 x 140 x 75 εκ. φψοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

12.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Επιφάνεια Τραπεηιοφ 

Θ επιωάνεια του τραπεηιοφ είναι καταςκευαςμζνθ από άκραυςτο γυαλί 

μπιηουτζ πάχουσ 30mmςε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ  

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του γραωείου να αποτελείται από 2 πλαίςια ςε ςχιμα 

«Ρ» τα οποία να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με οριηόντιεσ  μπάρεσ. 

Τα κατακόρυωα πόδια του γραωείου να  είναι τριγωνικισ διατομισ 

διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ.  τα οποία ςτθν επάνω και κάτω πλευρά τουσ να  

καταλιγουν ςε ςυνδζςμουσ  αλουμινίου επίςθσ τριγωνικοφσ. Ανάμεςα ςτα 

δφο κατακόρυωα πόδια να υπάρχει μπάρα τετραγωνικισ διατομισ 

διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ θ οποία τοποκετείται εςωτερικά των τριγωνικϊν 

ποδιϊν. Κάτω από τθν γυάλινθ επιωάνεια εργαςίασ τοποκετοφνται δυο 

μπάρεσ ορκογωνικισ διατομισ 50 x 30χιλ. οι οποίεσ με τουσ κατάλλθλουσ 

ςυνδζςμουσ να τοποκετοφνται για τθν καλφτερθ ςτιριξθ του τραπεηιοφ. Ο 

μεταλλικόσ ςκελετόσ να είναι αλουμινίου χρϊματοσ  επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Να διακζτει επίςθσ ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ ςτο δάπεδο. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

12.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

12.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 1 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

13 ΤΑΡΕΗΑΚΛ ΩΑΜΘΛΟ ΕΡΛΣΚΕΡΤΫΝ    

13.1 Τραπεηάκι χαμθλό επιςκεπτϊν με μεταλλικό ςκελετό    

13.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ τραπεηιοφ 

- επιωάνεια εργαςίασ και  

- μεταλλικό ςκελετό 

 Διαςτάςεισ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 14. Τραπζηι ςαλονιοφ 

60 x 60 x 40 εκ. φψοσ 

13.1.2  

ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  Επιφάνεια εργαςίασ 

Θ επιωάνεια εργαςίασ είναι καταςκευαςμζνθ από laminate 36 mm. 

Σε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ 

Ο ςκελετόσ του τραπεηίου να αποτελείται από  μεταλλικά πόδια ςτιριξθσ. Τα 

πόδια να  είναι καταςκευαςμζνα από μζταλλο κυκλικισ διατομισ 

επιχρωμιομζνο ι με θλεκτροςτατικι βαωι ςε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

13.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ:  8 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

14 ΤΑΡΕΗΑΚΛ ΣΑΛΟΝΛΟΥ 

 
 

   

14.1 Ορκογϊνιο τραπεηάκι χαμθλό ςαλονιοφ ςτυλ ρετρό    

14.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ τραπεηιοφ 

 επιωάνεια και πόδια 

 Διαςτάςεισ 

110 x 700 x 45 εκ. φψοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

14.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Το τραπζηι να ωζρει πόδια από μαςίω ξυλεία και επζνδυςθ ωυςικοφ καπλαμά 

ςτθν πάνω επιωάνεια 
ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

14.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 1 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

Ναι (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 15. Τραπεηάκι χαμθλό ςτρογγυλό 

 

  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

15 ΤΑΡΕΗΑΚΛ ΩΑΜΘΛΟ ΣΤΟΓΓΥΛΟ    

15.1 Τραπεηάκι χαμθλό, ςτρογγυλό, ςτθριηόμενο ςε κολϊνα κυκλικισ διατομισ    

15.1.1. ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Τραπεηάκι χαμθλό αποτελοφμενο από:  ▪ τθν επιωάνεια και  

▪ τθν κολϊνα ςτιριξθσ. 

Διαςτάςεισ: πλάτοσ Φ80εκ., φψοσ 45εκ.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

15.1.2. ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Το τραπεηάκι να ωζρει επιωάνεια ςτρογγυλισ διατομισ Φ 80 

καταςκευαςμζνο από μοριοςανίδα Ε-1 τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 

25χιλ., επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ, χρϊματοσ επιλογι τθσ 

υπθρεςίασ. Ρεριμετρικά ςτα εμωανι μζρθ (ςόκορα) να 

κερμοςυγκολλάται περικϊριο από προωίλ PVC πάχουσ 2mm. Οι 

ταινίεσ να κερμοςυγκολλοφνται με ειδικι κόλλα, ϊςτε να 

εξαςωαλίηεται θ απόλυτθ ςυνοχι τθσ με τθν μοριοςανίδα.   

 Θ επιωάνεια του τραπεηιοφ να ςτθρίηεται ςε κολϊνα κυκλικισ 

διατομισ, χρϊματοσ επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. Στθν επάνω πλευρά του 

ποδιοφ να υπάρχει κατάλλθλθ βάςθ μζςω τθσ οποίασ να ςυνδζεται με 

τθν επιωάνεια του τραπεηίου. Στο κάτω μζροσ του να εδράηεται ςε 

κυκλικι ατςάλινθ βάςθ Φ40. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

15.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 1 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 
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ΤΜΘΜΑ Β 

Είδοσ 16. Βιβλιοκικθ  Α 

Α/Α  

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

16 ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ Α    

16.1 Βιβλιοκικθ κλειςτι με πόρτεσ ςε όλο το φψοσ     

16.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ Καταςκευισ 

- 2 κουτιά - καςϊματα (καπάκι - πλαϊνά - πλάτθ - βάςθ) 

- άωια, τα οποία δθμιουργοφν χϊρουσ τοποκζτθςθσ αντικειμζνων 

- 2 κρυςτάλλινεσ πόρτεσ μικουσ 45 εκ. και φψουσ 150 εκ. , και 2 ξφλινεσ πόρτεσ  

μικουσ 45 εκ. και φψουσ 150 εκ. 

- Συνδετικά εξαρτιματα, πζλματα, πόμολα, και κλειδαριά αςωαλείασ. 

 Διαςτάςεισ 

180 εκ. μικοσ x 150 εκ. φψοσ x 45 εκ. βάκοσ.   

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

16.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Θ βιβλιοκικθ να είναι ςυναρμολογοφμενθ, αμεταχείριςτθ, καλαίςκθτθ, 

λειτουργικι, ανκεκτικισ καταςκευισ. Το υλικό καταςκευισ  τθσ να είναι από 

μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Οι 

βιβλιοκικεσ είναι λυόμενεσ για τθν εφκολθ μεταωορά τουσ και τθν 

αντικατάςταςθ των τμθμάτων τουσ, ςε περίπτωςθ ωκοράσ. Θ ςφνδεςθ τουσ να 

γίνεται με απλό τρόπο, εξαςωαλίηοντασ τθν απόλυτθ ςτακερότθτά τουσ 

 Καπάκι  

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18χιλ., 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Ρεριμετρικά ςτα εμωανι μζρθ 

(ςόκορα) τθσ επιωάνειασ να κερμοςυγκολλάται περικϊριο από προωίλ PVC 

πάχουσ 2mm ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ και ςτο κάτω μζροσ του να 

ωζρει  ειδικζσ εγκοπζσ για τθν ςυναρμολόγθςθ με τα υπόλοιπα τμιματα.  

 Ρλαϊνά 

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18 χιλ., 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ και εςωτερικά να ωζρουν διάτρθςθ 

ανά 32 χιλ. για τθν μετακίνθςθ των ραωιϊν κακ’ φψοσ, ενϊ ςτο επάνω και 

κάτω μζροσ να ωζρουν διάτρθςθ για τα ωυράμια ςφνδεςθσ.   

 Ρλάτθ 

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18 χιλ. 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. 

 Βάςθ 

Στθ βάςθ τουσ να ωζρουν 4 ρεγουλατόρουσ, προςαρμοςμζνουσ ϊςτε να μθ 

μειϊνεται θ αντοχι των πλαϊνϊν και να εξαςωαλίηεται θ απόλυτα ςτακερι 

ζδραςθ των ραωιζρων. 

 άφια 

Τα ράωια να καταςκευάηονται από μοριοςανίδα Ε-1 τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 

25 χιλ. επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Ρεριμετρικά, ςτα εμωανι μζρθ 

(ςόκορα) να κερμοςυγκολλθκεί περικϊριο από προωίλ PVC. 

Τα ράωια να είναι μετακινοφμενα και το κάκε ράωι ςτθρίηεται ςε ειδικά 

μεταλλικά εξαρτιματα – πφρουσ, τα οποία εωαρμόηουν ςε κατάλλθλθσ 

διαμζτρου τρφπεσ ςτισ εςωτερικζσ πλευρζσ των πλαϊνϊν. 

 Ρόρτεσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 17. Βιβλιοκικθ  Β 

Οι ξφλινεσ πόρτεσ να  καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων 

πάχουσ 18 χιλ., επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Ρεριμετρικά ςτα 

εμωανι μζρθ (ςόκορα) τθσ επιωάνειασ να  κερμοςυγκολλάται περικϊριο από 

προωίλ PVC πάχουσ 2χιλ. ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ. 

Οι κρυςτάλλινεσ πόρτεσ να  καταςκευαςτοφν από διάωανο κρφςταλλο με 

πάχοσ 8mm τροχιςμζνο περιμετρικά 

 

Θ τελικι επιλογι του χρϊματοσ κα γίνει από τθν Υπθρεςία. 

12.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 
Ναι (ςε 

όλα) 

  

16.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 8 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

Στθ ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α  

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

17 ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ Β 

 
 

   

17.1 Βιβλιοκικθ κλειςτι ςε όλο το φψοσ τθσ με πόρτεσ, ςτα ¾  του μικουσ τθσ και 

ανοιχτι ςε όλο το φψοσ ςτο ¼. 

   

17.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ βιβλιοκικθσ 

 καπάκι 

 πλαϊνά  

 πλάτθ 

 ράωια 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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 βάςθ  

 πόρτεσ  

 Διαςτάςεισ 

180 εκ. μικοσ x 209 εκ. φψοσ x 45 εκ. βάκοσ.   

17.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Θ βιβλιοκικθ να είναι ςυναρμολογοφμενθ, αμεταχείριςτθ, καλαίςκθτθ, 

λειτουργικι, ανκεκτικισ καταςκευισ. Το υλικό καταςκευισ  τθσ να είναι από 

μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Οι 

βιβλιοκικεσ  είναι λυόμενεσ για τθν εφκολθ μεταωορά τουσ και τθν 

αντικατάςταςθ των τμθμάτων τουσ, ςε περίπτωςθ ωκοράσ. Θ ςφνδεςθ τουσ να 

γίνεται με απλό τρόπο, εξαςωαλίηοντασ τθν απόλυτθ ςτακερότθτά τουσ. 

 Καπάκι  

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18 χιλ., 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Ρεριμετρικά ςτα εμωανι μζρθ 

(ςόκορα) τθσ επιωάνειασ να κερμοςυγκολλάται περικϊριο από προωίλ PVC 

πάχουσ 2χιλ. ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ και ςτο κάτω μζροσ του να 

ωζρει  ειδικζσ εγκοπζσ για τθν ςυναρμολόγθςθ με τα υπόλοιπα τμιματα.  

 Ρλαϊνά 

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18χιλ., 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ και εςωτερικά να ωζρουν διάτρθςθ 

ανά 32 χιλ. για τθν μετακίνθςθ των ραωιϊν κακ’ φψοσ, ενϊ ςτο επάνω και 

κάτω μζροσ να ωζρουν διάτρθςθ για τα ωυράμια ςφνδεςθσ.   

 Ρλάτθ 

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18 χιλ. 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. 

 άφια 

Τα ράωια να καταςκευάηονται από μοριοςανίδα Ε-1 τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 

25 χιλ. επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Ρεριμετρικά, ςτα εμωανι μζρθ 

(ςόκορα) να κερμοςυγκολλθκεί περικϊριο από προωίλ PVC. 

Τα ράωια να είναι μετακινοφμενα και το κάκε ράωι ςτθρίηεται ςε ειδικά 

μεταλλικά εξαρτιματα – πφρουσ, τα οποία εωαρμόηουν ςε κατάλλθλθσ 

διαμζτρου τρφπεσ ςτισ εςωτερικζσ πλευρζσ των πλαϊνϊν. 

 Βάςθ 

Στθ βάςθ τουσ να ωζρουν 4 ρεγουλατόρουσ, προςαρμοςμζνουσ ϊςτε να μθ 

μειϊνεται θ αντοχι των πλαϊνϊν και να εξαςωαλίηεται θ απόλυτα ςτακερι 

ζδραςθ των ραωιζρων. 

 Ρόρτεσ 

Οι πόρτεσ να  καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18 

χιλ., επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Ρεριμετρικά ςτα εμωανι μζρθ 

(ςόκορα) τθσ επιωάνειασ να  κερμοςυγκολλάται περικϊριο από προωίλ PVC 

πάχουσ 2χιλ. ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ. 

Κάκε πόρτα να ωζρει μεντεςζδεσ κουμπωτοφσ πολλαπλϊν ρυκμίςεων. Τα 

πόμολα να  είναι ςε ςχιμα λειτουργικό και οι πόρτεσ να ωζρουν κλειδαριά 

αςωαλείασ. 

 

Θ τελικι επιλογι του χρϊματοσ κα γίνει από τθν Υπθρεςία. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

17.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 
Ναι (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 18. Βιβλιοκικθ  Γ 

17.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 37 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

Στθ ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α  

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

18 ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ Γ    

18.1 Βιβλιοκικθ με ράφια, ανοιχτι ςτο επάνω μζροσ και κλειςτι με δφο πόρτεσ 

ςτο κάτω μζροσ 

   

18.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ βιβλιοκικθσ 

 καπάκι 

 πλαϊνά  

 πλάτθ 

 ράωια 

 βάςθ  

 ξφλινεσ πόρτεσ  

 Διαςτάςεισ 

90 εκ. μικοσ x 209 εκ. φψοσ x 45 εκ. βάκοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

18.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Θ βιβλιοκικθ να είναι ςυναρμολογοφμενθ, αμεταχείριςτθ, καλαίςκθτθ, 

λειτουργικι, ανκεκτικισ καταςκευισ. Το υλικό καταςκευισ  τθσ να είναι από 

μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Οι 

βιβλιοκικεσ είναι λυόμενεσ για τθν εφκολθ μεταωορά τουσ και τθν 

αντικατάςταςθ των τμθμάτων τουσ, ςε περίπτωςθ ωκοράσ. Θ ςφνδεςθ τουσ να 

γίνεται με απλό τρόπο, εξαςωαλίηοντασ τθν απόλυτθ ςτακερότθτά τουσ 

 Καπάκι  

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18 χιλ., 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Ρεριμετρικά ςτα εμωανι μζρθ 

(ςόκορα) τθσ επιωάνειασ να κερμοςυγκολλάται περικϊριο από προωίλ PVC 

πάχουσ 2χιλ. ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ και ςτο κάτω μζροσ του να 

ωζρει  ειδικζσ εγκοπζσ για τθν ςυναρμολόγθςθ με τα υπόλοιπα τμιματα.  

 Ρλαϊνά 

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18χιλ., 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ και εςωτερικά να ωζρουν διάτρθςθ 

ανά 32 χιλ. για τθν μετακίνθςθ των ραωιϊν κακ’ φψοσ, ενϊ ςτο επάνω και 

κάτω μζροσ να ωζρουν διάτρθςθ για τα ωυράμια ςφνδεςθσ.   

 Ρλάτθ 

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18 χιλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 19. Ρροκικεσ προβολισ αντικειμζνων 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. 

 

 άφια 

Τα ράωια να καταςκευάηονται από μοριοςανίδα Ε-1 τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 

25 χιλ. επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Ρεριμετρικά, ςτα εμωανι μζρθ 

(ςόκορα) να κερμοςυγκολλθκεί περικϊριο από προωίλ PVC. 

Τα ράωια να είναι μετακινοφμενα και το κάκε ράωι ςτθρίηεται ςε ειδικά 

μεταλλικά εξαρτιματα – πφρουσ, τα οποία εωαρμόηουν ςε κατάλλθλθσ 

διαμζτρου τρφπεσ ςτισ εςωτερικζσ πλευρζσ των πλαϊνϊν. 

 Βάςθ 

Στθ βάςθ τουσ να ωζρουν 4 ρεγουλατόρουσ, προςαρμοςμζνουσ ϊςτε να μθ 

μειϊνεται θ αντοχι των πλαϊνϊν και να εξαςωαλίηεται θ απόλυτα ςτακερι 

ζδραςθ των ραωιζρων. 

 Ρόρτεσ 

Οι πόρτεσ να  καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18 

χιλ., επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Ρεριμετρικά ςτα εμωανι μζρθ 

(ςόκορα) τθσ επιωάνειασ να  κερμοςυγκολλάται περικϊριο από προωίλ PVC 

πάχουσ 2χιλ. ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ. 

Κάκε πόρτα να ωζρει μεντεςζδεσ κουμπωτοφσ πολλαπλϊν ρυκμίςεων. Τα 

πόμολα να  είναι ςε ςχιμα λειτουργικό και οι πόρτεσ να ωζρουν κλειδαριά 

αςωαλείασ. 

 

Θ τελικι επιλογι του χρϊματοσ κα γίνει από τθν Υπθρεςία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα 

18.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

18.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 324 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

Στθ ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α  

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

19 ΡΟΚΘΚΕΣ ΡΟΒΟΛΘΣ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΫΝ  
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19.1 Ρροκικθ, κατάλλθλθ για ζκκεςθ αντικειμζνων,αποτελείται από  δφο 

ανοίγματα, ςυρτάρια ςτο κάτω μζροσ και φωτιηόμενα ράφια. Ρεριμετρικά 

είναι κλειςτι με διάφανα κρφςταλλα και περιλαμβάνει ανοιγόμενεσ πόρτεσ. 

   

19.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ Καταςκευισ 

- κάςωμα (καπάκι - βάςθ - πλάτθ -πλαϊνά) 

- 6 άωια 

- 4 Κρυςτάλλινεσ πόρτεσ διαςτάςεων  45 εκ. μικοσ x 140 εκ.  

- 4 ςυρτάρια 

- Συνδετικά εξαρτιματα, πζλματα, πόμολα, και κλειδαριά αςωαλείασ. 

 Διαςτάςεισ 

180 εκ. μικοσ x 50 εκ. βάκοσ x 180 εκ. φψοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

19.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Θ προκικθ να είναι λυόμενθ για τθν εφκολθ μεταωορά τουσ και τθν 

αντικατάςταςθ τμθμάτων τουσ ςε περίπτωςθ ωκοράσ. Θ ςυναρμολόγθςθ να 

γίνεται με τρόπο απλό, όλα τα τμιματα να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με καβίλιεσ 

και ςυνδετικά μεταλλικά ωεράμια, εξαςωαλίηοντασ όμωσ τθν αντοχι και τθ 

απόλυτθ ςτακερότθτα.  

Κρυωόσ ωωτιςμόσ για τθν ανάδειξθ των εκτικζμενων αντικειμζνων. 

 Κάςωμα 

- Καπάκι: καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18 

χιλ., επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Ρεριμετρικά ςτα εμωανι μζρθ 

(ςόκορα) τθσ επιωάνειασ να κερμοςυγκολλάται περικϊριο από προωίλ PVC 

πάχουσ 2χιλ. ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ και ςτο κάτω μζροσ του να 

ωζρει  ειδικζσ εγκοπζσ για τθν ςυναρμολόγθςθ με τα υπόλοιπα τμιματα.  

- Βάςθ: Στο κάτω μζροσ τθσ προκικθσ να υπάρχουν κοχλίεσ ρφκμιςθσ τθσ 

ζδραςθσ και οριηοντίωςθσ, προςαρμοςμζνοι ϊςτε να μθ μειϊνεται θ αντοχι 

των πλαϊνϊν και να εξαςωαλίηεται θ απόλυτα ςτακερι ζδραςθ των 

προςκθκϊν. 

- Ρλάτθ: Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 

18χιλ. επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. 

- Ρλαϊνά: Καταςκευάηονται από διάωανο κρφςταλλο με πάχοσ 8χιλ. 

τροχιςμζνο περιμετρικά.  

Εςωτερικά να  ωζρουν διάτρθςθ ανά 32χιλ. για τθν μετακίνθςθ των ραωιϊν 

κακ’ φψοσ, ενϊ ςτο επάνω και κάτω μζροσ να ωζρουν διάτρθςθ για τα 

ωυράμια ςφνδεςθσ. 

  άφια (6) 

Να ζχουν τθ δυνατότθτα να γίνονται ςτακερά αν χρειαςτεί για μεγαλφτερθ 

ςτακερότθτα τθσ  προκικθσ. Να υπάρχουν δφο ςτθρίγματα ραωιϊν ανά 

πλευρά για κάκε ράωι. Τα ράωια και θ ςτιριξι τουσ να ζχουν αντοχι ςε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 20. ΔΛΑΩΫΛΣΤΛΚΑ ΩΫΫΝ (Partition wall) 

διαρκζσ ωορτίο τουλάχιςτον 25 kg ανά ράωι χωρίσ να εμωανίηουν ςθμαντικι 

παραμόρωωςθ. Τα ςτθρίγματα ραωιϊν να είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτιματα - 

πφροι, τα οποία εωαρμόηουν ςε κατάλλθλθσ διαμζτρου τρφπεσ ςτισ 

εςωτερικζσ πλευρζσ των πλαϊνϊν.  

Να είναι καταςκευαςμζνα από μελαμίνθ με πάχοσ 5 εκ., με ωωτιςμό από 

ςκαωάκι LED ςτο κάτω μζροσ με εξωτερικό κάλυμμα. Το κάκε ράωι ζχει 

κακαρό άνοιγμα 35 εκ. 

 Κρυςτάλλινεσ πόρτεσ 

Να τοποκετοφνται ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ προςκικθσ και καταςκευάηονται 

από διαωανζσ ι ωυμζ κρφςταλλο πάχουσ 5 χιλ. με ςτρογγυλευμζνεσ ακμζσ, 

ωζρουν χεροφλια ςε λειτουργικό ςχιμα και επίςθσ μποροφν να ωζρουν και 

κλειδαριά.  

 Συρτάρια (4) 

Τα ςυρτάρια να είναι  κυλιόμενα ςε πλαςτικοφσ τροχοφσ με ρουλεμάν και 

εξαγωγι αυτϊν 80%.  

Οι  μετϊπεσ  να είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο του ςκελετοφ πάχουσ 18χιλ., 

χρϊματοσ τθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ.  

Πλα τα ςόκορα περιμετρικά να επενδφονται  από ρζλι PVC πάχουσ 2 χιλ. 

 

Θ τελικι επιλογι του χρϊματοσ κα γίνει από τθν Υπθρεςία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα 

19.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 1 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

Στθ ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α  

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

20 ΔΛΑΩΫΛΣΤΛΚΑ ΩΫΫΝ (PARTITION WALLS)    

20.1 Διαχωριςτικά χϊρων, κλειςτά με πάνελ ςε όλο το φψοσ     

20.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ Διαχωριςτικϊν   

 Σκελετόσ ςτακεροφ διαχωριςτικοφ 

 Επιωάνεια επζνδυςθσ   

 Ρόρτα 

 Διαςτάςεισ 

 Μικοσ ανάλογο με το μικοσ του χϊρου x 300(περίπου) εκ. φψοσ  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

20.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    
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  Σκελετόσ ςτακεροφ διαχωριςτικοφ 

Ο ωζρων μεταλλικόσ ςκελετόσ να αποτελείται από κάκετεσ (ορκοςτάτεσ) και 

οριηόντιεσ (τραβζρςεσ) διάτρθτεσ γαλβανιςμζνεσ χαλφβδινεσ δοκοφσ 

ορκογϊνιασ διατομισ 60x 25x 1,5 χιλ. οι οποίεσ να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με 

ειδικοφσ ςυνδζςμουσ από ενιςχυμζνο πολυαμίδιο. 

Στισ πλευρζσ του μεταλλικοφ ςκελετοφ ςτισ οποίεσ αναρτϊνται πανζλα 

επζνδυςθσ, να είναι τοποκετθμζνθ αυτοκόλλθτθ ταινία αωρϊδουσ PVC πάχουσ 

3 mm, θ οποία, μετά τθν ανάρτθςθ των πανζλων επζνδυςθσ, να τελεί υπό 

πίεςθ και να ςυντελεί ςτθν ςτακερι και αεροςτεγι εωαρμογι των πανζλων 

επί του ςκελετοφ ϊςτε να επιτυγχάνονται αυξθμζνεσ κερμοθχομονωτικζσ 

αποδόςεισ για το όλο ςφςτθμα. Ιδιαίτερθ μζριμνα πρζπει να λθωκεί για τθν 

θχομόνωςθ που προςωζρει το διαχωριςτικό μεταξφ των χϊρων που 

τοποκετείται. Να τοποκετθκεί ςτο πάχοσ του ςκελετοφ ωφλλο πετροβάμβακα 

4,5εκ. ι αντίςτοιχο θχομονωτικό υλικό.  

Στα κάκετα ςτοιχεία του ςκελετοφ να προςαρμόηεται ςτο κάτω μζροσ τουσ 

ειδικοφσ ρεγουλατόρουσ ενϊ ςτο άνω μζροσ να υπάρχει ειδικό προςαρμοςτικό 

τθλεςκοπικό ςτοιχείο διαδρομισ 100 χιλ., για τθν πλιρθ προςαρμογι του 

τοιχϊματοσ, ακόμα και ςε καταςκευζσ με μθ παράλλθλα μεταξφ τουσ και μθ 

επίπεδα δάπεδα και οροωζσ. 

 Επιφάνεια επζνδυςθσ (Ρανζλα) 

Οι επιωάνειεσ επζνδυςθσ του ςκελετοφ των διαχωριςτικϊν να είναι 

καταςκευαςμζνεσ από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 19 χιλιοςτϊν που 

να ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραωζσ του DIN 68765 τφπου Ε. 

 Ρόρτα  

Τα ςτοιχεία των διαχωριςτικϊν τοιχωμάτων που ωζρουν πόρτεσ να ζχουν 

πλαίςιο (κάςωμα) από προωίλ αλουμινίου με ανοξείδωτουσ μεντεςζδεσ 180 

μοίρεσ , ςτουσ οποίουσ αναρτϊνται οι πόρτεσ.  

Οι πόρτεσ να είναι ξφλινεσ όμοιεσ με τα πάνελ επζνδυςθσ. 

 

Ρριν τθν παραγγελία καταςκευισ των καταςκευϊν εγκατάςταςθσ κα πρζπει να 

επιμετρθκεί επακριβϊσ ο χϊροσ ϊςτε να διαςωαλιςτεί θ ςωςτι εγκατάςταςθ 

ςτον υπάρχοντα χϊρο και να λθωκοφν υπόψθ τυχόν περιοριςμοί (π.χ. 

καλοριωζρ, περβάηια παρακφρων, εξαεριςμόσ ψευδοροωϊν κτλ.). 

 

Θ τελικι επιλογι των χρωμάτων κα γίνει από τθν Υπθρεςία. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

20.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ςε μζτρα):35μ.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

Στθ ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 21. ΕΜΑΛΑ ΤΟΛΩΟΥ (Storage wall) 

Α/Α  

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

21 ΕΜΑΛΑ ΤΟΛΩΟΥ (STORAGE WALLS)    

21.1 Ερμάριο τοίχου κατά μικοσ και κακ’ φψοσ του χϊρου    

21.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ  ερμαρίου (storagewall) 

 Κουτί – κάςωμα (καπάκι - πλαϊνά  -  πλάτθ - βάςθ). 

 άωια 

 Ρόρτεσ  

 Ρόμολα, περςίδεσ εξαεριςμοφ και ςυνδετικά εξαρτιματα. 

 Διαςτάςεισ 

Μικοσ: όςο το μικοσ του χϊρου, 

Βάκοσ:  45εκ. 

Φψοσ: όςο το φψοσ του χϊρου 300 εκ. (κατά προςζγγιςθ) 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

21.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Το υλικό καταςκευισ τουσ να είναι μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ αμωίπλευρα, χρϊματοσ επιλογισ τθσ 

υπθρεςίασ. 

Τα storagewall να εκτείνονται κακ’ φψοσ από το πάτωμα ζωσ το ταβάνι. Να 

είναι λυόμενα για τθν εφκολθ μεταωορά τουσ και τθν αντικατάςταςθ των 

τμθμάτων τουσ, ςε περίπτωςθ ωκοράσ. Θ ςυναρμολόγθςθ να γίνεται με τρόπο 

απλό, όλα τα τμιματα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με καβίλιεσ και ςυνδετικά 

μεταλλικά ωεράμια, εξαςωαλίηοντασ όμωσ των αντοχι και τθν απόλυτθ 

ςτακερότθτα. Να εκτείνονται ςε όλο το μικοσ των χϊρων που διαχωρίηουν 

(από τοίχο ςε τοίχο), χωριςμζνα ςε ωατνϊματα των 90 εκ. Το φψοσ τθσ 

καταςκευισ να είναι όςο και το φψοσ του χϊρου που κα τοποκετθκοφν και να 

ζχει βάκοσ 45εκ. Ιδιαίτερθ μζριμνα πρζπει να λθωκεί για τθν θχομόνωςθ που 

προςωζρει το διαχωριςτικό μεταξφ των χϊρων που τοποκετείται. Να 

τοποκετθκεί ςτθν πλάτθ τθσ καταςκευισ ωφλλο πετροβάμβακα 4,5εκ. ι 

αντίςτοιχο θχομονωτικό υλικό, το οποίο κα είναι καλυμμζνο εκατζρωκεν με 

επιμελθμζνο τρόπο. 

Να αποτελείται από δφο καςϊματα, το κάτω ςε φψοσ 200εκ και το επάνω 

μζχρι τθν οροωι του χϊρου. Τα καςϊματα μεταξφ τουσ να είναι κατάλλθλα 

ςυνδεδεμζνα. Επίςθσ να ωζρουν ωφλλα ανοιγόμενα. Να ενςωματϊνουν ςτθ 

δομι τουσ μονόωυλλεσ ανοιγόμενεσ πόρτεσ μεταξφ  των διαχωριηόμενων 

χϊρων,  αντίςτοιχθσ αιςκθτικισ. 

 Κάςωμα 

Θ κάκε βιβλιοκικθ αποτελείται από δφο καςϊματα με πάχοσ για τα πλαϊνά και 

τθν πλάτθ τθσ 18 χιλ.,  ενϊ για τα ράωια και το καπάκι οροωισ πάχουσ  25 χιλ. 

Κάκε εμωανισ κοπι μελαμίνθσ καλφπτεται με προωίλ PVC πάχουσ 2 χιλ. 

- Καπάκι  

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 25 χιλ., 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Ρεριμετρικά ςτα εμωανι μζρθ 

(ςόκορα) να κερμοςυγκολλάται περικϊριο από προωίλ PVC πάχουσ 2 χιλ. ίδιασ 

απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ. 

Στο κάτω μζροσ του ωζρει να ειδικζσ εγκοπζσ για τθν ςυναρμολόγθςθ με τα 

υπόλοιπα τμιματα. 

- Ρλαϊνά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Καταςκευάηονται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18χιλ., 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. 

Εςωτερικά να  ωζρουν διάτρθςθ ανά 32 χιλ., για τθν μετακίνθςθ των ραωιϊν 

κακ’ φψοσ, ενϊ ςτο επάνω και κάτω μζροσ ωζρουν διάτρθςθ για τα ωυράμια 

ςφνδεςθσ.   

- Ρλάτθ 

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18 χιλ. 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ χρϊματοσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. 

- Βάςθ 

Στθ βάςθ τουσ να  ωζρουν  ρεγουλατόρουσ, προςαρμοςμζνουσ ϊςτε να μθ 

μειϊνεται θ αντοχι των πλαϊνϊν και να εξαςωαλίηεται  απόλυτα θ ςτακερι 

ζδραςθ τουσ. 

 

 άφια 

Καταςκευάηονται από μοριοςανίδα Ε- 1 τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ  25 χιλ, 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ, χρϊματοσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Τα ράωια να είναι μετακινοφμενα και το κάκε ράωι να εδράηεται πάνω ςε  

εξαρτιματα – πφρουσ, τα οποία εωαρμόηουν ςε κατάλλθλθσ διαμζτρου τρφπεσ 

ςτισ εςωτερικζσ πλευρζσ των πλαϊνϊν. 

 Ρόρτεσ 

Θ καταςκευι ςτο κάτω μζροσ τθσ και ςε φψοσ 2,00 μζτρα να ωζρει ηεφγοσ  από 

πόρτεσ ανοιγόμενεσ ίδιου υλικοφ με αυτό τθσ βιβλιοκικθσ πάχουσ 18 χιλ.  Από 

τα 2,00 μζτρα και μζχρι τθν οροωι του χϊρου να ωζρει επίςθσ ηεφγοσ από 

μονοκόμματεσ ανοιγόμενεσ πόρτεσ από το ίδιο υλικό οι όποιεσ κα ωζρουν  και 

περςίδεσ εξαεριςμοφ. 

Κάκε πόρτα να  ωζρει μεντεςζδεσ κουμπωτοφσ πολλαπλϊν ρυκμίςεων. Οι 

μεντεςζδεσ να καταςκευάηονται από ανοξείδωτο χάλυβα προςωζροντασ τθ 

δυνατότθτα αωαίρεςθσ τθσ πόρτασ με απλι πίεςθ ενόσ κλείςτρου αςωαλείασ 

και άνοιγμα τθσ πόρτασ. Οι μεντεςζδεσ αποτελοφνται από δφο κουμπωτά 

μεταξφ τουσ μζρθ, τα οποία  βιδϊνονται ςτο πλαϊνό και τθν πόρτα αντίςτοιχα.  

Επίςθσ να διακζτουν ζλαςμα αυτόματθσ επαναωοράσ του ωφλλου ςτθν 

κλειςτι κζςθ. 

 Ρόμολα 

Τα πόμολα  να είναι ςε ςχιμα λειτουργικό. 

 

Ρριν τθν παραγγελία καταςκευισ των καταςκευϊν εγκατάςταςθσ κα πρζπει να 

επιμετρθκεί επακριβϊσ ο χϊροσ ϊςτε να διαςωαλιςτεί θ ςωςτι εγκατάςταςθ 

ςτον υπάρχοντα χϊρο και να λθωκοφν υπόψθ τυχόν περιοριςμοί (π.χ. 

καλοριωζρ, περβάηια παρακφρων, εξαεριςμόσ ψευδοροωϊν κτλ.). 

 

Θ τελικι επιλογι του χρϊματοσ κα γίνει από τθν Υπθρεςία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα 

21.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ςε μζτρα):90,00μ.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

Στθ ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Ναι (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 22. Κυρίδεσ φφλαξθσ αντικειμζνων 

 

  

Για 5 χρόνια  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

22 Κυρίδεσ φφλαξθσ  αντικειμζνων-LOCKERS    

22.1 Θυρίδεσ ωφλαξθσ  αντικειμζνων   80 Χ 40 *200 εκ.      

22.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Θυρίδεσ ωφλαξθσ αντικειμζνων  / LOCKERS διαςτάςεων 80εκ. πλάτοσ x 40 εκ. 

Βάκοσ x 200 Φψοσ, κατάλλθλεσ  για τθν τοποκζτθςθ προςωπικϊν αντικειμζνων 

τοποκετθμζνεσ ςε ςτιλεσ. Να ωζρει 4 πόρτεσ κακ’ φψοσ και 2 ςτο πλάτοσ. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

22.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  Το κάςωμα/κουτί τθσ κυρίδασ (πλαϊνά, πλάτθ, καπάκι και βάςθ)  να 

καταςκευάηεται  από μοριοςανίδα E1 τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 25mm, 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ και ςτισ 2 πλευρζσ, χρϊματοσ 

επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

 Ρεριμετρικά ςτα εμωανι μζρθ (ςόκορα) των επιωανειϊν να 

κερμοςυγκολλάται περικϊριο από ειδικό PVC πάχουσ 2mm, ίδιασ 

απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ ι άλλο χρωματιςμό επιλογι τθσ υπθρεςίασ. 

 Θ πόρτα τθσ κάκε κυρίδασ να καταςκευάηεται από ατςάλι πάχουσ 0,8mm 

με θλεκτροςτατικι βαωι εποξειδικισ ποφδρασ. 

 Κάκε πόρτα να είναι ενιςχυμζνθ με ειδικά κουρμπαρίςματα και να ωζρει 

ςχιςμζσ για εξαεριςμό και μθχανιςμό για ακόρυβο κλείςιμο και άνοιγμα 

τθσ πόρτασ. 

 Επίςθσ να διακζτει κλειδαριά αςωαλείασ με χαλφβδινθ λάμα 

κλειδϊματοσ, δυο (2) κλειδιά για κάκε κυρίδα. 

 

 Το ςφςτθμα ςτθ βάςθ κάκε ςτιλθσ να ωζρει τζςςερα (4) πζλματα 

ρυκμιηόμενα. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

22.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 30 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 
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ΤΜΘΜΑ Γ 

Είδοσ 23. Καρζκλα τροχιλατθ Α 

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

23 ΚΑΕΚΛΑ ΤΟΩΘΛΑΤΘ Α 

 
 

   

23.1 Κάκιςμα  τροχιλατο    

23.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Κάκιςμα  διευκυντικό τροχιλατο αποτελοφμενο από: 

 τθ βάςθ  

 τουσ τροχοφσ 

 τουσ μθχανιςμοφσ του κακίςματοσ 

 τθν ζδρα  

 τθν πλάτθ και  

 τα μπράτςα. 

 

ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ 

Διαςτάςεισ ζδρασ: πλάτοσ 520mm,  

                               βάκοσ 480mm.  

Διαςτάςεισ πλάτθσ: φψοσ 750mm,  

                                πλάτοσ 480mm.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

23.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  ΒΑΣΘ 

Θ βάςθ του κακίςματοσ να είναι πεντακτινωτι από χυτοπρεςςαριςτό 

αλουμίνιο γυαλιςμζνθ. 

Οι τροχοί να είναι δίδυμοι από ενιςχυμζνο κερμοπλαςτικό πολυαμίδιο και 

ωζρουν κάλυμμα επίςθσ από πολυαμίδιο.  

 ΜΘΩΑΝΛΣΜΟΛ ΚΑΚΛΣΜΑΤΟΣ 

Το ζμβολο αερίου για τθ ρφκμιςθ φψουσ του κακίςματοσ να ενεργοποιείται με 

μοχλό που βρίςκεται κάτω και πλευρικά τθσ ζδρασ.  

Ο μθχανιςμόσ ανάκλθςθσ τθσ ζδρασ να είναι μθχανιςμόσ τφπου “Synchro”, 

καταςκευαςμζνοσ από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο και χάλυβα.  

Ο μθχανιςμόσ να ωζρει ςφςτθμα «anti-panic» και ςφςτθμα ρφκμιςθσ για 

ιςορροπθμζνθ ανάκλθςθ ανάλογα με το βάροσ του χριςτθ. Θ ρφκμιςθ τθσ 

ζνταςθσ τθσ ανάκλθςθσ να επιτυγχάνεται μζςω μοχλοφ που βρίςκεται κάτω 

και πλευρικά τθσ ζδρασ, για εφκολθ πρόςβαςθ από τον χριςτθ.  

 ΖΔΑ & ΡΛΑΤΘ 

Επί τθσ ζδρασ να τοποκετείται  μαξιλάρι από χυτι αωρϊδθ πολυουρεκάνθ 

πάχουσ 60mm, το οποίο να επενδφεται εξωτερικά με φωαςμα.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 24. Καρζκλα τροχιλατθ Β 

Επί τθσ πλάτθσ να τοποκετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτι αωρϊδθ 

πολυουρεκάνθ πάχουσ 50mm, το οποίο να είναι επενδεδυμζνο αμωίπλευρα 

με φωαςμα.  

Φζρει ανατομικό πλαίςιο και ςυνδζεται με τον μθχανιςμό ανάκλθςθσ τθσ 

ζδρασ μζςω χαλφβδινθσ γωνιακισ λάμασ.  

Θ πλάτθ να ρυκμίηεται κακ’ φψοσ, προςωζροντασ ςτιριξθ τθσ οςωυϊκισ χϊρασ. 

 ΜΡΑΤΣΑ 

Τα μπράτςα του κακίςματοσ να ζχουν δυνατότθτα ρφκμιςθσ κακ’ φψοσ. 

 

Το κάκιςμα να είναι άριςτθσ καταςκευισ με άψογα ωινιρίςματα ςτα ορατά και 

μθ ορατά μζρθ του. Να ικανοποιεί πλιρωσ τισ απαιτιςεισ τθσ εργονομίασ όςον 

αωορά τθ ςχεδίαςθ, τθ λειτουργικότθτα και τισ αντοχζσ των υλικϊν. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

23.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ ΚΑΕΚΛΑΣ    

 Το κάκιςμα να είναι πιςτοποιθμζνο κατά ΕΝ 1335-1, ΕΝ 1335-2 & ΕΝ 1335-3 ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

23.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 8 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

24 ΚΑΕΚΛΑ ΤΟΩΘΛΑΤΘ Β 

 
 

   

24.1 Κάκιςμα τροχιλατο με προςκζωαλο, ανατομικό, περιςτροωικό με δυνατότθτα 

περιςτροωισ κατά ζνα πλιρθ κφκλο. 

   

24.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Τροχιλατο κάκιςμα αποτελοφμενο από: 

 τθν βάςθ 

 τθν ζδρα 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  



Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ – διαβοφλευςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν διαγωνιςμοφ προμικειασ επίπλων  Σελ. 43 

 τθν πλάτθ 

 τα μπράτςα 

 τουσ τροχοφσ 

 το προςκζωαλο  

Το κάκιςμα διακζτει: 

 μθχανιςμό ρφκμιςθσ του φψουσ τθσ ζδρασ, 

 μθχανιςμό synchro. 

 Μθχανιςμό οριηόντιασ κφλιςθσ τθσ ζδρασ 

 

ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ 

Φψοσ κακίςματοσ : 110-123εκ. 

Ρλάτοσ κακίςματοσ: 65εκ. 

24.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  ΒΑΣΘ 

Θ βάςθ να είναι πεντακτινωτι δ=62cm καταςκευαςμζνθ από χυτοπρεςαριςτό 

αλουμίνιο. 

 

 ΤΟΩΟΛ ΚΑΚΛΣΜΑΤΟΣ 

Το κάκιςμα να ωζρει πζντε (5) δίδυμουσ τροχοφσ, μεγάλθσ αντοχισ και 

αςωαλείασ, ακόρυβοι από πολυαμίδιο με 10 ςθμεία ςτιριξθσ και κουμπϊνουν 

με μεταλλικό πείρο ςτισ ακτίνεσ τθσ βάςθσ.  

Οι τροχοί  είναι αυτοωρεναριηόμενοι. 

 

 ΆΞΟΝΑΣ ΚΑΚΛΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛ ΜΘΩΑΝΛΣΜΟΣ ΥΚΜΛΣΘΣ ΥΪΟΥΣ 

Στθν υποδοχι τθσ τροχιλατθσ βάςθσ  να προςαρμόηεται με ςφςωιξθ θ κολόνα 

ςτιριξθσ που αποτελείται από: 

 το μεταλλικό οδθγό και 

 το επαναωερόμενο αμορτιςζρ. 

Ο άξονασ του κακίςματοσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από χαλυβδοςωλινα 

χωρίσ ραωι πάχουσ 2mm κατάλλθλθσ διαμζτρου, με τθλεςκοπικό πλαςτικό 

κάλυμμα.  

Ο άξονασ του κακίςματοσ να είναι επεξεργαςμζνοσ εςωτερικά ϊςτε να είναι 

λείοσ. 

Μζςα ςτον άξονα του κακίςματοσ να υπάρχει αμορτιςζρ ςτο πάνω άκρο του 

οποίου κα ςτθριχκεί ο μθχανιςμόσ του κακίςματοσ. 

Το αμορτιςζρ του κακίςματοσ να είναι αςωαλζσ, πεπιεςμζνο με ειδικό αζριο.  

Θ διαδρομι του αμορτιςζρ να είναι 13εκ. 

Με τθ βοικεια του αμορτιςζρ  να επιτυγχάνεται θ ρφκμιςθ του φψουσ τθσ 

ζδρασ του κακίςματοσ. Το αμορτιςζρ ζχει ειδικό ελατιριο για τθν 

απορρόωθςθ κραδαςμϊν. 

Θ κολόνα με το αμορτιςζρ να καλφπτονται από τρεισ τθλεςκοπικοφσ 

διακοςμθτικοφσ δακτυλίουσ. 

 

 ΖΔΑ ΚΑΚΛΣΜΑΤΟΣ 

Ράνω ςτο ςκελετό τθσ ζδρασ να είναι επικολλθμζνο μαξιλάρι από διογκωμζνθ 

πολυουρεκάνθ ψυχρισ εξζλαςθσ, ανατομικισ μορωισ. 

Θ ζδρα να είναι επενδεδυμζνθ με φωαςμα άριςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ 

αντοχισ, πυκνισ φωανςθσ, ανκεκτικό ςε ωωτιά και τθν τριβι ςε χρϊμα 

επιλογισ. 

Θ ταπετςαρία να ςτερεϊνεται ςτθν κάτω πλευρά του ςκελετοφ τθσ ζδρασ με 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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καρωωτοφσ ςυνδετιρεσ (δίκαρωα). 

Ο ςκελετόσ τθσ ζδρασ επικαλφπτεται από τθ κάτω πλευρά με πλαςτικό 

διακοςμθτικό κάλυμμα (πολυπροπυλζνιο) με καμπφλα τελειϊματα υψθλισ 

αντοχισ. 

Θ ζδρα του κακίςματοσ να διακζτει μθχανιςμό οριηόντιασ κφλιςθσ με μπουτόν, 

ϊςτε να προςαρμόηεται ςτισ διαωορετικζσ απαιτιςεισ του κακιμενου. 

 

 ΡΛΑΤΘ ΚΑΚΛΣΜΑΤΟΣ 

Θ πλάτθ του κακίςματοσ να αποτελείται από το πλαίςιο καταςκευαςμζνο εξ’ 

ολοκλιρου από πολυπροπυλζνιο, πάνω ςτο οποίο με αωανι τρόπο 

τοποκετείτε θ ελαςτικι επζνδυςθ. 

Θ επζνδυςθ να ςτθρίηεται ςτισ δυο πλαϊνζσ πλευρζσ του πλαιςίου 

δθμιουργϊντασ εργονομικό κενό ςτθν κάτω πλευρά του. 

Στθν επάνω πλευρά του πλαιςίου το κενό χρθςιμεφει ωσ χειρολαβι 

μετακίνθςθσ του κακίςματοσ. 

Το πλαίςιο τθσ πλάτθσ να καταλιγει ςτο μθχανιςμό synchro του κακίςματοσ 

χωρίσ ενδιάμεςο ςτιριγμα. 

Το πλαίςιο τθσ πλάτθσ, ςτο πίςω μζροσ τθσ να ωζρει υποςτιριξθ μζςθσ 

ρυκμιηόμενθ κακ’ φψοσ.   

Το κάκιςμα να διακζτει μθχανιςμό (synchro) ςυγχρονιςμζνθσ ανάκλθςθσ τθσ 

ζδρασ με τθν πλάτθ και ςτακεροποίθςθ τθσ πλάτθσ ςε διάωορα ςθμεία 

επιλογισ του κακιμενου μζςω μοχλοφ. 

Θ αντίςταςθ τθσ πλάτθσ κατά τθν ανάκλθςθ να  ρυκμίηεται ανάλογα με το 

βάροσ του κακιμενου. 

 

 ΡΟΣΚΕΨΑΛΟ 

Το κάκιςμα να διακζτει προςκζωαλό με τον ίδιο τφπου επζνδυςθσ με αυτό τθσ 

πλάτθσ. 

Να ζχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ του φψουσ του και τθσ κλίςθσ του. 

 

 ΜΡΑΤΣΑ 

Το κάκιςμα να διακζτει μπράτςα καταςκευαςμζνα εξ’ ολοκλιρου από 

πολυπροπυλζνιο ρυκμιηόμενα κακ’ φψοσ και κατά μικοσ. 

 

Το κάκιςμα  να είναι άριςτθσ καταςκευισ με άψογα ωινιρίςματα ςτα ορατά 

και μθ ορατά μζρθ του. 

Να ικανοποιεί πλιρωσ τισ απαιτιςεισ τθσ εργονομίασ όςον αωορά τθ 

ςχεδίαςθ, τθ λειτουργικότθτα και τισ αντοχζσ των υλικϊν. 

Είναι ανατομικό, περιςτροωικό με δυνατότθτα περιςτροωισ κατά ζνα πλιρθ 

κφκλο. 

Το κάκιςμα να καλφπτει πλιρωσ τισ προδιαγραωζσ εργονομίασ 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα 

24.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ ΚΑΕΚΛΑΣ    

 Το κάκιςμα να είναι πιςτοποιθμζνο κατά ΕΝ 1335-1, ΕΝ 1335-2,  ΕΝ 1728, 

& EN 1022 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

24.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ     

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 105 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

Ναι (ςε 

όλα) 

  



Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ – διαβοφλευςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν διαγωνιςμοφ προμικειασ επίπλων  Σελ. 45 

 

Είδοσ 25. Καρζκλα τροχιλατθ Γ 

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

25 ΚΑΕΚΛΑ ΤΟΩΘΛΑΤΘ Γ 

 
 

   

25.1 Κάκιςμα τροχιλατο, ανατομικό με δυνατότθτα περιςτροωισ κατά ζνα πλιρθ 

κφκλο 

   

25.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Τροχιλατο κάκιςμα εργαςίασ αποτελοφμενο από: 

 τθν βάςθ 

 τθν ζδρα 

 τθν πλάτθ 

 τα μπράτςα 

 τουσ τροχοφσ 

Το κάκιςμα διακζτει: 

 μθχανιςμό ρφκμιςθσ του φψουσ τθσ ζδρασ, 

 μθχανιςμό synchro.     

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

25.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  ΒΑΣΘ 

Θ βάςθ  να είναι πεντακτινωτι δ=62cm καταςκευαςμζνθ από χυτοπρεςαριςτό 

αλουμίνιο. 

 ΤΟΩΟΛ ΚΑΚΛΣΜΑΤΟΣ 

Το κάκιςμα να ωζρει πζντε (5) δίδυμουσ τροχοφσ, μεγάλθσ αντοχισ και 

αςωαλείασ, ακόρυβοι από πολυαμίδιο με 10 ςθμεία ςτιριξθσ και κουμπϊνουν 

με μεταλλικό πείρο ςτισ ακτίνεσ τθσ βάςθσ.  

Οι τροχοί  να είναι αυτοωρεναριηόμενοι. 

 

 ΆΞΟΝΑΣ ΚΑΚΛΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛ ΜΘΩΑΝΛΣΜΟΣ ΥΚΜΛΣΘΣ ΥΪΟΥΣ 

Στθν  υποδοχι τθσ τροχιλατθσ βάςθσ να προςαρμόηεται με ςφςωιξθ θ κολόνα 

ςτιριξθσ που αποτελείται από: 

- το μεταλλικό οδθγό και 

- το επαναωερόμενο αμορτιςζρ. 

Ο άξονασ του κακίςματοσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από χαλυβδοςωλινα 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

Πλα 
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χωρίσ ραωι πάχουσ 2mm κατάλλθλθσ διαμζτρου, με τθλεςκοπικό πλαςτικό 

κάλυμμα.  

Ο άξονασ του κακίςματοσ να είναι επεξεργαςμζνοσ εςωτερικά ϊςτε να είναι 

λείοσ. 

Μζςα ςτον άξονα του κακίςματοσ να υπάρχει αμορτιςζρ ςτο πάνω άκρο του 

οποίου κα ςτθριχκεί ο μθχανιςμόσ του κακίςματοσ. 

Το αμορτιςζρ του κακίςματοσ να είναι αςωαλζσ, πεπιεςμζνο με ειδικό αζριο.  

Θ διαδρομι του αμορτιςζρ να είναι 10εκ. 

Με τθ βοικεια του αμορτιςζρ να επιτυγχάνεται θ ρφκμιςθ του φψουσ τθσ 

ζδρασ του κακίςματοσ. Το αμορτιςζρ να ζχει ειδικό ελατιριο για τθν 

απορρόωθςθ κραδαςμϊν. 

Θ κολϊνα με το αμορτιςζρ να καλφπτονται από τρεισ τθλεςκοπικοφσ 

διακοςμθτικοφσ δακτυλίουσ. 

 

 ΖΔΑ ΚΑΚΛΣΜΑΤΟΣ 

Ο ςκελετόσ τθσ ζδρασ  να είναι καταςκευαςμζνοσ από επάλλθλα ωφλλα κόντρα 

πλακζ πάχουσ 12mm.  Οι γωνίεσ να είναι καμπφλεσ.  

Ράνω ςτο ςκελετό τθσ ζδρασ να είναι επικολλθμζνο μαξιλάρι από διογκωμζνθ 

πολυουρεκάνθ ψυχρισ εξζλαςθσ, ανατομικισ μορωισ. 

Θ ζδρα να είναι επενδεδυμζνθ με φωαςμα άριςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ 

αντοχισ, πυκνισ φωανςθσ, ανκεκτικό ςε ωωτιά και τθν τριβι ι με δερματίνθ 

χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Θ ταπετςαρία ςτερεϊνεται ςτθν κάτω πλευρά του ςκελετοφ τθσ ζδρασ με 

καρωωτοφσ ςυνδετιρεσ (δίκαρωα). 

Ο ςκελετόσ τθσ ζδρασ να επικαλφπτεται από τθ κάτω πλευρά με πλαςτικό 

διακοςμθτικό κάλυμμα (πολυπροπυλζνιο) με καμπφλα τελειϊματα υψθλισ 

αντοχισ. 

 

 ΡΛΑΤΘ ΚΑΚΛΣΜΑΤΟΣ 

Θ πλάτθ του κακίςματοσ να αποτελείται από το πλαίςιο καταςκευαςμζνο εξ’ 

ολοκλιρου από πολυπροπυλζνιο, πάνω ςτο οποίο με αωανι τρόπο 

τοποκετείτε θ ελαςτικι επζνδυςθ. 

Το πλαίςιο τθσ πλάτθσ να καταλιγει ςτο μθχανιςμό synchro του κακίςματοσ 

χωρίσ ενδιάμεςο ςτιριγμα. 

Θ διάςταςθ τθσ πλάτθσ να είναι: 

 58cm φψοσ και 

 30cm πλάτοσ ςτο επάνω μζροσ 

 47cm ςτο μζςο αυτισ και 

 42cm ςτο κάτω μζροσ τθσ 

Το πλαίςιο τθσ πλάτθσ ςτο κζντρο του πίςω μζροσ του να ωζρει οριηόντια και 

κατακόρυωθ ςφνδεςθ ςχιματοσ «Τ» πάνω ςτο οποίο  τοποκετείται θ 

υποςτιριξθ μζςθσ. 

Θ υποςτιριξθ τθσ μζςθσ να είναι ρυκμιηόμενθ κακ’ φψοσ με διαδρομι 6cm, 

αλλά και με αυτόματθ κλίςθ ανάλογα με τθν κίνθςθ τθσ πλάτθσ του 

κακιμενου. 

Το κάκιςμα να διακζτει μθχανιςμό (synchro) ςυγχρονιςμζνθσ ανάκλθςθσ τθσ 

ζδρασ 

με τθν πλάτθ και ςτακεροποίθςθ τθσ πλάτθσ ςε διάωορα ςθμεία επιλογισ του 

κακιμενου μζςω μοχλοφ. 

Θ αντίςταςθ τθσ πλάτθσ κατά τθν ανάκλθςθ να ρυκμίηεται ανάλογα με το 

βάροσ του κακιμενου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

Πλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ – διαβοφλευςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν διαγωνιςμοφ προμικειασ επίπλων  Σελ. 47 

 

Είδοσ 26. Καρζκλα τροχιλατθ Δ 

 

 ΜΡΑΤΣΑ 

Το κάκιςμα να διακζτει μπράτςα καταςκευαςμζνα εξ’ ολοκλιρου από 

πολυπροπυλζνιο ρυκμιηόμενα κακ’ φψοσ, με εφροσ 7cm και απόςταςθ 17-

24cm από τθν ζδρα. 

Θ επάνω επιωάνεια του μπράτςου ςτθν οποία ςτθρίηεται ο αγκϊνασ του 

κακιμενου να ζχει διάςταςθ 21 x 8,5cm. 

 

Το κάκιςμα  να είναι άριςτθσ καταςκευισ με άψογα ωινιρίςματα ςτα ορατά 

και μθ ορατά μζρθ του. 

Να ικανοποιεί πλιρωσ τισ απαιτιςεισ τθσ εργονομίασ όςον αωορά τθ 

ςχεδίαςθ, τθ λειτουργικότθτα και τισ αντοχζσ των υλικϊν. 

Είναι ανατομικό, περιςτροωικό με δυνατότθτα περιςτροωισ κατά ζνα πλιρθ 

κφκλο. 

Το κάκιςμα να καλφπτει πλιρωσ τισ προδιαγραωζσ εργονομίασ. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα 

 

 

25.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ ΚΑΕΚΛΑΣ    

 Το κάκιςμα να είναι πιςτοποιθμζνο κατά ΕΝ 1335-1, ΕΝ 1335-2 &EN 1335-3 Ναι (ςε 

όλα) 

  

25.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 130 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

26 ΚΑΕΚΛΑ ΤΟΩΘΛΑΤΘ Δ 

 

 

   

26.1 Τροχιλατοκάκιςμα,με βάςθ χρωμίου 

 

 

 

 

   

26.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Τροχιλατο κάκιςμα αποτελοφμενο από  

 Βάςθ χρωμίου 

 Ενιαίο κζλυωοσ Ζδρασ- Ρλάτθσ 

 Μπράτςα 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 27. Καρζκλα τροχιλατθ Ε 

Συνολικό πλάτοσ 550mm 

Βάκοσ ζδρασ 430mm 

Φψοσ ζδρασ 450mm 

Συνολικό Φψοσ 820mm 

Φψοσ πλάτθσ 450mm 

26.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  ΒΑΣΘ 

Ζδραςθ ςε τροχιλατθ πεντακτινωτι  καμπυλωτι μεταλλικι βάςθ χρωμίου 

υψθλϊν αντοχϊν. Δυνατότθτα εφκολθσ περιςτροωισ και μετακίνθςθσ προσ 

κάκε κατεφκυνςθ. 

 

 ΕΝΛΑΛΟ ΚΕΛΥΨΟΣ ΕΔΑΣ - ΡΛΑΤΘΣ 

 

Να ωζρει ενιαίο κζλυωοσ ζδρασ-πλάτθσ, επενδεδυμενα με δερματίνθ ςε 

χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Να ωζρει μαξιλάρι κακίςματοσ από καλουπωτά αωρολζξ για άνεςθ κατά τθ 

χριςθ. 

 Το μαξιλάρι να ζχει επζνδυςθ με δερματίνθ ςε χρϊμα επιλογισ τθσ 

υπθρεςίασ. 

 

 ΜΡΑΤΣΑ ΚΑΚΛΣΜΑΤΟΣ 

Μπράτςα χρωμίου με επζνδυςθ δερματίνθσ ςε χρϊμα επιλογισ τθσ 

υπθρεςίασ.  

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

26.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ ΚΑΕΚΛΑΣ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

26.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 50 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

27 ΚΑΕΚΛΑ ΤΟΩΘΛΑΤΘ Ε    
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27.1 Κάκιςμα τροχιλατο με μεταλλικό ςκελετό και ενιαίο κζλυφοσ ζδρασ-πλάτθσ 

 

   

27.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ        

 Κάκιςμα αποτελοφμενο από :  

 το μεταλλικό ςκελετό και  

 το ενιαίο κζλυωοσ ζδρασ – πλάτθσ 

ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ Κάκιςμα επιςκζπτθ:   

Συνολικό Φψοσ: 800mm 

Συνολικό πλάτοσ : 535mm 

Βάκοσ : 520mm 

 Φψοσ Ζδρασ : 470mm 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

27.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  ΜΕΤΑΛΛΛΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 

Ο  ςκελετόσ του κακίςματοσ να αποτελείται από τθν πεντακτινωτι 

βάςθ αλουμινίου, το αμορτιςζρ, τουσ τροχοφσ και το πιάτο ςτιριξθσ 

του κελφωουσ. 

 

 ΕΝΛΑΛΟ ΚΕΛΥΨΟΣ ΕΔΑΣ-ΡΛΑΤΘΣ 

Το ενιαίο κζλυωοσ ζδρασ και πλάτθσ να ωζρει τουλάχιςτον 11 

οριηόντιεσ ραβδϊςεισ για τθν μθ ολίςκθςθ του κακιμενου. 

 

Το ενιαίο κζλυωοσ ζδρασ και πλάτθσ να ςυνδζεται με το αμορτιςζρ 

διαμζςωτετράνυχθσ βάςθσ καταςκευαςμζνο από χυτοπρεςαριςτό 

γυαλιςμζνο αλουμίνιο πάνω ςτο οποίο να είναι τοποκετθμζνοσ και ο 

μοχλόσ ανφψωςθσ του κακίςματοσ.  

 

Το πλάτοσ του κελφωουσ να είναι 44,7εκ. ςτθν ζδρα κα να καταλιγει 

ςε 36εκ. ςτθν πλάτθ. 

 

Στο επάνω ςθμείο τθσ πλάτθσ να υπάρχει κενό για τθν δυνατότθτα 

τοποκζτθςθ γάντηου κρζμαςθσ ( τςάντα , μπουωάν κλπ) ο οποίοσ 

γάντηοσ να ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ χρϊματοσ τουλάχιςτον από 

τρεισ αποχρϊςεισ. 

 

Να καταςκευάηεται από πολυπροπυλζνιο διαωόρων χρωμάτων και θ 

πλάτθ να ωζρει εργονομικι καμπφλθ. 

 

Στα ςθμεία επαωισ με το δάπεδο να τοποκετοφνται πζλματα 

ρυκμιηόμενθσ κλίςθσ. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 
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Είδοσ 28. Καρζκλα τροχιλατθ ΣΤ 

27.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ ΚΑΕΚΛΑΣ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

27.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 129 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α  

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

28 ΤΟΩΘΛΑΤΟ ΚΑΚΛΣΜΑ ΕΓΑΣΛΑΣ    

28.1 Τροχιλατο κάκιςμα εργαςίασ  με μπράτςα επενδυμζνα και ξφλινεσ 

λεπτομζρειεσ 

   

28.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Τροχιλατο κάκιςμα εργαςίασ με μπράτςα επενδυμζνα. Επικυμθτζσ ξφλινεσ 

λεπτομζρειεσ ςε ςυνδυαςμό με το γραωείο και τισ καρζκλεσ επιςκζπτθ. 

Αποτελοφμενο από: 

 βάςθ 

 ενιαία ζδρα με πλάτθ 

 τα μπράτςα 

 μθχανιςμό  

Διαςτάςεισ:  

Συνολικό φψοσ κακίςματοσ: 124 – 134cm  

Κακαρό φψοσ πλάτθσ: 79cm  

Κακαρό ωωζλιμο πλάτοσ: 53cm 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

28.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  ΒΑΣΘ 

Θ βάςθτου κακίςματοσ είναι πεντάκτινθ και καταςκευάηεται από γυαλιςμζνο 

αλουμίνιο. Σ’ αυτιν να κουμπϊνουν δίδυμοι τροχοί διαμζτρου ω55mm ϊςτε 

να εξαςωαλίηουν μεγαλφτερθ αντοχι και άνεςθ κφλιςθσ 

 ΕΝΛΑΛΑ ΕΔΑ ΜΕ ΡΛΑΤΘ 

Εξωτερικό κζλυωοσ:Είναι καταςκευαςμζνο από υψίςυχνο κόντρα πλακάη 

πάχουσ 10mm επενδυμζνο με δερματίνθ ι φωαςμα επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ.  

Εςωτερικό κζλυωοσ πλάτθσ και ζδρασ:Είναι καταςκευαςμζνα από υψίςυχνο 

κόντρα πλακάη πάχουσ 5mm. Τόςο το εξωτερικό όςο και εςωτερικό κζλυωοσ, 

διαμορωϊνονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διαςωαλίηεται θ εργονομία του 

κακίςματοσ. Το εςωτερικό κζλυωοσ επενδφεται με αωρϊδεσ πάχουσ 50mm 

ςτθν πλάτθ και 80mm ςτθν ζδρα, ϊςτε να επιτυγχάνεται μεγάλθ άνεςθ και 

ταυτόχρονα τθν μεγάλθ αντοχι του υλικοφ. Θ τελικι επζνδυςθ γίνεται με 

διπλι επζνδυςθ δερματίνθσ ι υωάςματοσ αρίςτθσ ποιότθτασ, θ οποία ράβεται 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 29. Καρζκλα επιςκζπτθ Α 

με καλαίςκθτο γαηί, ςτισ άκρεσ τθσ ζδρα και τθσ πλάτθσ. Επιπλζον οριηόντιο 

γαηί υπάρχει και ςτθν πλάτθ του κακίςματοσ, κακϊσ επίςθσ και ςτθ γωνία 

ζδρα-πλάτθσ οριηόντια γαηιά, τόςο για τθν καλαιςκθςία όςο και τθν αντοχι 

τθσ επζνδυςθσ ςτο χρόνο. Επζνδυςθ με φωαςμα ι δερματίνθ επιλογισ τθσ 

υπθρεςίασ κακϊσ και του χρϊματοσ αυτισ. 

 ΜΡΑΤΣΑ 

Τα μπράτςαείναι καταςκευαςμζνα από χυτό γυαλιςμζνο αλουμίνιο και 

επενδφονται με επιλογι τθσ Υπθρεςίασ ςτα ςθμεία επαωισ με το χριςτθ. Θ 

ςτερζωςι τουσ γίνεται ςε δφο ςθμεία ςτο εξωτερικό κζλυωοσ ςε ειδικά 

μεταλλικά οφπα, το ζνα ςτθν πλάτθ και το άλλο ςτθν ζδρα του κακίςματοσ. 

 ΜΘΩΑΝΛΣΜΟΣ 

Τφπου multiblock βαρζωσ τφπου, που επιτρζπει τθ ρφκμιςθ του φψουσ του 

κακίςματοσ, κακϊσ και τθν κλίςθ του, άρα και τθ ςυνεχι υποςτιριξθ τθσ 

μζςθσ, με δυνατότθτα κλειδϊματοσ 3 ςθμείων. Ο μθχανιςμόσ διακζτει δφο 

μοχλοφσ. Ο ζνασ για τθν ρφκμιςθ του φψουσ του κακίςματοσ και ο δεφτεροσ 

για τθν ενεργοποίθςθ του μθχανιςμοφ multiblock. Το κάκιςμα επίςθσ διακζτει 

και προεντατιρα ο οποίοσ να ρυκμίηει τθν ζνταςθ ανάκλθςθσ ανάλογα με το 

βάροσ του χριςτθ.  

Θ ρφκμιςθ του κακίςματοσ γίνεται με αμορτιςζρ αερίου με πιςτοποίθςθ 

τουλάχιςτον 1600Ν. 

28.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ     

 Ριςτοποίθςθ ΕΝ1335 
Ναι 

  

28.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 1 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

29 ΚΑΕΚΛΑ ΕΡΛΣΚΕΡΤΘ Α 

 
 

   

29.1 Κάκιςμα επιςκζπτθ με βάςθ χρωμίου και μθχανιςμό περιςτροωισ 360 μοιρϊν,    

29.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    
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Είδοσ 30. Καρζκλα επιςκζπτθ  Β 

 Κάκιςμα επιςκζπτθ με βάςθ χρωμίου και μθχανιςμό περιςτροωισ 360 μοιρϊν, 

αποτελοφμενο από: 

 τθ Βάςθ- Σκελετό, και  

 το Κάκιςμα 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Συνολικό πλάτοσ 610mm 

Βάκοσ ζδρασ 440mm 

Φψοσ ζδρασ 450mm 

Συνολικό φψοσ 810mm 

Φψοσ πλάτθσ 380mm 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

29.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  ΒΑΣΘ-ΣΚΕΛΕΤΟΣ 

Να είναι πολυκρόνα-καρζκλα με ςτακερι πολυακτινικι βάςθ χωρίσ τροχοφσ, 

με ενςωματωμζνο μθχανιςμό περιςτροωισ 360 μοιρϊν, 

Ο ςκελετόσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από μζταλλο επιχρωμιωμζνο ι 

θλεκτροςτατικισ βαωισ τθσ επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Να μπορεί να αντζξει μεγάλο ςωματικό βάροσ ≥ 150 kg. 

 

 ΚΑΚΛΣΜΑ 

Να ωζρει ενιαίο κζλυωοσ ζδρασ-πλάτθσ – μπράτςων, επενδεδυμενα με 

δερματίνθ ςε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Να ωζρει μαξιλάρι κακίςματοσ, το οποίο εςωτερικά να ζχει αωρϊδεσ υλικό 

υψθλισ αντοχισ με πάχοσ 6-10 cm για άνεςθ κατά τθ χριςθ. 

 Το μαξιλάρι να ζχει επζνδυςθ με δερματίνθ ςε χρϊμα επιλογισ τθσ 

υπθρεςίασ. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ ΚΑΕΚΛΑΣ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

29.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 16 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

30 ΚΑΕΚΛΑ ΕΡΛΣΚΕΡΤΘ Β    
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30.1 Κάκιςμα επιςκζπτθ με μεταλλικό ςκελετό και ζδρα και πλάτθ από δερματίνθ 

 

   

30.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Το κάκιςμα να αποτελείται από  

 τον μεταλλικό ςκελετό,  

 τθν ζδρα και  

 τθν πλάτθ.  

 

ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ 

Ρλάτθ: 45εκ. πλάτοσ  x 54εκ. φψοσ  

Ζδρα: 49εκ. πλάτοσ x 47εκ. βάκοσ             

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

30.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  ΜΕΤΑΛΛΛΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετό να είναι καταςκευαςμζνοσ από επιχρωμιωμζνο ςωλινα 

κυκλικισ διατομισ Φ25.  Το ςχιμα του μεταλλικοφ ςκελετοφ να είναι “ C”. 

Στα ςθμεία ζδραςθσ να προςαρμόηονται καλαίςκθτα πζλματα από ςκλθρό 

πλαςτικό για τθν ςτακερότθτα του κακίςματοσ 

 

 ΖΔΑ – ΡΛΑΤΘ 

Ο ςκελετόσ τθσ ζδρασ και τθσ πλάτθσ να καταςκευάηεται από πολυπροπυλζνιο 

και ςτθ άνω επιωάνεια τθσ ζδρασ και ςτο εμπρόσ μζροσ τθσ πλάτθσ  να 

επικολλάται ωορμαριςμζνο αωρϊδεσ μαξιλάρι.  

Θ ζδρα και θ πλάτθ να είναι επενδυμζνεσ με δερματίνθ,  που ςτερεϊνεται ςτο 

πολυπροπυλζνιο του ςκελετοφ με ειδικοφσ ςυνδετιρεσ.  

 

 ΜΡΑΤΣΑ 

Τα μπράτςα του κακίςματοσ να είναι μεταλλικά, προζκταςθ του ςκελετοφ με 

προςτατευτικι πλαςτικι ενίςχυςθ ςτα ςθμεία επαωισ με το χριςτθ.  

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

30.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ     

 EN 16139, EN1728 και ΕN1022 ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

30.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 260 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

Ναι (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 31. Καρζκλα επιςκζπτθ  Γ 

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

31 ΚΑΕΚΛΑ ΕΡΛΣΚΕΡΤΘ Γ    

31.1 Κάκιςμα επιςκζπτθ με μεταλλικό ςκελετό, ζδρα από δερματίνθ και πλάτθ από 

ςκλθρό ςυνκετικό υλικό 

 
 

   

31.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Κάκιςμα αποτελοφμενο από 

 τον μεταλλικό ςκελετό,  

 τθν ζδρα, και  

 τθν πλάτθ  

ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ 

Ρλάτθ: 45εκ. πλάτοσ  x 54εκ. φψοσ  

Ζδρα: 49εκ. πλάτοσ x 47εκ. βάκοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

31.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  ΜΕΤΑΛΛΛΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από επιχρωμιωμζνο (ΝΙΚΕΛ) 

ςωλινα κυκλικισ διατομισ Φ25.  

Το ςχιμα του μεταλλικοφ ςκελετοφ να είναι “ C”. 

Στα ςθμεία ζδραςθσ να προςαρμόηονται καλαίςκθτα πζλματα από ςκλθρό 

πλαςτικό για τθν ςτακερότθτα του κακίςματοσ. 

 ΖΔΑ  

Ο ςκελετόσ τθσ ζδρασ και τθσ πλάτθσ να καταςκευάηεται από πολυπροπυλζνιο 

και ςτθ άνω επιωάνεια τθσ ζδρασ επικολλάται ωορμαριςμζνο αωρϊδεσ 

μαξιλάρι.  

 

Θ ζδρα είναι επενδυμζνθ με δερματίνθ, ςε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ, 

που ςτερεϊνεται ςτο πολυπροπυλζνιο του ςκελετοφ με ειδικοφσ ςυνδετιρεσ.  

 ΡΛΑΤΘ 

Θ πλάτθ αποτελείται από ςκλθρό ενιςχυμζνο ςυνκετικό γυαλιςτερό υλικό ςε 

ανατομικι καμπφλθ και ςε χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

 ΜΡΑΤΣΑ 

Τα μπράτςα του κακίςματοσ είναι μεταλλικά (προζκταςθ του ςκελετοφ) με 

προςτατευτικι πλαςτικι ενίςχυςθ ςτα ςθμεία επαωισ με το χριςτθ.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 32. Καρζκλα επιςκζπτθ Δ 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

31.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ ΚΑΕΚΛΑΣ    

 EN 16139, EN1728 και ΕN1022 ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

31.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 278 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α  

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

32 ΚΑΚΛΣΜΑ ΕΡΛΣΚΕΡΤΘ-ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ 

 
 

   

32.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Στακερό κάκιςμα επιςκζπτθ με τετράκτινθ βάςθ από χρϊμιο. Δυνατότθτα 

ρφκμιςθσ φψουσ και περιςτροωισ του κακίςματοσ. Επζνδυςθ ςε δερματίνθ 

επιλογι τθσ υπθρεςίασ 

Αποτελοφμενο από: 

 βάςθ 

 ενιαία ζδρα με πλάτθ 

 μθχανιςμό  

Διαςτάςεισ:  

Συνολικό φψοσ κακίςματοσ: 95 – 114cm  

Φψοσ ζδρασ: 41-60cm  

Συνολικό πλάτοσ: 55cm 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

32.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  ΒΑΣΘ 

Θ βάςθτου κακίςματοσ είναι τετράκτινθχρωμιωμζνθ με ιδιαίτερο design και 

πζλματα πολυαμιδίου. Δυνατότθτα περιςτροωισ 360 μοιρϊν που βοθκά τον 

επιςκζπτθ να κινθκεί ελεφκερα ςτο κάκιςμα, αλλά και να μθ μετακινεί το 

κάκιςμα ςτθν είςοδο και ζξοδό του. 

 ΕΝΛΑΛΑ ΕΔΑ ΜΕ ΡΛΑΤΘ  

Bucket κάκιςμα που αγκαλιάηει τθν μζςθ και τθν πλάτθ και δίνει ςτον 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 33. Καρζκλα  Α 

επιςκζπτθ ςασ τθν αίςκθςθ τθσ αςωάλειασ. Επζνδυςθ από υψθλισ αντοχισ 

δερματίνθ ςε λευκό ι μαφρο χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

 ΜΘΩΑΝΛΣΜΟΣ 

φκμιςθ φψουσ / περιςτρεωόμενθ. Ο μθχανιςμόσ διακζτει ζναν  μοχλό για τθν 

ρφκμιςθ του φψουσ του κακίςματοσ  

32.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ     

 Ριςτοποίθςθ ΕΝ1335 Ναι   

32.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 10 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

33 ΚΑΕΚΛΑ Α    

33.1 Καρζκλα απλι με δυνατότθτα ςτοίβαξθσ    

33.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Καρζκλα αποτελοφμενθ από 

 τθν ζδρα-πλάτθ 

 τθν βάςθ-ζδραςθ και 

 Το κάκιςμα 

 

ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ 

Διαςτάςεισ ζδρασ: 45εκ. x 45εκ. (Μ xB)  

Διαςτάςεισ πλάτθσ: 43 εκ. x 45εκ.(ΡxΥ)  

Φψοσ κακίςματοσ: 46.5 εκ.  

Φψοσ καρζκλασ: 80.5εκ.  

Συνολικό βάκοσ καρζκλασ 51εκ  

Συνολικό μικοσ καρζκλασ 56 εκ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

33.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  ΕΔΑ-ΡΛΑΤΘ 

Θ ζδρα και θ πλάτθ τθσ καρζκλασ  να είναι ενιαία με ανάγλυωθ επιωάνεια 

από ανακυκλϊςιμο πολυπροπυλζνιο πάχουσ 8χιλ. 

 ΒΑΣΘ-ΕΔΑΣΘ 

Θ βάςθ – ζδραςθ τθσ καρζκλασ να καταςκευάηεται  από χαλφβδινουσ 

επιχρωμιωμζνουσ ςωλινεσ διαμζτρου 16 χιλ. ποφ να καταλιγουν ςε 

τζςςερα πόδια. 

 ΚΑΚΛΣΜΑ 

Το κάκιςμα να μθν  ωζρει μπράτςα 

Θ επιλογι χρϊματοσ τθσ καρζκλασ κα είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Το κάκιςμα να ωζρει πλαςτικά πζλματα, αντιολιςκθτικά ςτα ςθμεία 

επαωισ με το ζδαωοσ για τθν απόςβεςθ του κορφβου κατά τθν 

μετακίνθςι τουσ και τθν αποωυγι ωκορϊν ςτο πάτωμα. 

Επίςθσ το κάκιςμα να ζχει τθ δυνατότθτα ςτοίβαξθσ για τθν εφκολθ 

αποκικευςθ του. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

33.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ ΚΑΕΚΛΑΣ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

33.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

  ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 420 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 
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ΤΜΘΜΑ Δ  

Είδοσ 34. Καναπζσ δικζςιοσ 

Α/Α (α) Ρεριγραφι (β) 
Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

 

34 Καναπζσ δικζςιοσ    

34.1 Καναπζσ δικζςιοσ  τφπου ρετρό 

 

   

34.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Καναπζσ δικζςιοσ τφπου ρετρό διαςτάςεων 180 μικοσ, 90 εκ. πλάτουσ. Να 

είναι ταπετςαριςμζνοσ με φωαςμα ι ςε δερματίνθ επιλογισ τθσ υπθρεςίασ 

Αποτελοφμενο από: 

 βάςθ 

 μαξιλάρια 

 πόδια 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

34.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Ο καναπζσ κα πρζπει να ικανοποιεί πλιρωσ τισ απαιτιςεισ εργονομίασ όςον 

αωορά ςτθ ςχεδίαςθ, τθ λειτουργικότθτα, τισ αντοχζσ των υλικϊν και τθ 

ςυνολικι εμωάνιςι του.  

 ΒΑΣΘ 

Το ςϊμα του καναπζ είναι ξφλινθσ καταςκευισ, πάνω ςτο οποίο είναι 

ενςωματομζνα μαξιλάρια πλάτθσ και μπράτςων με καμπφλεσ εςωτερικά 

ακμζσ. Πλο το ςϊμα του καναπζ  να είναι επενδευμζνο ςε όλεσ τισ ορατζσ 

πλευρζσ του με πολυουρεκάνθ, επενδεδυμζνθ με φωαςμα ι δερματίνθ 

επιλογισ τθσ υπθρεςίασ.  

 ΜΑΞΛΛΑΛΑ 

Θ ζδρα και θ πλάτθ να ζχει 2 αωαιροφμενα  μαξιλάρια με επζνδυςθ από 

υψθλισ φωαςμα ι δερματίνθ χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

 ΡΟΔΛΑ 

Στο κάτω μζροσ τθσ βάςθσ να ςτερεϊνονται 4 ξφλινα πόδια ςε χρϊμα επιλογισ 

τθσ υπθρεςίασ. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

34.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ     

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 
Ναι 

  

34.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 1 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

Ναι (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 35. Καναπζσ τρικζςιοσ 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια 

Α/Α 37 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

35 Καναπζσ τρικζςιοσ     

35.1 Καναπζσ τρικζςιοσ με ξφλινα πόδια και  

επζνδυςθ από υψθλισ ποιότθτασ 

 φωαςμα ι δερματίνθ 

 

   

35.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Καναπζσ τρικζςιοσ διαςτάςεων 220 μικοσ, 100 εκ. πλάτουσ. Να είναι 

ταπετςαριςμζνοσ με φωαςμα ι ςε δερματίνθ επιλογισ τθσ υπθρεςίασ 

Αποτελοφμενο από: 

 βάςθ 

 μαξιλάρια 

 πόδια 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

35.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Ο καναπζσ κα πρζπει να ικανοποιεί πλιρωσ τισ απαιτιςεισ εργονομίασ όςον 

αωορά ςτθ ςχεδίαςθ, τθ λειτουργικότθτα, τισ αντοχζσ των υλικϊν και τθ 

ςυνολικι εμωάνιςι του.  

 ΒΑΣΘ 

Το ςϊμα του καναπζ είναι ξφλινθσ καταςκευισ, πάνω ςτο οποίο είναι 

ενςωματομζνα μαξιλάρια κακίςματοσ και μπράτςων με ευκειογενείσ 

εςωτερικά και εξωτερικά ακμζσ. Πλο το ςϊμα του καναπζ  να είναι 

επενδευμζνο ςε όλεσ τισ ορατζσ πλευρζσ του με πολυουρεκάνθ, 

επενδεδυμζνθ με φωαςμα ι δερματίνθ επιλογισ τθσ υπθρεςίασ.  

 ΜΑΞΛΛΑΛΑ 

Θ πλάτθ να ζχει 2 αωαιροφμενα  μαξιλάρια με επζνδυςθ από υψθλισ 

ποιότθτασ φωαςμα ι δερματίνθ χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

 ΡΟΔΛΑ 

Στο κάτω μζροσ τθσ βάςθσ να ςτερεϊνονται 4 ξφλινα πόδια ςε χρϊμα επιλογισ 

τθσ υπθρεςίασ. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

35.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ     

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 
Ναι 

  

35.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 2 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Ναι (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 36. Ρολυκρόνα 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια 

Α/Α (α) Ρεριγραφι (β) 
Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-μ 

πι (ε) 

36 ΡΟΛΥΚΟΝΑ  (τφπου rose)    

36.1 Ρολυκρόνα με περιςτρεωόμενθ  ξφλινθ βάςθ 

 
 

   

36.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Ρολυκρόνα με δυναμικό ςχιμα. Ζχει περιςτρεωόμενθ  ξφλινθ βάςθ. 

Καταςκευι από χυτό αωρϊδεσ υλικό. Ταπετςάρεται ςε φωαςμα ι ςε 

δερματίνθ επιλογι τθσ υπθρεςίασ 

Αποτελοφμενο από: 

 βάςθ 

 ενιαία ζδρα με πλάτθ 

 μθχανιςμό περιςτροωισ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

36.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  ΒΑΣΘ 

Θ βάςθτου κακίςματοσ είναι τετράκτινθ ξφλινθ με ιδιαίτερο design. 

Δυνατότθτα περιςτροωισ 360 μοιρϊν που βοθκά τον επιςκζπτθ να κινθκεί 

ελεφκερα ςτο κάκιςμα, αλλά και να μθ μετακινεί το κάκιςμα.  

 ΕΝΛΑΛΑ ΕΔΑ ΜΕ ΡΛΑΤΘ  

Bucket κάκιςμα που αγκαλιάηει τθν μζςθ και τθν πλάτθ και δίνει ςτον 

επιςκζπτθ τθν αίςκθςθ τθσ αςωάλειασ. Επζνδυςθ από υψθλισ φωαςμα ι 

δερματίνθ χρϊμα επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

 ΜΘΩΑΝΛΣΜΟΣ 

Μθχανιςμόσ περιςτροωισ 360 μοιρϊν 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

36.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ     

 Ριςτοποίθςθ ΕΝ1335 Ναι   

36.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 2 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Ναι (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 37. Καναπζσ πολυγωνικόσ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια 

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

37 ΚΑΝΑΡΕΣ ΡΟΛΥΓΫΝΛΚΟΣ 

 

   

37.1 Καναπζσ ςε ςχιμα μιςοφ εξάγωνου με ειδικό ζδρανο πλάτθσ    

37.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

 

   

 Καναπζσ ςε ςχιμα μιςοφ εξαγϊνου αποτελοφμενοσ από  

 τον ςκελετό  

 τα μαξιλάρια του κακίςματοσ και τθσ πλάτθσ και  

 το ειδικό ζδρανο πλάτθσ. 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Βλ. ςκαρίωθμα 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

37.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  ΣΚΕΛΕΤΟΣ 

Ο ςκελετόσ του καναπζ να είναι ξφλινοσ και να διακζτει ρυκμιηόμενα πζλματα 

ςτιριξθσ τα οποία να είναι ςτρογγυλισ διατομισ 25χιλ. και πάχουσ 2χιλ.  

 

 ΜΑΞΛΛΑΛΑ ΚΑΚΛΣΜΑΤΟΣ-ΡΛΑΤΘΣ 

Τα μαξιλάρια του κακίςματοσ  και τθσ πλάτθσ να είναι από διογκωμζνθ 

πολυουρεκάνθ.  

Θ επζνδυςθ του καναπζ να είναι από φωαςμα άριςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ 

αντοχισ, πυκνισ φωανςθσ, ανκεκτικό ςε ωωτιά και τθν τριβι επιλογισ τθσ 

Υπθρεςίασ 

 

 ΕΔΑΝΟ 

Στθν πλάτθ του κακίςματοσ, ςτθσ 2 από τισ 4 πλευρζσ του καναπζ κα είναι 

τοποκετθμζνο ειδικό ζδρανο  ςχιματοσ Γ . 

Τόςο το οριηόντιο όςο και το κατακόρυωο κομμάτι του κα είναι 

καταςκευαςμζνο από ςυνκετικό υλικό και κα ζχει επιωάνεια μελαμίνθσ ςτθν 

οριηόντια πλευρά του 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 38. Σκαμπϊ χαμθλά 

 

Είδοσ 39. Σκαμπϊ ψθλά 

37.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 1 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

38 ΣΚΑΜΡΫ ΩΑΜΘΛΑ    

38.1 Ωαμθλά ςκαμπϊ επιςκεπτϊν     

38.1.1 ΓΕΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Κυλινδρικά ςκαμπό διαςτάςεων :  

 φψοσ: 45εκ 

 διάμετροσ βάςθσ: 40 εκ.    

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

38.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Το ςκαμπό να είναι καταςκευαςμζνο  από διογκωμζνθ πολυουρεκάνθ 

και επενδεδυμζνο εξ’ ολοκλιρου  με δερματίνθ ι φωαςμα χρϊματοσ 

επιλογισ τθσ υπθρεςίασ.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

38.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 4 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

39 ΣΚΑΜΡΫ ΪΘΛΑ    

39.1 Σκαμπϊ ψθλά με ξφλινα πόδια και ξφλινθ ζδρα    

39.1.1 ΓΕΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Σκαμπό αποτελοφμενο από  

 ξφλινα πόδια και  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 40. Καλόγθροσ 

 ξφλινθ ζδρα 

 

Διαςτάςεισ: 

Μ39*Β39*Υ77 εκ. 

39.1.2. ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Τα ςκαμπϊ κα είναι καταςκευαςμζνα από ξφλο, βαμμζνο ςε χρϊμα επιλογισ 

τθσ υπθρεςίασ 
Ναι (ςε 

όλα) 

  

39.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 6 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

40 ΚΑΛΟΓΘΟΣ    

40.1 Καλόγθροσ ροφχων με μεταλλικό ςκελετό           

40.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Καλόγεροσ ροφχων  με μεταλλικό ςκελετό επιχρωμιωμζνο κυκλικισ διατομισ, 

με πζντε (5) διπλζσ κζςεισ με άγκιςτρα και ομπρελοκικθ, αποτελοφμενοσ από  

 το κυρίωσ ςϊμα και  

 τθ βάςθ ςτιριξθσ. 

ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ 

Καλόγθροσφψουσ περίπου 174εκ.  και διαμζτρου βάςθσ 45εκ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

40.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  ΚΥΛΫΣ ΣΫΜΑ 

Στο κυρίωσ ςϊμα του καλόγερου να τοποκετοφνται τα μπράτςα ςτιριξθσ 

ροφχων και θ ομπρελοκικθ. 

 

Το κυρίωσ ςϊμα να είναι μεταλλικι ςωλινα κυκλικισ διατομισ και τα 

μεταλλικά του μζρθ να είναι επιχρωμιωμζνα 

 ΒΑΣΘ ΣΤΘΛΞΘΣ 

Θ βάςθ ςτιριξθσ  να είναι κατάλλθλα διαμορωωμζνθ με υποδοχι (λοφκι) για 

τθν ςυγκράτθςθ του νεροφ από τισ ομπρζλεσ που τοποκετοφνται ςτθν 

ομπρελοκικθ. 

 Θ βάςθ ςτιριξθσ να  είναι από πολυαμίδιο. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

40.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    
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 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 70 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 
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ΤΜΘΜΑ Ε 

Είδοσ 41. Κρανία με κακίςματα και ανεξάρτθτα ζδρανα πακτωμζνα 

Α/Α  

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

41 Κρανία με κακίςματα και ανεξάρτθτα ζδρανα πακτωμζνα     

41.1 Κρανία 2 και 3 κζςεων με κάκιςμα και τραπζηι ςτο πίςω μζροσ τουσ    

41.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ Καταςκευισ 

- Ζδρα & πλάτθ 

- Ανάκλθςθ κακίςματοσ 

- Βάςθ – πόδι 

- Μπάρα ςτιριξθσ 

- Ζδρανο γραωισ (Επιωάνεια, Βάςθ ςτιριξθσ) 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

41.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Κάκιςμα και ζδρανο να είναι υψθλισ εργονομίασ και να εξαςωαλίηουν, 

κάκιςμα και ζδρανο, ςυνδυαςμό βζλτιςτθσ καταςκευισ και εργονομικισ 

χριςθσ. 

Το κάκιςμα να είναι ςχεδιαςμζνο για να χρθςιμοποιείται από άτομα με 

διαωορετικι ανατομικι διάπλαςθ και καταλαμβάνει το λιγότερο δυνατόν 

χϊρο όταν δεν είναι ςε χριςθ. Το κάκιςμα να είναι υψθλισ  αιςκθτικισ και 

αντοχισ.  

Τα κακίςματα εκτόσ τθσ προςεγμζνθσ αιςκθτικισ τουσ να παρζχουν άνεςθ (για 

πολφωρεσ ομιλίεσ – ςυνζδρια –θμερίδεσ), αςωάλεια ςτθ χριςθ, ευχζρεια ςτθν 

προςζλευςθ και αποχϊρθςθ του κοινοφ (ειδικότερα για τισ περιπτϊςεισ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ εκκενϊςεωσ τθσ αίκουςασ). 

Οι επιωάνειεσ του εδράνου και του κακίςματοσ να μθν επιτρζπουν τθν 

αντανάκλαςθ του ωωτόσ και οι ακμζσ τουσ να είναι ςτρογγυλευμζνεσ για τθν 

αποωυγι ατυχθμάτων.  

Γενικά θ όλθ καταςκευι να είναι ςτακερι και επιμελθμζνθ, κατάλλθλθ για 

μακροχρόνια και ςυχνι χριςθ.  

Το κάκιςμα να ζχει ανατομικι καμπφλθ,  ανακλινόμενο με αναδίπλωςθ 

αυτόματθ και ακόρυβθ.  

Πλα τα μεταλλικά ςτοιχειά να είναι βαμμζνα με θλεκτροςτατικι βαωι. 

 

 Ζδρα & πλάτθ 

Θ διάςταςθ τθσ ζδρασ να είναι 41 x 37,5 εκ., ενϊ αυτι τθσ πλάτθσ να είναι 42 

x30 εκ. αντίςτοιχα. Το ςχιμα τουσ να ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά ϊςτε να 

εξαςωαλίηει ςωςτό και ανατομικό κάκιςμα. Θ ζδρα και θ πλάτθ του 

κακίςματοσ να είναι από πολλαπλά μορωοποιθμζνα ωφλλα οξιάσ ςυνολικοφ 

πάχουσ 13 χιλ. λουςτραριςμζνα ςτο ωυςικό τουσ χρϊμα. Θ ζδρα όπωσ και θ 

πλάτθ να λουςτράρονται με βερνίκια οικολογικά, αδιάβροχά class 1, αωοφ 

προθγθκοφν οι απαραίτθτζσ προεργαςίεσ. Θ ζδρα του κακίςματοσ να είναι 

ανακλινόμενθ με ακόρυβο μθχανιςμό ανάκλιςθσ  υψθλισ αντοχισ. 

 

 Ανάκλθςθ κακίςματοσ 

Το ςφςτθμα ανάκλθςθ να γίνεται με διπλό ατςάλινο μθχανιςμό ελατθρίων, 

ακόρυβα με πλαςτικά ςτόπ και αυτόματα χωρίσ τθν επζμβαςθ του χριςτθ. Ο 

μθχανιςμόσ ανάκλθςθσ να τοποκετείται ςτο κζντρο τθσ ζδρασ του κακίςματοσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Θ ζδρα να ςτθρίηεται ςε ειδικά διαμορωωμζνο ζλαςμα πάχουσ 3 χιλ. Ο 

μθχανιςμόσ επιςτροωισ να περιζχεται μζςα ςε κάλλυμα με ςτρογγυλεμζνεσ 

ακμζσ για λόγουσ αςωαλείασ ςε όλο το ςφςτθμα. Να ςτθρίηεται ςτθ μπάρα με 

μεταλλικό ωουροφςι ςχιματοσ U, με 4 τζςςερισ βίδεσ. Θ ανάκλθςθ τθσ ζδρασ 

να  ολοκλθρϊνεται ομαλά διότι ςτο εςωτερικό των μθχανιςμϊν κα υπάρχει 

ειδικό ωρζνο από πλαςτικό υψθλισ αντοχισ. Θ περιςτροωι τθσ ζδρασ του 

κακίςματοσ να γίνεται με μθχανιςμό ακόρυβο και υψθλισ αντοχισ. 

Θ πλάτθ του κακίςματοσ να ςτθρίηεται ςε ζνα ενιαίο ςτιβαρό ςφςτθμα από 

χάλυβα καταςκευαςμζνο από ςτρογγυλισ διατομισ ατςάλινθ ςωλινα θ οποία 

να ξεκινάει από τισ δυο πλαϊνζσ πλευρζσ τθσ πλάτθσ και να καταλιγει κάτω 

από τθν ζδρα του κακίςματοσ και να ςυνδζεται πάνω ςτο μθχανιςμό 

ανάκλθςθσ τθσ. Στα ςθμεία ςφνδεςθσ τθσ πλάτθσ με το χαλφβδινο ςφςτθμα να 

παρεμβάλλεται ειδικό πολυπροπυλζνιο. 

 Βάςθ – πόδι 

Ο ςκελετόσ ςτιριξθσ του ςυςτιματοσ ςτο δάπεδο να αποτελείται από κολόνεσ 

και πζλματα από χάλυβα. Οι κολϊνεσ να είναι οβάλ διατομισ διάςταςθσ 90 x 

30 χιλ. Το πζλμα να ζχει διάςταςθ 30 x 7 εκ. κατάλλθλα διαμορωωμζνο για να 

πακτωκοφν ςτο ζδαωοσ με ατςάλινεσ βίδεσ και μεταλλικά οφπα. Τα πόδια να 

ζχουν ειδικι υποδοχι για τθν εωαρμογι τθσ κεντρικισ δοκοφσ ςτιριξθσ. Να 

υπάρχουν πόδια ςτιριξθσ τουλάχιςτον ανά 3 κζςεισ. 

 Μπάρα ςτιριξθσ 

Το κάκιςμα ςτθρίηεται ςε κεντρικι ατςάλινθ κοιλοδοκό ςτιριξθσ, ορκογωνικισ 

διατομισ 80 x 40mm πάνω ςτθν οποία να ςτθρίηονται όλα τα ςτοιχεία του 

ςυςτιματοσ, δθλαδι τθσ ζδρασ και τθσ  πλάτθσ. 

Θ μπάρα να είναι βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι  βαωι. 

 Ζδρανο γραφισ  

 Επιφάνεια 

Θ επιωάνεια του εδράνου να είναι τριϊν το πολφ κζςεων κζςεων κατάλλθλα 

ςυνδεδεμζνθ και να αποτελεί ενιαίο ςφνολο για όλο το μικοσ τθσ ςειράσ των 

κακιςμάτων. H επιωάνεια να είναι καταςκευαςμζνθ  από μοριοςανίδα  

επικαλυμμζνθ με laminate και ςτισ δυο πλευρζσ, χρϊματοσ οξιάσ. Το  ςυνολικό 

πάχοσ τθσ επιωάνειασ να είναι 30 χιλ.  Το ωάρδοσ τθσ επιωάνειασ του εδράνου 

να είναι 30 εκ. Τα πλευρικά τελειϊματα τθσ επιωάνειασ να επενδφονται με 

ανκεκτικότατο PVC πάχουσ 2 χιλ. 

 Βάςθ ςτιριξθσ 

Το ζδρανο να είναι τοποκετθμζνο ςτθν πίςω πλευρά του μπροςτινοφ 

κακίςματοσ. Οι κολϊνεσ ςτιριξθσ (πόδια) ςτο επάνω μζροσ ενϊνονται μεταξφ 

τουσ με ατςάλινι κοιλοδοκόορκογωνικισ  διατομισ 60 x 30 χιλ.   

Τα πόδια ςτιριξθσ των εδράνων να είναι κατά μζγιςτο ανά 3 κζςεισ.  

 

Στθν  πρϊτθ ςειρά κάκε αίκουςασ να τοποκετθκεί ανεξάρτθτο ζδρανο, με 

προςτατευτικι μεταλλικι μετόπθ (ποδιά). Θ τελευταία ςειρά κακιςμάτων να 

μθν ωζρει επιωάνεια γραωισ ςτθν πλάτθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

41.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το κάκιςμα να διακζτει και να  προςκομιςκοφν τα πιςτοποιθτικά ΕΝ 12727 και 

ακαυςτότθτασ και ΕΝ 1730 και ακαυςτότθτασ (CLASS 1). 

   

41.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ (κακίςματα): 760 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

Στθ ΗΕΡ Κοηάνθσ 

Ναι (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 42. Αςπροπίνακεσ μαρκαδόρου επάλλθλοι 300*120εκ. 

 

Είδοσ 43. Αςπροπίνακασ μαρκαδόρου 180*120εκ. 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

42 ΑΣΡΟΡΛΝΑΚΕΣ ΜΑΚΑΔΟΟΥ ΕΡΑΛΛΘΛΟΛ 300*120εκ.    

42.1 Αςπροπίνακεσ μαρκαδόρου επάλλθλοι διαςτάςεων 300*120εκ., μαγνθτικοί, 

ξθροφ κακαριςμοφ 

   

42.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Ρίνακασ αποτελοφμενοσ από: 

 τισ επιωάνειεσ πίνακα και 

 δφο διπλζσ κολϊνεσ 

 

Διαςτάςεισ 

 300*120 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

42.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Δφο πίνακεσ πορςελάνθσ, μαγνθτικοί, ξθροφ κακαριςμοφ, ςε λευκό οι 

οποίοι μποροφν να μετακινθκοφν ανεξάρτθτα ο ζνασ από τον άλλον.  

 Ρεριμετρικά να ζχουν Ρλαίςιο ανοδιωμζνου αλουμινίου 19 χλςτ. με 

ςυνκετικά καπάκια προςταςίασ των γωνιϊν και κικθ για κιμωλίεσ και 

επιωάνεια για τθ ςκόνθ.  

 Να είναι εγκαταςτθμζνοι ανάμεςα ςε δφο διπλζσ κολϊνεσ, πρότυπο 

φψοσ: 265 εκ. Ψθλότερεσ κολϊνεσ: προαιρετικά.  

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

42.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 11 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

43 ΑΣΡΟΡΛΝΑΚΑΣ ΜΑΚΑΔΟΟΥ 180*120εκ.    

43.1 Αςπροπίνακασ μαρκαδόρου διαςτάςεων 180*120εκ.    
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43.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Ρίνακασ αποτελοφμενοσ  από ζνα ςτοιχείο, ςτο κάτω μζροσ του οποίου κα 

υπάρχει βάςθ αλουμινίου για τθν τοποκζτθςθ των μαρκαδόρων και ςπόγγων. 

Διαςτάςεισ 180 Χ 120 εκ. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

43.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  Ο πίνακασ κα αποτελείται από ζνα ςτοιχείο με διαςτάςεισ 180 Χ 120 εκ. 

και κα ςτερεϊνεται ςτον τοίχο με 8 τουλάχιςτον ανοξείδωτεσ βίδεσ.  

 Το ςτοιχείο κα είναι κατάλλθλο για γραωι με μαρκαδόρο και κα είναι 

καταςκευαςμζνο από μοριοςανίδα, επενδεδυμζνθ ςτθν πλάτθ με 

γαλβανιηζ λαμαρίνα και ςτθν όψθ με ωφλλο χάλυβα, με επίςτρωςθ 

πορςελάνθσ λευκοφ χρϊματοσ. 

 Ρεριμετρικά κα υπάρχει προωίλ αλουμινίου με πλαςτικζσ 

ςτρογγυλοποιθμζνεσ γωνίεσ. Στο κάτω μζροσ του ςτοιχείου κα υπάρχει 

βάςθ αλουμινίου για τθν τοποκζτθςθ των μαρκαδόρων και ςπόγγων. Το 

προϊόν κα καλφπτεται με πενταετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και 

δεκαετι εγγφθςθ διαρκοφσ παρακατακικθσ ανταλλακτικϊν. 

 Επίςθσ κα πρζπει να προςκομιςτεί ωωτογραωία, ι ςχζδιο που κα 

επαλθκεφει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

43.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 54 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  



Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ – διαβοφλευςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν διαγωνιςμοφ προμικειασ επίπλων  Σελ. 69 

ΤΜΘΜΑ ΣΤ 

Είδοσ 44. Ρολυκουηινάκι 

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

44 Ρολυκουηινάκι    

44.1 ΡΟΛΥΚΟΥΗΛΝΑΚΛ ΔΛΑΣΤΑΣΕΫΝ 160 x 209 Ω65 εκ.    

 Σφνκεςθ επίπλου κουηίνασ  καταςκευαςμζνθ από ζγχρωμθ μελαμίνθ πάχουσ 18 

mm και περιλαμβάνει θλεκτρικζσ ςυςκευζσ. 

   

44.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 
 Μζρθ ςφνκεςθσ 

- Ράγκοσ, 

- Ανοξείδωτοσ νεροχφτθσ  

-Μπαταρία κρφου νεροφ 

-Ανοξείδωτο πλατό 2 εςτιϊν  

-Ντουλάπια πάνω και κάτω από τον πάγκο 

-ψυγείο A++Ενεργειακισ Κλάςθσ με κατάψυξθ  

-απορροωθτιρασ 

-Ριατοκικθ inox 

-Καλακάκι για μαχαιροπίρουνα 

-Ρετςετοκικθ / κουταλοκικθ 

-Καλάκι απορριμμάτων  

-Ρρίηα θλεκτρικι  

-Φφλλο προςταςίασ ανοξείδωτο  

-Βαλβίδεσ νεροχφτθ 

-Στόρι 

 Διαςτάςεισ 

160Χ209Χ65 εκ. 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

44.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

 Σκελετόσ και πορτάκια καταςκευαςμζνα από ζγχρωμθ μελαμίνθ πάχουσ 18 

mm. Χρϊματοσ επιλογισ τθσ υπθρεςίασ από τουλάχιςτον τρείσ επιλογζσ. Κάτω 

από τον πάγκο υπάρχουν ζνα διπλό και ζνα μονό ντουλάπι. Στο μονό ντουλάπι 

κα υπάρχει το ψυγείο 109litA++ Ενεργειακισ κλάςθσ .   Ρεριλαμβάνετε 

ανκυγρόσ  πάγκοσ P5,  νεροχφτθσ ανοξείδωτοσ με γοφρνα και μαξιλάρι . Θ 

βρφςθ να είναι κατ’ ελάχιςτον κρφου νεροφ. Ενςωματωμζνο ςτον πάγκο 

βρίςκεται θ θλεκτρικι εςτία με 2 μάτια, ζνα μικρό και ζνα μεγάλο ταχείασ 

πυρακτϊςεωσ 1500watt και 2000watt αντίςτοιχα. Ρεριμετρικά του πάγκου ςε 

φψοσ 33 εκ. να υπάρχει τοποκετθμζνο ανοξείδωτο ωφλλο προςταςίασ. Επάνω 

από το οποίο κα υπάρχει μία πρίηα κουηίνασ με καπάκι αςωαλείασ και θ 

πετςετοκικθ. Το επάνω μζροσ κα αποτελείται από ντουλάπια αποκικευςθσ με 

ράωια διαωόρων διαςτάςεων ςτο ζνα από αυτά κα υπάρχει ενςωματωμζνθ 

πιατοκικθ inox με νεροςυλλζκτθ. Επίςθσ επάνω από τθν εςτία κα υπάρχει 

απορροωθτιρασ inox με ωίλτρο ενεργοφ άνκρακα. Κλείνει με ςτόρι μζχρι τον 

πάγκο. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

44.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 11 τεμάχια 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Ναι (ςε 

όλα) 
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Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  
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ΤΜΘΜΑ Η 

Είδοσ 45. άφια τφπου Dexion 

Α/Α  

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

45 ΜΕTΑΛΛΛΚA ΑΨΛA ΑΩΕΛΟΚΕTHΣΘΣΤYΡΟY DEXION    

45.1 Μεταλλικά ράωια αρχειοκζτθςθσ υψθλισ αντοχισ    

45.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ ςφνκεςθσ  

 άωια 

 Μεταλλικοί ορκοςτάτεσ  

 Βίδεσ-κομβοελάςματα 

 Διαςτάςεισ: 

20 ραωιζρεσ με 92 εκ. μικοσ x 244 εκ. φψοσ x 30 εκ. βάκοσ 

     10 ραωιζρεσ με 92 εκ. μικοσ x 244 εκ. φψοσ x 48 εκ. βάκοσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

45.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  

Tα ράωια, και πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, υψθλισ αντοχισ, 

απαλλαγμζνα από κάκε κρυωό ι ωανερό ελάττωμα. Θα ανταποκρίνονται από 

κάκε πλευρά ςτθ χριςθ και λειτουργία για τθν οποία προορίηονται και ςε 

καμία περίπτωςθ δεν κα γίνουν δεκτά υλικά δεφτερθσ ποιότθτασ. 

 άφια 

Τα ράωια κα είναι καταςκευαςμζνα από χαλυβδόωυλλο Α’ ποιότθτασ, πάχουσ 

≥0,80χιλ. Θα ζχουν διπλι  αναδίπλωςθ  για  αυξθμζνθ  αντοχι. Θ  μζγιςτθ  

αντοχι  των  ραωιϊν  κα  είναι ≈100kg/ράωι. Το φψοσ (ςόκορο) του ραωιοφ κα 

είναι 4 εκ. Κάκε ςτιλθ που κα καταςκευαςτεί με τα ράωια 92*30 εκ. κα 

αποτελείται από 6 ωατνϊματα, ςυνολικά δθλαδι κάκε ςτιλθ κα ζχει 6 ράωια. 

Το φψοσ αποκικευςθσ μεταξφ δυο ραωιϊν κα πρζπει να είναι το ελάχιςτο 40 

εκ.  Κάκε ςτιλθ που κα καταςκευαςτεί με τα ράωια 92*48 εκ. κα αποτελείται 

από 5 ωατνϊματα, ςυνολικά δθλαδι κάκε ςτιλθ κα ζχει 5 ράωια. Το φψοσ 

αποκικευςθσ μεταξφ δυο ραωιϊν κα πρζπει να είναι το ελάχιςτο 50 εκ. 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, θ απόςταςθ του κατϊτερου ραωιοφ από το δάπεδο 

κα είναι 10 εκ. 

 Στο μιςό του ελευκζρου φψουσ του κάκε ωατνϊματοσ το οποίο δεν εωάπτεται 

ςε τοίχο, κα τοποκετθκεί περιμετρικά μεταλλικι ταινία δικτφωςθσ, 

πλάτουσ≥38 χιλ. καιπάχουσ≥1,7 χιλ., για τθν καλφτερθ τοποκζτθςθ των 

ωακζλων.. 

 Μεταλλικοί ορκοςτάτεσ 

Οι μεταλλικοί διάτρθτοι ορκοςτάτεσ ςτουσ οποίουσ κα είναι βιδωμζνα τα 

οριηόντια ράωια, κα ζχουν ςχιμα γωνιακοφ ελάςματοσ διατάςεων 36Χ36χιλ. 

και πάχουσ 1,8χιλ., και κα είναι από χάλυβα ψυχρισ ζλαςθσ ST37. Οι 

ορκοςτάτεσ ςτο ςθμείο επαωισ τουσ με το δάπεδο πρζπει να προςτατεφονται 

με ειδικά πλαςτικά πζλματα από ενιςχυμζνο PVC. 

 Βίδεσ-κομβοελάςματα 

Στθν προμικεια κα περιλαμβάνονται όλεσ οι βίδεσ (κοχλίεσ και περικοχλίεσ) 

και κομβοελάςματα που απαιτοφνται για τθν ςυναρμολόγθςθ των ςυνκζςεων. 

Πλεσ οι βίδεσ πρζπει να είναι γαλβανιςμζνεσ Μ8Χ15χιλ.. 

 

Τοποκζτθςθ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 46. Συγκροτιματα κυλιόμενων αρχειοκθκϊν 

Τα ράωια κα τοποκετθκοφν ςτον χϊρο με ευκφνθ του προμθκευτι και κα 

παραδοκοφν ζτοιμα για χριςθ από τθν υπθρεςία. Θ όλθ καταςκευι κα πρζπει 

να είναι ςτακερι για να μθν υπάρχει κίνδυνοσ κατάρρευςθσ. Τα ωατνϊματα με 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναρμολόγθςθσ κα αλωαδιάηονται. Πλα τα 

εγκατεςτθμζνα παράλλθλα ωατνϊματα κα είναι επαρκϊσ ςτθριγμζνα μεταξφ 

τουσ, με ψθλά οριηόντια δεςίματα και με ότι άλλο ενδεχομζνωσ απαιτείται. 

Πτι υλικό κα χρειαςτεί για τθν ςτιριξι τθσ κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν 

προςωερόμενι τιμι.  Πλα τα υλικά κα παραδοκοφν ςε άριςτθ κατάςταςθ και 

κα είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

 

Πλα  τα μεταλλικά  ςτοιχεία (ράωια  και  ορκοςτάτεσ) πρζπει  να  είναι  

βαμμζνα  με θλεκτροςτατικι βαωι (ποφδρα) χρϊματοσ γκρί -RAL 7012 και να 

ζχουν ψθκεί ςτουσ 180
ο
-200

ο
 Κελςίου. 

45.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 

άωια: 120 ράωια 92*30εκ. και 50 ράωια 92*48εκ. 

Ορκοςτάτεσ: 72 ορκοςτάτεσ φψουσ 244εκ. 

Ρζλματα: 72 

Ταινία δικτφωςθσ: 25μ. 

 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

Κτίρια Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

Στθ ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

46 ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΑ ΚΥΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΩΕΛΟΚΘΚΕΣ    

46.1 3 ςυγκροτιματα κυλιόμενων αρχειοκθκϊν διπλισ όψθσ  με 6 ράωια ωόρτωςθσ    

46.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ ςφνκεςθσ 

 Βάςεισ 

 Ρλαίςια 

 άωια 

 

 Διαςτάςεισ 

ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ Α & Γ: 

Τα ςυγκροτιματα Α και Γ κα αποτελοφνται ζκαςτο από: 

5 Κυλιόμενεσ αρχειοκικεσ διπλισ όψθσ και 1 ςτακερι διπλισ όψθσ: 

 Μικοσ: 1750 mm  (2 ωατνωμάτων 2*800mm) 

 Βάκοσ: 600 mm  

 Φψοσ: 2550 mm 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ Β: 

Το ςυγκρότθμα Γ κα αποτελείται από: 

9 Κυλιόμενεσ αρχειοκικεσ διπλισ όψθσ και 1 ςτακερι διπλισ όψθσ: 

 Μικοσ: 2500 mm  (2 ωατνωμάτων 2*1200mm) 

 Βάκοσ: 600 mm  

 Φψοσ: 2550 mm 

46.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  Βάςεισ 

Οι κυλιόμενεσ βάςεισ να αποτελοφνται από χαλφβδινο προωίλ διαςτάςεων 

120x30x2 (mm). Να τοποκετθκοφν εντόσ ειδικισ μεταλλικισ κικθσ ςτο 

επίπεδο του δαπζδου τθσ οποίασ θ καταςκευι επιβαρφνει τον ανάδοχο. Οι 

βάςεισ να κυλιόνται ςε τροχιζσ (οδθγοφσ) μζςω διπλϊν ηευγαριϊν 

χαλφβδινων τροχϊν οι οποίοι να ωζρουν ρουλεμάν αυτολίπαντα κλειςτοφ 

τφπου. Θ κίνθςθ να μεταδίδεται μζςω ςυςτιματοσ οδοντωτϊν τροχϊν-

αλυςίδασ από το βολάν ςτουσ κινθτιριουσ τροχοφσ. Το ςφςτθμα μετάδοςθσ 

τθσ κίνθςθσ να είναι εφκολα προςβάςιμο ϊςτε να είναι εφκολθ θ ςυντιρθςι 

του. Το ςφςτθμα υποχρεοφται να ωζρει κεντρικό κλείδωμα και ςφςτθμα 

ακινθτοποίθςθσ για αςωάλεια κατά τθν πρόςβαςθ μεταξφ 2 ςυρμϊν. 

 Ρλαίςια 

Τα πλαίςια να είναι κλειςτοφ τφπου ϊςτε να εμποδίηεται θ πτϊςθ των 

μικροαντικειμζνων ι των αρχείων. Οι μεταλλικζσ επιωάνειεσ να είναι από 

χάλυβα τφπου UNI 58665867 del 66 πάχουσ 1mm. Οι μπροςτινζσ πλευρζσ 

κάκε ςυγκροτιματοσ να είναι εωοδιαςμζνεσ με κικθ για τθν τοποκζτθςθ 

ετικζτασ. Το ςφςτθμα κα πρζπει να ωζρει ενιαίεσ πλάτεσ για τθν 

ιςχυροποίθςθ τθσ καταςκευισ ι ειδικό ςφςτθμα μεταλλικϊν χιαςτϊν. 

 άφια 

Τα ράωια να είναι καταςκευαςμζνα από χάλυβα τφπου SPD C 7 I UNI 3145 

πάχουσ 1mm. Τα ράωια για μεγαλφτερθ ακαμψία να ζχουν ςε κάκε πλευρά 

χείλοσ 30mm τριπλισ αναδίπλωςθσ. Να υπάρχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ ραωιϊν 

κακ’ φψοσ. 

 Βαφι 

Πλα τα μεταλλικά ςτοιχεία μορωοποιθμζνων χαλυβδοελαςμάτων κα πρζπει 

να είναι βαμμζνα με θλεκτροςτατικι βαωι ςε χρϊμα γκρι μεταλλικό. 

 

Πλα τα κυλιόμενα ςυγκροτιματα να ωζρουν βολάν ζτςι ϊςτε θ κίνθςθ των 

ραωιϊν κατά μικοσ να γίνεται με ιδιαίτερθ ευκολία και άνεςθ. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

46.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 3 ςυςτιματα κυλιόμενων αρχειοκθκϊν. 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 
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ΤΜΘΜΑ Θ 

Είδοσ 47. Τραπζηι κυλικείου 

 

Είδοσ 48. Γραφείο αναγνωςτθρίου 6 κζςεων 

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

47 ΤΑΡΕΗΛ ΚΥΛΛΚΕΛΟΥ    

47.1 Τραπζηι κυλικείου    

47.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Τραπζηι κυλικείου αποτελοφμενο από: 

 τθν επιωάνεια και  

 τθν κολϊνα  ςτιριξθσ 

 

Διαςτάςεισ: πλάτοσ Φ100εκ., φψοσ 74εκ. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

47.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  Το τραπζηι να ωζρει επιωάνεια ςτρογγυλισ διατομισ Φ 100 

καταςκευαςμζνο από βερςαλίτθ κατάλλθλο για χριςθ κυλικείου. 

 

 Θ επιωάνεια του τραπεηιοφ να ςτθρίηεται ςε μεταλλικι κολϊνα κυκλικισ 

διατομισ, Στθν επάνω πλευρά του ποδιοφ να υπάρχει κατάλλθλθ βάςθ 

μζςω τθσ οποίασ να ςυνδζεται με τθν επιωάνεια του τραπεηίου. Στο κάτω 

μζροσ του να εδράηεται ςε κυκλικι μεταλλικι βάςθ. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

47.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 13 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

48 Γραφείο αναγνωςτθρίου 6 κζςεων    

48.1 ΓΑΨΕΛΟ ΑΝΑΓΝΫΣΤΘΛΟΥ 6 ΚΕΣΕΫΝ 240Ω158, Υ 74    

 Γραωείο αναγνωςτθρίου με επιωάνεια εργαςίασ καταςκευαςμζνθ από 

μοριοςανίδα επενδεδυμζνθ ςτισ δφο πλευρζσ με laminateαντιχαρακτικό πάχοσ 

18χιλ.και μεταλλικό ςκελετό. 

   

48.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ γραφείου 

- τζςςερισ επιωάνειεσ εργαςίασ, 
ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 49. Γραφείο αναγνωςτθρίου 3 κζςεων 

- μεταλλικόσ ςκελετόσ  

 

 Διαςτάςεισ 

240x 158 x74εκ . 

48.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  Επιφάνεια εργαςίασ  

Το γραωείο αναγνωςτιριου να αποτελείτε από τζςςερεισ επιωάνειεσ 

διάςταςθσ  120*79εκ θ κάκε μια. 

Θ καταςκευι τουσ να είναι από μοριοςανίδα υψθλισ πυκνότθτασ, κλάςθσ Ε1 

(χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε ωορμαλδεψδθ),  επενδεδυμζνθ ςτισ δφο πλευρζσ 

με laminateαντιχαρακτικό πάχοσ 18χιλ. Ρεριμετρικά τθσ επιωάνειασ εργαςίασ 

να κερμοςυγκολλάται περικϊριο PVC. 

Στθν κάτω πλευρά του γραωείου αναγνωςτθρίου να τοποκετθκεί κανάλι 

διζλευςθσ καλωδίων. 

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του γραωείου να αποτελείται από 3 πλαίςια ςε ςχιμα 

«Ρ» τα οποία να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με  δυο (2) ηεφγθ οριηόντιεσ  μπάρεσ. 

Τα κατακόρυωα πόδια του γραωείου να  είναι τριγωνικισ διατομισ 

διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ. , τα οποία ςτθν επάνω και κάτω πλευρά τουσ να  

καταλιγουν ςε χρωμιομζνουσ ςυνδζςμουσ επίςθσ τριγωνικοφσ. 

Ανάμεςα ςτα δφο κατακόρυωα πόδια να υπάρχει μπάρα τετραγωνικισ 

διατομισ διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ θ οποία τοποκετείται εςωτερικά των 

τριγωνικϊν ποδιϊν. 

Ανάμεςα ςτα τρία πλαίςια τοποκετοφνται δυο ηεφγοι μπάρεσ ορκογωνικισ 

διατομισ 50 x 30χιλ. οι οποίεσ με τουσ κατάλλθλουσ ςυνδζςμουσ να 

τοποκετοφνται ςτα πλαίςια για τθν καλφτερθ ςτιριξθ του γραωείου. 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ να είναι χρϊματοσ  επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Να διακζτει επίςθσ ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ ςτο δάπεδο. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

48.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 8 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

49 Γραφείο αναγνωςτθρίου 3 κζςεων     

 Γραωείο αναγνωςτθρίου με επιωάνεια εργαςίασ καταςκευαςμζνθ από 

μοριοςανίδα επενδεδυμζνθ ςτισ δφο πλευρζσ με laminateαντιχαρακτικό πάχοσ 

18χιλ.και μεταλλικό ςκελετό. 

   

49.1 ΓΑΨΕΛΟ ΑΝΑΓΝΫΣΤΘΛΟΥ 3 ΚΕΣΕΫΝ ΔΛΑΣΤΑΣΕΫΝ 240Ω80, Υ 74    
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Είδοσ 50. Γραφείο αναγνωςτθρίου 4 κζςεων 

49.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ γραφείου 

- δφο επιωάνειεσ εργαςίασ 

- μεταλλικόσ ςκελετόσ     

 Διαςτάςεισ 

240x 80 x74εκ . 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

49.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  Επιφάνεια εργαςίασ  

Το γραωείο αναγνωςτθρίου να ωζρει δυο επιωάνειεσ εργαςίασ διαςτάςεων 

120 x 80εκ ζκαςτοσ.  

Θ καταςκευι τουσ να είναι από μοριοςανίδα υψθλισ πυκνότθτασ, κλάςθσ Ε1 

(χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε ωορμαλδεψδθ),  επενδεδυμζνθ ςτισ δφο πλευρζσ 

με laminateαντιχαρακτικό πάχοσ 18χιλ. Ρεριμετρικά τθσ επιωάνειασ εργαςίασ 

να κερμοςυγκολλάται περικϊριο PVC. 

Στθν κάτω πλευρά του γραωείου αναγνωςτιριου να τοποκετθκεί κανάλι 

διζλευςθσ καλωδίων. 

Πλεσ οι ακμζσ – γωνίεσ να είναι καμπυλωμζνεσ για τθν αποωυγι 

τραυματιςμϊν. 

Το χρϊμα τθσ επιωάνειασ εργαςίασ να είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ. 

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του γραωείου να αποτελείται από 3 πλαίςια ςε ςχιμα 

«Ρ» τα οποία να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με  δυο (2) ηεφγθ οριηόντιεσ  μπάρεσ. 

Τα κατακόρυωα πόδια του γραωείου να  είναι τριγωνικισ διατομισ 

διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ. τα οποία ςτθν επάνω και κάτω πλευρά τουσ να  

καταλιγουν ςε χρωμιομζνουσ ςυνδζςμουσ επίςθσ τριγωνικοφσ. 

Ανάμεςα ςτα δφο κατακόρυωα πόδια να υπάρχει μπάρα τετραγωνικισ 

διατομισ διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ θ οποία τοποκετείται εςωτερικά των 

τριγωνικϊν ποδιϊν. 

Ανάμεςα ςτα τρία πλαίςια τοποκετοφνται δυο ηεφγοι μπάρεσ ορκογωνικισ 

διατομισ 50 x 30χιλ. οι οποίεσ με τουσ κατάλλθλουσ ςυνδζςμουσ να 

τοποκετοφνται ςτα πλαίςια για τθν καλφτερθ ςτιριξθ του γραωείου. 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ να είναι χρϊματοσ  επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Να διακζτει επίςθσ ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ ςτο δάπεδο. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

49.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 13 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 
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50 Γραφείο αναγνωςτθρίου 4 κζςεων    

 Γραωείο αναγνωςτθρίου με επιωάνεια εργαςίασ καταςκευαςμζνθ από 

μοριοςανίδα επενδεδυμζνθ ςτισ δφο πλευρζσ με laminateαντιχαρακτικό πάχοσ 

18χιλ.και μεταλλικό ςκελετό. 

   

50.1 ΓΑΨΕΛΟ ΑΝΑΓΝΫΣΤΘΛΟΥ 4 ΚΕΣΕΫΝ ΔΛΑΣΤΑΣΕΫΝ 160Ω158, Υ 74    

50.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ γραφείου 

-  επιωάνεια εργαςίασ 

- μεταλλικό ςκελετό    

 Διαςτάςεισ 

160x 158 x74εκ . 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

50.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  Επιφάνεια εργαςίασ  

Θ επιωάνεια εργαςίασ να είναι καταςκευαςμζνθ από μοριοςανίδα υψθλισ 

πυκνότθτασ, κλάςθσ Ε1 (χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε ωορμαλδεψδθ),  

επενδεδυμζνθ ςτθσ δφο πλευρζσ με laminateαντιχαρακτικό πάχοσ 18χιλ. 

Ρεριμετρικά τθσ επιωάνειασ εργαςίασ κερμοςυγκολλάται περικϊριο PVC. 

Στθν κάτω πλευρά του γραωείου να τοποκετθκεί κανάλι διζλευςθσ καλωδίων. 

Πλεσ οι ακμζσ – γωνίεσ κα είναι καμπυλωμζνεσ για τθν αποωυγι 

τραυματιςμϊν 

Το χρϊμα τθσ επιωάνειασ εργαςίασ να   είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ. 

Κατά μικοσ του τραπεηιοφ και για τθν κάκε επιωάνεια  εργαςίασ να 

τοποκετείτε ανακλινόμενο καπάκι δίνοντασ πρόςβαςθ ςε όλο το κανάλι 

διζλευςθσ καλωδίων. 

 Μεταλλικόσ ςκελετόσ 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ του γραωείου να αποτελείται από 2 πλαίςια ςε ςχιμα 

«Ρ» τα οποία να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με οριηόντιεσ  μπάρεσ. 

Τα κατακόρυωα πόδια του γραωείου να  είναι τριγωνικισ διατομισ 

διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ.  τα οποία ςτθν επάνω και κάτω πλευρά τουσ να  

καταλιγουν ςε χρωμιομζνουσ ςυνδζςμουσ επίςθσ τριγωνικοφσ. 

Ανάμεςα ςτα δφο κατακόρυωα πόδια να υπάρχει μπάρα τετραγωνικισ 

διατομισ διαςτάςεων 50 x 50 x 1.5χιλ θ οποία τοποκετείται εςωτερικά των 

τριγωνικϊν ποδιϊν. 

Ανάμεςα ςτα δυο πλαίςια και κάτω από τθν κάκε επιωάνεια εργαςίασ 

τοποκετοφνται δυο μπάρεσ ορκογωνικισ διατομισ 50 x 30χιλ. οι οποίεσ με 

τουσ κατάλλθλουσ ςυνδζςμουσ να τοποκετοφνται ςτα πλαίςια για τθν 

καλφτερθ ςτιριξθ του γραωείου. 

Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ να είναι χρϊματοσ  επιλογισ τθσ υπθρεςίασ. 

Να διακζτει επίςθσ ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ ςτο δάπεδο. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα.  

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

50.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 4 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

Ναι (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 51. Βιβλιοκικθ Δ 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια 

Α/Α  

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

51 ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ Δ    

51.1 Βιβλιοκικθ ανοιχτι ςε όλο το φψοσ τθσ     

51.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  Μζρθ βιβλιοκικθσ 

 καπάκι 

 πλαϊνά  

 πλάτθ 

 ράωια 

 βάςθ  

 Διαςτάςεισ 

90 εκ. μικοσ x 209 εκ. φψοσ x 45 εκ. βάκοσ.   

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

51.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Θ βιβλιοκικθ να είναι ςυναρμολογοφμενθ, αμεταχείριςτθ, καλαίςκθτθ, 

λειτουργικι, ανκεκτικισ καταςκευισ. Το υλικό καταςκευισ  τθσ να είναι από 

μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Οι 

βιβλιοκικεσ είναι λυόμενεσ για τθν εφκολθ μεταωορά τουσ και τθν 

αντικατάςταςθ των τμθμάτων τουσ, ςε περίπτωςθ ωκοράσ. Θ ςφνδεςθ τουσ να 

γίνεται με απλό τρόπο, εξαςωαλίηοντασ τθν απόλυτθ ςτακερότθτά τουσ 

 Καπάκι  

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18χιλ., 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Ρεριμετρικά ςτα εμωανι μζρθ 

(ςόκορα) τθσ επιωάνειασ να κερμοςυγκολλάται περικϊριο από προωίλ PVC 

πάχουσ 2χιλ. ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ και ςτο κάτω μζροσ του να 

ωζρει  ειδικζσ εγκοπζσ για τθν ςυναρμολόγθςθ με τα υπόλοιπα τμιματα.  

 Ρλαϊνά 

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18 χιλ., 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ και εςωτερικά να ωζρουν διάτρθςθ 

ανά 32 χιλ. για τθν μετακίνθςθ των ραωιϊν κακ’ φψοσ, ενϊ ςτο επάνω και 

κάτω μζροσ να ωζρουν διάτρθςθ για τα ωυράμια ςφνδεςθσ.   

 Ρλάτθ 

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα (Ε-1) τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18 χιλ. 

επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. 

 

 άφια 

Τα ράωια να καταςκευάηονται από μοριοςανίδα Ε-1 τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 

25 χιλ. επικαλυμμζνθ με επίςτρωςθ μελαμίνθσ. Ρεριμετρικά, ςτα εμωανι μζρθ 

(ςόκορα) να κερμοςυγκολλθκεί περικϊριο από προωίλ PVC. 

Τα ράωια να είναι μετακινοφμενα και το κάκε ράωι ςτθρίηεται ςε ειδικά 

μεταλλικά εξαρτιματα – πφρουσ, τα οποία εωαρμόηουν ςε κατάλλθλθσ 

διαμζτρου τρφπεσ ςτισ εςωτερικζσ πλευρζσ των πλαϊνϊν. 

 Βάςθ 

Στθ βάςθ τουσ να ωζρουν 4 ρεγουλατόρουσ, προςαρμοςμζνουσ ϊςτε να μθ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 52. Καρζκλα Β 

μειϊνεται θ αντοχι των πλαϊνϊν και να εξαςωαλίηεται θ απόλυτα ςτακερι 

ζδραςθ των ραωιζρων. 

 

Θ τελικι επιλογι του χρϊματοσ κα γίνει από τθν Υπθρεςία. 

51.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

51.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 140 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

Στθ ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

52 ΚΑΕΚΛΑ Β    

52.1 Καρζκλα απλι με  δυνατότθτα ςτοίβαξθσ    

52.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Καρζκλα κυλικείου αποτελοφμενθ από 

 τθν ζδρα-πλάτθ 

 τθν βάςθ-ζδραςθ και 

ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ 

Διαςτάςεισ ζδρασ: 45εκ. x 45εκ. (Μ xB)  

Διαςτάςεισ πλάτθσ: 43 εκ. x 45εκ.(ΡxΥ)  

Φψοσ κακίςματοσ: 46.5 εκ.  

Φψοσ καρζκλασ: 80.5εκ.  

Συνολικό βάκοσ καρζκλασ 51εκ  

Συνολικό μικοσ καρζκλασ 56 εκ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

52.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  ΕΔΑ-ΡΛΑΤΘ 

Θ ζδρα και θ πλάτθ τθσ καρζκλασ  να είναι ενιαία με ανάγλυωθ επιωάνεια από 

ανακυκλϊςιμο πολυπροπυλζνιο πάχουσ 8χιλ.Θ επιλογι χρϊματοσ τθσ 

καρζκλασ κα είναι επιλογι τθσ υπθρεςίασ. 

 ΒΑΣΘ-ΕΔΑΣΘ 

Θ βάςθ – ζδραςθ τθσ καρζκλασ να καταςκευάηεται  από χαλφβδινουσ 

επιχρωμιωμζνουσ ςωλινεσ διαμζτρου 16 χιλ. ποφ να καταλιγουν ςε τζςςερα 

πόδια.Να ωζρει πλαςτικά πζλματα, αντιολιςκθτικά ςτα ςθμεία επαωισ με το 

ζδαωοσ για τθν απόςβεςθ του κορφβου κατά τθν μετακίνθςι τουσ και τθν 

αποωυγι ωκορϊν ςτο πάτωμα. 

Το κάκιςμα να μθν  ωζρει μπράτςα. Επίςθσ να ζχει τθ δυνατότθτα ςτοίβαξθσ 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 53. Καρζκλα Γ 

για τθν εφκολθ αποκικευςθ του. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

52.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ ΚΑΕΚΛΑΣ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

52.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 52 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

53 ΚΑΕΚΛΑ Γ    

53.1 Κάκιςμα ςτακερό  με δυνατότθτα επάλλθλθσ τοποκζτθςθσ κατά ςτιλθ    

53.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

  ΜΕΘ ΚΑΚΛΣΜΑΤΟΣ 

Το κάκιςμα να αποτελείται από τα παρακάτω μζρθ: 

o Σκελετό 

o Ζδρα – Ρλάτθ 

o Σφνδεςθ 

 ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ 

Ρλάτοσ Ζδρασ: 45cm 

Βάκοσ Ζδρασ: 45cm 

Φψοσ Ρλάτθσ: 39,5cm 

Βάκοσ Βάςθσ: 50cm 

Φψοσ ζδρασ κακίςματοσ: 45cm 

Ρλάτοσ Ρλάτθσ: 45,5cm 

Ρλάτοσ Βάςθσ: 56cm 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

53.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  ΣΚΕΛΕΤΟΣ 

Ο ςκελετόσ του κακίςματοσ να ζχει ςχιμα πλαιςίου και  να είναι 

μονοκόμματοσ, κατάλλθλα ςχεδιαςμζνοσ, από μαςίω ατςάλι, διπλά 

χρωμιομζνοσ, ϊςτε να ζχει αντοχι και γυαλάδα, κυκλικισ διατομισ Φ11mm. Ο 

ςκελετόσ ςτθ βάςθ του να δζχεται κουμπωτά διαωανι αντιολιςκθτικά 

πζλματα, ϊςτε να ςτθρίηεται ςτακερά. 

 ΕΔΑ - ΡΛΑΤΘ 

Τα κελφωθ ζδρασ και πλάτθσ να είναι από πολυπροπυλζνιο υψθλϊν 

προδιαγραωϊν, εξαςωαλίηοντασ τθν αντοχι τουσ ςε καταπονιςεισ.  

Τα κελφωθ να ζχουν τθ δυνατότθτα επιλογισ από διαωορετικά χρϊματα. Θ 

 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
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Είδοσ 54. Καναπζσ διπλισ όψθσ 

μορωι τουσ να είναι εργονομικι, καλαίςκθτθ και ςχεδιαςμζνθ κατάλλθλα, 

ϊςτε να μθν προκαλοφν ωκορζσ ςτισ επιωάνειασ που ζρχονται ςε επαωι 

(καμπφλα τελειϊματα). 

 ΣΥΝΔΕΣΘ 

Στο κάτω μζροσ του κελφωουσ τθσ ζδρασ να υπάρχουν υποδοχζσ, ϊςτε με 

κατάλλθλεσ βίδεσ να γίνεται ςφνδεςθ ςκελετοφ – ζδρασ μζςω μεταλλικοφ 

πλαιςίου ςυγκολλθμζνου ςτο ςκελετό. 

 

Το κζλυωοσ τθσ πλάτθσ να ζχει κατάλλθλεσ υποδοχζσ, ϊςτε να ωοριζται ςτον 

αντίςτοιχο ςκελετό και ςυγχρόνωσ να βιδϊνεται για μεγαλφτερθ αντοχι. 

 ΓΕΝΛΚΑ 

Κάκιςμα ςτακερό, άριςτθσ καταςκευισ με άψογα ωινιρίςματα ςτα ορατά και 

μθ ορατά μζρθ του. 

Να ικανοποιεί πλιρωσ τισ απαιτιςεισ τθσ εργονομίασ όςον αωορά τθ 

ςχεδίαςθ, τθ λειτουργικότθτα και τισ αντοχζσ των υλικϊν. 

Το κάκιςμα να ζχει τθ δυνατότθτα επάλλθλθσ τοποκζτθςθσ κατά ςτιλθ, για 

τθν εφκολθ αποκικευςθ και μεταωορά του, όταν αυτό δεν χρθςιμοποιείται. Το 

κάκιςμα να δφναται μελλοντικά να ςυνδζεται μεταξφ του ανά δφο κακίςματα. 

Επίςθσ να ζχει τθ μελλοντικι δυνατότθτα προςκικθσ αναλογίου και ςχάρασ 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

 

 

 

 

 

 

 

Ναι (ςε 

όλα) 

 

53.2 ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΑ ΚΑΕΚΛΑΣ    

 Το προϊόν πρζπει να πιςτοποιείται από επίςθμο εργαςτιριο ελζγχων κατά 

προτίμθςθ Ευρωπαϊκό, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

53.3 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 107 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

54 ΚΑΝΑΡΕΣ ΔΛΡΛΘΣ ΟΪΘΣ 
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Είδοσ 55. Ρουφ 

54.1 Καναπζσ διπλισ όψθσ με ενδιάμεςο διαχωριςτικό-πλατθ    

54.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Καναπζσ δυο πλευρϊν αποτελοφμενοσ από  

 το ςϊμα καναπζ , 

 ενδιάμεςο διαχωριςτικό - πλάτθ 

ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ  

180 μικοσ  x 110.  

Φψοσ καναπζ: 45 εκ. 

Διαχωριςτικό διαςτάςεων : 

120 μικοσ x 80. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

54.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

  

  Ο καναπζσ να ικανοποιεί πλιρωσ τισ απαιτιςεισ τθσ εργονομίασ όςον 

αωορά τθ ςχεδίαςθ, τθ λειτουργικότθτα, τισ αντοχζσ των υλικϊν και 

τθ ςυνολικι εμωάνιςθ του. 

 Το ςϊμα του καναπζ να ζχει γενικά ευκυογενείσ ακμζσ και επίπεδθ 

κάτω πλευρά πάνω ςτθν οποία ςτερεϊνονται τα τζςςερα πόδια. Να 

μπορεί να δεχκεί ςε διαγϊνια ςχιςμι του, και ενδιάμεςο 

διαχωριςτικό το οποίο να λειτουργεί και ωσ πλάτθ, με ςκοπό τθν 

πολυμορωικι τοποκζτθςι του. 

 Το ςϊμα του να  είναι επενδεδυμζνο ςε όλεσ τισ ορατζσ πλευρζσ του 

με πολυουρεκάνθεπενδεδυμζνθ με φωαςμα χρϊματοσ επιλογισ τθσ 

υπθρεςίασ.  

 Να υπάρχει δυνατότθτα να ςυντίκεται ςε μονάδα ι ςφνκεςθ.  

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

54.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 48 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  

Α/Α 

(α) 
Ρεριγραφι (β) 

Απαίτθ-

ςθ (γ) 

Απάντθ-

ςθ (δ) 

Ραραπο-

μπι (ε) 

55 ΡΟΥΨ    

55.1 Ρουφ ςε ςχιμα βότςαλου διαφορετικϊν διαςτάςεων    

55.1.1 ΓΕΝΛΚΑ  ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

 Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ 40 x 40 x 25 εκ ΝΑΙ (ςε 

όλα) 

  

55.1.2 ΤΕΩΝΛΚΑ ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
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  Θα πρζπει να είναι ςε ςχιμα βότςαλου διαωορετικϊν διαςτάςεων, 

εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ, ζχοντασ το πλεονζκτθμα τθσ πολυμορωικισ 

εωαρμογισ, καταςκευαςμζνα από διογκωμζνθ πολυουρεκάνθ (αωρολζξ) 

μεγάλθσ πυκνότθτασ, και εξωτερικι επζνδυςθ με αποςπϊμενο κάλυμμα 

από αντιιδρωτικό αδιάβροχο βραδφκαυςτο φωαςμα βαμβακερισ υωισ 

και μεγάλθσ ανκεκτικότθτασ, ςε χρϊμα που κα επιλεγεί από τθν Υπθρεςία 

από το διακζςιμο χρωματολόγιο. 

 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι καινοφρια και αμεταχείριςτα. 

Ναι (ςε 

όλα) 

  

55.2 Τόποσ, χρόνοσ παράδοςθσ, εγγυιςεισ    

 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: 73 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Κτίρια  Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ -ΗΕΡ Κοηάνθσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ 

ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 

ΡΑΑΚΑΤΑΚΘΚΘ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΫΝ: 

Για 5 χρόνια  

Ναι (ςε 

όλα) 

  


