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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/02/2019 

Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση 

Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου(επίπλων) για το 

Πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. στις πόλεις: 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άργος, Σάπες, 

Μυτιλήνη και Λιβαδειά  

Περιγραφή Προμήθειας:  Επισυνάπτονται Τεχνικές Προδιαγραφές 

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€), 

χωρίς ΦΠΑ: 
4.213,70(€) 

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€), 

με ΦΠΑ: 
5.225,00(€) 

Τίτλος Προγράμματος  στο οποίο εντάσσεται η 

Προμήθεια: 

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) 

και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ. Έτος 2018-19 

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: - 

Κωδικός έργου  80141 

Κωδικός MIS/Κωδικός Σύμβασης (Επιχειρησιακού ή 

Ευρωπαϊκού Έργου): 

- 

Επιστημονικός Υπεύθυνος  

 

Κα Αικατερίνη Κασιμάτη 

Στοιχεία επικοινωνίας: Μπενόπουλος Ιωάννης 

τηλ.: 210 2896883 

e-mail: impenopoulos@aspete.gr  

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας, στο πλαίσιο του προγράμματος (με τα ως άνω 

στοιχεία), που αφορά σε Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (επίπλων) για το Πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και 

Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άργος, Σάπες, Μυτιλήνη και 

Λιβαδειά, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης”, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 

4.213,70€ πλέον Φ.Π.Α.(ο προϋπολογισμός ανά Πόλη/Ομάδα περιγράφεται στους Πίνακες Τεχνικών 

Προδιαγραφών και Οικονομικής Προσφοράς).  

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο των Πόλεων/Ομάδων είτε για μία ή 

περισσότερες Πόλεις/Ομάδες. 

Οι σχετικές προσφορές αποστέλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: impenopoulos@aspete.gr 

έως και Δευτέρα 25/02/2019.                                                                                            

 
Η Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής 

      και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

      της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

 

                                                                 Αργυρώ Μεντάκη 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο των 

Πόλεων/Ομάδων είτε για μία ή περισσότερες Πόλεις/Ομάδες. Σε 

περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλει προσφορά για περισσότερες της μίας 

(1) Πόλης/Ομάδας, θα πρέπει να υποβάλει στην προσφορά ανεξάρτητους 

Πίνακες, έναν (1) για κάθε Πόλη/Ομάδα. 

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στους χώρους στους 

οποίους λειτουργεί το Πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  σε κάθε πόλη. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΗ 
Π/Υ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

1 Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.-Π.Ε.ΣΥ.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ 150,00 

2 Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 380,00 

3 Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ 1.240,00 

4 Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ 850,00 

5 Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.-Π.Ε.ΣΥ.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΑΠΩΝ 1.800,00 

6 Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.-Π.Ε.ΣΥ.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 175,00 

7 Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 630,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 5.225,00€ 

 

 
ΟΜΑΔΑ 1 

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.-Π.Ε.ΣΥ.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ  
 

Διεύθ.: Σταθμός ΕΗΣ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 14121 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:120,97€ πλέον ΦΠΑ(150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
Προϋπολογισμός 

(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 

1 
Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με 

μπράτσα επενδυμένο µε τεχνητό δέρμα υψηλής 
ποιότητας μαύρου χρώματος (Αθήνα) 

1 150,00€ 

 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

Ανατομικό 

τροχήλατο κάθισμα 

εργασίας με 

μπράτσα 

επενδυμένο µε 

τεχνητό δέρμα 

υψηλής ποιότητας 

μαύρου χρώματος 

(Αθήνα) 

ΓΕΝΙΚΑ  
Το κάθισμα να είναι άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά 
μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, 

τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Το κάθισμα να είναι ανατομικό, 
περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ  
Το κάθισμα να αποτελείται από τη βάση με τους τροχούς, την έδρα, την πλάτη και τα 
μπράτσα, και να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας και μηχανισμό 

ανάκλισης της πλάτης. 
ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ 

Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 620 mm τουλάχιστον από 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μαύρου ή 

ανθρακί. Οι τροχοί να είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και 
φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. 

ΕΔΡΑ 
Η έδρα να είναι κατασκευασμένη από κοντραπλακέ πάχους 12 mm καλυμμένη με μαξιλάρι 

από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 40 mm, το οποίο να είναι επενδυμένο με τεχνητό 
δέρμα υψηλής ποιότητας μαύρου χρώματος. Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 

mm, βάθος 470 mm. 
ΠΛΑΤΗ 

Η πλάτη να φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από κατάλληλα διαμορφωμένα και 
συγκολλημένα χαλύβδινα προφίλ. Στο πλαίσιο να προσαρμόζεται μαξιλάρι από αφρώδη 
πολυουρεθάνη επενδυμένο με τεχνητό δέρμα υψηλής ποιότητας μαύρου χρώματος. Η 

πλάτη να διαθέτει ενσωματωμένο μαξιλάρι στήριξης της οσφυϊκής χώρας που να 
ρυθμίζεται καθ’ ύψος κατά 50mm τουλάχιστον. Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης: ύψος 580 

mm, πλάτος 480 mm. 
ΜΠΡΑΤΣΑ 

Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο με 
επιφάνεια επαφής από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας. Τα μπράτσα να έχουν 
δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος με εύρος ρύθμισης 50 mm τουλάχιστον και δυνατότητα 

περιστροφής +/-15º.  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

Το κάθισμα να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας με έμβολο αερίου και με 
εύρος ρύθμισης 120mm τουλάχιστον. Να διαθέτει μηχανισμό αυτόματης ανάκλισης της 

πλάτης από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών  
για όλα τα μέρη του 

 

 

 

 

 

Στην περίπτωση που απαιτείται συναρμολόγηση, αυτή θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή 

ώστε να παραδοθεί στην Υπηρεσία έτοιμο προς χρήση, και η τιμή της συναρμολόγησης θα 

περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. 
 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή ανά 
μονάδα 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Σύνολο 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 
Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με 
μπράτσα επενδυμένο µε τεχνητό δέρμα 
υψηλής ποιότητας μαύρου χρώματος (Αθήνα) 

Τμχ. 1   

ΑΞΙΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΑΔΑ: 6ΔΑΟ46Ψ8ΧΙ-Π64



Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει, μετά την οριστική  παραλαβή από 

αρμόδια επιτροπή, και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή του 

Αναδόχου.  

Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 
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ΟΜΑΔΑ 2 
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 
Διεύθ.: Αλ. Παπαναστασίου 13 (Σχολές «Ευκλείδη»), Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54639 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 306,45€ πλέον ΦΠΑ(380,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
Προϋπολογισμός 

(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 

1 
Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με 
μπράτσα επενδυμένο µε ύφασμα κόκκινου 

χρώματος (Θεσσαλονίκη) 
1 160,00€ 

2 
Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με 

μπράτσα επενδυμένο µε τεχνητό δέρμα υψηλής 
ποιότητας μαύρου χρώματος (Θεσσαλονίκη) 

1 160,00€ 

3 
Κάθισμα γενικής χρήσης σταθερό χωρίς 

μπράτσα (Θεσσαλονίκη) 
1 60,00€ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

Ανατομικό 

τροχήλατο κάθισμα 

εργασίας με 

μπράτσα 

επενδυμένο µε 

ύφασμα κόκκινου 

χρώματος 

(Θεσσαλονίκη) 

ΓΕΝΙΚΑ  
Το κάθισμα να είναι άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά 
μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, 

τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Το κάθισμα να είναι ανατομικό, 
περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ  
Το κάθισμα να αποτελείται από τη βάση με τους τροχούς, την έδρα, την πλάτη και τα 
μπράτσα, και να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας και μηχανισμό 

ανάκλισης της πλάτης. 
ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ 

Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 620 mm τουλάχιστον από 
προπυλένιο δικτυωτής πυκνής πλέξης μαύρου χρώματος. Οι τροχοί να είναι δίδυμοι, 

βαρέως τύπου από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και φέρουν κάλυμμα 
επίσης από πολυαμίδιο. 

ΕΔΡΑ 
Η έδρα να είναι κατασκευασμένη από κοντραπλακέ πάχους 12 mm, καλυμμένο με 

ανατομικό μαξιλάρι από αφρώδη βραδύκαυστη πολυουρεθάνη πάχους 40 mm 
τουλάχιστον. Η έδρα να είναι επενδυμένη με ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής 

αντοχής, πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή, κόκκινου χρώματος. 
Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 mm, βάθος 470 mm. 

ΠΛΑΤΗ 
Ο σκελετός του στηρίγματος της πλάτης να είναι ανατομικής μορφής κατασκευασμένος από 

κοντραπλακέ πάχους 12mm ή πολυπροπυλένιο ενισχυμένο µε νευρώσεις. Ο σκελετός να 
καλύπτεται από ανατομικό μαξιλάρι αφρώδους βραδύκαυστης πολυουρεθάνης πάχους 40 
mm τουλάχιστον, επενδυμένο µε ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής, πυκνής 

ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή, κόκκινου χρώματος. Το πίσω μέρος της πλάτης 
να καλύπτεται με κέλυφος από πολυπροπυλένιο, µε καμπύλα τελειώματα. Ενδεικτικές 

διαστάσεις πλάτης: ύψος 450 mm τουλάχιστον, πλάτος 450 mm. 
 ΜΠΡΑΤΣΑ 

Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι κατασκευασμένα από πολυμερές πλαστικό 
επενδυμένα με πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας σε μαύρο χρώμα,  να είναι κλειστής 

διατομής, και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας.  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

Το κάθισμα να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας με έμβολο αερίου και με 
εύρος ρύθμισης 100mm τουλάχιστον. Ο μηχανισμός να καλύπτεται εξωτερικά από πλαστικό 
τηλεσκοπικό κάλυμμα σε μαύρο χρώμα. Το κάθισμα να διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης της 

πλάτης. 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους  
για όλα τα μέρη του 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2 

Ανατομικό 

τροχήλατο κάθισμα 

εργασίας με 

μπράτσα 

επενδυμένο µε 

τεχνητό δέρμα 

υψηλής ποιότητας 

μαύρου χρώματος 

(Θεσσαλονίκη) 

ΓΕΝΙΚΑ 
Το κάθισμα να είναι άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά 
μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, 

τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Το κάθισμα να είναι ανατομικό, 
περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ  
Το κάθισμα να αποτελείται από τη βάση με τους τροχούς, την έδρα, την πλάτη και τα 
μπράτσα, και να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας και μηχανισμό 

ανάκλισης της πλάτης. 
ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ 

Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 620 mm τουλάχιστον από 
προπυλένιο δικτυωτής πυκνής πλέξης μαύρου χρώματος. Οι τροχοί να είναι δίδυμοι, 

βαρέως τύπου από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και φέρουν κάλυμμα 
επίσης από πολυαμίδιο. 

ΕΔΡΑ 
Η έδρα να είναι κατασκευασμένη από κοντραπλακέ πάχους 12 mm, καλυμμένο με 

ανατομικό μαξιλάρι από αφρώδη βραδύκαυστη πολυουρεθάνη πάχους 40 mm 
τουλάχιστον. Η έδρα να είναι επενδυμένη με τεχνητό δέρμα υψηλής ποιότητας μαύρου 

χρώματος. Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 mm, βάθος 470 mm. 
ΠΛΑΤΗ 

Ο σκελετός του στηρίγματος της πλάτης να είναι ανατομικής μορφής κατασκευασμένος από 
κοντραπλακέ πάχους 12mm ή πολυπροπυλένιο ενισχυμένο µε νευρώσεις. Ο σκελετός να 

καλύπτεται από ανατομικό μαξιλάρι αφρώδους βραδύκαυστης πολυουρεθάνης πάχους 40 
mm τουλάχιστον, επενδυμένο µε τεχνητό δέρμα υψηλής ποιότητας μαύρου χρώματος. 

Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης: ύψος 450 mm, πλάτος 450 mm. 
 ΜΠΡΑΤΣΑ 

Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι κατασκευασμένα από πολυμερές πλαστικό 
επενδυμένα με πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας σε μαύρο χρώμα,  να είναι κλειστής 

διατομής, και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας.  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

Το κάθισμα να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας με έμβολο αερίου και με 
εύρος ρύθμισης 100mm τουλάχιστον. Ο μηχανισμός να καλύπτεται εξωτερικά από πλαστικό 
τηλεσκοπικό κάλυμμα σε μαύρο χρώμα. Το κάθισμα να διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης της 

πλάτης. 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους  
για όλα τα μέρη του 
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Κάθισμα γενικής 

χρήσης σταθερό 

χωρίς μπράτσα 

(Θεσσαλονίκη) 

ΓΕΝΙΚΑ  
Κάθισμα γενικής χρήσης, σταθερό με τέσσερα πόδια, άριστης κατασκευής με άψογα 

φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της 
εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Το 

κάθισμα να έχει τη δυνατότητα επάλληλης τοποθέτησης κατά στήλη, για την εύκολη 
αποθήκευση και μεταφορά του, όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το κάθισμα να αποτελείται από το σκελετό, την έδρα και  την πλάτη. 

ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό μέταλλο πάχους 1,2mm τουλάχιστον 
και να αποτελείται από δύο όμοια τεμάχια ανοικτού πι  που θα σχηματίζουν τα πόδια του 
καθίσματος, δύο τεμάχια συνδετήριων τραβερσών και από δύο τεμάχια σχήματος γάμμα 

για τη στήριξη της πλάτης. Τα πόδια του καθίσματος να φέρουν κουμπωτά αντιολισθητικά 
πέλματα ανθεκτικά στις καταπονήσεις. 

ΕΔΡΑ - ΠΛΑΤΗ  
Τα κελύφη έδρας και πλάτης να είναι από πολυπροπυλένιο υψηλών προδιαγραφών, 

εξασφαλίζοντας την αντοχή τους σε καταπονήσεις. Η μορφή τους να είναι εργονομική, 
καλαίσθητη και σχεδιασμένη κατάλληλα, ώστε να μην προκαλούν φθορές στις επιφάνειας 
που έρχονται σε επαφή (καμπύλα τελειώματα). Το κέλυφος να καλύπτεται από ανατομικό 

μαξιλάρι αφρώδους βραδύκαυστης πολυουρεθάνης πάχους 40 mm τουλάχιστον, 
επενδυμένο µε ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής, πυκνής ύφανσης, 

ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή, μαύρου χρώματος.  
Ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος πλάτης 350mm,  βάθος 500mm 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους  

για όλα τα μέρη του 
 

 

Στην περίπτωση που απαιτείται συναρμολόγηση, αυτή θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή 

ώστε να παραδοθεί στην Υπηρεσία έτοιμο προς χρήση, και η τιμή της συναρμολόγησης θα 

περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. 
 

Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει, μετά την οριστική  παραλαβή από 

αρμόδια επιτροπή, και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή του 

Αναδόχου.  

Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή ανά 
μονάδα 
(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 
Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με 
μπράτσα επενδυμένο µε ύφασμα κόκκινου 
χρώματος (Θεσσαλονίκη) 

Τμχ. 1   

2 

Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με 

μπράτσα επενδυμένο µε τεχνητό δέρμα 
υψηλής ποιότητας μαύρου χρώματος 
(Θεσσαλονίκη) 

Τμχ. 1   

3 
Κάθισμα γενικής χρήσης σταθερό χωρίς 

μπράτσα (Θεσσαλονίκη) 
Τμχ. 1   

ΑΞΙΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

ΣΥΝΟΛΟ:  
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Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 

 
ΟΜΑΔΑ 3 

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ  

 
Διεύθ.: Αχαϊκής Συμπολιτείας 20 (Ζαβλάνι), Πάτρα, Τ.Κ.: 26441 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ(1.240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
Προϋπολογισμός 

(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 

1 
Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με 

μπράτσα επενδυμένο µε ύφασμα μπλέ 
χρώματος (Πάτρα) 

5 400,00€ 

2 
Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με 

μπράτσα επενδυμένο µε τεχνητό δέρμα υψηλής 
ποιότητας μαύρου χρώματος (Πάτρα) 

2 200,00€ 

3 Υποπόδιο με μεταλλικό σκελετό (Πάτρα) 2 30,00€ 

4 
Βιβλιοθήκη Μεταλλική  

Π90cmxB45cmxY200cm (Πάτρα) 
2 190,00€ 

5 
Ερμάριο/Φοριαμός με τέσσερα συρτάρια 

(Πάτρα) 
1 420,00€ 
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1 

Ανατομικό 

τροχήλατο κάθισμα 

εργασίας με 

μπράτσα 

επενδυμένο µε 

ύφασμα μπλέ 

χρώματος (Πάτρα) 

ΓΕΝΙΚΑ  
Το κάθισμα να είναι άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά 
μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, 

τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Το κάθισμα να είναι ανατομικό, 
περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ  
Το κάθισμα να αποτελείται από τη βάση με τους τροχούς, την έδρα, την πλάτη και τα 
μπράτσα, και να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας και μηχανισμό 

ανάκλισης της πλάτης. 
ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ 

Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 620 mm τουλάχιστον από 
προπυλένιο δικτυωτής πυκνής πλέξης μαύρου χρώματος. Οι τροχοί να είναι δίδυμοι, 

βαρέως τύπου από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και φέρουν κάλυμμα 
επίσης από πολυαμίδιο. 

ΕΔΡΑ 
Η έδρα να είναι κατασκευασμένη από κοντραπλακέ πάχους 12 mm, καλυμμένο με 

ανατομικό μαξιλάρι από αφρώδη βραδύκαυστη πολυουρεθάνη πάχους 40 mm 
τουλάχιστον. Η έδρα να είναι επενδυμένη με ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής 

αντοχής, πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή, μπλε χρώματος. Ενδεικτικές 
διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 mm, βάθος 470 mm. 

ΠΛΑΤΗ 
Ο σκελετός του στηρίγματος της πλάτης να είναι ανατομικής μορφής κατασκευασμένος από 

κοντραπλακέ πάχους 12mm ή πολυπροπυλένιο ενισχυμένο µε νευρώσεις. Ο σκελετός να 
καλύπτεται από ανατομικό μαξιλάρι αφρώδους βραδύκαυστης πολυουρεθάνης πάχους 40 
mm τουλάχιστον, επενδυμένο µε ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής, πυκνής 
ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και την τριβή, μπλε χρώματος. Το πίσω μέρος της πλάτης να 

καλύπτεται με κέλυφος από πολυπροπυλένιο, µε καμπύλα τελειώματα. Ενδεικτικές 
διαστάσεις πλάτης: ύψος 330 mm, πλάτος 430 mm. 

ΜΠΡΑΤΣΑ 
Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι κατασκευασμένα από πολυμερές πλαστικό 

επενδυμένα με πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας σε μαύρο χρώμα,  να είναι κλειστής 
διατομής, και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας.  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
Το κάθισμα να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας με έμβολο αερίου και με 
εύρος ρύθμισης 100mm τουλάχιστον. Ο μηχανισμός να καλύπτεται εξωτερικά από πλαστικό 

τηλεσκοπικό κάλυμμα σε μαύρο χρώμα. Το κάθισμα να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του 
ύψους της πλάτης και μηχανισμό ανάκλισης της πλάτης. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους  

για όλα τα μέρη του 
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Ανατομικό 

τροχήλατο κάθισμα 

εργασίας με 

μπράτσα 

επενδυμένο µε 

τεχνητό δέρμα 

υψηλής ποιότητας 

μαύρου χρώματος 

(Πάτρα) 

ΓΕΝΙΚΑ 
Το κάθισμα να είναι άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά 
μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, 

τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Το κάθισμα να είναι ανατομικό, 
περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ  
Το κάθισμα να αποτελείται από τη βάση με τους τροχούς, την έδρα, την πλάτη και τα 
μπράτσα, και να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας και μηχανισμό 

ανάκλισης της πλάτης. 
ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ 

Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 620 mm τουλάχιστον από 
προπυλένιο δικτυωτής πυκνής πλέξης μαύρου χρώματος. Οι τροχοί να είναι δίδυμοι, 

βαρέως τύπου από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και φέρουν κάλυμμα 
επίσης από πολυαμίδιο. 

ΕΔΡΑ 
Η έδρα να είναι κατασκευασμένη από κοντραπλακέ πάχους 12 mm, καλυμμένο με 

ανατομικό μαξιλάρι από αφρώδη βραδύκαυστη πολυουρεθάνη πάχους 40 mm 
τουλάχιστον. Η έδρα να είναι επενδυμένη με τεχνητό δέρμα υψηλής ποιότητας μαύρου 

χρώματος. Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 500 mm, βάθος 400 mm. 
ΠΛΑΤΗ 

Ο σκελετός του στηρίγματος της πλάτης να είναι ανατομικής μορφής κατασκευασμένος από 
κοντραπλακέ πάχους 12mm ή πολυπροπυλένιο ενισχυμένο µε νευρώσεις. Ο σκελετός να 

καλύπτεται από ανατομικό μαξιλάρι αφρώδους βραδύκαυστης πολυουρεθάνης πάχους 40 
mm τουλάχιστον, επενδυμένο µε τεχνητό δέρμα υψηλής ποιότητας μαύρου χρώματος. 

Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης: ύψος 450 mm, πλάτος 450 mm. 
ΜΠΡΑΤΣΑ 

Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι κατασκευασμένα από πολυμερές πλαστικό 
επενδυμένα με πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας σε μαύρο χρώμα,  να είναι κλειστής 

διατομής, και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας.  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

Το κάθισμα να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας με έμβολο αερίου και με 
εύρος ρύθμισης 100mm τουλάχιστον. Ο μηχανισμός να καλύπτεται εξωτερικά από πλαστικό 

τηλεσκοπικό κάλυμμα σε μαύρο χρώμα. Το κάθισμα να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του 
ύψους της πλάτης και μηχανισμό ανάκλισης της πλάτης. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους  

για όλα τα μέρη του 
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3 

Υποπόδιο με 

μεταλλικό σκελετό 

(Πάτρα) 

Υποπόδιο γραφείου που να αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και πλαστική 
αντιολισθητική επιφάνεια στήριξης των πελμάτων με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της. 
Ο σκελετός να είναι ανθεκτικός σε καταπονήσεις και να διαθέτει αντιολισθητικά πέλματα 

στα σημεία επαφής του με το δάπεδο.  
ΕΓΓΥΗΣΗ 

Το υποπόδιο να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους  
για όλα τα μέρη του 
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Βιβλιοθήκη 

Μεταλλική 

Π90cmxB45cmxY20

0cm (Πάτρα) 

ΓΕΝΙΚΑ  
Μεταλλική βιβλιοθήκη, ανθεκτική, άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα. 

Διαστάσεις Π 90 cm x B 45cm x Y 200 cm 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η βιβλιοθήκη να είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα DCP ψυχρής έλασης πάχους 1 mm 
τουλάχιστον, κατάλληλα διαμορφωμένης ώστε να σχηματίζει τα μέρη της βιβλιοθήκης. Να 

αποτελείται από το σώμα της βιβλιοθήκης, διαστάσεων  
Π 90 cm x B 45cm x Y 200 cm. Η σύνδεση των λαμαρινών για την κατασκευή του σώματος 

να γίνεται σε όλη την επιφάνεια επαφής τους, µε έντεχνη, αφανή και ομοιόμορφη 
ηλεκτροσυγκόλληση. Η βιβλιοθήκη να φέρει τέσσερα (4) κινητά ράφια επίσης από 

κατάλληλα διαμορφωμένη λαμαρίνα DCP ψυχρής έλασης πάχους 1 mm τουλάχιστον, τα 
οποία θα στερεώνονται σε εγκοπές στα πλαϊνά τοιχώματα της βιβλιοθήκης με δυνατότητα 

επιλογής του ύψους κάθε ραφιού. Η βιβλιοθήκη να είναι βαμμένη με βαφή φούρνου σε 
μαύρο χρώμα, με έντεχνο τρόπο χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων. 

 ΕΓΓΥΗΣΗ 
Η βιβλιοθήκη να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών  

για όλα τα μέρη της. 
 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5 

Ερμάριο/Φοριαμός 
με τέσσερα 

συρτάρια (Πάτρα) 

ΓΕΝΙΚΑ 
Αρχειοθήκη (ερμάριο - φοριαμός), ελληνικής κατασκευής με 4 συρτάρια 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά ασφαλείας που ασφαλίζει όλα τα συρτάρια 

με δυνατότητα για επιπλέον κλείδωμα με μηχανικό συνδυασμό τύπου ρολογιού 
και δυνατότητα για επιπλέον κλείδωμα με μπάρα. 

Να έχει προοδευτικούς αγωγούς και ρουλεμάν (οδηγοί συρταριών) 
Καθώς και συρτάρια με προδιαγραφές Ε.Ε. που να είναι κατάλληλα για κρεμαστούς 

φακέλους ή χωρίσματα. Να έχει εσωτερικές διαστάσεις συρταριού: 27 εκ. ύψος, 38 εκ. 
πλάτος, 63 εκ. βάθος. Κάθε συρτάρι φέρει χειρολαβή για το άνοιγμά του και ειδική θέση 
ταυτότητας χρήσης. Πρόσθετος εξοπλισμός - παρελκόμενα: ράβδοι κρεμαστών φακέλων, 

διαχωριστικά κ.τ.λ.. Να παρέχει δυνατότητα εσωτερικής στήριξης από μπουλόνια 
ασφαλείας που καθιστούν αδύνατη τη μετακίνησή του (δυνατότητα πάκτωσης / βιδώματος 

- κατόπιν παραγγελίας). 
Το ερμάριο να είναι βαμμένο με  βαφή φούρνου με εποξική πούδρα, χρώμα επιλογής σας 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Το Ερμάριο/Φοριαμός να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους  

για όλα τα μέρη του 

 
 

  

ΑΔΑ: 6ΔΑΟ46Ψ8ΧΙ-Π64



 

 

Στην περίπτωση που απαιτείται συναρμολόγηση, αυτή θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή 

ώστε να παραδοθεί στην Υπηρεσία έτοιμο προς χρήση, και η τιμή της συναρμολόγησης θα 

περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. 
 

Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει, μετά την οριστική  παραλαβή από 

αρμόδια επιτροπή, και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή του 

Αναδόχου.  

Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 

  

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή ανά 
μονάδα 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Σύνολο 
(χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 
Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με 
μπράτσα επενδυμένο µε ύφασμα μπλέ 
χρώματος (Πάτρα) 

Τμχ. 5   

2 
Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με 
μπράτσα επενδυμένο µε τεχνητό δέρμα 
υψηλής ποιότητας μαύρου χρώματος (Πάτρα) 

Τμχ. 2   

3 Υποπόδιο με μεταλλικό σκελετό (Πάτρα) Τμχ. 2   

4 
Βιβλιοθήκη Μεταλλική 
Π90cmxB45cmxY200cm (Πάτρα) 

Τμχ. 2   

5 
Ερμάριο/Φοριαμός με τέσσερα συρτάρια 
(Πάτρα) 

Τμχ. 1   

ΑΞΙΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΑΔΑ: 6ΔΑΟ46Ψ8ΧΙ-Π64



ΟΜΑΔΑ 4 
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ  

 
Διεύθ.: Δαναού 26 (1ο Γυμνάσιο Άργους-Μπουσουλοπούλειο), Άργος, Τ.Κ.: 21232 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 685,48€ πλέον ΦΠΑ(850,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
Προϋπολογισμός 

(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 

1 

Κάθισμα συνεργασίας με  
μεταλλικό σκελετό τύπου “S”  

Υ85cmxΠ57cmxB50cm και η έδρα και η πλάτη 
με επένδυση τεχνητού δέρματος μαύρου 

χρώματος (Άργος) 

6 600,00€ 

2 
Γραφείο συνεδριάσεων επαγγελματικό οβάλ 

διαστάσεων 180Χ90Χ75 (Άργος) 
1 250,00€ 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

Κάθισμα συνεργασίας 

με  

μεταλλικό σκελετό 

τύπου “S”  

Υ85cmxΠ57cmxB50cm 

και η έδρα και η πλάτη 

με επένδυση τεχνητού 

δέρματος μαύρου 

χρώματος (Άργος) 

ΓΕΝΙΚΑ 
Κάθισμα συνεργασίας με μεταλλικό σκελετό τύπου “S” ενδεικτικών διαστάσεων Υ85cm 
x Π57cm x B 50cm. Το κάθισμα να είναι στοιβαζόμενο, άριστης κατασκευής με άψογα 
φινιρίσματα στα ορατά και μη ορατά μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις 

της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των 
υλικών.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ  
Το κάθισμα συνεργασίας να αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό,  

την έδρα και την πλάτη. 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 

Ο σκελετός του καθίσματος να είναι κατασκευασμένος από επιχρωμιωμένο σωλήνα 
κυκλικής διατομής σε μορφή ενιαίου πλαισίου που να σχηματίζει τη βάση, τη στήριξη 

της πλάτης και τα μπράτσα του καθίσματος (τύπου “S”).  
Σε ύψος περίπου 40cm από το δάπεδο να υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένη 

συνδετήρια τραβέρσα επίσης από επιχρωμιωμένο σωλήνα κυκλικής διατομής, πάνω 
στην οποία να βιδώνεται η έδρα του καθίσματος. Στα μπράτσα του καθίσματος να 

καλύπτονται από επαγκώνια πολυαμιδίου σε μαύρο χρώμα.  
Ο σκελετός στη βάση του να δέχεται κατάλληλα κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα, 

ώστε να στηρίζεται σταθερά. 
ΕΔΡΑ 

Η έδρα να είναι κατασκευασμένη από σκελετό πολυπροπυλενίου καλυμμένο με 
ανατομικό μαξιλάρι από αφρώδη βραδύκαυστη πολυουρεθάνη πάχους 30 mm 

τουλάχιστον και να είναι επενδυμένη με τεχνητό δέρμα υψηλής ποιότητας μαύρου 
χρώματος. Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 500 mm, βάθος 450 mm. 

ΠΛΑΤΗ 
Η πλάτη να είναι κατασκευασμένη από σκελετό πολυπροπυλενίου καλυμμένο με 
ανατομικό μαξιλάρι από αφρώδη βραδύκαυστη πολυουρεθάνη πάχους 30 mm 

τουλάχιστον και να είναι επενδυμένη με τεχνητό δέρμα υψηλής ποιότητας μαύρου 
χρώματος. 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών  
για όλα τα μέρη του 

 

ΑΔΑ: 6ΔΑΟ46Ψ8ΧΙ-Π64



 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2 

Γραφείο 

συνεδριάσεων 

επαγγελματικό οβάλ 

διαστάσεων 

180Χ90Χ75  

(Άργος) 

ΓΕΝΙΚΑ 
Γραφείο συνεδριάσεων επαγγελματικό οβάλ διαστάσεων 180Χ90Χ75 με επιφάνειας πάχους 

25mm από μελαμίνη χρώματος κερασί. Τα πόδια να είναι με inox λεπτομέρειες.  
ΕΓΓΥΗΣΗ 

Το γραφείο να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους  
για όλα τα μέρη του 

 

 

 

 

Στην περίπτωση που απαιτείται συναρμολόγηση, αυτή θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή 

ώστε να παραδοθεί στην Υπηρεσία έτοιμο προς χρήση, και η τιμή της συναρμολόγησης θα 

περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. 
 

Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει, μετά την οριστική  παραλαβή από 

αρμόδια επιτροπή, και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή του 

Αναδόχου.  

Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 

  

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή ανά 

μονάδα 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Σύνολο 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 

Κάθισμα συνεργασίας με  
μεταλλικό σκελετό τύπου “S”  
Υ85cmxΠ57cmxB50cm και η έδρα και η 
πλάτη με επένδυση τεχνητού δέρματος 
μαύρου χρώματος (Άργος) 

Τμχ. 6   

2 
Γραφείο συνεδριάσεων επαγγελματικό οβάλ 
διαστάσεων 180Χ90Χ75 (Άργος) 

Τμχ. 1   

ΑΞΙΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΑΔΑ: 6ΔΑΟ46Ψ8ΧΙ-Π64



ΟΜΑΔΑ 5 
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.-Π.Ε.ΣΥ.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΑΠΩΝ  

 
Διεύθ.: Γεννηματά 1, Σάπες Ροδόπης, Τ.Κ.: 69300 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.451,61€ πλέον ΦΠΑ(1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
Προϋπολογισμός 

(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 

1 
Ερμάριο αρχείου Μεταλλικό  

Π120cmxB45cmxY180cm (Σάπες) 
2 300,00€ 

2 
Βιβλιοθήκη ξύλινη  

Π145cmxB32cmxY205cm (Σάπες) 
5 1.500,00€ 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

Ερμάριο αρχείου 

Μεταλλικό  

Π120cmxB45cmxY180cm 

(Σάπες) 

ΓΕΝΙΚΑ  
Μεταλλικό ερμάριο αρχείου, δίφυλλο, ανθεκτικό, άριστης κατασκευής με άψογα 

φινιρίσματα. Διαστάσεις Π 120 cm x B 45cm x Y 180 cm 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το ερμάριο αρχείου να είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα DCP ψυχρής έλασης 
πάχους 1 mm τουλάχιστον, κατάλληλα διαμορφωμένης ώστε να σχηματίζει τα μέρη 
του ερμαρίου. Συγκεκριμένα το ερμάριο να αποτελείται από το σώμα διαστάσεων  

Π 120 cm x B 45cm x Y 180 cm, τα κινητά ράφια και τις πόρτες. Η σύνδεση των 
λαμαρινών για την κατασκευή του σώματος να γίνεται σε όλη την επιφάνεια επαφής 
τους, µε έντεχνη, αφανή και ομοιόμορφη ηλεκτροσυγκόλληση. Το ερμάριο να φέρει 

τέσσερα (4) κινητά ράφια επίσης από κατάλληλα διαμορφωμένη λαμαρίνα DCP 
ψυχρής έλασης πάχους 1 mm τουλάχιστον, τα οποία θα στερεώνονται σε εγκοπές 

στα πλαϊνά τοιχώματα του σώματος του ερμαρίου με δυνατότητα επιλογής του 
ύψους κάθε ραφιού. Το ερμάριο θα κλείνει με δύο φύλλα ανοιγόμενα, επίσης από 
κατάλληλα διαμορφωμένη λαμαρίνα DCP ψυχρής έλασης. Η βιβλιοθήκη να είναι 

βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα που θα επιλεγεί από την υπηρεσία, με 
έντεχνο τρόπο χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων. 

 ΕΓΓΥΗΣΗ 
Το ερμάριο να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών  

για όλα τα μέρη του. 
 

 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΔΑ: 6ΔΑΟ46Ψ8ΧΙ-Π64



Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2 

Βιβλιοθήκη ξύλινη  

Π145cmxB32cmxY205cm 

(Σάπες) 

ΓΕΝΙΚΑ 
Βιβλιοθήκη δίφυλλη ξύλινης κατασκευής, συναρμολογούμενη για εύκολη μεταφορά, 

ανθεκτική, άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα,  
διαστάσεων Π 145cm x B 32cm x Y 205 cm. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι  Π 145cm x B 32cm x Y 205 cm και 

να αποτελείται από το σώμα, τα κινητά ράφια και τις πόρτες. 
ΣΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Το σώμα της βιβλιοθήκης να αποτελείται από τη βάση, την οροφή (καπάκι), τα 
πλαϊνά και την πλάτη κατασκευασμένα από μοριοσανίδα MDF πάχους 18mm 

τουλάχιστον με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από 
την Υπηρεσία. Τα πλαϊνά του σώματος να φέρουν κατάλληλη διάτρηση ή εγκοπές 

ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση του ύψους των ραφιών εσωτερικά. Στο κάτω μέρος 
του να έχουν 4 πέλματα/ρεγουλατόρους, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και 

σωστή οριζοντίωση του επίπλου 
ΡΑΦΙΑ 

Η βιβλιοθήκη να φέρει τέσσερα (4) κινητά ράφια και ένα (1) σταθερό επίσης από 
μοριοσανίδα MDF πάχους 18mm τουλάχιστον τα οποία να στερεώνονται στα πλαϊνά 

τοιχώματα του σώματος με δυνατότητα επιλογής του ύψους των κινητών ραφιών. 
ΠΟΡΤΕΣ 

Η βιβλιοθήκη στο κάτω μέρος της και σε ενδεικτικό ύψος 90cm από το δάπεδο να 
φέρει δύο φύλλα ανοιγόμενες πόρτες από μοριοσανίδα MDF πάχους 18mm 

τουλάχιστον με αμφίπλευρη με επίστρωση μελαμίνης σε χρώμα που θα επιλεγεί από 
την Υπηρεσία. Στο επάνω μέρος η βιβλιοθήκη να φέρει δύο φύλλα υαλόπορτες. Οι 

πόρτες να προσαρμόζονται στο σώμα του ερμαρίου με κατάλληλους στιβαρούς 
μεντεσέδες. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Η βιβλιοθήκη να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών  

για όλα τα μέρη της 
 

 

 

 

 

Στην περίπτωση που απαιτείται συναρμολόγηση, αυτή θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή 

ώστε να παραδοθεί στην Υπηρεσία έτοιμο προς χρήση, και η τιμή της συναρμολόγησης θα 

περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. 
 

Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει, μετά την οριστική  παραλαβή από 

αρμόδια επιτροπή, και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή του 

Αναδόχου.  

Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή ανά 

μονάδα 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Σύνολο 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 
Ερμάριο αρχείου Μεταλλικό  
Π120cmxB45cmxY180cm (Σάπες) 

Τμχ. 2   

2 
Βιβλιοθήκη ξύλινη  
Π145cmxB32cmxY205cm (Σάπες) 

Τμχ. 5   

ΑΞΙΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΑΔΑ: 6ΔΑΟ46Ψ8ΧΙ-Π64



Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 

ΟΜΑΔΑ 6 
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.-Π.Ε.ΣΥ.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

 
Διεύθ.: Στρατή Μυριβήλη 108, Μυτιλήνη, Τ.Κ.: 81100 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 141,13€ πλέον ΦΠΑ(175,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
Προϋπολογισμός 

(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 

1 
Φοριαμός Μεταλλικός  

Π50cmxB75cmxY133cm (Μυτιλήνη) 
1 175,00€ 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
Φοριαμός Μεταλλικός  

Π50cmxB75cmxY133cm 

(Μυτιλήνη) 

ΓΕΝΙΚΑ  
Μεταλλικός φοριαμός με τέσσερα συρτάρια, ανθεκτικός, άριστης κατασκευής με 

άψογα φινιρίσματα. Ενδεικτικές διαστάσεις Π 50 cm x B 75cm x Y 133 cm 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο φοριαμός να είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα DCP ψυχρής έλασης πάχους 1 
mm τουλάχιστον, κατάλληλα διαμορφωμένης ώστε να σχηματίζει τα μέρη του. 

Συγκεκριμένα ο φοριαμός να αποτελείται από το σώμα ενδεικτικών διαστάσεων  
Π 50 cm x B 75cm x Y 133 cm, και τα συρτάρια. Η σύνδεση των λαμαρινών για την 

κατασκευή του σώματος να γίνεται σε όλη την επιφάνεια επαφής τους, µε έντεχνη, 
αφανή και ομοιόμορφη ηλεκτροσυγκόλληση. Ο φοριαμός να φέρει τέσσερα (4) 
συρτάρια επίσης από κατάλληλα διαμορφωμένη λαμαρίνα DCP ψυχρής έλασης 

πάχους 1 mm τουλάχιστον. Τα συρτάρια να έχουν προδιαγραφές κατάλληλες για 
κρεμαστούς φακέλους Α3 ή Α4 ή σύστημα χαρτοσυμπιεστή για φακέλους. Η κύλισή 

τους να γίνεται σε στιβαρούς προοδευτικούς αγωγούς ώστε να μπορούν να ανοίγουν 
σε όλο το μήκος τους. Τα συρτάρια να ασφαλίζουν με κλειδαριά για προστασία του 
αρχειακού υλικού. Ο φοριαμός να είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής 
αντοχής σε ασημί χρώμα, με έντεχνο τρόπο χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή κοκκίων. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Το ερμάριο να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών  

για όλα τα μέρη του. 

 
 

 

Στην περίπτωση που απαιτείται συναρμολόγηση, αυτή θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή 

ώστε να παραδοθεί στην Υπηρεσία έτοιμο προς χρήση, και η τιμή της συναρμολόγησης θα 

περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. 
 

Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει, μετά την οριστική  παραλαβή από 

αρμόδια επιτροπή, και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή ανά 
μονάδα 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Σύνολο 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 
Φοριαμός Μεταλλικός  
Π50cmxB75cmxY133cm (Μυτιλήνη) 

Τμχ. 1   

ΑΞΙΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΑΔΑ: 6ΔΑΟ46Ψ8ΧΙ-Π64



προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή του 

Αναδόχου.  

Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 

  

ΑΔΑ: 6ΔΑΟ46Ψ8ΧΙ-Π64



ΟΜΑΔΑ 7 
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

 
Διεύθ.: Αριστοφάνους & Διστόμου (3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς), Λιβαδειά, Τ.Κ.: 32131 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 508,06€ πλέον ΦΠΑ(630,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
Προϋπολογισμός 

(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 

1 
Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με 

μπράτσα επενδυμένο µε τεχνητό δέρμα υψηλής 
ποιότητας μαύρου χρώματος (Λιβαδειά) 

2 200,00€ 

2 
Γραφείο MDF με συρταριέρα  

Μ150cmxΠ80cmxY75cm (Λιβαδειά) 
2 380,00€ 

3 Καλόγερος/Κρεμάστρα (Λιβαδειά) 1 50,00€ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΔΑ: 6ΔΑΟ46Ψ8ΧΙ-Π64



Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

Ανατομικό τροχήλατο 

κάθισμα εργασίας με 

μπράτσα επενδυμένο µε 

τεχνητό δέρμα υψηλής 

ποιότητας μαύρου 

χρώματος 

 (Λιβαδειά) 

ΓΕΝΙΚΑ 
Το κάθισμα να είναι άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα στα ορατά και μη 
ορατά μέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά 

τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Το κάθισμα να είναι 
ανατομικό, περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ  
Το κάθισμα να αποτελείται από τη βάση με τους τροχούς, την έδρα, την πλάτη και τα 
μπράτσα, και να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας και μηχανισμό 

ανάκλισης της πλάτης. 
ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ 

Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 620 mm τουλάχιστον από 
προπυλένιο δικτυωτής πυκνής πλέξης μαύρου χρώματος. Οι τροχοί να είναι δίδυμοι, 

βαρέως τύπου από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και φέρουν 
κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. 

ΕΔΡΑ 
Η έδρα να είναι κατασκευασμένη από κοντραπλακέ πάχους 12 mm, καλυμμένο με 

ανατομικό μαξιλάρι από αφρώδη βραδύκαυστη πολυουρεθάνη πάχους 40 mm 
τουλάχιστον. Η έδρα να είναι επενδυμένη με τεχνητό δέρμα υψηλής ποιότητας 

μαύρου χρώματος. Ενδεικτικές διαστάσεις έδρας: πλάτος 500 mm, βάθος 400 mm. 
ΠΛΑΤΗ 

Ο σκελετός του στηρίγματος της πλάτης να είναι ανατομικής μορφής 
κατασκευασμένος από κοντραπλακέ πάχους 12mm ή πολυπροπυλένιο ενισχυμένο µε 

νευρώσεις. Ο σκελετός να καλύπτεται από ανατομικό μαξιλάρι αφρώδους 
βραδύκαυστης πολυουρεθάνης πάχους 40 mm τουλάχιστον, επενδυμένο µε τεχνητό 
δέρμα υψηλής ποιότητας μαύρου χρώματος. Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης: ύψος 

450 mm, πλάτος 450 mm. 
 ΜΠΡΑΤΣΑ 

Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι κατασκευασμένα από πολυμερές πλαστικό 
επενδυμένα με πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας σε μαύρο χρώμα,  να είναι 

κλειστής διατομής, και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας.  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

Το κάθισμα να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της έδρας με έμβολο αερίου 
και με εύρος ρύθμισης 100mm τουλάχιστον. Ο μηχανισμός να καλύπτεται εξωτερικά 

από πλαστικό τηλεσκοπικό κάλυμμα σε μαύρο χρώμα. Το κάθισμα να διαθέτει 
μηχανισμό ρύθμισης του ύψους της πλάτης και μηχανισμό ανάκλισης της πλάτης. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Το κάθισμα να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους  

για όλα τα μέρη του 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΔΑ: 6ΔΑΟ46Ψ8ΧΙ-Π64



Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2 

Γραφείο MDF με 

συρταριέρα  

Μ150cmxΠ80cmxY75cm 

(Λιβαδειά) 

ΓΕΝΙΚΑ 
Γραφείο MDF με συρταριέρα, ανθεκτικό, άριστης κατασκευής με άψογα φινιρίσματα, 

διαστάσεων Μ 150cm x Π 80cm x Y 75cm 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το γραφείο να αποτελείται από την επιφάνεια εργασίας, τον ορθοστάτη, τη 
συρταριέρα και τη μετώπη 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η επιφάνεια εργασίας διαστάσεων 150 x 80cm να είναι κατασκευασμένη από ενιαίο 

φύλλο μοριοσανίδας πάχους 40mm τουλάχιστον, με αμφίπλευρη επίστρωση 
μελαμίνης σε απομίμηση ξύλου καρυδιάς. Περιμετρικά τα εμφανή μέρη της (σόκορα) 

να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα να είναι φινιρισμένα με τρόπο ώστε να είναι απόλυτα 
λεία, ενδεικτικά με κάλυψή τους με ταινία PVC. Η τελική επιφάνεια να είναι 

αντιθαµβωτική (µατ), να μην επιτρέπει την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και να 
µπορεί να καθαριστεί εύκολα µε τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη και 

χωρίς παραµένουσες ουσίες. 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 

Η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται στη μία πλευρά της σε ορθοστάτη 
κατασκευασμένο από ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας πάχους 18mm τουλάχιστον, με 
αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε απομίμηση ξύλου καρυδιάς. Περιμετρικά τα 
εμφανή μέρη του (σόκορα) να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα να είναι φινιρισμένα με 
τρόπο ώστε να είναι απόλυτα λεία, ενδεικτικά με κάλυψή τους με ταινία PVC. Στα 
σημεία επαφής του ορθοστάτη με το δάπεδο να υπάρχουν ειδικά προστατευτικά 

πέλματα για την αποφυγή φθορών και θορύβου. 
ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται στη μία πλευρά της σε συρταριέρα τριών 
συρταριών, κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση 

μελαμίνης σε απομίμηση ξύλου καρυδιάς. Οι οδηγοί κίνησης των συρταριών θα είναι 
τηλεσκοπικοί, αρίστης ποιότητας, και μεγάλης αντοχής. Στο κάτω μέρος της 

συρταριέρας και στα σημεία επαφής της με το δάπεδο να υπάρχει κατάλληλος 
αποστάτης από το δάπεδο για την αποφυγή φθορών 

ΜΕΤΩΠΗ 
Μεταξύ της συρταριέρας και του ορθοστάτη στήριξης να υπάρχει συνδετήρια 

μετώπη για την καλύτερη σταθερότητα της κατασκευής του γραφείου. Η μετώπη να 
είναι από από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης σε απομίμηση 

ξύλου καρυδιάς και στα εμφανή περιμετρικά μέρη της (σόκορα) να είναι κατάλληλα 
φινιρισμένη. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Το γραφείο να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών για όλα τα μέρη του 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3 
Καλόγερος/Κρεμάστρα 

(Λιβαδειά) 

 
Ο καλόγερος να έχει ύψος 170cm τουλάχιστον και διάμετρο βάσης 40cm 

τουλάχιστον. Η βάση να έχει επαρκές βάρος ώστε να διασφαλίζει την ευστάθεια της 
όλης κατασκευής. Το κυρίως σώμα να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σωλήνα 

κυκλικής διατομής, στο επάνω μέρος του οποίου να προσαρμόζεται κεφαλή με 
μεταλλικά άγκιστρα κρέμασης. Τα άγκιστρα να είναι τουλάχιστον τέσσερα και διπλά, 
δηλαδή σχήματος ανοιχτου U με δυνατότητα κρέμασης και στα δύο άκρα τους, και 

να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ή να φέρουν στα άκρα τους προστατευτικά 
πώματα για αποφυγή τραυματισμού ή καταστροφής των ρούχων.  

Ο καλόγερος να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους για όλα τα μέρη 
του 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Ο καλόγηρος να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους  

για όλα τα μέρη του 
 

 

ΑΔΑ: 6ΔΑΟ46Ψ8ΧΙ-Π64



 

Στην περίπτωση που απαιτείται συναρμολόγηση, αυτή θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή 

ώστε να παραδοθεί στην Υπηρεσία έτοιμο προς χρήση, και η τιμή της συναρμολόγησης θα 

περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς. 
 

Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει, μετά την οριστική  παραλαβή από 

αρμόδια επιτροπή, και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή του 

Αναδόχου.  

Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 

 

 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή ανά 

μονάδα 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 

Ανατομικό τροχήλατο κάθισμα εργασίας με 

μπράτσα επενδυμένο µε τεχνητό δέρμα 
υψηλής ποιότητας μαύρου χρώματος 
(Λιβαδειά) 

Τμχ. 2   

2 
Γραφείο MDF με συρταριέρα 
Μ150cmxΠ80cmxY75cm (Λιβαδειά) Τμχ. 2   

3 Καλόγερος/Κρεμάστρα (Λιβαδειά) Τμχ. 1   

ΑΞΙΑ:  

ΦΠΑ 24%:  

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΑΔΑ: 6ΔΑΟ46Ψ8ΧΙ-Π64
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