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ΓΕΝΙΚΑ 

Θ παροφςα μελζτθ κζτει τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ του κτιρίου 
κακϊσ και οχιματοσ τφπου tour Van. Θ προμικεια αυτι ζχει ωσ ςτόχο να ενςωματϊςει εξοπλιςμό 
που κα είναι ςφμωωνοσ με τθ χριςθ του κτιρίου αυτοφ ωσ κζντρο θμεριςιασ ωροντίδασ και ςτζγθ 
υποςτθριηόμενθσ διαβίωςθσ, οικοτροωείο 9 ατόμων και διαμζριςμα 4 ατόμων για άτομα με 
Νοθτικι Υςτζρθςθ.  

Στουσ παρακάτω πίνακεσ αποτυπϊνεται αναλυτικά ο προσ προμικεια εξοπλιςμόσ με αναωορά ςτο 
επίπεδο/ χριςθ/ κωδικό χϊρου, ςτθν Ομάδα/ Κατθγορία, ςτον αντίςτοιχο Κωδικό χαρακτθριςμοφ 
κάκε υλικοφ και ςτθ ποςότθτα . 

ΕΞΫΤΕΛΚΟΣ - ΡΕΛΒΑΛΛΫΝ ΩΫΟΣ 

ΚΩΔ. 
ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔ ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

  ΡΕΛΒΑΛΛΫΝ ΩΫΟΣ 

ΞΥΛΛΝΑ ΡΑΓΚΑΚΛΑ Β ΕΞ 21 5 TEM. 

ΕΛΔΛΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
(ΛΣΤΟΣ ΣΘΜΑΛΑΣ) Ε ΕΞ 26 1 TEM. 

ΡΛΝΑΚΛΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ Ε ΕΞ 27 2,48 m
2
 

 

ΥΡΟΓΕΛΟ 

ΚΫΔ. 
ΩΫΟΥ 

 ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΩΫΟΥ 
ΡΕΛΓΑΨΘ ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟΥ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ 

ΚΫΔ. 
ΕΞΟΡΛΛ
ΣΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΚΕΝΤΟ ΘΜΕΘΣΛΑΣ ΨΟΝΤΛΔΑΣ – ΣΥΔ 

1,2 

ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΟ-
ΑΣΑΝΣΕ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΟΥ ΘΜΕΑΣ - -     

3,10 ΔΛΑΔΟΜΟΣ - -     

4 

ΩΫΟΛ 
ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΛΚΫΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΫΝ -    

5,6 
ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΟ-
ΑΣΑΝΣΕ ΤΫΝ ΣΥΔ - -     

7 ΜΘΩΑΝΟΣΤΑΣΛΟ - -     

8 ΘΛΕΚΤΟΣΤΑΣΛΟ -       

9 ΒΟΘΚΘΤΛΚΟΛ ΩΫΟΛ 

ΑΝΟΛΩΤΑ ΜΕΤΑΛΛΛΚΑ ΑΨΛΑ DEXION Ε ΕΞ 22 15 ΤΕΜ. 

ΡΛΥΝΤΘΛΟ – ΣΤΕΓΝΫΤΘΛΟ Λ ΕΞ 64 2 ΤΕΜ. 

11 

ΩΫΟΣ 
ΣΤΑΚΜΕΥΣΘΣ 
ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΫΝ -    
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ΛΣΟΓΕΛΟ 

ΚΫΔ. 
ΩΫΟΥ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΩΫΟΥ 

ΡΕΛΓΑΨΘ ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟΥ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

ΚΑΤΘΓΟΛ
Α 

ΚΫΔ. 
ΕΞΟΡΛΛ
ΣΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΚΕΝΤΟ ΘΜΕΘΣΛΑΣ ΨΟΝΤΛΔΑΣ (50 ΑΤΟΜΫΝ) 

15 

ΑΛΚΟΥΣΑ 
ΑΝΑΪΥΩΘΣ-
ΣΥΓΚΕΝΤΫΣΕΫΝ 

ΚΛΝΘΤΟ ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 28 100 TEM. 

ΞΥΛΛΝΟ ΒΑΚΟ  Α ΕΞ 01 1 TEM. 

ΞΥΛΛΝΟ ΕΜΑΛΟ οπτικοακουςτικοφ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ Γ ΕΞ 02 1 TEM. 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 8 TEM. 

ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 2Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. 

PROJECTOR ΣΤ ΕΞ 49 1 ΤΕΜ. 

ΣΤΕΕΟΨΫΝΛΚΟ ΑΔΛΟΨΫΝΛΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΣΤ ΕΞ 58 1 ΤΕΜ. 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ ΣΤ ΕΞ 56 1 ΤΕΜ. 

16 

ΩΫΟΣ 
ΕΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ-
ΑΡΑΣΩΟΛΘΣΘΣ 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. 

ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 3Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. 

ΤΑΡΕΗΛ ΕΓΑΣΛΑΣ Γ ΕΞ 06 4 TEM. 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 16 TEM. 

14 

ΓΑΨΕΛΟ 
ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΥΡΘΕΣΛΑΣ 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. 

ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. 

ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 

17 
ΩΫΟΣ 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘΛΟΥ 

ΤΑΡΕΗΛ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ Α ΕΞ 12 1 TEM. 

ΚΑΕΚΛΑ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ Γ ΕΞ 33 6 TEM. 

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΘΛΟΥ Η  ΑΡΟΚΟΡΘ 

13 
ΩΫΟΣ ΑΤΟΜΛΚΘΣ-
ΟΜΑΔΛΚΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ 

ΣΤΑΤΛΚΟ ΡΟΔΘΛΑΤΟ Θ ΕΞ 41 2 ΤΕΜ. 

ΡΟΛΥΗΥΓΟ ΤΟΛΩΟΥ ΞΥΛΛΝΟ Θ ΕΞ 42 1 ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚΕΥΘ ΚΫΡΘΛΑΣΛΑΣ Θ ΕΞ 43 1 ΤΕΜ. 

ΣΤΫΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ Θ ΕΞ 44 1 ΤΕΜ. 

ΨΛΑΛΘ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Κ ΕΞ 45 1 ΤΕΜ. 

11,12 

ΩΫΟΣ 
ΑΡΟΔΥΤΘΛΫΝ-
ΝΤΟΥΣ 

ΞΥΛΛΝΑ ΡΑΓΚΑΚΛΑ Β ΕΞ 21 2 ΤΕΜ. 

ΜΕΤΑΛΛΛΚΕΣ ΛΜΑΤΛΟΚΘΚΕΣ 
ΑΡΟΔΥΤΘΛΫΝ Η ΕΞ 23 6 TEM. 

3 ΓΑΨΕΛΟ ΛΑΤΟΥ 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. 

ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. 
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ΚΫΔ. 
ΩΫΟΥ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΩΫΟΥ 

ΡΕΛΓΑΨΘ ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟΥ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

ΚΑΤΘΓΟΛ
Α 

ΚΫΔ. 
ΕΞΟΡΛΛ
ΣΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 

ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 3Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. 

ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΚΛΛΝΘ ΑΣΚΕΝΟΥΣ Κ ΕΞ 46 1 TEM. 

ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ ΝΤΟΥΛΑΡΛ ΛΑΤΛΚΫΝ 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΫΝ Κ ΕΞ 47 1 TEM. 

ΣΚΑΜΡΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Κ ΕΞ 48 1 ΤΕΜ. 

1 

ΓΑΨΕΛΟ 
ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΚΘΣ 
ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ 

ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 2Ψ Α ΕΞ 05 2 TEM. 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. 

ΓΑΨΕΛΟ RECEPTION (ΓΚΛ) Γ ΕΞ 13 1 TEM. 

ΚΑΚΛΣΜΑ ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ Γ ΕΞ 30 1 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 

ΨΫΤΟΤΥΡΛΚΟ ΜΘΩΑΝΘΜΑ ΣΤ ΕΞ 52 1 TEM. 

ΤΘΛΕΨΫΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ ΣΤ ΕΞ 60 1 ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚΕΥΘ ΤΘΛΕΨΫΝΛΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΣΤ ΕΞ 61 1 ΤΕΜ. 

ΣΥΣΚΕΥΘ FAX ΣΤ ΕΞ 62 1 TEM. 

8,9,10 

ΩΫΟΛ ΥΓΛΕΛΝΘΣ  

- -    
(1ΑΜΕΑ με 
ντουσ,4απλά) 

2 ΩΫΟΣ ΕΛΣΟΔΟΥ 

ΚΑΝΑΡΕΣ Δ ΕΞ 38 1 ΤΕΜ. 

ΤΑΡΕΗΛ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 14 1 ΤΕΜ. 

4,5 
ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΟ-
ΑΣΑΝΣΕ - -    

6,7 ΔΛΑΔΟΜΟΛ - -    

ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΣΥΔ 

21 

ΓΑΨΕΛΟ 
ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΚΘΣ 
ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ 

ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 2Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. 

ΓΑΨΕΛΟ RECEPTION (ΡΟΤΟΚΑΛΛ) Γ ΕΞ 13 1 TEM. 

ΚΑΚΛΣΜΑ ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ Γ ΕΞ 30 1 TEM. 

ΣΥΣΚΕΥΘ ΤΘΛΕΨΫΝΛΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΣΤ ΕΞ 61 1 ΤΕΜ. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 

20 ΩΫΟΣ ΕΛΣΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΕΣ Δ ΕΞ 38 1 ΤΕΜ. 
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ΚΫΔ. 
ΩΫΟΥ ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΩΫΟΥ 

ΡΕΛΓΑΨΘ ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΟΥ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

ΚΑΤΘΓΟΛ
Α 

ΚΫΔ. 
ΕΞΟΡΛΛ
ΣΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΑΡΕΗΛ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 14 1 ΤΕΜ. 

18,19 
ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΟ-
ΑΣΑΝΣΕ - -     

Α’ ΟΟΨΟΣ 

ΚΩΔ. 
ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ 

ΚΩΔ. 
ΕΞΟΠΛΙ
ΜΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΚΕΝΣΡΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ (50 ΑΣΟΜΩΝ) 

15 
ΩΫΟΣ 
ΘΣΥΩΑΣΤΘΛΟΥ 

ΚΑΝΑΡΕΣ Δ ΕΞ 38 1 ΤΕΜ. 

ΚΑΕΚΛΑ ΩΑΛΑΫΣΘΣ Δ ΕΞ 34 1 ΤΕΜ. 

ΚΛΛΝΘ - ΚΕΨΑΛΑΛ Δ ΕΞ 40 2ΤΕΜ. 

ΞΥΛΛΝΟ ΚΟΜΟΔΛΝΟ Α ΕΞ 15 2 ΤΕΜ. 

ΞΥΛΛΝΘ ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΚΛΕΛΣΤΘ Α ΕΞ 16 1 ΤΕΜ. 

ΞΥΛΛΝΟΣ ΡΑΓΚΟΣ Α ΕΞ 17 1 ΤΕΜ. 

ΚΑΚΛΣΜΑ ΔΫΜΑΤΛΟΥ Δ ΕΞ 35 2 ΤΕΜ. 

16 ΑΡΟΚΘΚΘ - -    

20 
ΓΑΨΕΛΟ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΚΟΚΚΛΝΟ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. 

ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. 

ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 

19 

ΓΑΨΕΛΟ 
ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΣ - 
ΛΟΓΛΣΤΘΛΟ 

ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 3Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. 

ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. 

ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 

2 
ΓΑΨΕΛΟ 
ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΥΤΘ 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΡΟΤΟΚΑΛΛ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. 

ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. 

ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 

3 
ΓΑΨΕΛΟ 
ΪΥΩΟΚΕΑΡΕΥΤΘ 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΡΑΣΛΝΟ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. 

ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. 
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ΚΩΔ. 
ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ 

ΚΩΔ. 
ΕΞΟΠΛΙ
ΜΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. 

ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 

23 
ΑΛΚΟΥΣΑ 
ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΛΕΥΚΟ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. 

ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 2Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. 

ΤΑΡΕΗΛ ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ Γ ΕΞ 07 2 TEM. 

ΚΑΚΛΣΜΑ ΣΥΣΚΕΪΕΫΝ Γ ΕΞ 30 16 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 3 TEM. 

PROJECTOR ΣΤ ΕΞ 49 1 ΤΕΜ. 

1 

ΑΛΚΟΥΣΑ 
ΡΟΛΛΑΡΛΫΝ 
ΩΘΣΕΫΝ 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. 

ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 3Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. 

ΤΑΡΕΗΛ ΕΓΑΣΛΑΣ Γ ΕΞ 06 4 TEM. 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 16 TEM. 

PROJECTOR ΣΤ ΕΞ 49 1 ΤΕΜ. 

18 

ΑΛΚΟΥΣΑ 
ΡΟΛΛΑΡΛΫΝ 
ΩΘΣΕΫΝ 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. 

ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 2Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. 

ΤΑΡΕΗΛ ΕΓΑΣΛΑΣ Γ ΕΞ 06 4 TEM. 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 8 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 8 TEM. 

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 

PROJECTOR ΣΤ ΕΞ 49 1 ΤΕΜ. 

7,10,11, 
12,13 

ΩΫΟΛ ΥΓΛΕΛΝΘΣ 
(1ΑΜΕΑ με ντουσ, 

4απλά, 1ντουσ) - -    

4,5 
ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΟ-
ΑΣΑΝΣΕ - -    

6,8,9, 
14,17 ΔΛΑΔΟΜΟΛ - -    

ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΔ 

28 ΩΫΟΣ ΕΛΣΟΔΟΥ 

ΚΑΝΑΡΕΣ Δ ΕΞ 38 1 ΤΕΜ. 

ΤΑΡΕΗΛ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 14 1 ΤΕΜ. 

29 

ΓΑΨΕΛΟ 
ΡΟΣΫΡΛΚΟΥ 
ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΚΟΚΚΛΝΟ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. 

ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. 
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ΚΩΔ. 
ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ 

ΚΩΔ. 
ΕΞΟΠΛΙ
ΜΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. 

ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 

22 
ΓΑΨΕΛΟ 
ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΥΤΘ 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΡΟΤΟΚΑΛΛ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. 

ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. 

ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 

21 
ΓΑΨΕΛΟ 
ΪΥΩΟΚΕΑΡΕΥΤΘ 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ (ΡΑΣΛΝΟ) Γ ΕΞ 03 1 TEM. 

ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. 

ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 

25 
ΓΑΨΕΛΟ ΤΕΩΝΛΚΟΥ 
ΡΟΣΫΡΛΚΟΥ 

ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 3Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. 

ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. 

ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 

26,34,35 

ΩΫΟΛ ΥΓΛΕΛΝΘΣ 
(1ΑΜΕΑ με 
ντουσ,4απλά) - -    

24 ΑΡΟΚΘΚΘ 

ΓΕΝΛΚΟΣ SERVER ΣΤ ΕΞ 53 1 ΤΕΜ. 

UPS ΣΤ ΕΞ 54 1 ΤΕΜ. 

RACK ΣΤ ΕΞ 55 1 ΤΕΜ. 

31,32 
ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΟ-
ΑΣΑΝΣΕ - -     

27,30,33 ΔΛΑΔΟΜΟΛ - -     
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Β’ ΟΟΨΟΣ 

ΚΩΔ. 
ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ 

ΚΩΔ. 
ΕΞΟΠΛΙ
ΜΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΤΔ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟ 9 ΑΣΟΜΩΝ 

1,3,7,9, 
14,16,18,
21,24, 26 

ΥΡΝΟΔΫΜΑΤΛΑ 
ΜΟΝΟΚΛΛΝΑ 

(8 ΔΫΜ. +1 ΔΫΜ. 
ΑΜΕΑ + 1 ΚΟΛΤΫΝΑΣ 
ΡΟΣΫΡΛΚΟΥ 
ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ) 

ΚΛΛΝΘ - ΚΕΨΑΛΑΛ Δ ΕΞ 40 10 ΤΕΜ. 

ΞΥΛΛΝΟ ΚΟΜΟΔΛΝΟ Α ΕΞ 15 10 ΤΕΜ. 

ΞΥΛΛΝΘ ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΚΛΕΛΣΤΘ Α ΕΞ 16 11 ΤΕΜ. 

ΞΥΛΛΝΟΣ ΡΑΓΚΟΣ Α ΕΞ 17 10 ΤΕΜ. 

ΚΑΚΛΣΜΑ ΔΫΜΑΤΛΟΥ Δ ΕΞ 35 20 ΤΕΜ. 

ΓΑΨΕΛΟ ΔΫΜΑΤΛΟΥ Α ΕΞ 18 10 TEM. 

ΤΑΡΕΗΛ ΕΞΫΤΕΛΚΟΥ ΩΫΟΥ Β ΕΞ 25 6 ΤΕΜ. 

ΚΑΕΚΛΑ ΕΞΫΤΕΛΚΟΥ ΩΫΟΥ Β ΕΞ 36 12 ΤΕΜ. 

2,4,8,10, 
15,17,19
20,23,25 

W.C./ντουσ (ΣΕ 10 
ΔΫΜΑΤΛΑ) - -    

6 

ΓΑΨΕΛΟ 
ΡΟΣΫΡΛΚΟΥ 
ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ 

ΩΑΜΘΛΟ ΕΜΑΛΟ ΤΟΩΘΛΑΤΟ Γ ΕΞ 04 1 TEM. 

ΝΤΟΥΛΑΡΑ-ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ 3Ψ Α ΕΞ 05 1 TEM. 

ΓΑΨΕΛΟ ΜΕ ΣΥΤΑΛΕΑ Γ ΕΞ 08 1 TEM. 

ΚΑΕΚΛΑ ΓΑΨΕΛΟΥ Γ ΕΞ 31 1 TEM. 

ΚΑΚΛΣΜΑ Γ ΕΞ 29 2 TEM. 

Θ/Υ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 50 1 TEM. 

ΕΚΤΥΡΫΤΘΣ ΓΑΨΕΛΟΥ ΣΤ ΕΞ 51 1 TEM. 

33 ΚΑΚΛΣΤΛΚΟ 

ΚΑΝΑΡΕΣ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 39 2 ΤΕΜ. 

ΤΑΡΕΗΛ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 14 2 TEM. 

ΕΜΑΛΟ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Α ΕΞ 19 1 ΤΕΜ. 

ΡΟΛΥΚΟΝΑ Δ ΕΞ 37 2 ΤΕΜ. 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ ΣΤ ΕΞ 56 1 ΤΕΜ. 

ΟΛΚΛΑΚΟ ΑΔΛΟΨΫΝΛΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΣΤ ΕΞ 59 1 ΤΕΜ. 

DVD PLAYER ΣΤ ΕΞ 57 1 ΤΕΜ. 

27 ΤΑΡΕΗΑΛΑ 

ΤΑΡΕΗΛ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ Α ΕΞ 12 3 ΤΕΜ. 

ΚΑΕΚΛΑ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ Γ ΕΞ 33 18 ΤΕΜ. 

28 ΚΟΥΗΛΝΑ 

ΡΑΓΚΟΣ ΚΟΥΗΛΝΑΣ Α ΕΞ 09 5,00 τρ.μ. 

ΞΥΛΛΝΑ ΝΤΟΥΛΑΡΛΑ ΚΟΥΗΛΝΑΣ ΔΑΡΕΔΟΥ Α ΕΞ 10 
4,50 m

2
 

όψθσ 

ΞΥΛΛΝΑ ΝΤΟΥΛΑΡΛΑ ΚΟΥΗΛΝΑΣ ΤΟΛΩΟΥ 
ΚΕΜΑΣΤΑ Α ΕΞ 11 

4,50 m
2
 

όψθσ 

ΪΥΓΕΛΟ Λ ΕΞ 65 1 ΤΕΜ. 
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ΚΩΔ. 
ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ 

ΚΩΔ. 
ΕΞΟΠΛΙ
ΜΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΚΟΥΗΛΝΑ Λ ΕΞ 66 1 ΤΕΜ. 

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ Λ ΕΞ 67 1 ΤΕΜ. 

29 ΑΡΟΚΘΚΘ - -    

13 ΩΫΟΣ ΕΛΣΟΔΟΥ - -    

30,31 
ΚΛΛΜΑΚ/ΣΛΟ-
ΑΣΑΝΣΕ - -    

5,11,12, 
22,32 ΔΛΑΔΟΜΟΛ ΞΥΛΛΝΟ ΕΜΑΛΟ - ΛΛΝΟΚΘΚΘ Α ΕΞ 20 

9,50 m
2
 

όψθσ 

 

ΚΩΔ. 
ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ 

ΚΩΔ. 
ΕΞΟΠΛΙ
ΜΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΤΔ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 4 ΔΩΜΑΣΙΩΝ 

1,3,4,5 

ΥΡΝΟΔΫΜΑΤΛΑ 
ΜΟΝΟΚΛΛΝΑ 

(2 ΔΫΜΑΤΛΑ) 

ΚΛΛΝΘ - ΚΕΨΑΛΑΛ Δ ΕΞ 40 4 ΤΕΜ. 

ΞΥΛΛΝΟ ΚΟΜΟΔΛΝΟ Α ΕΞ 15 4 ΤΕΜ. 

ΞΥΛΛΝΘ ΝΤΟΥΛΑΡΑ ΚΛΕΛΣΤΘ Α ΕΞ 16 5 ΤΕΜ. 

ΞΥΛΛΝΟΣ ΡΑΓΚΟΣ Α ΕΞ 17 4 ΤΕΜ. 

ΚΑΚΛΣΜΑ ΔΫΜΑΤΛΟΥ Δ ΕΞ 35 8 ΤΕΜ. 

ΓΑΨΕΛΟ ΔΫΜΑΤΛΟΥ Α ΕΞ 18 4 ΤΕΜ. 

ΤΑΡΕΗΛ ΕΞΫΤΕΛΚΟΥ ΩΫΟΥ Β ΕΞ 25 3 ΤΕΜ. 

ΚΑΕΚΛΑ ΕΞΫΤΕΛΚΟΥ ΩΫΟΥ Β ΕΞ 36 6 ΤΕΜ. 

2,7 W.C./ντουσ (2 ΩΫΟΛ) -    

10 
ΚΑΚΛΣΤΛΚΟ ΚΑΛ 
ΤΑΡΕΗΑΛΑ 

ΚΑΝΑΡΕΣ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 39 1 ΤΕΜ. 

ΤΑΡΕΗΛ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Δ ΕΞ 14 1 TEM. 

ΕΜΑΛΟ ΚΑΚΛΣΤΛΚΟΥ Α ΕΞ 19 1 ΤΕΜ. 

ΤΑΡΕΗΛ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ Α ΕΞ 12 1 ΤΕΜ. 

ΚΑΕΚΛΑ ΤΑΡΕΗΑΛΑΣ Γ ΕΞ 33 6 ΤΕΜ. 

ΤΘΛΕΟΑΣΘ ΣΤ ΕΞ 56 1 ΤΕΜ. 

DVD PLAYER ΣΤ ΕΞ 57 1 ΤΕΜ. 

ΟΛΚΛΑΚΟ ΑΔΛΟΨΫΝΛΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΣΤ ΕΞ 59 1 ΤΕΜ. 

9 ΚΟΥΗΛΝΑ 

ΡΑΓΚΟΣ ΚΟΥΗΛΝΑΣ Α ΕΞ 09 3,00 τρ.μ. 

ΞΥΛΛΝΑ ΝΤΟΥΛΑΡΛΑ ΚΟΥΗΛΝΑΣ ΔΑΡΕΔΟΥ Α ΕΞ 10 
3,50 m

2
 

όψθσ 

ΞΥΛΛΝΑ ΝΤΟΥΛΑΡΛΑ ΚΟΥΗΛΝΑΣ ΤΟΛΩΟΥ 
ΚΕΜΑΣΤΑ Α ΕΞ 11 

3,50 m
2
 

όψθσ 

ΪΥΓΕΛΟ Λ ΕΞ 65 1 ΤΕΜ. 
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ΚΩΔ. 
ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ 

ΚΩΔ. 
ΕΞΟΠΛΙ
ΜΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΚΟΥΗΛΝΑ Λ ΕΞ 66 1 ΤΕΜ. 

ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΡΛΑΤΫΝ Λ ΕΞ 67 1 ΤΕΜ. 

8 ΑΡΟΚΘΚΘ - -     

12 ΑΣΑΝΣΕ - -     

6,11 ΔΛΑΔΟΜΟΛ - -     

 

 

ΚΩΔ. 
ΧΩΡΟΤ ΟΝΟΜΑΙΑ ΧΩΡΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔ 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 

   

ΤΘΛΕΨΫΝΛΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ ΣΤ ΕΞ 63 20 TEM. 

ΛΕΥΚΑ ΕΛΔΘ- ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΔΫΜΑΤΛΫΝ Δ ΕΞ 68 ΑΡΟΚΟΡΘ 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

     
  

 

Α.Σ. Ομάδερ  -  Πεπιγπαθή 
Κωδικόρ 

Δξοπλιζμ. 
Μονάδα 

μεηπ. 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
μονάδαρ 

Γαπάνη 
Μεπική 

Γαπάνη 
Ολική 

  Α. ΞΤΛΗΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ           

Α01 Ξύιηλν Βάζξν ΔΞ 01 ηεκ 1,00 1560,00 1560,00   

Α02 Νηνπιάπα - βηβιηνζήθε 2Φ ΔΞ 05 ηεκ 6,00 1040,00 6240,00   

Α03 Νηνπιάπα - βηβιηνζήθε 3Φ ΔΞ 05 ηεκ 6,00 1560,00 9360,00   

Α04 Ξύιηλα ληνπιάπηα θνπδίλαο δαπέδνπ ΔΞ 10 m2 όςεο 8,00 364,00 2912,00   

Α05 Ξύιηλα ληνπιάπηα θνπδίλαο ηνίρνπ θξεκαζηά ΔΞ 11 m2 όςεο 8,00 325,00 2600,00   

Α06 Σξαπέδη ηξαπεδαξίαο ΔΞ 12 ηεκ 5,00 780,00 3900,00   

Α07 Ξύιηλν θνκνδίλν ΔΞ 15 ηεκ 16,00 351,00 5616,00   

Α08 Ξύιηλε ληνπιάπα θιεηζηή ΔΞ 16 ηεκ 17,00 1105,00 18785,00   

Α09 Ξύιηλνο πάγθνο ΔΞ 17 ηεκ 15,00 585,00 8775,00   

Α10 Γξαθείν δσκαηίνπ ΔΞ 18 ηεκ 14,00 715,00 10010,00   

Α11 Δξκάξην θαζηζηηθνύ ΔΞ 19 ηεκ 2,00 780,00 1560,00   

Α12 Πάγθνο θνπδίλαο ΔΞ 09 ηξ.κ. 8,00 130,00 1040,00   

Α13 Ξύιηλν εξκάξην - ιηλνζήθε ΔΞ 20 m2 όςεο 9,50 390,00 3705,00 76.063,00 

  Β. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ           

Β01 Ξύιηλα παγθάθηα ΔΞ 21 ηεκ 7,00 390,00 2730,00   

Β02 Καξέθια εμσηεξηθνύ ρώξνπ ΔΞ 36 ηεκ 18,00 117,00 2106,00   

Β03 Σξαπέδη εμσηεξηθνύ ρώξνπ ΔΞ 25 ηεκ 9,00 189,00 1701,00 6.537,00 

  Γ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ           

Γ01 Ξύιηλν εξκάξην νπηηθναθνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ ΔΞ 02 ηεκ 1,00 650,00 650,00   

Γ02 Υακειό εξκάξην ΔΞ 03 ηεκ 7,00 845,00 5915,00   

Γ03 Υακειό εξκάξην ηξνρήιαην ΔΞ 04 ηεκ 18,00 585,00 10530,00   

Γ04 Σξαπέδη εξγαζίαο ΔΞ 06 ηεκ 12,00 715,00 8580,00   

Γ05 Σξαπεδη ζπζθέςεσλ ΔΞ 07 ηεκ 2,00 1560,00 3120,00   

Γ06 Γξαθείν κε ζπξηαξηέξα ΔΞ 08 ηεκ 11,00 1170,00 12870,00   

Γ07 Γξαθείν reception ΔΞ 13 ηεκ 2,00 3250,00 6500,00   

Γ08 Κηλεηό θάζηζκα ΔΞ 28 ηεκ 100,00 143,00 14300,00   

Γ09 Κάζηζκα ΔΞ 29 ηεκ 22,00 234,00 5148,00   

Γ10 Κάζηζκα ζπζθέςεσλ ΔΞ 30 ηεκ 18,00 273,00 4914,00   

Γ11 Καξέθια γξαθείνπ ΔΞ 31 ηεκ 51,00 390,00 19890,00   

Γ12 Καξέθια ηξαπεδαξίαο ΔΞ 33 ηεκ 30,00 195,00 5850,00 98.267,00 

  Γ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ           

Γ01 Σξαπέδη θαζηζηηθνύ ΔΞ 14 ηεκ 6,00 715,00 4290,00   

Γ02 Καξέθια ραιαξσζεο ΔΞ 34 ηεκ 1,00 871,00 871,00   

Γ03 Κάζηζκα δσκαηίνπ ΔΞ 35 ηεκ 30,00 260,00 7800,00   

Γ04 Πνιπζξόλα ΔΞ 37 ηεκ 2,00 390,00 780,00   

Γ05 Καλαπέο ΔΞ 38 ηεκ 4,00 1430,00 5720,00   

Γ06 Καλαπέο θαζηζηηθνύ ΔΞ 39 ηεκ 3,00 2600,00 7800,00   
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

     
  

 

Α.Σ. Ομάδερ  -  Πεπιγπαθή 
Κωδικόρ 

Δξοπλιζμ. 
Μονάδα 

μεηπ. 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
μονάδαρ 

Γαπάνη 
Μεπική 

Γαπάνη 
Ολική 

Γ07 Κιίλε - θεθαιάξη ΔΞ 40 ηεκ 16,00 1690,00 27040,00   

Γ08 Λεπθά είδε, ινηπόο εμνπιηζκόο δσκαηίσλ ΔΞ 68 θ.α 1,00 15150,00 15150,00 69.451,00 

  Δ. ΔΗΓΗΚΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ           

Δ01 Αλνηρηά κεηαιιηθά ξάθηα DEXION ΔΞ 22 ηεκ 15,00 156,00 2340,00   

Δ02 Δηδηθέο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο (ηζηόο ζεκαίαο) ΔΞ 26 ηεκ 1,00 1300,00 1300,00   

Δ03 Πηλαθίδεο κεηαιιηθέο ΔΞ 27 m2 2,48 975,00 2418,00 6.058,00 

  Σ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ Ζ/Τ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΩΝ           

Σ01 Projector ΔΞ 49 ηεκ 4,00 700,00 2800,00   

Σ02 Ζ/Τ γξαθείνπ ΔΞ 50 ηεκ 24,00 1150,00 27600,00   

Σ03 Δθηππσηήο γξαθείνπ ΔΞ 51 ηεκ 10,00 230,00 2300,00   

Σ04 Φσηνηππηθό κεράλεκα ΔΞ 52 ηεκ 1,00 1450,00 1450,00   

Σ05 Γεληθόο sesrver ΔΞ 53 ηεκ 1,00 4550,00 4550,00   

Σ06 UPS ΔΞ 54 ηεκ 1,00 600,00 600,00   

Σ07 RACK ΔΞ 55 ηεκ 1,00 676,00 676,00   

Σ08 Σειεόξαζε ΔΞ 56 ηεκ 3,00 1060,00 3180,00   

Σ09 DVD player ΔΞ 57 ηεκ 2,00 105,00 210,00   

Σ10 ηεξενθσληθό ξαδηνθσληθό ζπγθξόηεκα ΔΞ 58 ηεκ 1,00 15600,00 15600,00   

Σ11 Οηθηαθό ξαδηνθσληθό ζπγθξόηεκα ΔΞ 59 ηεκ 2,00 585,00 1170,00   

Σ12 Σειεθσληθό θέληξν ΔΞ 60 ηεκ 1,00 1820,00 1820,00   

Σ13 πζθεπέο ηειεθσληθνύ θέληξνπ ΔΞ 61 ηεκ 2,00 390,00 780,00   

Σ14 πζθεπή FAX ΔΞ 62 ηεκ 1,00 299,00 299,00   

Σ15 Σειεθσληθή ζπζθεπή ΔΞ 63 ηεκ 20,00 208,00 4160,00 67.195,00 

  Ε. ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΑ- ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ - ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ           

Ε01 Μεηαιιηθέο ηκαηηνζήθεο απνδπηεξίσλ ΔΞ 23 ηεκ 6,00 1500,00 9000,00   

Ε02 Δξκάξην κεραλήο θαθέ ΠΑΡ.01 ηεκ 1,00 1400,00 1400,00   

Ε03 Φπγείν πάγθνο ζπληήξεζεο 1000x700x870 ΠΑΡ.02 ηεκ 1,00 3250,00 3250,00   

Ε04 Πνηεξηέξα αλνμείδσηε ΠΑΡ.03 ηεκ 1,00 1560,00 1560,00   

Ε05 Δξκάξην λεξνρύηεο πιπληήξην ΠΑΡ.04 ηεκ 1,00 1200,00 1200,00   

Ε06 Δξκάξην 600x500x870 ΠΑΡ.05 ηεκ 1,00 767,00 767,00   

Ε07 Δξκάξην ζπξηαξηέξα ΠΑΡ.06 ηεκ 1,00 600,00 600,00   

Ε08 Φπγείν πάγθνο ζπληήξεζεο 2350x700x680 ΠΑΡ.07 ηεκ 1,00 2850,00 2850,00   

Ε09 Δπηηνίρην εξκάξην ΠΑΡ.08 ηεκ 1,00 680,00 680,00   

Ε10 Πάγθνο αλνμείδσηνο ΠΑΡ.09 ηεκ 1,00 222,00 222,00   

Ε11 Δπηηξαπέδηα θξηηέδα δηπιή πγξαεξίνπ  ΠΑΡ.10 ηεκ 1,00 1550,00 1550,00   

Ε12 Δπηηξαπέδηα θνπδίλα κε ηέζζεξηο εζηίεο ειεθηξηθή ΠΑΡ.11 ηεκ 1,00 1500,00 1500,00   

Ε13 Δπηηξαπέδην grill κόλν πγξαεξίνπ λεξνύ ΠΑΡ.12 ηεκ 1,00 740,00 740,00   

Ε14 Δπηηξαπέδηα καθαξνληέξα κνλή ειεθηξηθή ΠΑΡ.13 ηεκ 1,00 888,00 888,00   

Ε15 Μεραλή, θαινύπη, μεξαληήξην δπκαξηθώλ ΠΑΡ.14 ηεκ 1,00 8470,00 8470,00   

Ε16 Λάληδα κνλή ΠΑΡ.15 ηεκ 1,00 610,00 610,00   

Ε17 Δξκάξην 900x700x870 ΠΑΡ.16 ηεκ 1,00 495,00 495,00   

Ε18 Δξκάξην 1000x700x870 ΠΑΡ.17 ηεκ 1,00 500,00 500,00   

Ε19 Δπηηνίρην δηπιό ξάθη 1900x350 ΠΑΡ.18 ηεκ 1,00 270,00 270,00   
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

     
  

 

Α.Σ. Ομάδερ  -  Πεπιγπαθή 
Κωδικόρ 

Δξοπλιζμ. 
Μονάδα 

μεηπ. 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
μονάδαρ 

Γαπάνη 
Μεπική 

Γαπάνη 
Ολική 

Ε20 Φνύξλνο επηηξαπέδηνο ειεθηξηθόο ΠΑΡ.19 ηεκ 1,00 2600,00 2600,00   

Ε21 Φπθηηθόο ζάιακνο ζπληήξεζεο - θαηάςπμε ΠΑΡ.20 ηεκ 1,00 7670,00 7670,00   

Ε22 Φπγείν πάγθνο ζπληήξεζεο ΠΑΡ.21 ηεκ 1,00 2850,00 2850,00   

Ε23 Δξκάξην πάγθνο ΠΑΡ.22 ηεκ 1,00 183,00 183,00   

Ε24 ηξνρήιαηνο θάδνο ΠΑΡ.23 ηεκ 2,00 182,00 364,00   

Ε25 επηηξαπέδην ξάθη ΠΑΡ.24 ηεκ 1,00 377,00 377,00   

Ε26 ηξαπέδη παξαιαβήο ΠΑΡ.25 ηεκ 1,00 630,00 630,00   

Ε27 ύζηεκα απαγσγήο νζκώλ ΠΑΡ.26 ηεκ 1,00 4550 4550,00  

Ε28 Φνύξλνο θεξακηθώλ ΠΑΡ.27 ηεκ 1,00 3200 3200,00  

Ε29 Δμνπιηζκόο εζηηαηνξίνπ - θνπδίλαο ΠΑΡ.28 θ.α 1,00 3200 3200,00 62.176,00 

  Ζ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ           

Ζ01 ηαηηθό πνδήιαην ΔΞ 41 ηεκ 2,00 700,00 1400,00   

Ζ02 Πνιύδπγν ηνίρνπ μύιηλν ΔΞ 42 ηεκ 1,00 400,00 400,00   

Ζ03 πζθεπή θσπειαζίαο ΔΞ 43 ηεκ 1,00 700,00 700,00   

Ζ04 ηξώκα δαπέδνπ ΔΞ 44 ηεκ 1,00 95,00 95,00 2.595,00 

  Θ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ           

Θ01 Φηάιε νμπγόλνπ ΔΞ 45 ηεκ 1,00 290,00 290,00   

Θ02 Μεηαιιηθή θιίλε αζζελνύο ΔΞ 46 ηεκ 1,00 625,00 625,00   

Θ03 Μεηαιιηθό ληνπιάπη ηαηξηθώλ αληηθεηκέλσλ ΔΞ 47 ηεκ 1,00 420,00 420,00   

Θ04 θακπό ηξνρήιαην ΔΞ 48 ηεκ 1,00 197,00 197,00 1.532,00 

  Η. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ           

Η01 Πιπληήξην - ζηεγλσηήξην ΔΞ 64 ηεκ 2,00 912,00 1824,00   

Η02 Φπγείν ΔΞ 65 ηεκ 2,00 950,00 1900,00   

Η03 Κνπδίλα ΔΞ 66 ηεκ 2,00 1040,00 2080,00   

Η04 Πιπληήξην πηάησλ ΔΞ 67 ηεκ 2,00 1000,00 2000,00 7.804,00 

  Κ. ΟΥΖΜΑΣΑ           

Κ01 Όρεκα tour van OX 1 ηεκ 2,00 34400,00 68800,00 68.800,00 

   ύνολο εξοπλιζμού     466.478,00 

   Φ.Π.Α. 23% 
  

107.289,94 

   Σειηθό πνζό 
  

573.767,94 

   ηξνγγύιεπζε 
  

0,86 

   ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   573.768,80 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

Οι παρακάτω όροι ςε ςυνδυαςμό με τουσ Ειδικοφσ όρουσ είναι απαράβατοι, ιςχφουν για όλα τα 
προσ προμικεια είδθ και θ μθ ςυμμόρωωςθ ζςτω και με ζνα από αυτοφσ κα ζχει ςαν ςυνζπεια τον 
αποκλειςμό των προςωορϊν. Ο κάκε υποψιωιοσ οικονομικόσ ωορζασ καλείται να τεκμθριϊςει τα 
αναωερόμενα. 

Θ Ρρομικεια, Καταςκευι, Εγκατάςταςθ και Συντιρθςθ των ειδϊν κα γίνει ςφμωωνα με: 

α. Τθν ιςχφουςα Ελλθνικι Νομοκεςία 

β. Τα υπάρχοντα Ελλθνικά Ρρότυπα (ΕΛΟΤ) 

γ. Τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (ΕΝ) 

δ. Τα Διεκνι Ρρότυπα (ΛSΟ) 

ε. Τα Εκνικά Ρρότυπα των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (DIN, BS, ΕΚΕΒΥΛ, κλπ.). 

Επίςθσ, τα παραπάνω ιςχφουν και όςον αωορά: 

1. Τα Ροιοτικά Συςτιματα και τισ Μεκόδουσ ποιοτικισ εξαςωάλιςθσ ςτθν Ραραγωγι, Εγκατάςταςθ 
και Συντιρθςθ μετά τθν πϊλθςθ των διαωόρων ειδϊν . 

2. Τισ βαςικζσ Ρροδιαγραωζσ Αςωάλειασ για τουσ χριςτεσ των ειδϊν. 

3. Τισ βαςικζσ Ρροδιαγραωζσ Διαςτάςεων (γενικϊν και επί μζρουσ) των διαωόρων ειδϊν. 

4. Τισ απαιτιςεισ Ρυραςωάλειασ (αναωλεξιμότθτα, μετάδοςθ ωλόγασ, κλπ.) των 
χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν . 

Ο τρόποσ καταςκευισ των ειδϊν και τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα εξαςωαλίηουν τθν: 

- Λειτουργικότθτα και τθν αςωαλι χριςθ τουσ. 

- Αντοχι ςε ωορτίςεισ και ωκορζσ κάκε είδουσ κατά τθν προβλεπόμενθ χριςθ τουσ. 

- Άρτια εμωάνιςθ εμωανϊν και αωανϊν ςτοιχείων, ςυναρμογϊν, υλικϊν και απολιξεων (Ρερίοπτα 
είδθ).  

Πλα τα είδθ κα είναι ςυναρμολογοφμενα ϊςτε να εξαςωαλίηεται: 

- Εφκολθ μεταωορά 

- Μείωςθ χϊρων αποκικευςθσ και 

- Δυνατότθτα αντικατάςταςθσ (ςε περίπτωςθσ ωκοράσ) τμιματοσ μόνον του είδουσ. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν τα είδθ τα οποία λόγω τθσ χριςθσ τουσ (π.χ. κάδοι απορριμμάτων, λευκζσ 
ςυςκευζσ, οχιματα κλπ) δεν πρζπει να είναι ςυναρμολογοφμενα. 

Θ τυχόν αναωορά ςε ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ του εμπορίου κακϊσ και θ τυχόν εμωάνιςθ 
ωωτογραωικϊν/ ςχθματικϊν απεικονίςεων, γίνεται με ςκοπό τον κακοριςμό ενόσ 
αντιπροςωπευτικοφ ολοκλθρωμζνου δείγματοσ, που περιλαμβάνει τα ελάχιςτα χαρακτθριςτικά που 
απαιτοφνται από το ςχετικό τεφχοσ των Ειδικϊν Πρων. Θ ωωτογραωικι απεικόνιςθ δεν αποτελεί 
δζςμευςθ. 

Τα είδθ κα πρζπει να είναι βιομθχανικισ ςειράσ, δοκιμαςμζνα ςε μαηικι παραγωγι, κακϊσ και ςτθν 
χριςθ τουσ ςε χϊρουσ μεγάλθσ επιςκεψιμότθτασ, εκτόσ από εκείνα τα είδθ που αναωζρονται ςε 
custom καταςκευι. 

Οι χρωματιςμοί κα επιλεγοφν κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν υπθρεςία. 

Για όλα τα είδθ μπορεί να ηθτθκεί δείγμα. 

Στθν τιμι προςωοράσ του προμθκευτι ςυμπεριλαμβάνεται και το κόςτοσ μεταωοράσ και 
εγκατάςταςθσ των ειδϊν ςτο χϊρο που αναωζρεται ςτθν παροφςα τεχνικι ζκκεςθ. 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ενθμζρωςθ - επίδειξθ του προςωπικοφ που κα του υποδειχκεί. 

Ο προςωερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει: 

 Να είναι ςφμωωνοσ με τα πρότυπα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EN -European Norms),  

 Να ωζρει το ςιμα CE όπου απαιτείται από τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και τθν εν ιςχφ 
νομοκεςία, 

 Να διακζτει το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό (διλωςθ ςυμμόρωωςθσ CE), 

 Να πλθροί όλεσ τισ προδιαγραωζσ αςωάλειασ και υγείασ, ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα 
Ελλθνικι Νομοκεςία.  

Οι προςωζροντεσ ςυνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαηί με τθν τεχνικι τουσ προςωορά, ανάλογα με 
τθν κατθγορία του προϊόντοσ, πιςτοποιθτικά κοινοποιθμζνων Οργανιςμϊν, δθλϊςεισ 
ςυμμόρωωςθσ, εκκζςεισ ι άλλα ανάλογα ζγγραωα, από τα οποία πιςτοποιείται, θ απόλυτθ 
καταλλθλότθτα και αςωάλεια των προςωερόμενων ειδϊν για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται 
και γενικά θ ςυμμόρωωςθ του καταςκευαςτι προσ τισ διατάξεισ τθσ κοινοτικισ οδθγίασ ι των 
κοινϊν υπουργικϊν αποωάςεων με τισ οποίεσ εναρμονίςτθκε θ ελλθνικι νομοκεςία. 

Κα προςκομιςκεί επίςθσ διλωςθ ότι τα είδθ κακϊσ και τα μζρθ αυτϊν είναι καινοφργια και 
αμεταχείριςτα.  

Απαραίτθτθ με τθν παράδοςθ του είδουσ θ κατάκεςθ του εγχειριδίου χριςθσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
και εγχειριδίου χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, όπου απαιτείται με βάςθ 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ πρζπει να παραδοκεί ζτοιμο (πχ. προεγκατεςτθμζνο λειτουργικό 
ςφςτθμα), παραμετροποιιμενο (π.χ. εγκατάςταςθ DOS και ελλθνικϊν 928 ςτουσ εκτυπωτζσ) και να 
λειτουργεί πλιρωσ. Επίςθσ, κα πρζπει να ςυνοδεφεται με τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό (πχ. 
τροωοδοςίεσ, άλλα καλϊδια, κλπ), το λογιςμικό εγκατάςταςθσ (CDs, άδειεσ χριςθσ, οδθγοί 
εγκατάςταςθσ, κλπ) ςε θλεκτρονικι μορωι και τθν απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ (εγχειρίδια χριςθσ, 
γραπτζσ εγγυιςεισ, κλπ), όπωσ αυτά επιςιμωσ παρζχονται από τον καταςκευαςτι και όπου 
απαιτείται. Διευκρινίηεται ότι, όλα τα ανωτζρω κα αωοροφν ςε κάκε ςυςκευι και κα είναι πλιρωσ 
ενθμερωμζνα. Ο προμθκευτισ που κα επιλεγεί οωείλει να εγκαταςτιςει όλα τα ανωτζρω ςε χϊρο 
που κα του υποδείξει θ υπθρεςία. 

Απαραίτθτθ θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ όπου αυτό απαιτείται, θ οποία κα παρζχεται για όςο 
διάςτθμα κρικεί απαραίτθτο από τθν υπθρεςία. 

Τζλοσ, ειδικότερα για τον εξοπλιςμό που τον αωορά, κα ιςχφουν και οι προδιαγραωζσ/απαιτιςεισ 
που αναωζρονται ςτα ακόλουκα: 

 ΥΑ Η3-5430 (ΨΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανϊτατο όριο ωορμαλδεψδθσ για τα ζπιπλα, 
διακοςμθτικά αντικείμενα και πρϊτεσ φλεσ αυτϊν ςφνκετθσ ςυγκολλθμζνθσ ξυλείασ -
Μετανάςτευςθ οριςμζνων ςτοιχείων από παιδικά ζπιπλα -Επιτροπι Επίπλου». 

 ΥΑ Η3-818 (ΨΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογοσ ΕΛΟΤ/ΕΝ προτφπων - Απαιτιςεισ αςωάλειασ 
και επιςιμανςθσ για τα αντικείμενα παιδικισ ωροντίδασ και τον παιδικό εξοπλιςμό». 

 Ππου, ςτα κείμενα των τεχνικϊν προδιαγραωϊν, υπάρχει αναωορά ςθμάτων, διπλωμάτων 
ευρεςιτεχνίασ ι τφπων, κακϊσ και θ αναωορά οριςμζνθσ παραγωγισ ι προζλευςθσ, νοείται 
και το «ι το ιςοδφναμο». 

 Οι διαςτάςεισ των επίπλων κα ζχουν ανοχι το πολφ 5-10 εκατοςτά, επειδι οι χϊροι ςτουσ 
οποίουσ κα τοποκετθκοφν, ζχουν αυςτθρά ςυγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ. 

 Οι χρωματιςμοί όλων των επιωανειϊν όπου δεν αναωζρονται κα γίνουν με υπόδειξθ τθσ 
υπθρεςίασ. Τα ζπιπλα που κα τοποκετθκοφν ςτο κτίριο και ιδιαίτερα ςτουσ ίδιουσ χϊρουσ, 
κα πρζπει να είναι τθσ ίδιασ αιςκθτικισ (χρωματικισ, ςτυλ, κλπ). 
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 Τα μεταλλικά ςτοιχεία επιπλοποιίασ εςωτερικοφ χϊρου (όπου δεν αναωζρεται) κα είναι 
βαμμζνα με θλεκτροςτατικι βαωι ποφδρασ ςτουσ 200ο C και κα ζχουν υποςτεί 
αντιοξειδωτικι επεξεργαςία. 

 Κατά τθν εγκατάςταςθ και τοποκζτθςθ όλων των ειδϊν κα πρζπει να λθωκεί μζριμνα ϊςτε 
να μθν προκλθκοφν ωκορζσ. Σε περίπτωςθ που προκλθκοφν, ο ανάδοχοσ προμθκευτισ 
προκειμζνου να αποπλθρωκεί κα πρζπει να τισ ζχει αποκαταςτιςει. 

 Θ ακριβισ τοποκζτθςθ των ειδϊν κα γίνει κακ’ υπόδειξθ τθσ υπθρεςίασ. 

 Ο μειοδότθσ υποχρεοφται εκτόσ από τα παραπάνω αναωερόμενα, να προςκομίςει τθν 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον ζνα χρόνο από τθν εγκατάςταςι των ειδϊν 
εκτόσ εάν (ι όπωσ) αναγράωεται διαωορετικά ςτουσ ειδικοφσ όρουσ. 

 Οι εργαςίεσ, τα υλικά, οι κάκε είδουσ ςυςκευζσ και μθχανιματα που περιλαμβάνονται ςτο 
παράρτθμα αυτό, κα πρζπει κατ' ελάχιςτον να πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ και να είναι 
ςφμωωνα με τα πρότυπα, Ευρωπαϊκά, Ελλθνικά ι Διεκνι, όπωσ αυτά ιςχφουν, 
ςυμπλθρωμζνα ι και τροποποιθμζνα. 

 Από τουσ Κανονιςμοφσ και Ρρότυπα για τισ ομάδεσ ΣΤ, Η, Θ, Λ, κυριότερα είναι τα ακόλουκα, 
με ςειρά ιςχφοσ ςε περίπτωςθ αντιωάςεων, που κα κακορίηεται κατά περίπτωςθ από τον 
Εργοδότθ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του: 

o ΕΛΟΤ ΕΝ 50081.01 Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα - Γενικό πρότυπο εκπομπισ.-
Κατθγορία γενικοφ προτφπου - Μζροσ 1: Ρεριβάλλον οικιακό, επαγγελματικό και 
περιβάλλον βιοτεχνίασ. 

o ΕΛΟΤ ΕΝ 55014 Πρια και μζκοδοι μζτρθςθσ των χαρακτθριςτικϊν 
ραδιοπαρεμβολϊν οικιακϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, ωορθτϊν εργαλείων και 
παρόμοιων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 

o ΕΛΟΤ ΕΝ 55011 Πρια και μζκοδοι μετριςεωσ των χαρακτθριςτικϊν των 
ραδιοπαρεμβολϊν από βιομθχανικζσ, επιςτθμονικζσ και ιατρικζσ ςυςκευζσ 
ραδιοςυχνότθτασ. 

o ΕΛΟΤ ΕΝ 55013 Πρια και μζκοδοι μετριςεωσ των χαρακτθριςτικϊν των 
ραδιοπαρεμβολϊν από δζκτεσ ραδιοωωνίασ και τθλεόραςθσ και ςυναωείσ 
ςυςκευζσ. 

o ΕΛΟΤ ΕΝ 55022 Πρια και μζκοδοι μζτρθςθσ TUV χαρακτθριςτικϊν 
ραδιοπαρεμβολϊν εξοπλιςμοφ τεχνολογίασ πλθροωοριϊν. 

o ΕΛΟΤ ΕΝ 60439.01 Θλεκτρικοί πίνακεσ χαμθλισ τάςθσ - Μζροσ 1 : Απαιτιςεισ για 
πίνακεσ που ζχουν υποςτεί δοκιμι τφπου και μερικι δοκιμι τφπου. 

o ΕΛΟΤ ΕΝ 60950 Αςωάλεια εξοπλιςμοφ τεχνολογίασ πλθροωοριϊν 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ γραωείου. 

o 78/23/EWG Οδθγία χαμθλισ τάςθσ 89/336/EWG Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα. 
Κινθματογραωικϊν Αικουςϊν ISO 296 THX Sound System Manual. 

Χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν : 

ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Θ, Κ, Λ:  

Ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υπογραωι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ για τα είδθ των 
ανωτζρω ομάδων.  

ΟΜΑΔΑ Η: 

Ζωσ ςαράντα πζντε (45) εργάςιμεσ μζρεσ. 
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ΟΜΑΔΑ Κ: 

Ζωσ εξιντα (60) εργάςιμεσ μζρεσ. 

εκτόσ αν αναωζρεται διαωορετικά ςε κάποιο κωδικό. 

Ο κάκε προμθκευτισ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ βάςει του προτφπου EN ISO- 9001:2000. 
Να κατατεκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ CPV 

ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Ε ΟΜΑΔΑ Σ 
39120000-9 39110000-6 39141100-3 39143300-9 39131000-9 30000000-9 

39141000-2 39113300-0 39153000-9 39113100-8 39131100-0 30121410-0 

39143300-9 

 

39120000-9 39113200-9 31523200-0 30121100-4 

39130000-2 39156000-0 39143110-0 31523000-8 30200000-1 

39000000-2 39111000-3 39143000-6 

 

30231000-7 

39143122-7 39142000-9 39515000-5 30232110-8 

39143200-8 39000000-2 39514000-8 31154000-0 

39151200-7 39110000-6 39511100-8 32300000-6 

39122200-5 39111100-4 39512000-4 38652120-7 

39141300-5 39112000-0 39512100-5 32552000-7 

44521140-1 39112100-1 39512200-6 32552310-3 

 

39113000-7 39512300-7 48822000-6 

39113100-8 39512400-8 48900000-7 

39113300-0 39512500-9 

 
39122000-3 37414100-4 

39141300-5 39113700-4 

44521140-1  

 

ΟΜΑΔΑ Ζ ΟΜΑΔΑ Η ΟΜΑΔΑ Θ ΟΜΑΔΑ Ι ΟΜΑΔΑ Κ 

39141300-5 37420000-8 33157200-7 39711361-7 34115200-8 

44521140-1 37421000-5 33192100-3 39710000-2 

 

39221000-7 37441300-4 33192300-5 39713210-8 

39312000-2 37441400-5 

 

39713100-4 

39314000-6 37440000-4 

 

39711110-3 

 

39711360-0 

39711361-7 

39714110-4 

42214100-0 

42214110-3 

42215300-9 

44613600-6 

48951000-9 

39315000-3 

42513000-5 

42513210-0 

39221000-7 

39312000-2 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΟΜΑΔΑ Α ΞΤΛΙΝΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

Συμπεριλαμβάνεται θ πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ όλου του εξοπλιςμοφ κακϊσ και θ 
εργαςία και τα απαραίτθτα υλικά για τθν πλιρθ καταςκευι και τοποκζτθςθ. 

Τα  προσ  προμικεια υλικά, με ποινι απορρίψεωσ τθσ προςωοράσ κα πρζπει: 

1. Να είναι πρόςωατθσ καταςκευισ, όχι πζραν του ζτουσ. Κα είναι αμεταχείριςτα, καλαίςκθτα, 
λειτουργικά, εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ, ανκεκτικισ καταςκευισ και κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ 
Υπθρεςίασ.  

2. Να είναι εφχρθςτα, να πλθροφν διεκνείσ εργονομικοφσ κανόνεσ, να ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα που αωοροφν ςχιμα, διαςτάςεισ, τρόπο καταςκευισ και ποιότθτα υλικϊν. 

3. Να αντζχουν αποδεδειγμζνα ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ, καιρικζσ ςυνκικεσ- διαβρωτικά 
περιβάλλοντα, απότομεσ μεταβολζσ κερμοκραςίασ, υπεριϊδθ ακτινοβολία, υδάτινθ και χθμικι 
προςβολι ι και από κακι χριςθ.  

4. Να αποτελοφνται από υλικά ωιλικά ςτο περιβάλλον και να μθν περιζχουν ουςίεσ τοξικζσ και 
επιβαρυντικζσ για το ανκρϊπινο οργανιςμό. Ππου γίνεται αναωορά ςε μοριοςανίδα, αυτι Κα είναι 
καταςκευαςμζνα από μοριοςανίδα υψθλισ πίεςθσ Ε1. 

5. Να ζχουν προζλκει από διαδικαςίεσ εργαςιϊν τθσ παραγωγισ για τθν επεξεργαςία πρϊτων υλϊν 
που διεξάγονται ςφμωωνα με  

• Το ςφςτθμα ποιότθτασ ISO 9001 : 2000  

• Το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001 : 2004  

Τζλοσ, είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ (ςε ιςχφ) εωαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 για το ςχεδιαςμό, καταςκευι, επιςκευι και ςυντιρθςθ 
καταςκευϊν. 

Επιπλζον, όλα τα ξφλινα ςτοιχεία από κόντρα – πλακζ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να 
ςυμμορωϊνονται με τθν ΚΥΑ Η3-5430/22-4-2009 (ΨΕΚ 746Β/22-4-2009). Οι εκκζςεισ δοκιμϊν κα 
αωοροφν τισ πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι του ξφλινου επίπλου. 

Ειδικότερα, οι εκκζςεισ δοκιμϊν που απαιτοφνται να προςκομίςουν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ είναι: 
Για το κόντρα- πλακζ: μζγιςτο όριο εκπομπισ E1 ςφμωωνα με ΕΝ. Θ ποιότθτα ςυγκόλλθςθσ να είναι 
αποδεκτι ςφμωωνα με το ΕΝ-314-2.  

Θ όλθ καταςκευι κα ςυμμορωϊνεται με τα όρια μετανάςτευςθσ οριςμζνων ςτοιχείων, τα οποία 
κακορίηονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995, 71.3./Α1:2000. Επιςθμαίνεται ότι οι παραπάνω 
εκκζςεισ δοκιμϊν κα ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνα εργαςτιρια ςφμωωνα το άρκρο 9 του ΡΔ 
118/2007. 

Κα προςωζρεται εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν, εκτόσ αν ςτουσ επί μζρουσ κωδικοφσ αναωζρεται 
διαωορετικά. 

ΕΞ 01  ΞΤΛΙΝΟ ΒΑΘΡΟ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ 

Ενδεικτικϊν διαςτάςεων: 550cm x 450cm x 40cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Το βάκρο κα είναι από ξφλο δρυ. Ο ςκελετόσ του βάκρου κα αποτελείται από τρεισ ωορείσ, που 
ςυγκρατοφν ζνα πλαίςιο και τισ ςανίδεσ κάλυψθσ. Το πλαίςιο προεξζχει προσ τα επάνω τόςο, ϊςτε 
οι ςανίδεσ κάλυψθσ, που βιδϊνονται πάνω ςτουσ ωορείσ, να βρίςκονται μζςα ιςόπεδα. Κάκε 50 ζωσ 
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60 cm χρειάηεται ζναν τζτοιο ωορζα για τθν υποςτιριξθ των ςανίδων κάλυψθσ. Στθν πλευρά των 
550cm κα βρίςκεται ςκαλοπάτι ςε όλο το μικοσ του ςε φψοσ 20cm. 

Με προςαρμογι ϊςτε να ςπάει ςε 3 τμιματα. Γενικά θ καταςκευι κα είναι ςτζρεθ, χωρίσ τριγμοφσ, 
ςφμωωνα με τουσ κανόνεσ τθσ Τζχνθσ και τθσ τεχνικισ. 

ΕΞ 05  ΝΣΟΤΛΑΠΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Ποςότητα:  

2Φ: 6 ΤΕΜ. 

  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: 3 ΤΕΜ. 

  ΛΕΥΚΟ:  3 ΤΕΜ. 

3Φ: 6 ΤΕΜ. 

  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: 3 ΤΕΜ. 

  ΛΕΥΚΟ:  3 ΤΕΜ 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ:  

Διαςτάςεισ 2Ψ (ωφλλα): 180cm x 58cm x 190cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Διαςτάςεισ 3Ψ (ωφλλα): 270cm x 58cm x 190cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

 

 

Ρρόκειται για ντουλάπα με ςυρόμενεσ πόρτεσ ( όπωσ ενδεικτικά ωαίνεται ςτισ εικόνεσ) από 
μοριοςανίδα με εςωτερικά ράωια, ςυρόμενθ, με μθχανιςμοφσ ανοίγματοσ πορτϊν βαρζωσ τφπου, 
με προωίλ αλουμινίου, κάςωμα μελαμίνθσ λευκισ ι ζγχρωμθσ 22mm, ςφμωωνα με τισ υποδείξεισ 
του κυρίου του ζργου. 

Θ ντουλάπα - βιβλιοκικθ κα διακζτει ρυκμιηόμενα πζλματα. 

Το υλικό καταςκευισ: μοριοςανίδα (Ε1) τριϊν ςτρϊςεων επενδεδυμζνθ αμωίπλευρα από 
μελαμίνθ ςε απόχρωςθ δρυ ανοικτό 3mm. Στα εμωανι περικϊρια (ςόκορα) κα υπάρχει 
κερμοςυγκολλθμζνθ ταινία PVC πάχουσ 2 mm ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ, ενϊ ςτα μθ 
εμωανι περικϊρια (ςόκορα) το PVC κα είναι πάχουσ 0,45 mm. Το πάχοσ ςτα πλαϊνά, ςτο καπάκι, 
ςτισ πόρτεσ και ςτθν πλάτθ είναι 18mm, ενϊ ςτα ράωια, ςτισ βάςεισ 25– 30 mm, ενϊ ςτο κεωαλάρι 
30 mm. 

Τα πλαϊνά εςωτερικά ωζρουν διάτρθςθ ανά 32χιλ για τθν μετακίνθςθ των ραωιϊν κακ' φψοσ και για 
να υπάρχει θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ επιπλζον ραωιϊν αν χρειαςτεί. Το επάνω και κάτω μζροσ 
ωζρουν διάτρθςθ για τα ωυράμια ςφνδεςθσ.  
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Θ πλάτθ περιμετρικά ζχει πατοφρα ϊςτε να εωαρμόηει ςε αντίςτοιχεσ εςοχζσ -γκινιςιζσ που 
υπάρχουν ςτα πλαϊνά, ςτθν βάςθ και ςτο καπάκι βιβλιοκικθσ. Τα κινθτά ράωια κα ζχουν τθ 
δυνατότθτα να γίνονται ςτακερά αν χρειαςτεί για μεγαλφτερθ ςτακερότθτα τθσ βιβλιοκικθσ. Κα 
υπάρχουν δφο ςτθρίγματα ραωιϊν ανά πλευρά για κάκε ράωι. Τα ράωια και θ ςτιριξι τουσ κα 
ζχουν αντοχι ςε διαρκζσ ωορτίο 25kg ανά ράωι χωρίσ να εμωανίηουν ςθμαντικι παραμόρωωςθ. Τα 
ςτθρίγματα ραωιϊν είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτιματα- πφροι, τα οποία εωαρμόηουν ςε 
κατάλλθλθσ διαμζτρου τρφπεσ ςτισ εςωτερικζσ πλευρζσ των πλαϊνϊν. 

Θ πόρτα αλουμινίου κα περιλαμβάνει ενδιάμεςεσ τραβζρςεσ και ςφςτθμα ςφςωιξθσ για αποωυγι '' 
πετςικαρίςματοσ'' τθσ πόρτασ. Το μοντάριςμα τθσ πόρτασ κα είναι εφκολο και γριγορο χάρθ ςτον 
μεταλλικό ςφνδεςμο ςτθν πίςω πλευρά κάκε γωνίασ. Στον ίδιο ςφνδεςμο κα βιδϊνονται οι άνω και 
οι κάτω ρόδεσ οι οποίεσ διακζτουν ςφςτθμα οριηοντίωςθσ τθσ πόρτασ για απρόςκοπτθ και ακόρυβθ 
λειτουργία με μθχανιςμό απαλοφ κλειςίματοσ και ωρζνου. Δεν κα χρειάηεται καμία εργαςία 
(τρφπεσ, βίδεσ κλπ.) ςτα προωίλ αλουμινίου , παρά μόνο μία ίςια (90ο) κοπι των προωίλ. 

Στο κάτω μζροσ τθσ βιβλιοκικθσ κα υπάρχουν κοχλίεσ ρφκμιςθσ τθσ ζδραςθσ και οριηοντίωςθσ, 
προςαρμοςμζνοι ϊςτε να μθ μειϊνεται θ αντοχι των πλαϊνϊν και να εξαςωαλίηεται θ απόλυτα 
ςτακερι ζδραςθ των βιβλιοκθκϊν. 

Ο ςκελετόσ κα είναι από ανοδιωμζνο αλουμίνιο ωυςικοφ χρϊματοσ ειδικοφ προωίλ. Οι ςυρόμενεσ 
πόρτεσ κα είναι ενιςχυμζνο MDF με επζνδυςθ λάκα χρϊματοσ: πορτοκαλί και λευκό. 

Οι βιβλιοκικεσ κα δφνανται να είναι λυόμενεσ για τθν εφκολθ μεταωορά τουσ και τθν 
αντικατάςταςθ τμθμάτων του ςε περίπτωςθ ωκοράσ τουσ. Θ ςυναρμολόγθςθ κα γίνεται με τρόπο 
απλό: όλα τα τμιματα κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με καβίλιεσ 8Ω40 και ςυνδετικά μεταλλικά 
ωεράμια, εξαςωαλίηοντασ όμωσ τθν αντοχι και τθ απόλυτθ ςτακερότθτα. Οι καβίλιεσ κα ζχουν 
ραβδϊςεισ και θ ςφνδεςθ κα γίνεται με ςφςωιξθ μθδενικισ αντοχισ, ζτςι ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ 
απόλυτθ αντοχι. 

ΕΞ 10  ΞΤΛΙΝΑ ΝΣΟΤΛΑΠΙΑ ΚΟΤΖΙΝΑ ΔΑΠΕΔΟΤ 

Ποςότητα: 8,00 m2 όψησ 

Ερμάρια κουηίνασ δαπζδου, μθ τυποποιθμζνα, με βάκοσ 60 cm, με «κουτιά» από νοβοπάν 
ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, αμωίπλευρα επενδυμζνα με μελαμίνθ ι ωορμάικα, πάχουσ 1,0 mm, με 
τελείωμα ςε όλα τα ορατά ςόκορα από κερμοςυγκολλθμζνο PVC πάχουσ 3 mm, με ενϊςεισ των 
επιωανειϊν με ανοξείδωτεσ ξυλόβιδεσ και κόλλα, κακϊσ και με κατάλλθλεσ εντορμίεσ. Οι τρφπεσ 
που χρειάηονται κα γίνουν με ωρζηα. Θ πλάτθ του κουτιοφ προσ τον τοίχο κα καταςκευαςκεί από 
ωορμάικα πάχουσ 8 mm, τα οριηόντια (ράωια) και τα κατακόρυωα ςτακερά χωρίςματα, κα 
καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδεσ επενδυμζνεσ και ςτισ δφο επιωάνειεσ με μελαμίνθ (1 mm) 
ςυνολικοφ πάχουσ 18 ι 20 mm ανάλογα με το πλάτοσ τουσ, με περικϊριο από PVC πάχουσ 3 mm 
ςτα εμωανι ςόκορα με ςπαςμζνεσ ακμζσ. Τα ωφλλα (μονά ι διπλά) οιαςδιποτε μορωισ ι 
λειτουργίασ κα καταςκευαςτοφν από νοβοπάν με μελαμίνθ οιουδιποτε χρϊματοσ, εςωτερικά και 
εξωτερικά (min πάχοσ 1 mm), ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, με περικϊρια από PVC πάχουσ 3 mm με 
ςτρογγυλευμζνεσ ακμζσ. Τα είδθ κιγκαλερίασ περιλαμβάνουν χειρολαβζσ (πόμολα) ωφλλων και 
κρυωοφσ μεταλλικοφσ μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου διπλισ περιςτροωισ, ανοξείδωτουσ και 
ρυκμιηόμενουσ. Πλθ θ καταςκευι κα ςτθρίηεται ςε ρυκμιηόμενα πζλματα πάνω ςε πλαςτικό προωίλ 
(ι ελαςτικζσ λωρίδεσ) για τθν προςταςία τουσ από τθν υγραςία με κουμπωτι μπάηα φψουσ 125 mm 
από νοβοπάν με επζνδυςθ μελαμίνθσ πάχουσ 1,0 mm. 

Συρτάρια για κουηινοντοφλαπα επιωάνειασ ζωσ 0,20 m2, οιουδιποτε ςχεδίου και διαςτάςεων, μθ 
εμωανι, καλυπτόμενα από ωφλλο ντουλαπιοφ με πλαίςιο από τεμάχια λευκισ ξυλείασ πάχουσ 16 
mm επενδυμζνα με μελαμίνθ περαςτά και κολλθτά με οπζσ ι τομζσ ςτο «πρόςωπο» ι χειρολαβζσ 
και με πυκμζνα από μοριοςανίδα (hard board), επενδυμζνθ με μελαμίνθ περαςτι και κολλθτι και 
με οδθγοφσ λειτουργίασ του ςυρταριοφ μεταλλικοφσ απλοφσ. 
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ΕΞ 11  ΞΤΛΙΝΑ ΝΣΟΤΛΑΠΙΑ ΚΟΤΖΙΝΑ ΣΟΙΦΟΤ ΚΡΕΜΑΣΑ 

Ποςότητα: 8,00 m2 όψησ 

Ερμάρια κουηίνασ τοίχου κρεμαςτά, μθ τυποποιθμζνα, με βάκοσ 35 cm, διάταξθσ  ςφμωωνα με τθν 
μελζτθ, με «κουτιά» από νοβοπάν ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, αμωίπλευρα επενδυμζνα με μελαμίνθ 
ι ωορμάικα, πάχουσ 1mm, με τελείωμα ςε όλα τα ορατά ςόκορα από PVC πάχουσ 3 mm, με ενϊςεισ 
των επιωανειϊν με ανοξείδωτεσ ξυλόβιδεσ και κόλλα, κακϊσ και με κατάλλθλεσ εντορμίεσ. Οι 
τρφπεσ που χρειάηονται κα γίνουν με ωρζηα. Θ πλάτθ του κουτιοφ προσ τον τοίχο, κα 
καταςκευαςκεί από ωορμάικα πάχουσ 8 mm, τα οριηόντια (ράωια) και τα κατακόρυωα ςτακερά 
χωρίςματα, κα καταςκευαςτοφν από μοριοςανίδεσ επενδυμζνεσ και ςτισ δφο επιωάνειεσ με 
μελαμίνθ (1 mm.) ςυνολικοφ πάχουσ 18 ι 20 mm ανάλογα με το πλάτοσ τουσ, με περικϊριο από 
PVC πάχουσ 3 mm ςτα εμωανι ςόκορα με ςπαςμζνεσ ακμζσ. Τα ωφλλα (μονά ι διπλά) οιαςδιποτε 
μορωισ ι λειτουργίασ κα καταςκευαςτοφν από νοβοπάν με μελαμίνθ οιουδιποτε χρϊματοσ, 
εςωτερικά και εξωτερικά (min πάχοσ 1 mm.), ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm., με περικϊρια από PVC 
πάχουσ 3 mm με ςτρογγυλευμζνεσ ακμζσ. Τα είδθ κιγκαλερίασ περιλαμβάνουν, χειρολαβζσ 
(πόμολα) ωφλλων και κρυωοφσ μεταλλικοφσ μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου διπλισ περιςτροωισ 
ανοξείδωτουσ και ρυκμιηόμενουσ. 

 

ΕΞ 12  ΣΡΑΠΕΖΙ ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 

Ποςότητα: 5 ΤΕΜ 

 

Διαςτάςεων: 200 cm x100 cm x72 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Ξφλινο τραπζηι με επιωάνεια και πόδια από ξφλο δρυ ανοιχτό. Από καπάκι μοριοςανίδα με καπλαμά 
από δρυ ανοιχτό. Στισ πλευρζσ μαςίω δρυσ ανοιχτόσ πάχουσ 4cm και ωάλτςο 45ο από μαςίω δρυ 
ανοιχτό. Στισ τζςςερισ γωνίεσ τα ξφλινα πόδια κα είναι κωνικά από το ζξω μζροσ (ενδεικτικι εικόνα ) 
διαςτάςεων ενδεικτικϊν 12cm x 6cm, με τελικι διαμόρωωςθ τζτοια όπου ενδεχόμενθ κφλιςθ δεν 
κα ωκείρει το τελικό δάπεδο. 
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ΕΞ 15  ΞΤΛΙΝΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ 

Ποςότητα: 16 ΤΕΜ 

 

Διαςτάςεισ: 45 cm x 40 cm x 50 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Ππωσ ενδεικτικά ωαίνεται ςτο παραπάνω ςχιμα, περιλαμβάνεται ςυρτάρι φψουσ 12 εκ και 2 ηεφγθ 
ποδιϊν 4 εκ x 4 εκ, όλα από μαςίω ξφλο βελανιδιάσ. Οι οδθγοί του ςυρταριοφ κα είναι βάρουσ 10 
κιλϊν, μεταλλικοί. Κα βερνικωκεί με οικολογικά βερνίκια νεροφ τριϊν ςτρϊςεων 30Μ. 

ΕΞ 16  ΞΤΛΙΝΗ ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΚΛΕΙΣΗ 

Ποςότητα: 17 ΤΕΜ 

Ράνω μζροσ        Κάτω μζροσ 
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Διαςτάςεισ: 120cm x 60cm x ~230cm(ζωσ τθν ψευδοροωι) (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Ξφλινθ ντουλάπα με ςυρόμενεσ πόρτεσ κλειςτζσ όπωσ ωαίνεται από το καταςκευαςτικό ςχζδιο. Από 
κόκκινθ μελαμίνθ εςωτερικά και εξωτερικά ταπετςαρία ι βαμμζνθ ανάλογα με τθν επικυμία του 
ενοίκου του δωματίου ι τθσ υπθρεςίασ. Ωαρακτθριςτικά αντίςτοιχα με ΕΞ 05. 

ΕΞ 17  ΞΤΛΙΝΟ ΠΑΓΚΟ 

Ποςότητα: 15 ΤΕΜ. 

Διαςτάςεισ (ενδεικτικζσ και ενδεικτικό ςχζδιο): 100 cm x 45 cm x 50 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

 

Αποτελείται από επιωάνεια 100 εκ x 45 εκ x 4 εκ, 2 ςυρτάρια 20 εκ x 45 εκ, 1 πορτάκι 40 εκ x 45 εκ 
και 2 ηεφγθ ποδιϊν 4 εκ x 4 εκ, όλα από μαςίω ξφλο βελανιδιάσ, όπωσ ενδεικτικά ωαίνεται ςτο 
παραπάνω ςχιμα. Οι οδθγοί των ςυρταριϊν κα είναι αντοχισ για βάροσ 10 κιλϊν, μεταλλικοί. Κα 
βερνικωκεί με οικολογικά βερνίκια νεροφ τριϊν ςτρϊςεων 30Μ. 

ΕΞ 18  ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΨΜΑΣΙΟΤ 

Ποςότητα: 14 ΤΕΜ. 

 

Διαςτάςεισ ενδεικτικζσ (ενδεικτικό ςχζδιο): 135 cm x 48 cm x 75 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Αποτελείται από επιωάνεια εργαςίασ 135 εκ x 48 εκ, ςυρτάρι φψουσ 8 εκ και 2 ηεφγθ ποδιϊν 4 εκ x 4 
εκ και φψουσ 75 εκ, όλα από μαςίω ξφλο βελανιδιάσ, όπωσ ενδεικτικά ωαίνεται ςτο παραπάνω 
ςχιμα. Οι οδθγοί του ςυρταριοφ κα είναι βάρουσ 10 κιλϊν, μεταλλικοί. Κα βερνικωκεί με 
οικολογικά βερνίκια νεροφ τριϊν ςτρϊςεων 30Μ. 
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ΕΞ 19  ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΘΙΣΙΚΟΤ 

Ποςότητα: 2 ΤΕΜ. 

 

Διαςτάςεισ (ενδεικτικζσ, ενδεικτικό ςχζδιο): 100 cm x 35 cm x 75 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Ξφλινο ερμάριο για τθν τοποκζτθςθ τθλεόραςθσ και οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ για χϊρο 
κακιςτικοφ. Από ξφλο δρυ ανοιχτό. Με ζνα μεγάλο ςυρτάρι και ζνα ανοικτό ράωι. Τα ξφλινα πόδια 
κα ωζρουν ςτο κάτω μζροσ ειδικζσ ελαςτικζσ τάπεσ για τθν προςταςία του πατϊματοσ. 

ΕΞ 09  ΠΑΓΚΟ ΚΟΤΖΙΝΑ 

Ποςότητα: 8,00 τρ.m 

Ράγκοσ από άκαυςτθ ωορμάικα τφπου DUROPAL πάχουσ 32 mm και πλάτουσ 90 cm περίπου, που 
περιλαμβάνει:  

α)  τθν επικάλυψθ του πάγκου με ειδικι ωορμάικα τφπου DUROPAL, ςυνολικοφ πάχουσ 32 mm 
και πλάτουσ 90 cm, με ειδικό περικϊριο από κερμοςυγκολλθμζνο  PVC πάχουσ 3 mm με ςπαςμζνεσ 
ακμζσ ςτα εμωανι ςόκορα. Θ ςτερζωςθ ςτθν υπάρχουςα υποδομι γίνεται μζςω κατάλλθλθσ 
ςυγκολλθτικισ φλθσ. 

β)  τθν διαμόρωωςθ - κοπι κατάλλθλου ανοίγματοσ οιουδιποτε ςχεδίου, για τθν υποδοχι του 
επικακιμενου νεροχφτθ, ςφμωωνα με τθν μελζτθ.  

γ)  τθν ολοκλθρωμζνθ ςτεγάνωςθ τθσ επιωάνειασ (π.χ. ςθμεία ςυμβολισ με τον τοίχο), με 
αντιμικροβιακι ςιλικόνθ, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 
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ΕΞ 20  ΞΤΛΙΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ - ΛΙΝΟΘΗΚΗ 

Ποςότητα: 9,5 m2 όψησ 

Ράνω μζροσ        Κάτω μζροσ 

 

Διαςτάςεισ: όπωσ ςτα αρχιτεκτονικά ςχζδια, με Φψοσ: ~ 230cm(ζωσ τθν ψευδοροωι) 

Ξφλινθ ντουλάπα με ανοιγόμενεσ πόρτεσ κλειςτζσ όπωσ ωαίνεται από το καταςκευαςτικό ςχζδιο. 
Από κόκκινθ μελαμίνθ εςωτερικά και εξωτερικά ταπετςαρία ι βαμμζνθ ανάλογα με τθν επικυμία 
του ενοίκου του δωματίου ι τθσ υπθρεςίασ. Ωαρακτθριςτικά αντίςτοιχα του ΕΞ 05. 



[31] 

 

ΟΜΑΔΑ Β ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ 

Συμπεριλαμβάνεται θ πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ όλου του εξοπλιςμοφ κακϊσ και θ 
εργαςία και τα απαραίτθτα υλικά για τθν πλιρθ καταςκευι και τοποκζτθςθ. 

Τα  προσ  προμικεια υλικά, με ποινι απορρίψεωσ τθσ προςωοράσ κα πρζπει: 

1. Να είναι πρόςωατθσ καταςκευισ, όχι πζραν του ζτουσ. Κα είναι αμεταχείριςτα, καλαίςκθτα, 
λειτουργικά, εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ, ανκεκτικισ καταςκευισ και κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ 
Υπθρεςίασ.  

2. Να είναι εφχρθςτα, να πλθροφν διεκνείσ εργονομικοφσ κανόνεσ, να ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα που αωοροφν ςχιμα, διαςτάςεισ, τρόπο καταςκευισ και ποιότθτα υλικϊν. 

3. Να αντζχουν αποδεδειγμζνα ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ, καιρικζσ ςυνκικεσ- διαβρωτικά 
περιβάλλοντα, απότομεσ μεταβολζσ κερμοκραςίασ, υπεριϊδθ ακτινοβολία, υδάτινθ και χθμικι 
προςβολι ι και από κακι χριςθ.  

4. Να αποτελοφνται από υλικά ωιλικά ςτο περιβάλλον και να μθν περιζχουν ουςίεσ τοξικζσ και 
επιβαρυντικζσ για το ανκρϊπινο οργανιςμό. Ππου γίνεται αναωορά ςε μοριοςανίδα, αυτι Κα είναι 
καταςκευαςμζνα από μοριοςανίδα υψθλισ πίεςθσ Ε1. 

5. Να ζχουν προζλκει από διαδικαςίεσ εργαςιϊν τθσ παραγωγισ για τθν επεξεργαςία πρϊτων υλϊν 
που διεξάγονται ςφμωωνα με  

• Το ςφςτθμα ποιότθτασ ISO 9001 : 2000  

• Το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001 : 2004  

Τζλοσ, είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ (ςε ιςχφ) εωαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 για το ςχεδιαςμό, καταςκευι, επιςκευι και ςυντιρθςθ 
καταςκευϊν. 

Κα προςωζρεται εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν, εκτόσ αν ςτουσ επί μζρουσ κωδικοφσ αναωζρεται 
διαωορετικά. 

 

ΕΞ 21  ΞΤΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ 

Ποςότητα: 5 ΤΕΜ. 

 ΚΑΤΟΪΘ 
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ΤΟΜΘ ΟΪΘ 

Ξφλινο παγκάκι από ξφλο και μεταλλικό ςκελετό, με χαρακτθριςτικά όπωσ ωαίνεται ςτο ςχζδιο. 

Γενικά χαρακτθριςτικά 

Τεχνικζς προδιαγραφζς 

Ο ςκελετόσ του κάκε κακιςτικοφ αποτελείται από 2 πλάγια τμιματα, καταςκευαςμζνα από 
ςυμπαγι χυτοςίδθρο ( μαντζμι μαςίω ) , διαμορωωμζνο ςε ςχζδιο όπωσ ωαίνεται ςτθν αντίςτοιχθ 
εικόνα με πυκνι διάταξθ ελικοειδϊν ςχθμάτων. Κάκε πλάγιο τμιμα κα ζχει μζγιςτο πάχοσ 4 εκ. 

• Τα πλάγια αυτά τμιματα κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με τθ βοικεια χυτοςιδθρϊν 
οριηόντιων ράβδων διατομισ τουλάχιςτο 1/2¨, δφο ςτο κάκιςμα και μία ςτθν κορυωι τθσ πλάτθσ, οι 
οποίεσ διακζτουν ςτθν άκρθ τουσ ςπείρα και παξιμάδι αςωαλείασ 3/8"Ω70. Κα ζχουν δε μικοσ 
περίπου 178 εκ. 

• Για τθν ευκολότερθ ςυναρμολόγθςθ του κακιςτικοφ, αλλά και για αιςκθτικοφσ λόγουσ ςτο 
εςωτερικό του κάκε πλάγιου χυτοςιδθροφ τμιματοσ κα υπάρχουν ειδικζσ υποδοχζσ (δζκα ςε κάκε 
τμιμα) για τισ ξφλινεσ δοκίδεσ, με διαςτάςεισ ανάλογεσ με αυτζσ του και βάκοσ περίπου 2 εκ. 

• Το κάκιςμα αποτελείται από ζξι (6) ξφλινεσ δοκίδεσ ορκογωνικισ διατομισ με 
ςτρογγυλεμζνεσ ακμζσ και μικουσ περίπου 200 εκ. που παρατάςςονται ςε ςχιμα καμπφλθσ. Θ 
καμπφλθ αυτι κα προκφπτει από κατάλλθλθ διάταξθ των δοκίδων, οφτωσ ϊςτε να δθμιουργείται 
επιωάνεια κακίςματοσ ςφμωωνθ με τουσ κανόνεσ τθσ εργονομίασ. 

• Τα πόδια των κακιςτικϊν κα ωζρουν ςτα κάτω άκρα τουσ αςωαλι αντικλεπτικό μθχανιςμό 
για τθν αποτροπι μετακίνθςισ τουσ. 

Ξυλεία 

Το ξφλο που χρθςιμοποιείται κα είναι ςφνκετθ αντικολλθτι ξυλεία πεφκθσ Σουθδίασ, ςφμωωνθ με 
τα ΕΝ 351 και κα καταςκευάηεται με ειδικι ζνωςθ (ςυγκόλλθςθ ξφλων) ςτισ ανάλογεσ διατομζσ 
ςφμωωνα με τθ χριςθ που προορίηεται. Το ςφνκετο ξφλο κα ζχει αντοχι τουλάχιςτο 360 kp/m2 και 
ειδικό βάροσ περίπου 480 kg/m3. 

Τεχνικά χαρακτηριςτικά ξφλου: 

• Ρεριεχόμενθ υγραςία περίπου 15%. 

• Κα περιζχει ελάχιςτουσ χυμοφσ (ρετςίνι) ςε ςφγκριςθ με άλλα δζντρα τθσ οικογζνειασ τθσ 
πεφκθσ των άλλων χωρϊν (καιρικζσ ςυνκικεσ ςτθ Βόρειο Σουθδία ζωσ -25οC). 

• Κα ζχει κερμικι αγωγιμότθτα  s=0,10 Kcal/Mho και θχθτικι μόνωςθ 3.5 ωορζσ μεγαλφτερθ 
από ςκυρόδεμα ι πλινκοδομι ίςου πάχουσ. 

• Κα ζχει αντιμαγνθτικζσ ιδιότθτεσ και κα είναι κακόσ αγωγόσ του θλεκτριςμοφ 
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• Κα αντζχει ςτθ πυρκαγιά και κα κατατάςςεται ςτισ κατθγορίεσ F30 και F60 (κατά DIN  4120) 
ανάλογα με τθ διατομι του. 

• Πταν καίγεται το εξωτερικό μζροσ τθσ διατομισ, το εςωτερικό τθσ κα προωυλάςςεται και κα 
διατθρεί τθν αντοχι του. 

• Κα υωίςταται επεξεργαςία όπωσ και το ξφλο του εμπορίου. 

• Κα διατθρεί τθν απαιτοφμενθ μορωι του και κα υωίςταται ελάχιςτθ παραμόρωωςθ, ενϊ κα 
δθμιουργεί ελάχιςτα ριγματα. 

• Πλεσ οι γωνίεσ (κόχεσ) των ξφλων κα είναι πλαναριςμζνεσ ςε radial  5 χιλ.  κατ’ ελάχιςτο. 

• Πλα τα ξφλινα μζρθ του  κακιςτικοφ αωοφ υποςτοφν κατάλλθλθ επεξεργαςία (τρίψιμο, 
λείανςθ, ςτοκάριςμα ), κα επικαλφπτονται με 2 ςτρϊςεισ υδατοδιαλυτοφ χρϊματοσ και 1 ςτρϊςθ 
προςτατευτικοφ κεριοφ. 

Μεταλλικά ςτοιχεία 

Τα μεταλλικά ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ (βίδεσ, 
ςφνδεςμοι κτλ.), κα  αποτελοφνται από μζταλλα είτε κερμογαλβανιςμζνα (κερμογαλβανιςμζνοσ 
χάλυβασ με ψευδάργυρο) είτε θλεκτρογαλβανιςμζνα, όπου κα ζχει προθγθκεί προετοιμαςία τθσ 
επιωάνειασ με αμμοβολι, είτε ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαςτάςεισ και οι διατομζσ των 
μεταλλικϊν ςτοιχείων κα είναι επαρκείσ, για να παραλάβουν (με κατάλλθλο ςυντελεςτι αςωαλείασ) 
τα ωορτία για τα οποία ζχουν μελετθκεί, αλλά και για να αντζχουν ςτθ διάβρωςθ και ςε αντίξοεσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ. Για τθν αντιςκωριακι προςταςία των μεταλλικϊν μερϊν του κακιςτικοφ κα 
ακολουκείται επεξεργαςία για να επιτευχκεί θ απολίπανςι τουσ και ςτθ ςυνζχεια κα εωαρμόηεται 
μία επίςτρωςθ polyzinc (ψευδαργφρου) και ζπειτα θλεκτροςτατικι βαωι ποφδρα polyester. 

Θ τεχνικι προςωορά κα ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ποιότθτασ μαντεμιοφ, και κα αναωζρεται 
αναλυτικά θ πλιρθσ χθμικι ανάλυςθ αυτοφ. Το μαντζμι (ςυμπαγισ χυτοςίδθροσ) του ςκελετοφ του 
κακιςτικοφ κα αποτελείται από C, Si, MN, P, S, Cr και κα αναωερκοφν τα ποςοςτά αυτϊν. 

Βαφζσ - χρϊματα 

Τα βερνίκια και τα χρϊματα με τα οποία κα είναι βαμμζνα τα ξφλινα μζρθ, κα είναι ειδικά 
μελετθμζνα για τισ κλιματολογικζσ  ςυνκικεσ τθσ χϊρασ μασ (κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ, ανοιχτοί 
ι χϊροι, πλθςίον κάλαςςασ κτλ) και απολφτωσ ακίνδυνα για τουσ χριςτεσ (δεν περιζχουν μόλυβδο, 
χρϊμιο, κάδμιο ι άλλα βαρζα μζταλλα), ενϊ κα προςδίδουν μεγάλθ αντοχι ςτθν καταςκευι. Κα 
προςκομιςτεί αναλυτικι βεβαίωςθ με τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά από τον ανάδοχο. 
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ΕΞ 36  ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ 

Ποςότητα: 18 ΤΕΜ. 

 

 

Διαςτάςεισ: 60 cm x 50 cm x 80 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Θ καρζκλα αυτι αποτελείται από 4 πόδια από ανοξείδωτο ατςάλι διατομισ 5 εκ. x 2,5 εκ., ενϊ τα 
μπράτςα κα είναι από μαςίω ξφλο βελανιδιάσ, κουρμπαριςτό, όπωσ ωαίνεται ςτθν παραπάνω 
εικόνα. Το κάκιςμα και θ πλάτθ κα είναι από text line ι άλλο ιςοδφναμο υλικό. 

ΕΞ 25  ΣΡΑΠΕΖΙ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ 

Ποςότητα: 9 ΤΕΜ. 

 

 

Διαςτάςεισ: 80 cm x 73 cm (ΔΛΑΜΕΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Το τραπζηι εξωτερικοφ χϊρου κα αποτελείται από βάςθ ςτιλβωμζνου ανοξείδωτου χάλυβα Ø40 εκ. 
και από ςωλινα επιχρωμιωμζνου ατςαλιοφ Ø6 εκ. Το καπάκι είναι από μαςίω laminate, με 
ραβδϊςεισ ςτο τελείωμα και άςπρο πυρινα. Το πάχοσ του είναι 10 εκ. και κα είναι κατάλλθλο για 
χριςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. 
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ΟΜΑΔΑ Γ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΥΕΙΟΤ 

Τα  προσ  προμικεια υλικά, με ποινι απορρίψεωσ τθσ προςωοράσ κα πρζπει: 

1. Να είναι πρόςωατθσ καταςκευισ, όχι πζραν του ζτουσ. Κα είναι αμεταχείριςτα, καλαίςκθτα, 
λειτουργικά, εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ, ανκεκτικισ καταςκευισ και κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ 
Υπθρεςίασ.  

2. Να είναι εφχρθςτα, να πλθροφν διεκνείσ εργονομικοφσ κανόνεσ, να ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα που αωοροφν ςχιμα, διαςτάςεισ, τρόπο καταςκευισ και ποιότθτα υλικϊν. 

3. Να αντζχουν αποδεδειγμζνα ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ, καιρικζσ ςυνκικεσ- διαβρωτικά 
περιβάλλοντα, απότομεσ μεταβολζσ κερμοκραςίασ, υπεριϊδθ ακτινοβολία, υδάτινθ και χθμικι 
προςβολι ι και από κακι χριςθ. 

4. Να αποτελοφνται από υλικά ωιλικά ςτο περιβάλλον και να μθν περιζχουν ουςίεσ τοξικζσ και 
επιβαρυντικζσ για το ανκρϊπινο οργανιςμό. Ππου γίνεται αναωορά ςε μοριοςανίδα, αυτι Κα είναι 
καταςκευαςμζνα από μοριοςανίδα υψθλισ πίεςθσ Ε1. 

5. Να ζχουν προζλκει από διαδικαςίεσ εργαςιϊν τθσ παραγωγισ για τθν επεξεργαςία πρϊτων υλϊν 
που διεξάγονται ςφμωωνα με  

• Το ςφςτθμα ποιότθτασ ISO 9001 : 2000  

• Το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001 : 2004  

Τζλοσ, είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ (ςε ιςχφ) εωαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 για το ςχεδιαςμό, καταςκευι, επιςκευι και ςυντιρθςθ 
καταςκευϊν. 

Κα προςωζρεται εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν, εκτόσ αν ςτουσ επί μζρουσ κωδικοφσ αναωζρεται 
διαωορετικά. 

 

ΕΞ 02  ΞΤΛΙΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ 

Διαςτάςεισ: 100cm x 53cm x 120cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Ρρόκειται για ερμάριο καταςκευαςμζνο από MDF με επζνδυςθ από βακελίτθ πάχουσ 10χιλ. και 
περιμετρικι επζνδυςθ από PVC πάχουσ 3χιλ ςτθν ίδια απόχρωςθ. Ο ςκελετόσ κα είναι από 
ανοδιωμζνο αλουμίνιο ςε ωυςικό χρϊμα ειδικοφ προωίλ. Κα ζχει ντουλάπια κλειςτά, ανοιχτά και 
ςυρτάρια κατάλλθλα για τθν τοποκζτθςθ του οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ τθσ αίκουςασ. 

ΕΞ 03  ΦΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 

Ποςότητα: 7 ΤΕΜ. 

 ΡΟΤΟΚΑΛΛ: 2 ΤΕΜ. 

 ΚΟΚΚΛΝΟ: 2 ΤΕΜ. 

 ΡΑΣΛΝΟ: 2 ΤΕΜ. 

 ΛΕΥΚΟ:  1 ΤΕΜ. 
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Διαςτάςεισ: 270cm x 53cm x 85cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Ρρόκειται για χαμθλά ερμάρια από ενιςχυμζνο MDF με ςυρτάρια ςυρόμενα όπωσ ωαίνεται ςτισ 
εικόνεσ. Πλα τα ερμάρια και οι ςυρταριζρεσ κα είναι καταςκευαςμζνα από αμωίπλευρθ μελαμίνθ 
18mm. 

Θ εξωτερικι επζνδυςθ του ερμαρίου κα  είναι με μελαμίνθ ςε απόχρωςθ δρυ ανοικτό, ενϊ το 
εμωανζσ ςόκορο κα είναι καλυμμζνο με ταινία P.V.C. 3mm ςτθν ίδια απόχρωςθ. Τα κουτιά των 
ερμαρίων κα ζχουν ειδικοφσ ςυνδζςμουσ (ωυράμια) για τθν ευκολότερθ ςυναρμολόγθςθ και 
αποςυναρμολόγθςθ τουσ και για τθν ταχφτερθ αντικατάςταςθ τουσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 
Εςωτερικά τα κουτιά κα είναι τρυπθμζνα με κατάλλθλο ςφςτθμα ϊςτε θ τοποκζτθςθ των ραωιϊν 
να μπορεί να γίνει ςε οποιοδιποτε επικυμθτό φψοσ. 

Ο ςκελετόσ κα είναι από ανοδιωμζνο αλουμίνιο ωυςικοφ χρϊματοσ ειδικοφ προωίλ. Ωωριηόμενο 
ςτα τρία υπάρχουν ηεφγθ από πόδια μεταλλικά, τα οποία ωζρουν ςτο κάτω μζροσ ειδικζσ ελαςτικζσ 
τάπεσ για τθν προςταςία του πατϊματοσ. Τα ςυρτάρια κα είναι λάκα χρϊματοσ: πορτοκαλί, κόκκινο, 
πράςινο και λευκό. 

ΕΞ 04  ΦΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ 

Ποςότητα: 18 ΤΕΜ. 

 

Διαςτάςεισ: 90cm x 60cm x 60cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Ρρόκειται για χαμθλά ερμάρια τροχιλατα. 

Κα είναι καταςκευαςμζνα από μοριοςανίδα υψθλισ πίεςθσ Ε1, επενδεδυμζνθ αμωίπλευρα από 
μελαμίνθ απόχρωςθσ δρυ ανοικτό. 

Στα εμωανι περικϊρια (ςόκορα) κα υπάρχει ςυγκολλθμζνθ ταινία PVC πάχουσ 2 mm ίδιασ 
απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ, ενϊ ςτα μθ εμωανι περικϊρια (ςόκορα) το PVC κα είναι πάχουσ 0,45 
mm. 

Το πάχοσ ςτα πλαϊνά, το καπάκι, τισ πόρτεσ και τθν πλάτθ κα είναι 18 mm, ράωια – βάςεισ 25 – 30 
mm ενϊ ςτο κεωαλάρι 30 mm . 

Θ ςφνδεςθ όλων των μερϊν του καςϊματοσ (πλαϊνά, καπάκι, βάςθ, πάτοσ) μεταξφ τουσ να γίνεται 
με καβίλιεσ (4 ανά πλευρά) και κόλλα υψθλισ αντοχισ μθ τοξικι. 

Ρεριμετρικά, ςτα εμωανι μζρθ (ςόκορα) τθσ επιωάνειασ κα κερμοςυγκολλθκεί προωίλ από PVC 
πάχουσ 3mm, ενϊ ςτα μθ εμωανι 0,45 mm. 
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To PVC κα κερμοςυγκολλθκεί ζτςι ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ απόλυτθ ςυνοχι τθσ με τθ 
μοριοςανίδα. 

Το κάκε ερμάριο κα ωζρει από τθν μία μεριά τρία ςυρτάρια ςυρόμενα και από τθν άλλθ, ντουλάπι 
ανοιγόμενο, όπωσ ωαίνεται ςτισ εικόνεσ. Ο ςκελετόσ και τα χεροφλια λειτουργίασ κα είναι από 
ανοδιωμζνο αλουμίνιο ωυςικοφ μεταλλικοφ χρϊματοσ, ειδικοφ προωίλ.  

Θ ςυρταριζρα κα ωζρεται ςε 4 δίδυμουσ περιςτρεωόμενουσ τροχοφσ αςωαλείασ, 
καταςκευαςμζνουσ από ανκεκτικό πλαςτικό, οι οποίοι κα διαςωαλίηουν αςωαλι ζδραςθ και 
εφκολθ μετακίνθςθ. Κα προςαρμόηονται ςτο ςϊμα τθσ ςυρταριζρασ με πρεςςαριςτζσ ωωλιζσ και 
ατςάλινουσ πίρουσ. 

Τα ςυρτάρια κα κλειδϊνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά αςωαλείασ, τοποκετθμζνθ ςε κατάλλθλθ 
κζςθ. Το ςυρτάρι κα ζχει τθν δυνατότθτα ανοίγματοσ 80% και ο οδθγόσ να ωζρει ςτόπερ, ϊςτε το 
ςυρτάρι να μθ βγαίνει από τθν ςυρταροκικθ. 

Θ κλειδαριά κα είναι περιςτροωικι, κυλινδρικι, αςωαλείασ Ψ 16mm, από χυτοπρεςςαριςτό κράμα 
αλουμινίου, υψθλισ αντοχισ, με κλειδί αςωαλείασ, επινικελωμζνθ, θ οποία να κλειδϊνει όλα τα 
ςυρτάρια, μζςω χαλφβδινθσ ράβδου, με ςτακερά, όχι ρυκμιηόμενα stop. 

Κάκε ςυρτάρι κα κινείται ς’ ζνα μεταλλικό πλαίςιο (οδθγό), από λαμαρίνα γαλβανιηζ πάχουσ 2 χιλ. 
Τα ερμάρια κα είναι αμεταχείριςτα, καλαίςκθτα, λειτουργικά, εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ, ανκεκτικισ 
καταςκευισ και κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. Οι αντοχζσ όλων των επιωανειϊν, ςε 
χτφπθμα, κερμοκραςία υδάτινθ και χθμικι προςβολι κα είναι υψθλζσ. 

ΕΞ 06  ΣΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΙΑ 

Ποςότητα: 12 ΤΕΜ. 

Διαςτάςεων: 170 cm x70 cm x75 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Τραπζηι εργαςίασ με επιωάνεια από πολυςτρωματικό ωυςικό ξφλο (δρυσ ανοικτό) με επζνδυςθ HPL 
(βακελίτθ) ςτακεροφ φψουσ ςκελετό INOX. Κα ωζρει πλαίςιο ςτιριξθσ και κάκετα ςτθρίγματα από 
χαλφβδινο ςωλινα INOX διαμζτρου/πάχουσ περίπου 40/1,5mm. Λδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθ 
μζκοδο ςφνδεςθσ (κόμβο) μεταξφ κάκετων και οριηόντιων ςτοιχείων του ςκελετοφ. Θ επιωάνεια 
εργαςίασ κα είναι καταςκευαςμζνθ από πολυςτρωματικό ωυςικό ξφλο με επζνδυςθ HPL (βακελίτθ), 
πάχουσ 18mm. Κα διακζτει κανάλια καλωδίων και ροηζτεσ εξόδου καλωδίων. Επίςθσ, ςτισ τζςςερισ 
γωνίεσ τα πόδια κα ωζρουν ςτο κάτω μζροσ ειδικζσ ελαςτικζσ τάπεσ για τθν προςταςία του 
πατϊματοσ, ενϊ κα είναι τοποκετθμζνοι ειδικοί ρεγουλατόροι οριηοντίωςθσ από 0 ζωσ 25mm. 

ΕΞ 07  ΣΡΑΠΕΖΙ ΤΚΕΧΕΨΝ 

Ποςότητα: 2 ΤΕΜ 

Διαςτάςεων: 230 cm x120 cm x75 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Το τραπζηι ςυςκζψεων κα ωζρει επιωάνεια από μοριοςανίδα με επίςτρωςθ μελαμίνθσ (δρυσ 
ςκοφρο) 18mm και βαμμζνο χαλφβδινο ςκελετό. Κα ωζρει πλαίςιο ςτιριξθσ από ςωλινα INOΩ (ι 
βαμμζνο χαλφβδινο) ενδεικτικϊν διαςτάςεων διάμετροσ/πάχοσ 400mm/ 1,5mm. Τα κάκετα 
ςτθρίγματα κα είναι από ςωλινα INOX (ι βαμμζνο χαλφβδινο) ενδεικτικϊν διαςτάςεων 
διάμετροσ/πάχοσ 600mm/ 2mm. Λδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθ μζκοδο ςφνδεςθσ (κόμβο) μεταξφ 
κάκετων και οριηόντιων ςτοιχείων του ςκελετοφ. Το τραπζηι κα ωζρει ςτα μεταλλικά πόδια 
ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ 0-25mm. 

ΕΞ 08  ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕ ΤΡΣΑΡΙΕΡΑ  

Ποςότητα: 11 ΤΕΜ. 

ΣΥΤΑΛΕΑ 
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 ΡΟΤΟΚΑΛΛ: 6 ΤΕΜ. 

 ΓΚΛ:  5 ΤΕΜ. 

Το γραωείο κα αποτελείται από τραπζηι εργαςίασ και ςυρταριζρα τροχιλατθ: 

Απόχρωςθ επιωάνειασ: μελαμίνθ δρυσ ανοιχτι. 

Διαςτάςεων γραωείου:  170 cm x65 cm x75 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Διαςτάςεων γωνίασ:   Γ:  80 cm x50 cm x75 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Διαςτάςεων ςυρταριζρασ: 54 cm x42 cm x50 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Το γραωείο κα ωζρει επιωάνεια εργαςίασ από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων 18mm Ε1 με 
αμωίπλευρθ επίςτρωςθ μελαμίνθσ  και βαμμζνο χαλφβδινο ςκελετό. Κα ωζρει πλαίςιο ςτιριξθσ 
από ςωλινα INOΩ (ι βαμμζνο χαλφβδινο) ενδεικτικϊν διαςτάςεων διάμετροσ/πάχοσ 400mm/ 
1,5mm. Τα κάκετα ςτθρίγματα κα είναι από ςωλινα INOX (ι βαμμζνο χαλφβδινο) ενδεικτικϊν 
διαςτάςεων διάμετροσ/πάχοσ 600mm/ 1,5mm. Λδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθ μζκοδο ςφνδεςθσ 
(κόμβο) μεταξφ κάκετων και οριηόντιων ςτοιχείων του ςκελετοφ. Το τραπζηι κα ωζρει ςτα μεταλλικά 
πόδια ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ 0-25mm. 

Θ κάκε ςυρταριζρα κα αποτελείται από μεταλλικό κάςωμα, ενϊ τα κοφτελο και καπάκι κα είναι από 
μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 18mm, επενδεδυμζνο με μελαμίνθ. 

Ρεριμετρικά, ςτα εμωανι μζρθ (ςόκορα) τθσ επιωάνειασ κα κερμοςυγκολλθκεί προωίλ από ABS 
πάχουσ 3mm, ενϊ ςτα μθ εμωανι 0,45 mm. Το ABS κα κερμοςυγκολλθκεί ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ 
απόλυτθ ςυνοχι τθσ με τθν μοριοςανίδα. Θ ςφνδεςθ όλων των μερϊν του καςϊματοσ (πλαϊνά, 
καπάκι, βάςθ, πάτοσ) μεταξφ τουσ γίνεται με καβίλιεσ (4 ανά πλευρά) και κόλλα υψθλισ αντοχισ μθ 
τοξικι. 

Οι γλιςιζρεσ βιδϊνονται ςτθν εςωτερικι μεριά των πλαϊνϊν και ςτα ςυρτάρια. Οι γλιςιζρεσ ζχουν 
αντοχι ςε κατακόρυωο ωορτίο 20 kg (τθσ μολυβοκικθσ 10 kg). Θ πλάτθ τθσ ςυρταροκικθσ είναι 
ορατι και για αυτό τον λόγο είναι ωινιριςμζνθ και εμωανίςιμθ. 

Κα ωζρει τουλάχιςτο τρία μεταλλικά ςυρτάρια τα οποία κα καλφπτουν πλιρωσ τουσ οδθγοφσ 
κφλιςθσ. Το πάχοσ λαμαρίνασ κα είναι τουλάχιςτο 0,6mm. Τα ςυρτάρια κα ωζρουν ςφςτθμα α) μθ 
ανατροπισ τθσ ςυρταριζρασ, αποτρζποντασ το παράλλθλο άνοιγμα δεφτερου ςυρταριοφ, β) 
ςυγκράτθςθσ ςτθν κλειςτι κζςθ, γ) απόςβεςθσ κλειςίματοσ (soft close). Θ ςυρταριζρα, κα ωζρει 
ξεχωριςτό ςυρτάρι – μολυβοκικθ. Θ ςυρταριζρα κα είναι τροχιλατθ, με ενςωματωμζνο μθχανιςμό 
ωρεναρίςματοσ των τροχϊν και κα ωζρει κλειδαριά αςωαλείασ. Πλα τα ςυρτάρια κα ωζρουν 
χεροφλια λειτουργίασ. 

ΕΞ 13  ΓΡΑΥΕΙΟ RECEPTION 

Ποςότητα: 2 ΤΕΜ. 

 ΡΟΤΟΚΑΛΛ: 1 ΤΕΜ. 

 ΓΚΛ:  1 ΤΕΜ. 

Διαςτάςεων: 240 cm x120 cm x70 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Το Γραωείο κα είναι λυόμενο με μεταλλικά ωεράμια και καβίλιεσ επιτρζποντασ τθν εφκολθ 
μεταωορά του κακϊσ και τθν αντικατάςταςθ τμθμάτων του ςε περίπτωςθ ωκοράσ τουσ. Επίςθσ, 
ςτθν ςυςκευαςία κα υπάρχει αναλυτικό ςχζδιο ςυναρμολόγθςθσ για κάκε γραωείο. Πλεσ οι 
μοριοςανίδεσ, είναι αμωίπλευρα επικαλυμμζνεσ με διπλι επίςτρωςθ μελαμίνθσ.  

Καταςκευάηεται από μοριοςανίδα Ε-1, τριϊν ςτρϊςεων πάχουσ 25 - 30χιλ, επικαλυμμζνθ με 
επίςτρωςθ μελαμίνθσ (ανοιχτόσ δρυσ) από τισ δφο πλευρζσ. Ρεριμετρικά ςτα εμωανι μζρθ (ςόκορα) 
τθσ επιωάνειασ τθσ εργαςίασ κερμοςυγκολλείται περικϊριο από ειδικό PVC πάχουσ 3 mm και 
ακτίνασ R 3 , ίδιασ απόχρωςθσ με τθν μελαμίνθ. Θ ταινία κερμοςυγκολλείται με ειδικι κόλλα, ϊςτε 
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να εξαςωαλίηεται θ απόλυτθ ςυνοχι τθσ με τθν μοριοςανίδα. Στθν επιωάνεια εργαςίασ, ςε ειδικό 
άνοιγμα κα υπάρχει ςφςτθμα διζλευςθσ καλωδίων (ροηζτα θλεκτροδότθςθσ 1 - 2 τεμάχια). Το 
άνοιγμα κα καλφπτεται με τάπα ρυκμιηόμενθ Ψ 60 mm από PVC. 

ΕΞ 28  ΚΙΝΗΣΟ ΚΑΘΙΜΑ 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ(Ρ/Β/Υ): 500/540/750mm 

Ποςότητα: 100 ΤΕΜ 

 

 

Κάκιςμα κινθτό ςεμιναρίου με ξεχωριςτι ζδρα – πλάτθ και πινακίδα γραωισ (ενδεικτικι εικόνα). Ο 
ςκελετόσ του κακίςματοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από χαλφβδινο ςωλινα κυκλικισ διατομισ, 
διαμζτρου 16 mm και πάχουσ 1,5mm, κατάλλθλα κουρμπαριςμζνο και ςυγκολλθμζνο. Ο ςκελετόσ 
κα είναι επιχρωμιωμζνοσ και κα ωζρει τζςςερα αντιολιςκθτικά πζλματα από χυτό κερμοπλαςτικό 
υλικό για τθν προςταςία του δαπζδου. Θ ζδρα και θ πλάτθ του κακίςματοσ κα είναι 
καταςκευαςμζνθ από χυτό κερμοπλαςτικό υλικό (PP) και κα ςτερεϊνονται κουμπωτά πάνω ςτο 
ςκελετό. Θ πινακίδα γραωισ (αναλόγιο) κα είναι καταςκευαςμζνθ από χυτό κερμοπλαςτικό υλικό 
(PP) και βιδωμζνθ πάνω ςτο μπράτςο. Το μπράτςο κα είναι καταςκευαςμζνο από επιχρωμιωμζνο 
χαλφβδινο ςωλινα κυκλικισ διατομισ ενδεικτικϊν διαςτάςεων διαμζτρου/πάχουσ 16mm/1.5mm. 

ΕΞ 29  ΚΑΘΙΜΑ 

Ποςότητα: 22 ΤΕΜ 

Το κάκιςμα πρζπει να είναι ανατομικά και εργονομικά ςχεδιαςμζνο για να εξαςωαλίηει ςωςτι και 
αναπαυτικι ζδραςθ, χωρίσ να επιτρζπει τθν ολίςκθςθ του ςϊματοσ. Το κάκιςμα αποτελείται από το 
ςκελετό και το κζλυωοσ (πλάτθ και ζδρα). Ο ςκελετόσ είναι μεταλλικόσ από επιχρωμιωμζνο ςωλινα 
ι θλεκτροςτατικισ βαωισ. και αποτελείται από δφο ποδαρικά ςε ςχιμα Ρ (τζςςερα πόδια), τα 
οποία ςυγκλίνουν ςτο επάνω μζροσ. Τα δφο ποδαρικά ςυνδζονται μεταξφ τουσ ϊςτε να αποτελοφν 
τθ βάςθ ζδραςθσ του κελφωουσ. Στα τζςςερα πόδια του ςκελετοφ τοποκετοφνται πλαςτικά 
αντιολιςκθτικά πζλματα για τθν προςταςία του δαπζδου. 

Θ πλάτθ και θ ζδρα είναι καταςκευαςμζνεσ από πολυπροπυλζνιο ι άλλο ιςχυρό και ανκεκτικό 
υλικό. Θ επιωάνεια του κακίςματοσ κα επενδυκεί ςτθν πλευρά του κακθμζνου με φωαςμα ι 
τεχνόδερμα. 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ : 

Α) ζδρασ πλάτοσ 470 mm, βάκοσ 420 mm με ανοχι 50 mm 

Β) πλάτθσ: πλάτοσ 470 mm, φψοσ 330 mm με ανοχι 50 mm 

Κα υπάρχει θ δυνατότθτα ςτοίβαξθσ του ενόσ πάνω ςτο άλλο. 
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ΕΞ 30  ΚΑΘΙΜΑ ΤΚΕΧΕΨΝ 

Ποςότητα: 18 ΤΕΜ 

 

Διαςτάςεισ ζδρασ: περίπου πλάτοσ 500 mm, βάκοσ 460 mm με ανοχι 50 mm 

Διαςτάςεισ πλάτθσ: περίπου πλάτοσ 500 mm, φψοσ 450 mm με ανοχι 50 mm 

Τροχιλατο κάκιςμα εργαςίασ περιςτρεωόμενο. 

Κα αποτελείται από χυτι βάςθ αλουμινίου πζντε ακτινϊν, γυαλιςμζνθ ι βαμμζνθ με 
θλεκτροςτατικι βαωι και αντοχισ ςε βάροσ μεγαλφτερο των 200 κιλϊν. Θ κάκε βάςθ κα εδράηεται 
επί διδφμων τροχϊν αςωαλείασ από πολυαμίδιο. Κάκε τροχόσ κα ζχει αντοχι ςε βάροσ min 40 kg. Θ 
ζδρα κα αποτελεί ενιαίο ςϊμα με τθν πλάτθ, όπωσ ενδεικτικά ωαίνεται ςτθν παραπάνω εικόνα. Το 
υλικό καταςκευισ του ενιαίου ςϊματοσ ζδρασ- πλάτθσ κα είναι από πολυπροπυλζνιο ι άλλο ιςχυρό 
υλικό. Κα υπάρχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ του φψουσ του κακίςματοσ. Ο ςκελετόσ κα είναι ενιαίοσ 
εργονομικισ μορωισ. 

Ο προτεινόμενοσ χρωματιςμόσ κα είναι εςωτερικά πορτοκαλί και λευκό χρϊμα εξωτερικά. 

ΕΞ 31  ΚΑΡΕΚΛΑ. ΓΡΑΥΕΙΟΤ  

Ποςότητα: 51 ΤΕΜ. 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: (480*470)ζδρα, (750*480) πλάτθ, 230*80 (μπράτςο) 

 

Κάκιςμα τροχιλατο, με βάςθ πεντακτινωτι από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο. Οι τροχοί κα είναι 
δίδυμοι από ενιςχυμζνο κερμοπλαςτικό υλικό. Κάτω και πλευρικά τθσ ζδρασ κα υπάρχει ειδικόσ 
μοχλόσ που κα ενεργοποιεί το ζμβολο αερίου για τθν ρφκμιςθ φψουσ του κακίςματοσ. 
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Επιπρόςκετα, κα υπάρχει και ειδικόσ μθχανιςμόσ ανάκλιςθσ τθσ ζδρασ/πλάτθσ καταςκευαςμζνοσ 
από χυτοπρεςςαριςτό αλουμίνιο.  

Θ ζδρα κα είναι καταςκευαςμζνθ είτε από ωφλλα ξφλου, διαμορωωμζνα και ςυγκολλθμζνα υπό 
πίεςθ (κοντραπλακζ) ενδεικτικοφ πάχουσ 12mm, ι από ενιςχυμζνο κερμοπλαςτικό υλικό 
(πολυαμίδιο). Σε κάκε περίπτωςθ, θ ζδρα κα είναι ντυμζνθ με ειδικό μαξιλάρι που κα περιζχει 
αωρϊδθ πολυουρεκάνθ πάχουσ 40mm, το οποίο κα είναι επενδεδυμζνο με ταπετςαρία, 
αποδεδειγμζνα μεγάλθσ αντοχισ ςτθ ωκορά, χριςθ, χρόνο. 

Θ πλάτθ κα ωζρει ανατομικό πλαίςιο, καταςκευαςμζνο από χαλφβδινθ μαςίω βζργα κατάλλθλθσ 
διαμζτρου, επί του οποίου κα είναι τοποκετθμζνο δίχτυ πλάτθσ με τρόπο ϊςτε να κατανζμεται 
ομοιόμορωα θ πίεςθ. Κα είναι ςυνδεδεμζνθ με το μθχανιςμό ανάκλιςθσ τθσ ζδρασ μζςω 
χαλφβδινθσ  γωνιακισ λάμασ, ενϊ κα μπορεί να ρυκμίηεται κακ’ φψοσ μζχρι 90mm. Τα μπράτςα του 
κακίςματοσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ κακ’ φψοσ και κατά πλάτοσ. Τα μπράτςα και οι 
γωνίεσ ςτερζωςισ τουσ ςτο ωορζα τθσ ζδρασ κα είναι από κερμοπλαςτικό υλικό (πολυαμίδιο), ενϊ 
θ επιωάνεια επαωισ των μπράτςων κα είναι από χυτι πολυουρεκάνθ μεςαίασ ςκλθρότθτασ για 
εργονομία και άνεςθ. 

ΕΞ 33  ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 

Ποςότητα: 30 ΤΕΜ. 

 ΑΣΡΟ:  15 ΤΕΜ. 

 ΜΑΥΟ: 15 ΤΕΜ. 

 

Μεταλλικόσ ςκελετόσ χρωμίου με κάκιςμα και πλάτθ από κόντρα πλακζ δρυ, ειδικά επεξεργαςμζνο 
για υψθλι αντοχι. 
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ΟΜΑΔΑ Δ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ 

Τα  προσ  προμικεια υλικά, με ποινι απορρίψεωσ τθσ προςωοράσ κα πρζπει: 

1. Να είναι πρόςωατθσ καταςκευισ, όχι πζραν του ζτουσ. Κα είναι αμεταχείριςτα, καλαίςκθτα, 
λειτουργικά, εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ, ανκεκτικισ καταςκευισ και κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ 
Υπθρεςίασ.  

2. Να είναι εφχρθςτα, να πλθροφν διεκνείσ εργονομικοφσ κανόνεσ, να ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα που αωοροφν ςχιμα, διαςτάςεισ, τρόπο καταςκευισ και ποιότθτα υλικϊν. 

3. Να αντζχουν αποδεδειγμζνα ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ, καιρικζσ ςυνκικεσ- διαβρωτικά 
περιβάλλοντα, απότομεσ μεταβολζσ κερμοκραςίασ, υπεριϊδθ ακτινοβολία, υδάτινθ και χθμικι 
προςβολι ι και από κακι χριςθ.  

4. Να αποτελοφνται από υλικά ωιλικά ςτο περιβάλλον και να μθν περιζχουν ουςίεσ τοξικζσ και 
επιβαρυντικζσ για το ανκρϊπινο οργανιςμό. 

5. Να ζχουν προζλκει από διαδικαςίεσ εργαςιϊν τθσ παραγωγισ για τθν επεξεργαςία πρϊτων υλϊν 
που διεξάγονται ςφμωωνα με  

• Το ςφςτθμα ποιότθτασ ISO 9001 : 2000  

• Το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001 : 2004  

Τζλοσ, είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ (ςε ιςχφ) εωαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 για το ςχεδιαςμό, καταςκευι, επιςκευι και ςυντιρθςθ 
καταςκευϊν. 

Κα προςωζρεται εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν, εκτόσ αν ςτουσ επί μζρουσ κωδικοφσ αναωζρεται 
διαωορετικά. 

ΕΞ 14  ΣΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΙΣΙΚΟΤ 

Ποςότητα: 6 ΤΕΜ 

Διαςτάςεισ: 120 cm x 60 cm x 37 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Ρρόκειται για χαμθλά τραπεηάκια διαςτάςεων καταςκευαςμζνα με ςτιριξθ είτε ςε δφο πλαϊνά από 
μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων υψθλισ πυκνότθτασ πάχουσ τουλάχιςτον 25 mm, με επικάλυψθ και 
ςτισ δφο πλευρζσ με μελανίνθ ( 120 gr/m2) χρϊματοσ απομίμθςθσ ξφλου ( οξιάσ, καρυδιάσ, κεραςιάσ 
) ι χρϊματοσ ανκρακί ι μαφρου είτε ςε τζςςερα ποδαρικά μεταλλικά ι ξφλινα. Με κζςθ κάτω από 
τθν οριηόντια επιωάνεια τοποκζτθςθσ εωθμερίδων-περιοδικϊν. 

Θ οριηόντια επιωάνεια (καπάκι) κα είναι από μοριοςανίδα τριϊν ςτρϊςεων υψθλισ πυκνότθτασ 
πάχουσ τουλάχιςτον 25 mm, με επικάλυψθ και ςτισ δφο πλευρζσ με μελαμίνθ ( 120 gr/m2) χρϊματοσ 
απομίμθςθσ ξφλου (οξιάσ, καρυδιάσ, κεραςιάσ ). Πλα τα τελειϊματα κα ωζρουν επικάλυψθ είτε από 
θμικυκλικό προωίλ από μαλακό P.V.C. πάχουσ τουλάχιςτον 2 mm χρϊματοσ αντίςτοιχου τθσ 
οριηόντιασ επιωάνειασ ι των ποδιϊν του τραπεηιοφ. 
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ΕΞ 34  ΚΑΡΕΚΛΑ ΦΑΛΑΡΨΗ  

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ 
Ενδεικτικό ςχζδιο: 

 

Καρζκλα –πολυκρόνα με βοθκθτικό ςκαμπό (υποπόδιο) για τθν ξεκοφραςθ των ποδιϊν (ενδεικτικόσ 
τφποσ όπωσ ωαίνεται ςτο ςχιμα). Θ καρζκλα κα προςαρμόηεται τζλεια ςτο ςχιμα του ςϊματοσ. Κα 
περιλαμβάνεται ενςωματωμζνοσ μθχανιςμόσ tilt, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα προςαρμογισ ςτο 
βάροσ του ςϊματοσ και κλειδϊματοσ ςε διαωορετικζσ κζςεισ. Ο ςκελετόσ είναι καταςκευαςμζνοσ 
από κόντρα πλακζ κατάλλθλα διαμορωωμζνο και θ βάςθ ςτιριξθσ από χρϊμιο. Ο ςκελετόσ κα 
επενδυκεί με αωρολζξ υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ και κα ντυκεί από ταπετςαρία υωάςματοσ 
300gr/m2 ςε πορτοκαλί χρϊμα αποδεδειγμζνθσ αντοχισ ςτθ χριςθ/χρόνο. Τα ποδαρικά κα ωζρουν 
ςτα ςθμεία ζδραςθσ αντιολιςκθτικά πζλματα για τθν προςταςία του δαπζδου. Τα χαρακτθριςτικά 
του υποποδίου κα είναι αντίςτοιχα με του κακίςματοσ. Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: Συνολικό 
φψοσ/πλάτοσ/βάκοσ 100/80/70cm, μζγιςτο βάροσ: 120kg. Υποπόδιο (φψοσ/μικοσ/πλάτοσ): 
35/47/43cm. 

ΕΞ 35  ΚΑΘΙΜΑ ΔΨΜΑΣΙΟΤ 

Ποςότητα: 30 

Διαςτάςεισ: 46 cm Ω 46 cm Ω 86 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

 

Ξφλινθ καρζκλα, επενδεδυμζνθ με φωαςμα., αποτελοφμενθ από 2 ηεφγθ ποδιϊν 4 εκ x 4 εκ από 
μαςίω ξφλο βελανιδιάσ, πλάτθ και κάκιςμα ενιαία από κόντρα πλακζ πάχουσ 16 χιλ. με επικάλυψθ 
τθσ πλάτθσ και του κακίςματοσ από 10 χιλ αωρολζξ, βάρουσ 25 kg/m3 και ταπετςάριςμα από 
φωαςμα επιλογισ του κυρίου του ζργου, βάρουσ 300 γραμμ. Τα ξφλινα πόδια κα βερνικωκοφν με 
οικολογικά βερνίκια νεροφ τριϊν ςτρϊςεων 30Μ. 
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ΕΞ 37  ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ 

Ποςότητα: 2 ΤΕΜ 
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: 70 cm x 100 cm x 120 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 
Ενδεικτικό ςχζδιο 

 

Το κάκιςμα ( Ενδεικτικό ςχζδιο) και θ πλάτθ κα είναι γεμιςμζνα με υψθλισ ελαςτικότθτασ αωρό και 
βάτα και κα είναι επενδεδυμζνα από βαμβακερό φωαςμα βάρουσ 300 gr., θ απόχρωςθ του οποίου 
κα επιλεγεί από τθν ομάδα μελετθτϊν. Ο ςκελετόσ κα αποτελείται από μαςίω ξφλο βελανιδιάσ, 
όπου τα πόδια κα είναι διατομισ περίπου 5 εκ x 5 εκ και τα μπράτςα και ςυνδετιριεσ δοκοί κα είναι 
διατομισ περίπου 6 εκ x 3 εκ. Ο ςκελετόσ κα βερνικωκεί με οικολογικά βερνίκια νεροφ τριϊν 
ςτρϊςεων 30Μ. 

ΕΞ 38  ΚΑΝΑΠΕ 

Ποςότητα: 4 
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: 300cm x 86 cm x 69 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 
Ενδεικτικό ςχζδιο 

 

Το κάκιςμα κα είναι γεμιςμζνο με υψθλισ ελαςτικότθτασ αωρό και βάτα, κα περιζχει ελατιρια από 
ατςάλι και κα ωζρει επζνδυςθ από βαμβακερό φωαςμα βάρουσ 300 gr., θ απόχρωςθ του οποίου κα 
επιλεγεί από τον κφριο του ζργου. Στα μπράτςα και ςτθν πλάτθ κα τοποκετθκεί αωρολζξ πάχουσ 1 
εκ και βάρουσ 25 Kg/m3, με επζνδυςθ από το ίδιο φωαςμα. Ο ςκελετόσ κα αποτελείται από ξφλο 
πεφκου και μοριοςανίδεσ. Τα πόδια κα είναι από ανοξείδωτο ατςάλι διατομισ 20 χιλ x 20 χιλ x 2 χιλ 
και φψοσ 7 εκ. 
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ΕΞ 39  ΚΑΝΑΠΕ ΚΑΘΙΣΙΚΟΤ (Γωνιακός) 

Ποςότητα: 3 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: 315 cm x 325 cm x 60 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Ενδεικτικό ςχζδιο 

 

Το κάκιςμα και το ανϊτατο ςτρϊμα κα είναι γεμιςμζνα με υψθλισ ελαςτικότθτασ αωρό, βάτα, κα 
ωζρουν επζνδυςθ και “κουμπιά”, ανά αποςτάςεισ 30 εκ x 30 εκ, από βαμβακερό φωαςμα βάρουσ 
300 γραμμ., θ απόχρωςθ του οποίου κα επιλεγεί από τθν ομάδα μελετθτϊν. Στα μπράτςα κα 
τοποκετθκεί αωρολζξ πάχουσ 1 εκ και βάρουσ 25 Kg/m3, με επζνδυςθ από το ίδιο φωαςμα.  Τα 
μαξιλάρια πλάτθσ κα είναι γεμιςμζνα με αωρό, ποφπουλα και βάτα και κα είναι επενδυμζνα από το 
ίδιο φωαςμα. Ο ςκελετόσ κα αποτελείται από μαςίω ξφλο, μοριοςανίδεσ και χαλφβδινα ελατιρια. 

ΕΞ 40  ΚΛΙΝΗ - ΚΕΥΑΛΑΡΙ 

Ποςότητα: 16 

Γενικά 

Ριςτοποιιςεισ: Intertek, CERTIQUALITY, OEKO-TEX STANDARD 100, ISO 9001:2008. 

Ριςτοποίθςθ Συςτθμάτων Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ, ISO 14001 & EMAS 

Αποτελείται από ΥΡΟΣΤΫΜΑ, ΑΝΫΣΤΫΜΑ και ΚΕΨΑΛΑΛ. 

  

 

ΤΠΟΣΡΩΜΑ: 

Διαςτάςεισ: 120 cm x 200 cm x 35 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Εμπεριζχει εργονομικι βάςθ, θ οποία αποτελείται από πιχεισ μαςίω ξφλου οξιάσ πλάτουσ 1 εκ και 
πάχουσ 4 εκ που ςτθρίηονται πάνω ςε 4 πζλματα ωυςικοφ καουτςοφκ, και πολλαπλά ςτρϊματα 
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ωυςικϊν υλικϊν. Τα ωυςικά αυτά υλικά διαδζχονται το ζνα το άλλο με τθν εξισ ςειρά, από τθ βάςθ 
προσ το κάλυμμα: 1) ωφλλο ελαςτικοφ κοκοωοίνικα, πάχουσ 1 εκ, 2) ωφλλο ωυςικοφ καουτςοφκ, 
πάχουσ 2,5 εκ, 3) ωφλλο από ίνεσ κάκτου, πάχουσ 1 εκ, 4) ωφλλο ωυςικοφ καουτςοφκ, πάχουσ 2,5 εκ, 
5) ωφλλο ελαςτικοποιθμζνθσ αλογότριχασ, πάχουσ 4 εκ, 6) ωφλλο ωυςικοφ καουτςοφκ, πάχουσ 6 εκ, 
7) ωφλλο από ελαςτικό κοκοωοίνικα και ωφκια, πάχουσ 3 εκ., 8) ωφλλο ωυςικοφ καουτςοφκ, πάχουσ 
6 εκ και 9) βαμβακερό κάλυμμα με μάλλινθ βάτα. Ωρϊμα υωάςματοσ: Μπεη και Βάροσ υωάςματοσ: 
300 gr. 

ΑΝΩΣΡΩΜΑ: 

Διαςτάςεισ: 120 cm x 200 cm x 15 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Το ανϊςτρωμα αποτελείται από τισ εξισ ςτρϊςεισ, από κάτω προσ τα πάνω: 1) βαμβακερό κάλυμμα 
με μάλλινθ βάτα, 2) ωφλλο ωυςικοφ καουτςοφκ, πάχουσ 6 εκ, 3) ωφλλο από ωφκια, 4) ωφλλο 
ωυςικοφ καουτςοφκ, πάχουσ 2,5 εκ και 5) βαμβακερό κάλυμμα με μάλλινθ βάτα. Ωρϊμα 
υωάςματοσ: Μπεη και Βάροσ υωάςματοσ: 300 γραμμ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΡΙ:  

Διαςτάςεισ: 200 cm x 180 cm x 5 cm (ΜΘΚΟΣ x ΥΪΟΣ x ΡΑΩΟΣ) 

 

Αποτελείται από τζςςερα όμοια πλαίςια, πλάτουσ 50εκ. Τα πλαίςια είναι καταςκευαςμζνα από 
μαςίω ξφλο δρυόσ και το εςωτερικό των πλαιςίων μπορεί να καλυωκεί με ψάκα από μπαμποφ ι με 
φωαςμα. Κα βερνικωκεί με οικολογικά βερνίκια νεροφ τριϊν ςτρϊςεων 30Μ. 
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ΕΞ 68  ΛΕΤΚΑ ΕΙΔΗ, ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΔΨΜΑΣΙΨΝ 

Γενικά 

Πλα τα υωάςματα κα είναι 100% βαμβακερά. Τα λοιπά ςυςτατικά ςτοιχεία και τα μικροχλικά 
(ςυρραωζσ, λάςτιχα κλπ) κα τεκμθριϊνονται ωσ προσ τθ ςφνκεςθ και τθν ποιότθτά τουσ. 

Επίςθσ, κα είναι 100% εγγυθμζνα για επιβλαβείσ ουςίεσ και υποαλλεργικά. Κα είναι καινοφργια, 
αμεταχείριςτα από αναγνωριςμζνουσ και αξιόπιςτουσ ςτθν αγορά οίκουσ, τθσ πλζον πρόςωατθσ 
καταςκευισ, εγγυθμζνθσ ποιότθτασ και αντοχισ. Κα ςυνοδεφονται απαραιτιτωσ από εγγυιςεισ 
ςφμωωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.  

Πιςτοποιθτικά: 

Intertek, CERTIQUALITY, OEKO-TEX STANDARD 100, ISO 9001:2008. 

Ριςτοποίθςθ Συςτθμάτων Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ, ISO 14001 & EMAS 

ΛΕΤΚΑ ΕΙΔΗ - ΣΡΩΜΑΣΑ 

1 Κατωςζντονο Σεντόνι λευκό, 100% combed βαμβάκι, 200x280cm, 4 πλευρζσ ραμμζνο - ΤΕΜ 52 

2 Ρανωςζντονο Σεντόνι λευκό, 100% combed βαμβάκι, 180x280cm, 4 πλευρζσ ραμμζνο - ΤΕΜ 52 

3 Ραπλωματοκικθ λευκι, 100% combed βαμβάκι, κικθ 165x225+30cm - TEM 52 

4 Ρετςζτα λευκι, 100% combed βαμβάκι, 50x100cm, min 500gsm - TEM 78 

5 Ρετςζτα λευκι, 100% combed βαμβάκι, 70x140cm, min 500gsm - TEM 78 

6 Ρατάκι μπάνιου λευκοφ χρϊματοσ με ανάγλυωεσ πατουςίτςεσ, 100% carded βαμβάκι, 50x75cm, 
700gsm - TEM 78 

7 Κάλυμμα μαξιλαριοφ με ωερμουάρ, 50x70cm, 100gsm, polyester γζμιςθ - TEM 39 

8 Κάλυμμα ςτρϊματοσ  180gsm polyester γζμιςθ, 120x200cm, με PVC , καπιτονζ - TEM 39 

9 Μαξιλάρι με 700γρ γζμιςθ 100% polyester, εξωτερικό φωαςμα 100% βαμβάκι, πλενόμενο, 
50x70cm - TEM 39 

10 Ράπλωμα 4 εποχϊν, 250gsm, 100% polyester, 160x220cm, εξωτερικό φωαςμα, πλενόμενο - ΤΕΜ 
26  

11 Κουβερλί ςε λευκό χρϊμα, 80% βαμβάκι 20% polyester 420gsm, 160x220cm - ΤΕΜ 26 

12 Στρϊμα AQUA ςε διάςταςθ:120x200cm, με ςφςτθμα τφπου BONNEL 130 ελατιρια/m2, το οποίο 
διακζτει: 

 αωρϊδεσ υλικό 2,5cm από κάκε πλευρά πυκνότθτασ 35 κιλϊν με ειδικι επεξεργαςία soft 

 αωρϊδεσ υλικό 1cm ςτο καπιτονζ 

 βάτα 300γρ/m2 ςτο καπιτονζ 

Εγγφθςθ τουλάχιςτο πζντε (5) ετϊν. 

ΤΕΜ 13 

ΚΟΤΡΣΙΝΕ 

13 Κουρτίνα δωματίου διάωανθ για παράκυρο 150cm x 2, 5ωορζσ, 4m φωαςμα – ΤΕΜ 13 

14 Κουρτίνα δωματίου διακόςμθςθσ για παράκυρο 150cm x 2, 5ωορζσ 4m φωαςμα με το ράψιμο, 
με ςιδθρόδρομο διπλό 1,5m2, TEM 1,5– ΤΕΜ 13 
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HOUSEKEEPING 

15 Ξφλινθ κρεμάςτρα αντικλεπτικι με αντιολιςκθτικι μπάρα, πάχοσ ξφλου 2cm – ΤΕΜ 104 

16  Καλακάκι μπάνιου 5lt INOX, διαςτάςεων  Ψ20,5 x h28cm – TEM 18 

17 Ριγκάλ μπάνιου INOX, διαςτάςεων Ψ9,5cm x h 38cm – ΤΕΜ 18 

18 Σεςουάρ 1600W, 2 ταχυτιτων με διακόπτθ μεταγωγισ από ηεςτό ςε κρφο – ΤΕΜ 13 
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ΟΜΑΔΑ Ε ΕΙΔΙΚΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

ΕΞ 22  ΑΝΟΙΦΣΑ ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΡΑΥΙΑ ΣΤΠΟΤ DEXION 

Ποςότητα: 15 TΕΜ 

ΜΕΤΑΛΛΛΚΑ ΑΨΛΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΛΚΟΥΣ ΟΚΟΣΤΑΤΕΣ (ΝΤΕΞΛΟΝ) 

Τα  μεταλλικά ράωια, με ποινι απορρίψεωσ τθσ προςωοράσ κα πρζπει: 

1. Να είναι πρόςωατθσ καταςκευισ, όχι πζραν του ζτουσ. 

2. Να είναι εφχρθςτα, να πλθροφν διεκνείσ εργονομικοφσ κανόνεσ, να ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα που αωοροφν ςχιμα, διαςτάςεισ, τρόπο καταςκευισ και ποιότθτα υλικϊν. 

3. Να αντζχουν αποδεδειγμζνα ςε μθχανικζσ καταπονιςεισ, διαβρωτικά περιβάλλοντα, υπεριϊδθ 
ακτινοβολία, ι και από κακι χριςθ. 

4. Να αποτελοφνται από υλικά ωιλικά ςτο περιβάλλον και να μθν περιζχουν ουςίεσ τοξικζσ και 
επιβαρυντικζσ για το ανκρϊπινο οργανιςμό. 

5. Να ζχουν προζλκει από διαδικαςίεσ εργαςιϊν τθσ παραγωγισ για τθν επεξεργαςία πρϊτων υλϊν 
που διεξάγονται ςφμωωνα με  

• Το ςφςτθμα ποιότθτασ ISO 9001 : 2000  

• Το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001 : 2004  

Τζλοσ, είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ (ςε ιςχφ) εωαρμογισ ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 για το ςχεδιαςμό, καταςκευι, επιςκευι και ςυντιρθςθ 
καταςκευϊν. 

Τα μεταλλικά ράωια κα είναι διαςτάςεων 0,92Ω0,30 μ. ι 1,22Ω0,30 μ. (ςυνδυαςμόσ των 
προαναωερόμενων τεμαχίων) επί μεταλλικοφ ςκελετοφ ςυνολικοφ φψουσ 2,40 μ. περίπου, 
τοποκετθμζνα εν ςειρά ςε ςτιλεσ. Το πρϊτο ράωι κα είναι τοποκετθμζνο ςε απόςταςθ περίπου 
0,12 μ. από τθν επιωάνεια του δαπζδου και το ελεφκερο κενό μεταξφ των ραωιϊν κα είναι 0,42 
¬0,43 μ. Οι ςτιλεσ κα είναι ςτερεωμζνεσ μεταξφ τουσ με τμιματα ορκοςτατϊν. Τα μεταλλικά ράωια 
κα είναι καταςκευαςμζνα από χαλυβδολαμαρίνα ψυχρισ εξζλαςθσ πάχουσ 0,8 mm με ειδικι 
διαμόρωωςθ ςτα τελειϊματα των πλευρϊν με κάμψθ τθσ λαμαρίνασ εν είδθ μετϊπθσ κατά 2 εκ. 
περίπου και βαμμζνα με χρϊμα ωοφρνου. Θ αντοχι ωορτϊςεωσ κα είναι τουλάχιςτον 70 kgr/ράωι. 
Θ ςτερζωςθ των ραωιϊν επί του μεταλλικοφ ςκελετοφ κα προβλζπεται με ειδικά μεταλλικά τεμάχια. 
Οι ορκοςτάτεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από ρολά χαλυβδολαμαρίνασ ψυχρισ εξζλαςθσ πάχουσ 
1,8 mm ςε ςχιμα γωνίασ ( Γ ) με ειδικι διαμόρωωςθ εγκοπϊν για τθν εφκολθ ςυναρμολόγθςθ και 
βαμμζνα με χρϊμα ωοφρνου. Θ αντοχι ωορτϊςεωσ κα είναι τουλάχιςτον 1000 kgr/δοκίμιο 500 mm. 
Θ ςφνδεςθ των ορκοςτατϊν για τθν δθμιουργία του μεταλλικοφ ςκελετοφ ςτιριξθσ των ραωιϊν κα 
προβλζπεται με ειδικζσ μεταλλικζσ βίδεσ. 

ΕΞ 26  ΕΙΔΙΚΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ (ΙΣΟ ΗΜΑΙΑ) 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ. 

Ο ιςτόσ ςθμαίασ αποτελείται από ςωλινα χαλφβδινο μεταβλθτισ διατομισ με τθν μεγαλφτερθ 
διατομι του να ξεκινάει από τθ βάςθ του και μικραίνει ςτθν κορυωι του. Το μζγιςτο φψοσ του ιςτοφ 
ωτάνει μζχρι τα ζξι(6) μζτρα. 

Ο ςωλινασ κα γαλβανίηεται εν κερμϊ και κα βάωεται με θλεκτροςτατικι βαωι ςτθν επικυμθτι 
απόχρωςθ. Κα διακζτει κυκλικι πλάκα ζδραςθσ Ψ320 με 4 οπζσ Ψ20 θ οποία κα εδράηεται ςε 
κατάλλθλο κλωβό αγκφρωςθσ. 
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Ο ιςτόσ κα διακζτει διαμόρωωςθ με ειδικά ράουλα για τθν κακοδιγθςθ του ςκοινιοφ πρόςδεςθσ, 
για τθν ζπαρςθ ι τθν υποςτολι τθσ ςθμαίασ, μεταλλικό προςτατευτικό ϊςτε να μθν αποδεςμεφεται 
το ςκοινί από το ράουλο και κάκετα ςτθρίγματα για τθν πρόςδεςθ του ςκοινιοφ. Θ όλθ καταςκευι 
κα ςυνοδεφεται από τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ ποιότθτασ υλικϊν και δοκιμϊν ςε 
ανεμοπτϊςεισ- ταλαντϊςεισ. 

Ο ιςτόσ κα ςυνοδεφεται από κλωβό αγκφρωςθσ, αντίςτοιχων χαρακτθριςτικϊν με το κλωβό 
αγκφρωςθσ των ιςτϊν οδοωωτιςμοφ, για τθν αςωαλι εγκατάςταςι του, εργαςία θ οποία κα 
υλοποιθκεί από εξειδικευμζνο ςυνεργείο τθσ αναδόχου εταιρείασ. 

ΕΞ 27  ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ 

Ποςότητα: 2,48 m2 

 

 

Διαςτάςεισ: 360 cm x 40 cm x 5 cm(ελάχιςτο) (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΡΑΩΟΣ) 

Διαςτάςεισ: 260 cm x 40 cm x 5 cm(ελάχιςτο) (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΡΑΩΟΣ) 

Μεταλλικζσ πινακίδεσ, καταςκευισ κατάλλθλθσ για αντίςτοιχεσ χριςθσ, με χάραξθ εςωτερικά 
γραμμάτων, όπωσ ωαίνεται ςτο ςχιμα. Ψωτιηόμενεσ. Το τελικό προϊόν κα πρζπει να ωζρει 
πιςτοποίθςθ από αναγνωριςμζνο Ευρωπαϊκό Οίκο πιςτοποίθςθσ. 
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ΟΜΑΔΑ Σ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Η/Τ – ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΨΝ 

Κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα, πρόςωατθσ καταςκευισ και από διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ, 
αξιόπιςτουσ οίκουσ που κα τθροφν ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. 

Πλα τα προσ προμικεια υλικά κα πλθροφν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραωζσ που τίκενται από 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κα ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα ζγγραωα τεκμθρίωςθσ, 
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ, κλπ, εγγυιςεισ καταςκευαςτι, πιςτοποιιςεισ CE, εναρμόνιςθσ 
με το περιβάλλον και τθν εργονομία. Κα είναι αποδεδειγμζνα χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 
(πχ Energy Star, κλπ). 

Ρλιρθσ καταςκευι εγκαταςτάςεων όλων των παρακάτω εξοπλιςμϊν Θ/Υ- δικτφου και 
οπτικοακουςτικϊν μζςων ςφμωωνα με τα ςχζδια, τθν Τεχνικι Ρεριγραωι και τισ Ρροδιαγραωζσ και 
τουσ υπολογιςμοφσ τθσ μελζτθσ.  

Κα περιλαμβάνεται: 

- Θ προμικεια και εγκατάςταςθ όλων των απαραίτθτων υλικϊν, ςυςκευϊν, 
μθχανθμάτων και λοιπϊν μικροχλικϊν, θ πλιρθσ εγκατάςταςθ αυτϊν και ενςωμάτωςι τουσ ςτο 
ζργο, κακϊσ επίςθσ κάκε εργαςία για παράδοςθ των εγκαταςτάςεων ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία. 

- Θ πραγματοποίθςθ δοκιμϊν και θ εκκίνθςθ των εγκαταςτάςεων (commissioning). 

- Θ ςφνταξθ και παράδοςθ όλων των εντφπων τεκμθρίωςθσ των δοκιμϊν και 
commissioning. 

Τα προϊόντα κα ωζρουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ (CE, κλπ). 

Τα υλικά καταςκευισ κα εξαςωαλίηουν αποδεδειγμζνα πζρα από τισ ιδανικζσ ςυνκικεσ υγιεινισ, 
τθν αντοχι των ςυςκευϊν ςε πολφχρονθ ςκλθρι χριςθ. 

Συμπεριλαμβάνεται θ πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ θ δοκιμι ορκισ και αςωαλοφσ 
λειτουργίασ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ. 

Ραροχι εγγφθςθσ: τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ για τισ ςυςκευζσ, εκτόσ αν αναωζρεται διαωορετικά 
ςε κάποιο κωδικό προϊόντοσ. 

ΕΞ 49  PROJECTOR  

Ποςότητα: 4 ΤΕΜ 

Ο projector κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και μετά τθν παράδοςθ κα είναι ςυνδεδεμζνοσ 
και ςε λειτουργία. 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Τεχνολογία: 3LCD, Ευκρίνεια: Τυπικι ευκρίνεια (Standard)   

Ψυςικι/Μζγιςτθ Ανάλυςθ: 1024 x 768 pixels, Ψωτεινότθτα: 3000 Lumen – 2.100 Lumen οικονομικι 
λειτουργία, Αντίκεςθ: 10000:1, Λςχφσ λάμπασ: 200W,  

Τθλεχειριςτιριο: Ναι   

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

Aspect Ratio: 4:3 (Native), Ελάχιςτθ Διαγϊνιοσ Οκόνθσ: 30 inches   

Μζγιςτθ Διαγϊνιοσ Οκόνθσ: 300 inches, Λειτουργία Keystone: Ναι   

Noise (dB): 37 dB, Eco Mode: Ναι, Διάρκεια Ηωισ Λάμπασ: 5000 -6000 ϊρεσ   

Εγγφθςθ Λάμπασ: 12 μινεσ ι 1000 ϊρεσ 
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Αςωάλεια: Ρροςταςία Kensington, Ρροςταςία κωδικοφ, Security cable hole, Αςωάλεια αςφρματου 
LAN 

Συνδεςιμότθτα: USB 2.0 Τφπου A, USB 2.0 Τφπου B, RS-232C, Διαςφνδεςθ Ethernet (100 Base-TX / 10 
Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά), Είςοδοσ VGA (2x), Ζξοδοσ VGA, Είςοδοσ 
HDMI, Είςοδοσ Composite, Είςοδοσ Component (2x), Είςοδοσ S-Video, Είςοδοσ RGB (2x), Ζξοδοσ 
ιχου stereo mini jack, Είςοδοσ ιχου stereo mini jack (2x), Είςοδοσ ιχου cinch 

Κατανάλωςθ: 0,45/230/280 W (standby/οικονομικι / κανονικι λειτουργία) 

Θχεία: 16 Watt 

Κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι δυο (2) ετϊν και τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ ι 
1000h για τθ χριςθ λυχνίασ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ Ριςτοποιιςεισ, ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, 
αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ, κακϊσ και ενθμερωμζνο κατάλογο ςυνικων 
ανταλλακτικϊν και αντιπροςϊπων ςτο Νομό Αχαΐασ ι γειτονικϊν. Τζλοσ, κα είναι τθσ πλζον 
πρόςωατθσ καταςκευισ από αναγνωριςμζνο και αξιόπιςτο οίκο καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα 
διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. 

Κα παραδοκεί πλιρεσ. Το πακζτο παράδοςθσ κα περιλαμβάνει: Τςάντα μεταωοράσ, Καλϊδιο 
Computer, Κφρια ςυςκευι, Καλϊδιο θλεκτρικοφ ρεφματοσ, Τθλεχειριςτιριο με μπαταρίεσ, User's 
Manual Set, Ζγγραωα εγγφθςθσ. 

ΕΞ 50  Η/Τ ΓΡΑΥΕΙΟΤ 

Ποςότητα: 24 ΤΕΜ 

Κάκε τεμάχιο Θ/Υ Γραωείου κα είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο και από καταςκευαςτι διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνο και πιςτοποιθμζνο. Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία κα ςυνοδεφονται από όλεσ τισ 
προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ και κα είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ Ευρωπαϊκοφσ 
κανονιςμοφσ. Ο κάκε Θ/Υ κα είναι αποδεδειγμζνα ενεργειακά αποδοτικόσ (PC, οκόνθ κλπ). Μετά 
τθν παράδοςθ τουσ, οι Θ/Υ κα είναι πλιρωσ ςυνδεδεμζνοι και ςε λειτουργία. 

Κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ, όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ Ριςτοποιιςεισ, ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, 
ςυντιρθςθσ, κακϊσ και ενθμερωμζνο κατάλογο ςυνικων ανταλλακτικϊν και αντιπροςϊπων ςτο 
Νομό Αχαΐασ ι γειτονικϊν. Τζλοσ, κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ από αναγνωριςμζνο 
και αξιόπιςτο οίκο καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. 

Case: 

Με υψθλι ποιότθτα καταςκευισ, θ ςυγκεκριμζνθ κικθ ανικει ςτθν κατθγορία Midi Case. Είναι 
εξοπλιςμζνθ με 3 εξωτερικζσ κζςεισ για να ςυνδζςετε τισ ςυςκευζσ ςασ, ενϊ προχωρϊντασ ςτο 
εςωτερικό υπάρχουν 5 κζςεισ 3,5" για εγκατάςταςθ ςκλθρϊν δίςκων. Επιπλζον χάρθ ςτα 7 
διακζςιμα expansion slots ζχετε τθ δυνατότθτα να ςυνκζςετε ζνα ςφςτθμα αξιϊςεων. 

Τζλοσ θ ςυγκεκριμζνθ κικθ υποςτθρίηει μθτρικζσ τφπου Micro-ΑΤΩ & ATX ενϊ υποςτθρίηει και 
εξωτερικζσ ςυςκευζσ και μονάδεσ αποκικευςθσ USB 3.0 για ζωσ και 12 ωορζσ μεγαλφτερεσ 
ταχφτθτεσ μεταωοράσ δεδομζνων. 

Σροφοδοτικό: 

Τφποσ ATX 12V 

Λςχφσ: 600W 

Efficiency 85% 

PFC: Ενεργό 

100-240V, Power button, Reset protection 
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2x PCI-E (6 pin), Main connector, 3x SATA, 4x Molex connectors, 1x floppy cable, Single Fan, Energy 
Efficient. 

Full Protection, Over Current Protection, Over Power Protection, Short Circuit Protection, Ρροςταςία 
Υπερκζρμανςθσ, Ρροςταςία Υπζρταςθσ, Ρροςταςία Υπερωόρτωςθσ, Ρροςταςία Υπόταςθσ 

CPU: 

Ενδεικτικόσ τφποσ Inel i5 4590 4 πφρθνοσ, 3,30GHZ, Cooling device, cache memory (L2, L3) 6MB, 
χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ. 

Ψφκτρα – ανεμιςτιρασ: 

Συμβατι με τα περιςςότερα sockets τθσ αγοράσ (AMD, Intel) αναλαμβάνει να ςυντθριςει τθ 
κερμοκραςία λειτουργίασ του επεξεργαςτι ςου ςε ωυςιολογικά επίπεδα. 

4x Heat pipe, 1000-1700 rpm, αλουμινίου, Fluid shield (FSB) bearing type, 120mm διάμετροσ 
πτερυγίων 

Motherboard: 

ATX, H97, Intel, socket 1150, HDMI port, 4x RAM (max 32GB), 1333-1600MHZ, Dual Channel, 6 x 
SATA 3,  RAID 0,1,5,10. 2x PCI – Express x 16, 2x PCI Express 1x, 3 x PCI, 2x USB2.0, 4x USB 3.0, 
GIGABIT LAN 10/100/1000, Sound 7.1 

Μνιμεσ: 

DDR3 4 GB 1600MHz XMS3, Dual Channel. 

GPU: 

2GB DDR3, memory interface 128Bit, DIRECT X 12, VGA, DVI, HDMI, PCI EXPRESS 2.0X16, 
2560*1600pixels 75Hz, HDCP υποςτιριξθ. 

Hard Drive: 

HDD, 2TB, SATA3, 64 MB cache, 7200rpm, 3,5”, 6Gbit/sec, RAID 

DVD: 

DVD-RW , 24x S.A.T., Buffer under run, Οικολογικό, χαμθλισ κατανάλωςθσ, SATA, dual layer,  
48x/16x/48x24/x24/x24/6x/8x (ταχφτθτα ανάγνωςθσ CD/DVD/ εγγραωισ CD/DVD-
R/DVD+R/επανεγγραωισ CD/ DVD-R/DVD+R) 

Λειτουργικό: 

Windows 7 Home Professional 

Monitor: 

21,5”, Full HD(1920x1080), LED, ενςωματωμζνα θχεία 2x2W, Mega Contrast, Eco, 5ms, 1xDVI-D, D-
Sub 15pin, 350cd/m2, 16:9 WIDE. 

Desktop USB Mouse, keyboard, Antivirus Software 1 year. 
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ΕΞ 51  ΕΚΣΤΠΨΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΤ 

Ποςότητα: 10 ΤΕΜ. 

Κάκε εκτυπωτισ κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ, αμεταχείριςτοσ από αναγνωριςμζνο 
και αξιόπιςτο οίκο καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται από 
γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ Ριςτοποιιςεισ (κα 
είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ), ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, 
αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ, κακϊσ και ενθμερωμζνο κατάλογο ςυνικων 
ανταλλακτικϊν και αντιπροςϊπων ςτο Νομό Αχαΐασ ι γειτονικϊν. 

Ο εκτυπωτισ κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και μετά τθν παράδοςθ κα είναι ςυνδεδεμζνοσ 
και ςε λειτουργία. 

Γενικά χαρακτθριςτικά 

Λειτουργίεσ: Εκτυπωτισ, Τφποσ εκτφπωςθσ: Ζγχρωμθ,  

Ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ: ζωσ 16 ςελ/λεπτό   

Ταχφτθτα ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ: ζωσ 4 ςελ/λεπτό   

Ανάλυςθ εκτφπωςθσ: ζωσ 600 x 600 dpi   

Μθνιαίοσ κφκλοσ εργαςιϊν: ζωσ 15.000 ςελίδεσ   

Συνδζςεισ: 1xUSB 2.0, Κφρα Ethernet WiFi, Μνιμθ: 64 MB   

Λειτουργικό ςφςτθμα: Mac OS 10.6  Windows 7  Windows Vista  Windows XP   

Γλϊςςα: PCL5  PCL6   

Επιπλζον χαρακτθριςτικά 

Card Reader: Πχι, LCD οκόνθ: Πχι, Εκτφπωςθ διπλισ όψθσ: Ωειροκίνθτθ   
Εκτφπωςθ ςε CD/DVD: Πχι   
Ωαρτί 
Τροωοδοςία Ωαρτιοφ: 150 ωφλλα   
Μζγιςτο μζγεκοσ χαρτιοφ: A4   

Αναλϊςιμα 

Toner: 4, Κόςτοσ/ςελίδα ςυνκετικό μαφρο (λεπτά του ευρϊ): 4.66   
Κόςτοσ/ςελίδα αυκεντικό ζγχρωμο (λεπτά του ευρϊ): 23.23   

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ και Βάροσ: 

Μικοσ: 40.2 cm, Ρλάτοσ: 40 cm, Φψοσ: 22.3 cm, Βάροσ: 12 kg 

ΕΞ 52  ΥΨΣΟΣΤΠΙΚΟ ΜΗΦΑΝΗΜΑ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ 

Το ωωτοτυπικό μθχάνθμα κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ, αμεταχείριςτοσ από 
αναγνωριςμζνο και αξιόπιςτο οίκο καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα 
ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
Ριςτοποιιςεισ (κα είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ), ζγγραωα 
ςυμμόρωωςθσ, αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ, κακϊσ και ενθμερωμζνο κατάλογο 
ςυνικων ανταλλακτικϊν και αντιπροςϊπων ςτο Νομό Αχαΐασ ι γειτονικϊν. 

Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία κα ςυνοδεφονται από όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ και κα 
είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ.  
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Το τροχιλατο ωωτοτυπικό πολυμθχάνθμα κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και μετά τθν 
παράδοςθ κα είναι ςυνδεδεμζνο και ςε λειτουργία. 
Λειτουργίεσ: Εκτυπωτισ-Σαρωτισ-Αντιγραωικό 
Συνδζςεισ: 1xUSB 2.0    
Μνιμθ: 128MB 
Ανάλυςθ εκτφπωςθσ: 600x600 dpi 
Ταχφτθτα αςπρόμαυρθσ εκτφπωςθσ: 20 ςελ/λεπτό 
Λειτουργία αντιγραωισ: 1θ ςελίδα – 7,5sec, Σμίκρυνςθ/ μεγζκυνςθ, πολλαπλά είδωλα (Ν-up), 
Αντιγραωι ταυτότθτασ (ID card), ςκοφρο/ ωωτεινό, αυτόματθ περιςτροωι. 
Λειτουργία εκτφπωςθσ: Υδατογραωιματα, Αωίςεσ, N-up, δθμιουργία Ψυλλαδίου, Mixed Document, 
λειτουργία εξοικονόμθςθσ Γραωίτθ, 256-bit κλίμακα του γκρι 
Λειτουργία Σάρωςθσ: ςάρωςθ ςε pc/ μζςω Twain, Tiff, pdf, bmp ,ocr software, Abby Finereader, 
υποςτιριξθ ςε Linux, Job Build. 
Λειτουργικά ςυςτιματα: WindowsXP (32/64 bit), Server 2003 (32/64 bit), Vista (32/64 bit), Server 
2008 (32/64 bit), Server 2008 R2, 7 (32/64 bit) και 8 (32/64 bit μετά το λανςάριςμα), Linux 
Ταχφτθτα: 20ppm 
Κφκλοσ εργαςιϊν: > 31.000 ςελ/μινα 
Πγκοσ εκτυπϊςεων: 2.500 ςελίδεσ/ μινα 
Είδθ μζςων: απλό, ανακυκλωμζνο, ετικζτεσ 
Ριςτοποιιςεισ: UL–60950–1/CSA–60950–1–07, 2θ Ζκδοςθ, Σιμανςθ CE ςφμωωνα με τθν 
2006/95/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EC 
Επιπλζον χαρ/κά: Αυτόματθ αντιγραωι- εκτφπωςθ διπλισ όψθσ 
Αναλϊςιμα: Standard χωρθτικότθτα καςζτα γραωίτθ: 9.000 τυπικζσ ςελίδεσ, καςζτα τυμπάνου: 
80.000 ςελίδεσ. 
Ωωρθτικότθτα: Δίςκοσ χαρτιοφ 500 ωφλλων 

Τροωοδοςία/ κατανάλωςθ: 220-240 V, 50/60Hz, Energy Star. 

ΕΞ 53  SERVER  

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ. 

Ο Γενικόσ Server κα περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία και μετά τθν παράδοςθ του κα είναι 
πλιρωσ ςυνδεδεμζνοσ και ςε λειτουργία. 

Ο Server κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ , αμεταχείριςτοσ από αναγνωριςμζνο και 
αξιόπιςτο οίκο καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται από 
γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ Ριςτοποιιςεισ (κα 
είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ), ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, 
αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ, κακϊσ και ενθμερωμζνο κατάλογο ςυνικων 
ανταλλακτικϊν και αντιπροςϊπων ςτο Νομό Αχαΐασ ι γειτονικϊν. Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία κα 
ςυνοδεφονται από όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ και κα είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον 
πρόςωατουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ. Ο Server κα είναι αποδεδειγμζνα ενεργειακά αποδοτικόσ 
(PC, οκόνθ κλπ). Μετά τθν παράδοςι του, ο Server κα είναι πλιρωσ ςυνδεδεμζνοσ ικανόσ να 
υποςτθρίξει τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ και ςε πλιρθ λειτουργία. Ο ανάδοχοσ κα εκπαιδεφςει τον 
υπεφκυνο διαχειριςτι του δικτφου ςτθ διαχείριςθ του server για τουλάχιςτο 15h. 

Τα τμιματα που ςυνκζτουν το ςφςτθμα του Server (motherboard, case) να προζρχονται από τθν 
ίδια καταςκευάςτρια εταιρεία που κα αναγράωεται εμωανϊσ πάνω ς’ αυτά και ςτα κιβϊτια όπου 
κα είναι ςυςκευαςμζνα και κα είναι απολφτωσ καινοφρια. 

Το ςφςτθμα (hardware) κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνο ςφμωωνα με τα πρότυπα CE & UL. 

Να προςκομιςκοφν αντίγραωα των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν. 

Εγγφθςθ: 2 χρόνια επί τόπου επιςκευισ. 
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ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Ενδεικτικοί τφποι) 

RACK Height: 5U 

Chipset: ATI, Μοντζλο Κάρτασ Γραωικϊν: FirePro V3800, Μνιμθ κάρτασ Γραωικϊν: 512 MB   

Επεξεργαςτισ 

Λςοδφναμοσ με Intel XEON E5-2620v2 (2.10GHz) με θμερομθνία κυκλοωορίασ 2014 ι νεότεροσ. 

Chipset: Intel C600 

Front-side bus ≥ 1066 MHz 

Cache μνιμθ ≥ 6 MB 

Ρλικοσ CPUs ≥ 4 

Μζγιςτοσ Αρικμόσ υποςτθριηόμενων επεξεργαςτϊν ≥ 1 

Μνιμθ 

Μζγεκοσ Μνιμθσ: ≥16 GB, 1600MHz, Τφποσ μνιμθσ PC3-10600E DDR3 ι καλφτερο 

Αρικμόσ κζςεων (slots) για μνιμθ ≥ 4 

κλθρόσ Δίςκοσ 

Ωωρθτικότθτα: ≥ 2 TB 

Υποςτιριξθ RAID 0, 1, Τεχνολογία ςκλθρϊν δίςκων να είναι κατ’ ελάχιςτο SATA II 

Συνολικό πλικοσ ηθτοφμενων μονάδων δίςκων ≥ 2 

Μζγιςτο πλικοσ υποςτθριηόμενων μονάδων δίςκων ≥ 4 

Ταχφτθτα περιςτροωισ δίςκων ≥ 7.2K (rpm) 

Διάταξθ RAID 1 

Οπτικά μζςα 

DVD-ROM Drive τφπου SATA με ταχφτθτα ανάγνωςθσ ≥ 24x 

Δικτφωςθ 

2 X Ethernet 10/100/1000 Mbps   

υνδζςεισ 

USB 2.0: 8xUSB 2.0, VGA out: VGA out, Microphone in: 1xMicrophone in   

Headphone Out: 1xHeadphone Out   

Software 

Εγκατεςτθμζνο Λειτουργικό Σφςτθμα (OS) το οποίο να ζχει τουλάχιςτον τισ εξισ δυνατότθτεσ: 

o Φπαρξθ τουλάχιςτον των λειτουργιϊν Active Directory, DNS Server, DHCP Server, Print Server, 
Domain Controller. 

o Ζτοσ ζκδοςθσ μετά το 2014 

o Δυνατότθτα λειτουργίασ ωσ domain controller ςε περιβάλλον domain Forest 

o Terminal Services Gateway για ζωσ 250 χριςτεσ 
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o Τουλάχιςτον πζντε άδειεσ λειτουργίασ 

Ρροτεινόμενο Λειτουργικό Σφςτθμα: Windows SERVER 2013 τελευταίασ ζκδοςθσ 

DVD εκκίνθςθσ- διόρκωςθσ και εγκατάςταςθσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ 

Επιπρόςκετα 

Chassis up to 12 x 3.5” HDD, PERC H710 512MB NV Cache, IDRAC7 Enterprise, RAM: RDIMM, HOT 
SWAP 

Τροωοδοτικό με τάςθ λειτουργίασ 220 – 240 V και ιςχφ ≥650 W 

Ψφκτρα – ανεμιςτιρασ: 

Συμβατι με τα περιςςότερα sockets τθσ αγοράσ (AMD, Intel) αναλαμβάνει να ςυντθριςει τθ 
κερμοκραςία λειτουργίασ του επεξεργαςτι ςου ςε ωυςιολογικά επίπεδα. 

4x Heat pipe, 1000-1700 rpm, αλουμινίου, Fluid shield (FSB) bearing type, 120mm διάμετροσ 
πτερυγίων 

ΟΘΟΝΗ 

Θ οκόνθ κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Είδοσ: Monitor, Διαγϊνιοσ Οκόνθσ: 21.5", Τεχνολογία Οκόνθσ:LCD, Εγγφθςθ καμζνων pixel:Ναι 

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

Ανάλυςθ: 1920 x 1080, Ψωτεινότθτα: 300 cd/m², Τυπικι Αντίκεςθ: 1000:1   

Δυναμικι Αντίκεςθ: 70000:1, Ωρόνοσ Απόκριςθσ: 5 ms, Γωνία Κζαςθσ (Οριηόντια): 170   

Γωνία Κζαςθσ (Κάκετθ): 160, Απεικόνιςθ: 16:9 Wide, Είςοδοι: 1xD-Sub 15 pin 

φκμιςθ Βάςθσ 

Κάκετθ κλίςθ (Tilt): Ναι   

ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ 

Το πλθκτρολόγιο κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Ωριςθ: Desktop, Είδοσ: Ρλθκτρολόγιο, Ωρϊμα: Μαφρο, Σφνδεςθ: Ενςφρματθ   

USB 2.0: 1xUSB 2.0, Διάταξθ Ρλικτρων: Αγγλικά  Ελλθνικά, Ρλικτρα My Favorites: Ναι, Audio 
Control: Ναι, υκμιηόμενο φψοσ: Ναι, Spill Resistant: Ναι   

ΠΟΝΣΙΚΙ 

Το ποντίκι κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Ωριςθ: Desktop, Τεχνολογία: Optical, Ωρϊμα: Μαφρο   

Συνδζςεισ 

Σφνδεςθ: Ενςφρματθ, Κφρα Σφνδεςθσ USB: Κφρα USB 
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ΕΞ 54  UPS  

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ. 

Το UPS κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ , αμεταχείριςτο από αναγνωριςμζνο και 
αξιόπιςτο οίκο καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται από 
γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ Ριςτοποιιςεισ (κα 
είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ), ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, 
αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ. Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία κα ςυνοδεφονται από 
όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ και κα είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ 
Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ. Μετά τθν παράδοςι του, το UPS κα είναι πλιρωσ ςυνδεδεμζνο και ςε 
λειτουργία. 

Το UPS κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και μετά τθν παράδοςθ κα είναι ςυνδεδεμζνο και ςε 
λειτουργία. 

Γενικά 

Κατθγορία: 1200 VA και άνω, Τφποσ: Line Interactive   

Λςχφσ 

Ραρεχόμενθ Λςχφσ (VA): 1500 VA, Ραρεχόμενθ Λςχφσ Τροω. (Watts): 980 W   

Χαρακτθριςτικά Μπαταρίασ 

Αυτονομία Μπαταρίασ: 6-7 min full load. 

Τφποσ Μπαταρίασ: RBC 7 χωρίσ απαίτθςθ ςυντιρθςθσ. 

Ωρόνοσ Επαναωόρτιςθσ: 6 άρεσ μζχρι τουλάχιςτον το 90% τθσ χωρθτικότθτασ. 

Αρικμόσ Μπαταριϊν: 1   

Προςταςία 

Ρροςταςία από υπζρταςθ. Ρροςταςία από Βραχυκφκλωμα και Υπερωόρτωςθ, Ρροςταςία από 

γριγορθ εκωόρτιςθ μπαταρίασ. 

Θφρεσ 

Ζξοδοι IEC 320 C13: 8   

Λειτουργίεσ 

Energy Admin Software: Ναι, Good Operation Led: Ναι  Ρροειδοποιθτικοί ιχοι ςε ςωάλμα. 

ΕΞ 55  RACK 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ. 

Θ ςυςκευι να είναι κλειςτοφ τφπου με πλαϊνά τοιχϊματα , πόρτα, αωαιροφμενα πλαϊνά, ζτοιμθ 
υποδοχι ανεμιςτιρων ςτθν οροωι, κακϊσ και όλεσ τισ απαραίτθτεσ βίδεσ και εξαρτιματα για τθν 
τοποκζτθςθ του. 

Το RACK κα περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία και μετά τθν παράδοςθ κα είναι ςυνδεδεμζνο με 
το server και ςε λειτουργία. 

Ρρόκειται για κεντρικό επιδαπζδιο Rack 19" 32U (με 2 πόρτεσ) 60X60.  

ΑΨΛΑ RACK (6 ΤΕΜ.) 
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Ρρόκειται για Central άωι Στακερό 1U 4 Σθμείων Στιριξθσ 60X60. 

ΡΟΛΥΡΛΗΟ (2 ΤΕΜ.) 

Ρρόκειται για Central Ρολφπριηο Αςωαλείασ 8 Κζςεων 1U Rack 19". 

ΕΞ 56  ΣΗΛΕΟΡΑΗ  

Ποςότητα: 3 ΤΕΜ 

Θ τθλεόραςθ κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ , αμεταχείριςτθ από αναγνωριςμζνο και 
αξιόπιςτο οίκο καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται από 
γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ Ριςτοποιιςεισ (κα 
είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ), ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, 
αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ. Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία κα ςυνοδεφονται από 
όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ και κα είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ 
Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ. Μετά τθν παράδοςι τθσ, θ τθλεόραςθ κα είναι πλιρωσ ςυνδεδεμζνθ 
και ςε λειτουργία. 

Θ τθλεόραςθ κα ζχει κα παρακάτω χαρακτθριςτικά και μετά τθν παράδοςθ κα είναι ςυνδεδεμζνθ 
και ςε λειτουργία. 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Τφποσ: LED-TV, Τεχνολογία 3D, Διαγϊνιοσ: 40"  , Smart TV, Τεχνολογία 3D, Τεχνολογία 3D γυαλιϊν: 
Active, 2 3D γυαλιά, Μετατροπι 2D ςε 3D, Συχνότθτα: 600Hz, Local dimming, Δίκτυο DLNA, 
Εωαρμογζσ και πλοιγθςθ Internet, Αςφρματθ Δικτφωςθ, Wi-Fi Direct, 2nd TV Ready, Λειτουργία PVR 
μζςω USB, Ενεργειακι κλάςθ: Α 

Ευκρίνεια: Full HD, Αναπαραγωγι USB: Βίντεο  Μουςικι  Ψωτογραωίεσ   

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

Τεχνολογία: 3D LED, Ανάλυςθ: 1920 x 1080, Ϊθωιακόσ Δζκτθσ DVB-T, Καλωδιακόσ δζκτθσ (DVB-C), 
Δορυωορικόσ δζκτθσ (DVB-S),  

Κωδικοποίθςθ ψθωιακοφ ςιματοσ: MPEG4/MPEG2, True cinema 24p: True Cinema 24 fps   

Αudio Technology: Dolby MS11, , Λςχφσ Θχείων: 2 x 8 Watt, Teletext: Ελλθνικά, Είςοδοι: 4xHDMI 
1xΕίςοδοσ Component RGB 1xComposite 1xAudio RCA (L/R) in, Ζξοδοι:    1xΖξοδοσ Optical, Λοιπζσ 
ςυνδζςεισ:    1xCI Slot Κφρα RJ- 45 (Ethernet),  

Διαςτάςεισ και Βάροσ 

Ρλάτοσ: 91 cm, Φψοσ (με βάςθ): 58 cm, Βάκοσ (με βάςθ): 20,45 cm   

Βάροσ (με βάςθ): 9 kg, Vesa: 200 x 200   

ΕΞ 57  DVD PLAYER 

Ποςότητα: 2 ΤΕΜ 

Το dvd player κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ , αμεταχείριςτο από αναγνωριςμζνο και 
αξιόπιςτο οίκο καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται από 
γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ Ριςτοποιιςεισ (κα 
είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ), ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, 
αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ. Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία κα ςυνοδεφονται από 
όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ και κα είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ 
Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ. Μετά τθν παράδοςι του, κα είναι πλιρωσ ςυνδεδεμζνο και ςε 
λειτουργία. 
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Το DVD Player κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και μετά τθν παράδοςθ κα είναι ςυνδεδεμζνο 
και ςε λειτουργία. 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Τφποσ ςυςκευισ: 3D Bluray Player 

Τεχνολογία Full HD 3D, Δίκτυο DLNA, Wi-Fi Direct, Τθλεχειριςτιριο, Αναπαραγωγι USB: Βίντεο  
Μουςικι  Ψωτογραωίεσ   

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

Player Profiles: 5.0 (Blu-ray 3D), Αναπαραγωγι: DivX  JPEG  MP3  MP4  MPEG2  MPEG4  WMA Flash 
QuickTime VOB FLAC OGG WAV, JPEG PNG GIF κλπ, Συμβατότθτα Μζςων: CD-R  CD-RW  DVD+RW  
DVD-R  DVD-Video  VCD, Αποκωδικοποιθτζσ ιχου:  DTS  Dolby Digital plus  Dolby True HD, 
Διαςυνδζςεισ: 1 x HDMI, 1 x Ομοαξονικι ζξοδοσ ιχου, 1 x Ethernet, 1 x USB 2.0. 

 Εγγφθςθ 12 μινεσ 

ΕΞ 58  ΣΕΡΕΟΥΨΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΥΨΝΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ 

Το ςυγκρότθμα κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ , αμεταχείριςτο από αναγνωριςμζνο και 
αξιόπιςτο οίκο καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται από 
γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ Ριςτοποιιςεισ (κα 
είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ), ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, 
αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ. Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία κα ςυνοδεφονται από 
όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ και κα είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ 
Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ. Μετά τθν παράδοςι του, το ςυγκρότθμα κα είναι πλιρωσ ςυνδεδεμζνο 
και ςε λειτουργία. 

Το ςτερεοωωνικό ραδιοωωνικό ςυγκρότθμα περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία και μετά τθν 
παράδοςθ κα είναι ςυνδεδεμζνα και ςε λειτουργία: 

ΗΧΕΙΑ (8 ΣΕΜ.) 

Θχείο surround 3 δρόμων, 1x8 LF driver, 1x5 MF driver, 1x1 tweeter κόλου τιτανίου, 100W AES, 8Ϋ, 
91dB SPL/1W/1M, 110°x105°, 70Hz-14kΘz ±3dB. Εμπρόςκια μπάωλα με κλίςθ -20°. Εγκεκριμζνο από 
τθν lucasfilm LTD., για THX. ςυςκευαςία 2 τεμ., τιμά ανά τεμ. (457H x 457W x 260D mm). 8,6kg. 

ΕΝΙΧΤΣΗ (2 ΣΕΜ.) 

Τελικόσ ενιςχυτισ 2X150W/4Ϋ, 2X100W/8Ϋ, bridged 300W/8Ϋ (Mono), είςοδοι XLR και 1/4 
balanced με clip limiter, ζξοδοι speakon, απόκριςθ ςυχνότθτασ 20Hz-50 kHz, S/N 100dB, 2U. 
Κατάλλθλοσ για εγκαταςτάςεισ & P.A. 8,4kg 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ (1 ΣΕΜ.) 

Compressor - limiter 4 ειςόδων, κφκλωμα "overeasy", peakstoplus, είςοδοι - ζξοδοι XLR και 1/4 TRS. 
Κατάλλθλοσ για studio, live χριςθ. 

ΚΟΝΟΛΑ ΜΙΞΗ (1 ΣΕΜ.) 

Κονςόλα μίξθσ 8 mono (mic-line-insert)/2stereo, 2AUX pre ι post, μεταλλικό ςαςί, 60mmfaders, 
νζασ γενιάσ προενιςχυτζσ ίδιοι με ςειράGB,+48Vphantom power,EQ3 περιοχϊν με παραμετρικό ςτισ 
μεςαίεσ ςυχνότθτεσ, διακόπτθσ PFL και MUTE για κάκε κανάλι, balanced XLR ζξοδοι. 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (1 ΣΕΜ) 
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Δυναμικό μικρόωωνο για live και studio εωαρμογζσ τθσ AKG. Σουπερκαρδιοειδζσ, απόκριςθ 
ςυχνοτιτων 70-20.000Hz, ευαιςκθςία 2,6mV/Pa. Με διακόπτθ. 

LAPTOP (1 ΣΕΜ.)  

Γενικά 

Συνιςτϊμενθ Ωριςθ: Ιχου & Εικόνασ   

Οκόνθ 

Διαγϊνιοσ Οκόνθσ: 15.6", LED: Ναι, Ανάλυςθ: 1366 x 768, Οκόνθ 16:9: Ναι   

Κάρτα γραωικϊν 

Τφποσ Κάρτασ Γραωικϊν: Αυτόνομθ, Μνιμθ Κάρτασ Γραωικϊν: 1024 MB   

Chipset: nVidia, Μοντζλο Κάρτασ Γραωικϊν: GeForce GT 525Μ   

Επεξεργαςτισ 

Επεξεργαςτισ: Intel Core i5, Καταςκευαςτισ Επεξεργαςτι: Intel  ι ιςοδφναμοσ 

Τεχνολογία Επεξεργαςτι: Core i5, Μοντζλο Επεξεργαςτι: 2410M   

Ταχφτθτα Επεξεργαςτι: 2.30 GHz   

Μνιμθ 

Μζγεκοσ Μνιμθσ: 4 GB, Τφποσ Μνιμθσ: DDR3, Μζγιςτθ Μνιμθ: 8 GB   

Σκλθρόσ Δίςκοσ 

Ωωρθτικότθτα: 640 GB, Αρικμόσ Σκλθρϊν Δίςκων: 1, Ωωρθτικότθτα Δίςκου: 640 GB   

Σφνδεςθ Σκλθροφ Δίςκου: SATA, Ταχφτθτα Σκλθροφ Δίςκου: 5400 rpm   

Οπτικά μζςα 

Οπτικό Μζςο: DVD Super Multi (Double Layer)   

Ρολυμζςα 

WebCam: WebCam, Αudio Technology: Bass Enhanced System, Αρικμόσ Θχείων: 1   

Δίκτυα 

Wireless Lan (802.11a/b/g/n): WIFIN, Bluetooth: Bluetooth, Κφρα Ethernet: Κφρα Ethernet   

Ταχφτθτα Δικτφου: 10/100 Mbps   

Συνδζςεισ 

Card Reader: Ναι, USB 2.0: 2xUSB 2.0, USB 3.0: 1xUSB 3.0, VGA out: VGA out   

HDMI out: 1xHDMI out, Microphone in: 1xMicrophone in, Headphone Out: 1xHeadphone Out   

Μπαταρία 

Τφποσ Μπαταρίασ: Li-Ion   

Software 

Λειτουργικό Σφςτθμα: Windows 7 Home Premium 64 Bit   

Διαςτάςεισ και Βάροσ 

Βάροσ: 2.50 kg, Βάκοσ: 25 cm, Ρλάτοσ: 38 cm, Φψοσ: 2.78 cm   

RACK (1 ΣΕΜ.) 
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Ρρόκειται για κεντρικό επιδαπζδιο Rack 19" 16U (με 2 πόρτεσ) 60X60.  

ΠΟΛΤΠΡΙΖΟ (1 ΣΕΜ.) 

Ρρόκειται για Central Ρολφπριηο Αςωαλείασ 8 Κζςεων 1U Rack 19". 

ΕΞ 59  ΟΙΚΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΥΨΝΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ 

Ποςότητα: 2 ΤΕΜ 

Το ςυγκρότθμα κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ , αμεταχείριςτο από αναγνωριςμζνο και 
αξιόπιςτο οίκο καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται από 
γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ Ριςτοποιιςεισ (κα 
είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ), ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, 
αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ. Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία κα ςυνοδεφονται από 
όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ και κα είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ 
Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ. Μετά τθν παράδοςι του, το ςυγκρότθμα κα είναι πλιρωσ ςυνδεδεμζνο 
και ςε λειτουργία. 

Το ςτερεοωωνικό, ραδιοωωνικό ςυγκρότθμα κα αποτελείται από τα παρακάτω ςτοιχεία και μετά 
τθν παράδοςθ κα είναι ςυνδεδεμζνο και ςε λειτουργία. 

ΤΚΕΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Χαρακτθριςτικά 

CD (CD-DA): ΝΑΛ, Αναπαραγωγι CD-R/CD-RW (CD-DA): ΝΑΛ, SA-CD (Multi/2καν): ΟΩΛ/ΝΑΛ 

DSD: ΝΑΛ 

Γενικζσ προδιαγραφζσ 

Βάκοσ (mm): 295 χιλ. (11 5/8 ίντςεσ), Φψοσ (mm): 95 χιλ. (3 3/4 ίντςεσ), 

Ρλάτοσ (mm): 430 χιλ. (17 ίντςεσ), Απαιτιςεισ ενζργειασ: 230V, 50/60 Hz 

Βάροσ (kg):  

Είςοδοσ / ζξοδοσ 

Ομοαξονικι: ΝΑΛ, Οπτικό: ΝΑΛ, Αναλογικι (ανιςορροπία 2 καν.): ΝΑΛ 

Πρόςοψθ 

Λςχφσ: ΝΑΛ, Άνοιγμα/κλείςιμο: ΝΑΛ, Αναπαραγωγι: ΝΑΛ, Ραφςθ: ΝΑΛ, Διακοπι: ΝΑΛ 

AMS (Ρροθγ.): ΝΑΛ, AMS (Επόμ.): ΝΑΛ, Είςοδοσ: ΝΑΛ, Εναλλαγι SACD/CD: ΝΑΛ 

άρα/κείμενο: ΝΑΛ, Τρόποσ λειτουργίασ οκόνθσ: ΝΑΛ 

Σθλεχειριςτιριο 

Λςχφσ: ΝΑΛ, Άνοιγμα/κλείςιμο: ΝΑΛ, Αναπαραγωγι: ΝΑΛ, Ραφςθ: ΝΑΛ, Διακοπι: ΝΑΛ 

AMS (Ρροθγ.): ΝΑΛ, AMS (Επόμ.): ΝΑΛ, FF: ΝΑΛ, FR: ΝΑΛ, Είςοδοσ: ΝΑΛ 

Εναλλαγι SACD/CD: ΝΑΛ, άρα/κείμενο: ΝΑΛ, Τρόποσ λειτουργίασ οκόνθσ: ΝΑΛ 

Λειτουργία αναπαραγωγισ (με τθ ςειρά): ΝΑΛ, Λειτουργία αναπαραγωγισ (τυχαία): ΝΑΛ 

Απαλοιωι (ακφρωςθ με 10 πλικτρα): ΝΑΛ, Επανάλθψθ: ΝΑΛ 
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ΕΝΙΧΤΣΕ 

Λςχφσ εξόδου (8Ω, 1 kHz, THD 1%): 105W + 105W, Αρικμόσ ενιςχυμζνων κανάλια: 7 ch 

Bi-AMP: ΝΑΛ, Διακόπτθσ ςφνκετθσ αντίςταςθσ θχείων 4 Ohm / 8 Ohm: ΟΩΛ (μόνον 8 Ohm) 

DSP: Falcon2.0, Υπογοφωερ X`Over: 17 βακμοί (40-200 Hz), Αναλογικό άμεςο: ΝΑΛ 

Επιλογζασ θχείων: A/B/ A+B, Τερματικό θχείου: Βίδα, Digital Legato Linear: ΝΑΛ 

Advanced Auto Volume: ΝΑΛ, Λειτουργία νυχτερινισ λιψθσ: ΟΩΛ 

Λειτουργία βελτιςτοποίθςθσ ιχου: ΝΑΛ 

Είςοδοι/ζξοδοι 

Είςοδοσ / ζξοδοσ HDMI®: ΝΑΛ, Αντιςτοίχιςθ ειςόδου ψθωιακοφ ςιματοσ: ΝΑΛ 

Είςοδοσ ςιματοσ βίντεο ςυνιςτωςϊν: 2, Είςοδοσ A/V: Ρεριλαμβάνει εμπρόσ AV: 4 

Ζξοδοσ ςιματοσ βίντεο ςυνιςτωςϊν (ςυμπ. ζξοδοσ οκόνθσ): 1 

Ζξοδοσ A/V (ςυμπ. ζξοδοσ οκόνθσ): 1 

Οπτικό Είς./Ζξ./TV(CEC) : ςυμπερ. Μπρ. εις. & TV (CEC): 2/0/ΝΑΛ 

Ομοαξονικό: 1, Είςοδοσ αναλογικοφ ιχου (ςυμπ. TV CEC)/TV(CEC): 3/ΝΑΛ 

USB: 1 (εμπρόσ:iPhone/WM), DMPORT: ΟΩΛ, Ζξοδοσ ακουςτικϊν: ΝΑΛ (Ωρυςαωί) 

Ζξοδοσ αναλογικοφ ιχου: 1, Ζξοδοσ Pre Out: SW x2 

Μορφι αποκωδικοποίθςθσ 

LPCM (2CH/5.1CH/7.1CH) μζςω HDMI: ΝΑΛ (ΝΑΛ/ΝΑΛ/ΝΑΛ), 96 k/24 Bit PCM: ΝΑΛ 

Dolby® Digital: ΝΑΛ, Dolby® Digital EX: ΝΑΛ, Dolby Digital +: ΝΑΛ 

Dolby® Dual Mono: ΝΑΛ, Dolby® Prologic®: ΝΑΛ, Dolby® Prologic® II: ΝΑΛ 

Dolby Prologic Iix / Iiz: ΝΑΛ / ΝΑΛ, DTS HD MA / DTS HD HR: ΝΑΛ 

Dolby TruHD: ΝΑΛ, DTS / DTS-ES (Matrix6.1 / Discrete6.1): ΝΑΛ/ΝΑΛ 

DTS 96/24 / DTS NEO:6: ΝΑΛ/ΝΑΛ 

Δζκτεσ 

RDS: ΝΑΛ, Ρροκακοριςμζνο κανάλι (FM / AM): TTL60 (30/30), Πνομα ςτακμοφ: ΝΑΛ 

Αυτόματοσ ςυντονιςμόσ: ΝΑΛ, Άμεςοσ ςυντονιςμόσ: ΝΑΛ (RM) 

Δυνατότθτεσ βίντεο 

1080p: ΝΑΛ, 1080p/24p: ΝΑΛ, Deep Color: ΝΑΛ, x.v.Color (xvYCC): ΝΑΛ 

Συγχρονιςμόσ A V (Στακερισ Μεταβλθτισ): ΝΑΛ (Μεταβλθτι) 

Συχνότθτα δειγματολθψίασ (96 kHz 48 kHz): 192kHz, Αναβάκμιςθ (HDMI®): ΝΑΛ (1080p) 

Μετατροπζασ αναβάκμιςθσ ςιματοσ βίντεο (S ςιμα ςυνιςτωςϊν HDMI®): ΝΑΛ/ΝΑΛ 

Επιλογι Theater Mode: ΝΑΛ, Διζλευςθ HDMI®: ΝΑΛ, 3D μζςω HDMI®: ΝΑΛ 

Κανάλι επιςτροωισ ιχου: ΝΑΛ, Γραωικό ςτοιχείο ιχου: ΝΑΛ, A/V Sync: ΝΑΛ (Μεταβλθτι) 

Αυτόματθ λειτουργία A/V Sync: ΝΑΛ, Ωρόνοσ A/V Sync (msec): 300 msec 

Σφςτθμα αυτόματθσ βακμονόμθςθσ DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 
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DCAC (DSP UCOM): Ωάλκινο, Ηϊνθ: 6, Μικρόωωνο (STEREO MONO): ΜΟΝΟ 

Γενικά 

Απαιτιςεισ ενζργειασ: 230 V 50/60 Hz 

iPod Browsing with System (μζςω USB): ΒΛΝΤΕΟ/ΜΟΥΣΛΚΘ 

Τθλεχειριςτιριο: RM-AAU107, Ωρονοδιακόπτθσ φπνου: ΝΑΛ, GUI: ΝΑΛ (Απλό) 

Γλϊςςα GUI: Αγγλικά, Υποδοχι ακίδασ: Νικζλιο, Αυτόματθ λειτουργία αναμονισ: ΝΑΛ 

ΗΧΕΙΑ 

Χαρακτθριςτικά 

Επιδαπζδιο θχείο κολϊνα: ΝΑΛ, Καμπίνα τφπου ανάκλαςθσ μπάςων: ΝΑΛ 

Σφνκετθ αντίςταςθ (Ω): 8, Μαγνθτικι κωράκιςθ: ΝΑΛ, Ρακθτικό θχείο: ΝΑΛ 

Επιτρεπόμενθσ ιςχφσ RMS (W): 120, Ευαιςκθςία SPL (dB/W/m): 88 

Μονάδεσ θχείων: Τφποσ περιβλιματοσ μπάςου: Kevlar H.O.P 

Μονάδεσ θχείων: Τουιτερ (ποςότθτα): 1, Μονάδεσ θχείων: Διάμετροσ τουιτερ (cm): 2,5 

Μονάδεσ θχείων: Τφποσ τουιτερ: Λςοςτακμιςμζνοσ κόλοσ Nano Fine 

Τφποσ: Εμπρόσ 

Είςοδοσ / ζξοδοσ 

Είςοδοσ (ποςότθτα): 1, Είςοδοσ: Binding Post: ΝΑΛ 

Γενικζσ προδιαγραωζσ 

Βάκοσ (mm): 135, Φψοσ (mm): 1070, Ρλάτοσ (mm): 180 

Ραρεχόμενα αξεςουάρ 

Καλϊδιο θχείου (m): 2,5 

ΕΞ 60  ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ 

Το ςυγκρότθμα κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ , αμεταχείριςτο από αναγνωριςμζνο και 
αξιόπιςτο οίκο καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται από 
γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ Ριςτοποιιςεισ (κα 
είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ), ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, 
αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ. Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία κα ςυνοδεφονται από 
όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ και κα είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ 
Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ. Μετά τθν παράδοςι του, το ςυγκρότθμα κα είναι πλιρωσ ςυνδεδεμζνο 
και ςε λειτουργία. Ο ανάδοχοσ μετά τθν εγκατάςταςι του, κα προβεί ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ και κα εκπαιδεφςει τον υπεφκυνο για τουλάχιςτο 15h. 

Το τθλεωωνικό κζντρο κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και μετά τθν παράδοςθ κα είναι 
τοποκετθμζνο και ςε λειτουργία. 

Γραμμζσ 

Γραμμζσ ISDN BRI: 6, Αναλογικζσ Γραμμζσ (PSTN): 12, Γραμμζσ IP (Θ.323): 4 

Γραμμζσ SIP: 4(8) 

Εςωτερικά 
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Ϊθωιακά Εςωτερικά: 48, Απλά Εςωτερικά: 24, Αςφρματα Εςωτερικά Κζντρου: 28 

Εςωτερικά IP: 4 

Επίςθσ, κα ζχει δυνατότθτα δικτφωςθσ μζςω ψθωιακοφ ωορζα ISDN-BRI QSIG, κακϊσ και με 
αξιοποίθςθ του πρωτοκόλλου IP. Κα παρζχει ενςωματωμζνεσ δυνατότθτεσ Call Centre (UCD), 
Messaging, Queuing, Transfer,), λειτουργίεσ για μείωςθ κόςτουσ κλιςεων (ARS, Ψραγζσ, 
Θλεκτρονικό κλείδωμα). 

Δυνατότθτα για ςφνδεςθ δυο ψθωιακϊν ςυςκευϊν ςε μία κζςθ ςφνδεςθσ ψθωιακισ. 

• Αναγνϊριςθ ταυτότθτασ καλοφντοσ (CLIP)  

• Ενςωματωμζνο Call Center με πολλαπλζσ δυνατότθτεσ διαχείριςθσ κλιςεων 

• Ζξυπνθ δρομολόγθςθ ειςερχομζνων κλιςεων ανάλογα με το CLIP του καλοφντοσ. 

• Αυτόματοσ τθλεωωνθτισ 

• Θχθτικι αναμονι. 

ΕΞ 61  ΤΚΕΤΕ ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ 

Ποςότητα: 2 ΤΕΜ. 

Θ κάκε ςυςκευι κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ ,αμεταχείριςτθ από αναγνωριςμζνο και 
αξιόπιςτο οίκο καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται από 
γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ Ριςτοποιιςεισ (κα 
είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ), ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, 
αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ. Πλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία κα ςυνοδεφονται από 
όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ και κα είναι ςφμωωνα με τουσ πλζον πρόςωατουσ 
Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ. Μετά τθν παράδοςι του, το ςυγκρότθμα κα είναι πλιρωσ ςυνδεδεμζνο 
και ςε λειτουργία. 

Οι ςυςκευζσ τθλεωωνικοφ κζντρου κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και θ τοποκζτθςι τουσ 
κα γίνει ςε ςυνεννόθςθ με το ωορζα λειτουργίασ. 

Γενικά 

Οκόνθ LCD: ΝΑΛ, Oπιςκοωωτιηόμενθ Οκόνθ: ΝΑΛ, Ρρογραμματιηόμενα Ρλικτρα: 48(4χ12) 

Ανοικτι Συνομιλία: ΝΑΛ, Ρλικτρο Ρλοιγθςθσ: ΝΑΛ, Ανάκλθςθ Ρολλαπλϊν Επιπζδων: ΝΑΛ 

XDP: ΟΩΛ, D-XDP: ΟΩΛ, Τόνοι Κουδουνιςμοφ: 10, Υπομονάδα USB (KX-DT301): ΟΩΛ 

Υπομονάδα 12 Ρλικτρων (KX-NT303): ΟΩΛ, Υπομονάδα Bluetooth (KX-NT307): ΝΑΛ 

Υπομονάδα DSS (KX-DT390): ΟΩΛ 

ΕΞ 62  ΤΚΕΤΗ FAX 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ. 

Θ ςυςκευι FAX κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και μετά τθν παράδοςθ κα είναι ςυνδεδεμζνθ 
και ςε λειτουργία. 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Θ ςυςκευι κα είναι επιτραπζηια, ςτιβαρισ καταςκευισ και κα λειτουργεί με ρεφμα 220V-60ΘΗ, 
ςφμωωνθ με τα πρότυπα CCITT G3. 

Σφςτθμα Συμπίεςθσ: MH/MR/MMR, Μζγεκοσ: A4, Ωωρθτικότθτα Ωαρτιοφ: 100 ωφλλα   

Αςφρματο Τθλζωωνο: Πχι, Ανοιχτι Ακρόαςθ: Πχι, Τρόποσ Κλιςθσ: Τονικό   
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Συμβατότθτα: ITU-T GROUP3, Μελανοταινία / Τόνερ: Cartridge   

Λειτουργίεσ 

Ψωτοαντιγραωικό: Ναι, Λειτουργία Τθλεωωνθτι: Πχι, Λειτουργία Ανάκτθςθσ: Ναι   

FAX 

Ταχφτθτα Μεταβίβαςθσ: 6 Sec / Page, Τεχνολογία Εκτφπωςθσ: Inkjet   

Ταχφτθτα Εκτφπωςθσ: 4 ςελ. / λεπτό   

Ρλικτρο λειτουργιϊν και μενοφ ςτα Ελλθνικά 

Κα διακζτει πλικτρο ακφρωςθσ (Reject). 

άρωςθ 

Ταχφτθτα Ψωτογράωθςθσ: 2 ςελ. / sec  , Ρλάτοσ Σάρωςθσ: 20.8 cm   

Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

Αναγνϊριςθ Κλιςθσ: Ναι, Μνιμθ Εγγράωων: 60 ςελίδεσ   

Διαβακμίςεισ Γκρι: 256 Επίπεδα, Διαδοχικι Ρολλαπλι Αποςτολι: Ναι   

Διόρκωςθ Λακϊν: Ναι, Θλεκτρονικι φκμιςθ Ζνταςθσ: Volume Control   

Ρλικτρο πλοιγθςθσ:  

Λειτουργία διόρκωςθσ λακϊν ECM. 

Κα διακζτει επιβεβαίωςθ αποςτολισ κατάλλθλθ για αρχειοκζτθςθ και κα αναωζρει τον αρικμό 
FAX, με τον οποίο επικοινϊνθςε, θμερομθνία, ϊρα, διάρκεια και αρικμό ςελίδων αποςτολισ. 

Κα διακζτει τουλάχιςτον 30 μνιμεσ τθλ. κλιςεων και μπαταρία διατιρθςθσ τουσ. 

Κα διακζτει αυτόματθ αποςτολι μθνυμάτων ςε πολλαπλζσ διευκφνςεισ, τουλάχιςτον 10 
διαδοχικζσ. 

Κα διακζτει οκόνθ μθνυμάτων, λακϊν, αυτοδιάγνωςθσ για κακοδιγθςθ του χριςτθ. 

Κα ζχει ταχφτθτα επικοινωνίασ από 7000 ζωσ 10000 bps με αυτόματθ προςαρμογι ςτα 7200, 4800, 
2400 bps αν χρειαςτεί. 

Κα ςυνοδεφεται από εγγφθςθ λειτουργίασ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ από τθν εγκατάςταςι του . 

ΕΞ 63  ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΗ ΤΚΕΤΗ 

Ποςότητα: 20 ΤΕΜ. 

Οι τθλεωωνικζσ ςυςκευζσ κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και θ τοποκζτθςι τουσ κα γίνει ςε 
ςυνεννόθςθ με το ωορζα λειτουργίασ. 

Γενικά 

Επιλογζασ κουδουνιςμοφ (3 επίπεδα) 

• Θλεκτρονικι ρφκμιςθ ζνταςθσ ακουςτικοφ (6 επίπεδα) 

• Τουλάχιςτον 3 μνιμεσ τθλεωϊνων με πλικτρα απευκείασ επιλογισ 

• Οκόνθ LCD 2 γραμμϊν 

• Δυνατότθτα αναγνϊριςθσ ταυτότθτασ καλοφντοσ 

• Ελλθνικό μενοφ, Ρλικτρο πλοιγθςθσ, Ψραγι κλιςεων 
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• Λίςτα 30 ζωσ 50 αναπάντθτων κλιςεων 

• 30 ζωσ 50 μνιμεσ ταχείασ κλιςθσ, 

• 15 ζωσ 20 μνιμεσ επανάκλθςθσ 

• Υποςτιριξθ με τθλεωωνικό κζντρο. 

• Ανοικτι Συνομιλία 

• Υπομονάδα DSS (KX-DT390): ΝΑΛ 
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ΟΜΑΔΑ Ζ ΑΝΟΞΕΙΔΨΣΑ- ΠΑΡΑΚΕΤΑΣΗΡΙΟ - ΕΣΙΑΣΟΡΙΟ 

Τα προϊόντα κα ωζρουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ (CE, κλπ). 

Κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα, τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ και από διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνουσ, αξιόπιςτουσ οίκουσ που κα τθροφν ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. 

Πλα τα μεταλλικά μζρθ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ι 316 υψθλισ αντοχισ. Τα υλικά 
καταςκευισ κα εξαςωαλίηουν αποδεδειγμζνα πζρα από τισ ιδανικζσ ςυνκικεσ υγιεινισ, τθν αντοχι 
των ςυςκευϊν ςε πολφχρονθ ςκλθρι χριςθ. 

Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ που κα παραδοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ που κα υποδειχκεί από τον κφριο 
του ζργου κα είναι πλιρωσ καινοφργιο, αμεταχείριςτο, πρόςωατθσ καταςκευισ και από διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνο, αξιόπιςτο οίκο που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται 
υποχρεωτικά με όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ ωορείσ, αναλυτικοφσ 
οδθγοφσ εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ, όλα τα απαιτοφμενα υλικά εγκατάςταςθσ και 
κζςθσ ςε λειτουργία. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει βεβαίωςθ ςτθν οποία κα εγγυάται τθν πλιρθ 
κάλυψθ με ανταλλακτικά (κα αναγράωεται πλιρθσ λίςτα ανταλλακτικϊν) και service για τουλάχιςτο 
10 ζτθ, κακϊσ και τθν ζκπτωςθ που κα παρζχει για διάςτθμα όχι λιγότερο από 10 ζτθ. Τζλοσ, ο 
προμθκευτισ με δικά του μζςα κα εκπαιδεφςει το υπεφκυνο προςωπικό για όςο χρόνο απαιτθκεί. 

Πλεσ οι πόρτεσ κα είναι εωοδιαςμζνεσ με μεντεςζδεσ επαναωοράσ και μαγνθτικά λάςτιχα, που 
αντικακίςτανται εφκολα. 

Ππου γίνεται αναωορά ςε εξοπλιςμό ψφξθσ/ςυντιρθςθσ: Το εςωτερικό κα είναι καταςκευαςμζνο 
από ανοξείδωτο χάλυβα με υγειονομικζσ γωνίεσ ςτον πάτο του ψυγείου, με μόνωςθ από οικολογικι 
πολυουρεκάνθ min πάχουσ 5 cm, πόδια ανοξείδωτα ρυκμιηόμενα, ςυρτάρια GN και το ψυκτικό 
υγρό κα είναι R404a ι ανάλογο οικολογικά ωιλικό. 

Συμπεριλαμβάνεται θ πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ θ δοκιμι ορκισ και αςωαλοφσ 
λειτουργίασ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ. 

Ραροχι εγγφθςθσ: τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ για τισ ςυςκευζσ εκτόσ αν αναωζρεται διαωορετικά ςε 
κάποιο κωδικό προϊόντοσ. 

ΕΞ 23  ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΙΜΑΣΙΟΘΗΚΕ ΑΠΟΔΤΣΗΡΙΨΝ  

Ποςότητα: 6 ΤΕΜ. 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: 95 cm x 45 cm x 200 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Ντουλάπα προςωπικοφ 

 Εξ ολοκλιρου ανοξείδωτθ καταςκευι 

 Τφποσ ανοξείδωτου AISI 304 18/8-10 

 Με 6 ανοιγόμενεσ πόρτεσ 

 Με κλειδαριά ςε κάκε πόρτα 

 Με κεκλιμζνθ οροωι όπωσ επιβάλει το Υγειονομικό 

 Με ανοξείδωτα πόδια. 

Κα περιλαμβάνεται το ςφνολο τθσ ντουλάπασ με τα αντίςτοιχα κλειδιά, καινοφργια, αμεταχείριςτθ, 
πρόςωατθσ καταςκευισ. Εγγφθςθ τουλάχιςτο 5 ζτθ. 

ΠΑΡ.01 ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΗΦΑΝΗ ΚΑΥΕ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Εξωτ. Διαςτάςεισ: 140*70*91 

Κα διακζτει αμπάρι απορριμμάτων, δυο ςυρτάρια καωζ και το υπόλοιπο περιςτροωικζσ κφρεσ. 
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ΠΑΡ.02 ΧΤΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Ψυγείο πάγκοσ ςυντιρθςθσ: 

1000Ω700Ω870 

Κα διακζτει  πάνω γοφρνα ω 300 κάτω δυο ςυρτάρια. 

φκμιςθ κερμοκραςίασ με θλεκτρονικό κερμόμετρο και κερμοςτάτθ. Ϊυκτικό μθχάνθμα εντόσ του 
ψυγείου. 

Κα διακζτει πλιρεσ  ςετ ανταλλακτικϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ με το 
δίκτυο, δοκιμι ορκισ λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραωα, 
πιςτοποιθτικά, ςυμμορωϊςεισ, εγγυιςεισ λειτουργίασ, πρόγραμμα ςυντθριςεων από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο. 

ΠΑΡ.03 ΠΟΣΗΡΙΕΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΨΣΗ 

2 τεμάχια 190*40*70 έκαστο 

Κα διακζτει τηάμια ςυρόμενα για πόρτεσ. Το περίβλθμα κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1χιλ. και 
κα περιλαμβάνει εςωτερικά 1 ράωι ανοξείδωτο. 

ΠΑΡ.04 ΕΡΜΑΡΙΟ ΝΕΡΟΦΤΣΗ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

240x70x86 

Κα διακζτει πάνω νεροχφτθ με 2 γοφρνεσ 500χ500, κάτω δυο ςυρόμενεσ πόρτεσ και άνοιγμα για το 
πλυντιριο ενδεικτικϊν διαςτάςεων 600x750x700mm. 

ΠΑΡ.05 ΕΡΜΑΡΙΟ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

600Ω500Ω870 

Κα διακζτει ανοιγμζνθ πόρτα και εςωτερικά κα υπάρχει ζνα ράωι. 

ΠΑΡ.06 ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΣΑΡΙΕΡΑ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

50*70*86, 4 ςυρτάρια 

Κα διακζτει κάτω 4 ςυρτάρια ανοξείδωτα. 

ΠΑΡ.07 ΧΤΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟ ΤΝΣΗΡΗΗ, ΕΠΙΣΟΙΦΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Ψυγείο πάγκοσ ςυντιρθςθ: 

Κα διακζτει κάτω τζςςερα διπλά ςυρτάρια 

φκμιςθ κερμοκραςίασ με θλεκτρονικό κερμόμετρο και κερμοςτάτθ. Ϊυκτικό μθχάνθμα εντόσ του 
ψυγείου. Στθν επιωάνεια χϊρο για τθν τοποκζτθςθ GN ¼. 

Καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα 
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• Μόνωςθ με οικολογικι πολυουρεκάνθ πάχουσ 5 cm 

• Ράτοσ με υγειονομικζσ γωνίεσ 

• Ρόδια ανοξείδωτα ρυκμιηόμενα 

• Συρτάρια GN 

• Ψρζον οικολογικό 

Εξωτερικζσ διαςτάςεισ ενδεικτικζσ (ΜxΡxΥ) cm 235 x 70 x 68 

Ωωρθτικότθτα (Lt.) 479 

Κερμοκραςία (℃) 0 ζωσ +10 

Συρτάρια (Τεμ./Διαςτάςεισ (ΜxΡ) cm.) 8 / 43 x 50,5 

Ρόδια / όδεσ (Τεμ./Διαςτάςεισ (Υ) cm.) 6 / 10 - 13 

Θλεκτρικι τάςθ / Συχνότθτα (V/Hz) 220 - 240 / 50 

Λςχφσ (W) 450 

Συμπιεςτισ (HP) 1/2 

Τφποσ ψφξθσ Βεβιαςμζνθ 

Απόψυξθ Αυτόματθ 

Κερμοςτάτθσ Ϊθωιακόσ 

Ϊυκτικό υγρό R 134 a 

Εςωτερικόσ ωωτιςμόσ ✓ 

Κα διακζτει πλιρεσ  ςετ ανταλλακτικϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ με το 
δίκτυο, δοκιμι ορκισ λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραωα, 
πιςτοποιθτικά, ςυμμορωϊςεισ, εγγυιςεισ λειτουργίασ, πρόγραμμα ςυντθριςεων από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο. 

ΠΑΡ.08 ΕΠΙΣΟΙΦΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 

1800*350*700 επί 2 τεμάχια, ζκαςτο 

Κα διακζτει μπροςτά ςυρόμενεσ κφρεσ, εςωτερικά των οποίων κα υπάρχει ζνα ράωι. 

ΠΑΡ.09 ΠΑΓΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΨΣΟ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Διαςτάςεισ: 88*70*86 

Τραπζηι εργαςίασ με πάτο καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο AISI 304 - 18/8-10. 

ΠΑΡ.10 ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ ΥΡΙΣΕΖΑ ΔΙΠΛΗ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Ψριτζηα αερίου διπλι 10+10Lt  

Κα παραδοκεί με καλάκι και καπάκι (ϊςτε να καλφπτεται το λάδι όταν δεν λειτουργεί). 

Κα είναι εωοδιαςμζνθ με εωεδρικό κερμοςτάτθ αςωαλείασ ϊςτε ακόμθ και ςε περίπτωςθ 
καταςτροωισ του κανονικοφ να διακόπτεται θ λειτουργία του, μθδενίηοντασ κάκε ανεπικφμθτθ 
ςυνζπεια. 
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Στο εςωτερικό του κάδου κα υπάρχουν ενδείξεισ για τθ ςυνιςτϊμενθ ςτάκμθ του λαδιοφ ενϊ θ 
απομάκρυνςι του κα γίνεται εφκολα από τθν ειδικι βάνα αςωαλείασ. 

Θ ςχεδίαςθ του κάτω μζρουσ του κάδου κα δθμιουργεί μία ψυχρι ηϊνθ όπου με τθ βοικεια ενόσ 
πτερυγίου - κατευκυντιρα κα δθμιουργείται ςυνεχισ ροι ςτθ μάηα του λαδιοφ με αποτζλεςμα να 
επιτυγχάνεται ομοιόμορωο και υγιεινό τθγάνιςμα αλλά και να ςυγκεντρϊνονται ςε αυτιν διάωορα 
υπολείμματα από όπου και κα απομακρφνονται εφκολα μζςω τθσ βάνασ. 

Τα υλικά καταςκευισ του εξαςωαλίηουν πζρα από τισ ιδανικζσ ςυνκικεσ υγιεινισ, τθν αντοχι τθσ 
ςυςκευισ ςε πολφχρονθ ςκλθρι χριςθ. 

Αρικμόσ κάδων:   2 

Λςχφσ ςε kW:    14 

Ωωρθτικότθτα λαδιοφ ςε Lt:  10 

Ενδεικτικό Μικοσ εξωτερικό (εκ) 75 

Ενδεικτικό Βάκοσ εξωτερικό (εκ): 65 

Ενδεικτικό Φψοσ εξωτερικό (εκ):  32 

Κα διακζτει πλιρεσ  ςετ ανταλλακτικϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ με το 
δίκτυο, δοκιμι ορκισ λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραωα, 
πιςτοποιθτικά, ςυμμορωϊςεισ, εγγυιςεισ λειτουργίασ, πρόγραμμα ςυντθριςεων από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο. Ραρεχόμενθ εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν. 

ΠΑΡ.11 ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ ΚΟΤΖΙΝΑ ΜΕ ΣΕΕΡΙ ΕΣΙΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Εςτία τετραπλι θλεκτρικι 12KW 

Πλα τα υλικά καταςκευισ κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςε ςυνδυαςμό με τθν προςεγμζνθ και 
ςτιβαρι καταςκευι κα ςυντελοφν ςτο να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι εκμετάλλευςθ τθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ για οικονομικότερθ λειτουργία. Θ ςυντιρθςθ τουσ κα γίνεται με εφκολο 
τρόπο. 

Οι εςτίεσ κα προζρχονται από τουσ κορυωαίουσ οίκουσ τθσ Ευρϊπθσ και κα επιτρζπουν τθ 
λειτουργία τθσ ςυςκευισ με εξαιρετικι αξιοπιςτία ςτισ πιο δφςκολεσ ςυνκικεσ. 

Αρικμόσ εςτιϊν:   4 

Λςχφσ ςε kW:    12 

Τάςθ V:    220-240 V 

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: 

Μικοσ εξωτερικό (εκ):   85 

Βάκοσ εξωτερικό (εκ):   90 

Φψοσ εξωτερικό (εκ):   27 

Κα διακζτει πλιρεσ  ςετ ανταλλακτικϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ με το 
δίκτυο, δοκιμι ορκισ λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραωα, 
πιςτοποιθτικά, ςυμμορωϊςεισ, εγγυιςεισ λειτουργίασ, πρόγραμμα ςυντθριςεων από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο. Ραρεχόμενθ εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν. 
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ΠΑΡ.12 ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ GRILL ΜΟΝΟ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ ΝΕΡΟΤ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Γκριλιζρα αερίου μονι Λςχφoσ: 9 kW 

Κα διακζτει ςυρτάρι κάτω από τθν ςχάρα και τουσ καυςτιρεσ, μζςα ςτο οποίο κα τοποκετείται 
νερό ϊςτε επιδρά ςτθν αποδοτικι διαδικαςία του ψθςίματοσ με δφο τρόπουσ: 

Από τθ μία κα λειτουργεί ςαν λιποςυλλζκτθσ μζςα ςτον οποίο κα "ςβινει" το λίποσ που ςτάηει από 
τθ ςχάρα. Αυτό κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ μείωςθ ςτο ελάχιςτο τθσ κάπνασ μζςα ςτο χϊρο 
εργαςίασ. Θ αςωάλεια τθσ καφςθσ κα ελζγχεται ςυνεχϊσ από βαλβίδα αςωαλείασ (κερμοκόπια) και 
κα διακζτει πιεηοθλεκτρικό αναωλεκτιρα για το άναμμα του καυςτιρα. 

Από τθν άλλθ, θ παρουςία του νεροφ κοντά ςτθν επιωάνεια ψθςίματοσ, κα δθμιουργεί ζνα 
περιβάλλον κορεςμζνο ςε υδρατμοφσ που κα "αναγκάηει" τα ψθτά να διατθροφν τουσ ωυςικοφσ 
χυμοφσ τουσ και να αποκτοφν ξεχωριςτι γεφςθ. 

Πλα τα μζρθ τθσ ςυςκευισ (πλαίςιο, καυςτιρασ, εξωτερικζσ επιωάνειεσ) κα είναι καταςκευαςμζνα 
από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: 47*65*32 

Κα διακζτει πλιρεσ  ςετ ανταλλακτικϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ με το 
δίκτυο, δοκιμι ορκισ λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραωα, 
πιςτοποιθτικά, ςυμμορωϊςεισ, εγγυιςεισ λειτουργίασ, πρόγραμμα ςυντθριςεων από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο. Ραρεχόμενθ εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν. 

ΠΑΡ.13 ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Βραςτιρασ θλεκτρικόσ με microswitch για μεγαλφτερθ αςωάλεια, με 2 καλάκια. 

Κα είναι εξ ολοκλιρου καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο αντιμαγνθτικό (ΑΛSI 304). Κα 
περιλαμβάνει ςφςτθμα με αποςπϊμενο κάδο που κα αποςπάται και κα πλζνεται για κακαρό και 
υγιεινό μαγείρεμα. 

Οι κάδοι κα είναι πρεςαριςτοί από ανοξείδωτο αντιμαγνθτικό 18/10 ΑΛSΛ 316, με ςτρογγυλεμζνεσ 
επιωάνειεσ για εφκολο και γριγορο κακάριςμα. 

Κα διακζτει χρονοδιακόπτθ και κα ζχει ερμάριο. 

Κα ελζγχεται από κερμοςτάτθ με ρυκμιηόμενθ κερμοκραςία από 30°C - 115°C. 

Κα διακζτει πλιρεσ  ςετ ανταλλακτικϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ με το 
δίκτυο, δοκιμι ορκισ λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραωα, 
πιςτοποιθτικά, ςυμμορωϊςεισ, εγγυιςεισ λειτουργίασ, πρόγραμμα ςυντθριςεων από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο. Ραρεχόμενθ εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν. 

ΠΑΡ.14 ΜΗΦΑΝΗ, ΚΑΛΟΤΠΙ, ΞΗΡΑΝΣΗΡΙΟ ΖΤΜΑΡΙΚΨΝ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Μθχανι παραγωγισ ηυμαρικϊν  

Θ ςυγκεκριμζνθ μθχανι κα είναι εξ’ ολοκλιρου καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα και κα 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράγει ωρζςκα ηυμαρικά διαωόρων ςχθμάτων και μεγεκϊν με τθ βοικεια 
καλουπιϊν. Κα διακζτει ζνα κάδο μζςα ςτον οποίο γίνεται πρϊτα θ ηφμωςθ και μετά θ εξϊκθςθ 
των ηυμαρικϊν. Κα ζχει τθ δυνατότθτα να καταςκευάςει όλα τα είδθ των ηυμαρικϊν εκτόσ των 
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γεμιςτϊν. Επίςθσ, κα ςυνοδεφεται με δφο περιςτρεωόμενα μαχαίρια κοπισ (μονό, διπλό) 
θλεκτρονικά ελεγχόμενα με χρονοδιακόπτθ. 

Δυναμικότθτα παραγωγισ (ηφμωςθ και εξϊκθςθ - εξϊκθςθ ): 18Kg/h 

Θλεκτρικά χαρακτθριςτικά: Λςχφσ μοτζρ: περίπου 1HP, 230V/50Hz AC/ 1ph 

Βάροσ: 65kg 

Ωωρθτικότθτα κάδου: 4kg 

Με πιςτοποίθςθ CE. 

Καλοφπι ηυμαρικϊν (απλό) 

Διαμζτρου Ψ 75 

Ξθραντιριο ηυμαρικϊν 

Λδανικό για τθν ξιρανςθ ηυμαρικϊν-ωροφτων- λαχανικϊν-βοτάνων κ.α. 

Καταςκευαςμζνο εξ ’ολοκλιρου από ανοξείδωτο ατςάλι και με ιςχυρι μόνωςθ από πολυουρεκάνθ. 

Με θλεκτρονικό πίνακα ελζγχου με ψθωιακζσ ενδείξεισ και με προγραμματιηόμενο ρυκμιςτι κφκλου 
εργαςίασ και ενδείξεισ για τα ςτάδια του κφκλου αποξιρανςθσ. Θ μονάδα κα είναι εωοδιαςμζνθ με 
όλα τα ςυςτιματα προςταςίασ για τθν καλι λειτουργία του μθχανιματοσ και του χειριςτι. Τα 
τελάρα του ξθραντιριου κα είναι καταςκευαςμζνα από ξφλινο προωίλ πεφκου και ανοξείδωτθ ςιτα 
κατάλλθλθ για τρόωιμα. Θ μονάδα κα είναι αυτόνομθ και ανεξάρτθτθ, κερμαινόμενθ με 
ανακφκλωςθ κερμοφ αζρα θ οποία κα γίνεται με ανεμιςτιρεσ κζντρου και αντιςτάςεισ. Κα υπάρχει 
μια ελεφκερθ εξαγωγι υγραςίασ και μια βεβιαςμζνθ με βεντιλατζρ, που κα ελζγχεται με 
θλεκτρονικό υγροςτάτθ. Επίςθσ, κα είναι εωοδιαςμζνθ με θλεκτρονικό κερμοςτάτθ και ζναν (1) 
χρονοδιακόπτθ για τθν αυτόματθ εκκίνθςθ και παφςθ τθσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ. Κα υπάρχει 
ζνασ (1) πίνακασ, ο οποίοσ κα περιζχει όλα τα όργανα για τθν λειτουργία τθσ μονάδασ. 

Διαςτάςεισ (ενδεικτικζσ): 70*80*200cm 

Ωαρακτθριςτικά: 230V/50Hz, 600-700W 

Ραραγωγικότθτα: 40kg/εργαςιακό κφκλο 

Κα διακζτει πλιρεσ  ςετ ανταλλακτικϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ με το 
δίκτυο, δοκιμι ορκισ λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραωα, 
πιςτοποιθτικά, ςυμμορωϊςεισ, εγγυιςεισ λειτουργίασ, πρόγραμμα ςυντθριςεων από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο. Ραρεχόμενθ εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν. 

ΠΑΡ.15 ΛΑΝΣΖΑ ΜΟΝΗ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

110*70*87 

Διακζτει ςτθν επιωάνεια μια γοφρνα 500Ω500 και κάτω κλειςτι με περιςτροωικι κφρα. 

Καταςκευι από ανοξείδωτο Ωάλυβα AISI 304 18/8-10. 

ΠΑΡ.16 ΕΡΜΑΡΙΟ 90*70*87 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Ερμάριο Νο1, ενδεικτικϊν διαςτάςεων: 90*70*87, Καταςκευι από ανοξείδωτο Ωάλυβα AISI 304 
18/8-10. 
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ΠΑΡ.17 ΕΡΜΑΡΙΟ 100*70*87 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Ερμάριο Νο2, ενδεικτικϊν διαςτάςεων: 100*70*87, Καταςκευι από ανοξείδωτο Ωάλυβα AISI 304 
18/8-10. 

ΠΑΡ.18 ΕΠΙΣΟΙΦΙΟ ΔΙΠΛΟ ΡΑΥΙ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Επίτοιχο διπλό ράωι, ενδεικτικϊν διαςτάςεων: 190*35*53, από ανοξείδωτο Ωάλυβα AISI 304 18/8-
10. 

ΠΑΡ.19 ΥΟΤΡΝΟ ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Κυκλοκερμικόσ Ψοφρνοσ 5 GN 1/1, αερόκερμοσ με αναςτροωι αζρα. Εξ ολοκλιρου ανοξείδωτοσ 
κάλαμοσ με ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ, Κα περιλαμβάνει βάςθ ςτιριξθσ ταψιϊν, κα είναι εφκολοσ ςτο 
κακάριςμα. Θ πόρτα κα ςωραγίηει με πίεςθ για να εμποδίηονται οι απϊλειεσ κερμότθτασ. 

Κα περιλαμβάνονται: Θλεκτρονικζσ ενδείξεισ, αιςκθτιρα υγραςίασ, επιλογι κερμοκραςίασ, χρόνου, 
υγραςίασ, εςωτερικόσ ωωτιςμόσ. Θ απόςταςθ μεταξφ ςχαρϊν κα είναι περίπου 7  εκατοςτά. 

Κα διακζτει πλιρεσ  ςετ ανταλλακτικϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ με το 
δίκτυο, δοκιμι ορκισ λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραωα, 
πιςτοποιθτικά, ςυμμορωϊςεισ, εγγυιςεισ λειτουργίασ, πρόγραμμα ςυντθριςεων από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο. 

Διαςτάςεισ ενδεικτικζσ: 85x63x63 εκ 

Θλεκτρικά ςτοιχεία κατανάλωςθσ: 6,25 KW. 

Θ πόρτα κα ωζρει διπλό πυρίμαχο κρφςταλλο και χεροφλι από δυςκερμαγωγό υλικό. 

ΠΑΡ.20 ΧΤΚΣΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΚΑΣΑΧΤΞΗ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Είδοσ καταςκευισ: Λαμαρίνα εν κερμϊ γαλβανιςμζνθ με βάροσ γαλβανίςματοσ τουλάχιςτον 
200gr/m3 ςφμωωνα με τθν μζκοδο sendzimir με προδιαγραωζσ FePo 2G UNI5753-84 ASTM A526 με 
επίςτρωςθ πολυεςτερικι-αντιτοξικι-αντιμυκθτιακι. 

Κα ωζρει βαωι κατάλλθλθ και εγκεκριμζνθ για τρόωιμα. Θ μόνωςθ κα αποτελείται από 
πολυουρεκάνθ. Ρυκνότθτα πολυουρεκάνθσ: 40-42Kgr/m3. Κατθγορία πολυουρεκάνθσ Β3 με 
DIN4102. Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμοτθτασ-013 Κcal/m2hc. Κα διακζτει δυο κφρεσ 800Ω1800. 

Ράχοσ μόνωςθσ 10cm. Το ψυκτικό μθχάνθμα κα βρίςκεται κατά προτίμθςθ ςτο άνω μζροσ του 
ψυγείου, το οποίο κα είναι ενδεικτικοφ τφπου COPELAND DLE-20X 1.5Θ. Με ςτοιχείο ενδεικτικοφ 
τφπου SEARLE KCE-35-4L. Κα διακζτει πλιρθ Ρίνακα  με επιτθρθτι. 

Κα διακζτει πλιρεσ  ςετ ανταλλακτικϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ με το 
δίκτυο, δοκιμι ορκισ λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραωα, 
πιςτοποιθτικά, ςυμμορωϊςεισ, εγγυιςεισ λειτουργίασ, πρόγραμμα ςυντθριςεων από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο. 

Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει βεβαίωςθ ςτθν οποία κα εγγυάται τθν πλιρθ κάλυψθ με 
ανταλλακτικά (κα αναγράωεται πλιρθσ λίςτα ανταλλακτικϊν) και service, κακϊσ και τθν ζκπτωςθ 
που κα παρζχει για διάςτθμα όχι λιγότερο από 10 ζτθ. Ραρεχόμενθ εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν. 
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ΠΑΡ.21 ΧΤΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Ϊυγείο πάγκοσ 235εκ με 8 ςυρτάρια.  

Ϊυγείο πάγκοσ , καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. 

Μόνωςθ με οικολογικι πολυουρεκάνθ ενδεικτικοφ τφπου BAYTHERM GF-B πάχουσ 5cm για 
καλφτερθ ςυντιρθςθ των προϊόντων και μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Διπλζσ ςυρταριζρεσ με μαγνθτικά λάςτιχα , inox λαβζσ διαςτάςεων 43x50,5εκ,δυνατότθτα 
τοποκζτθςθσ λεκανϊν GN 1/1. 

Κερμοςτάτθσ – κερμόμετρο θλεκτρονικό DIXELL για ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ και αυτόματθ 
απόψυξθ. 

Στοιχείο βεβιαςμζνθσ κυκλοωορίασ 

Ψρζον οικολογικό (δεν επθρεάηει το όηον) 

Κα διακζτει πλιρεσ  ςετ ανταλλακτικϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ με το 
δίκτυο, δοκιμι ορκισ λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραωα, 
πιςτοποιθτικά, ςυμμορωϊςεισ, εγγυιςεισ λειτουργίασ, πρόγραμμα ςυντθριςεων από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο. 

Ρόρτεσ: 8 ςυρτάρια 

Κερμοκραςία ςε °C: +2 

Ωωρθτικότθτα ςε Lt: 479 

Ϊυκτικό μθχάνθμα: 1/2 Hp 

Μικοσ εξωτερικό (εκ): 235 

Βάκοσ εξωτερικό (εκ): 70 

Φψοσ εξωτερικό (εκ): 86 

Ραρεχόμενθ εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν. 

ΠΑΡ.22 ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΑΓΚΟ  

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Ερμάριο πάγκοσ 

Διακζτει πάγκο ανοξείδωτο και  κάτω τζςςερα πόδια ανοξείδωτα 4χ40χ2χιλ 

600χ600χ870 

ΠΑΡ.23 ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ ΚΑΔΟ 

Ποςότητα: 2 ΤΕΜ  

Σροχιλατοσ κάδοσ 

Δοχείο απορριμμάτων επαγγελματικό (γυαλιςτερό) με ρόδεσ 

• Καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα 

• Διάμετροσ 38cm - Φψοσ 80cm 

• Ωωρθτικότθτα 80Lt 
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Επιπλζον Ωαρακτθριςτικά: 

Ωωρθτικότθτα ςε Lt: 80 

Μικοσ εξωτερικό (εκ): 38 

Βάκοσ εξωτερικό (εκ): 38 

Φψοσ εξωτερικό (εκ): 80 

Βάροσ: 7.00kg 

ΠΑΡ.24 ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ ΡΑΥΙ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

αωιζρα επιτραπζηια 

2500Ω350Ω450 

Ανοξείδωτθ καταςκευι 

Επιτραπζηια τοποκζτθςθ πάνω από ερμάρια, ψυγεία πάγκουσ, τραπζηια κλπ 

Κα περιλαμβάνει 2  ράωια. 

ΠΑΡ.25 ΣΡΑΠΕΖΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Τραπζηι ακακάρτων με τρφπα για ςκουπίδια 

190*70*85 

• Ανοξείδωτθ λαμαρίνα AISI 304 πάχουσ 0,8mm 

• υκμιηόμενα πόδια κακ φψοσ 

• Τρφπα για ςκουπίδια 

• Στιβαρι καταςκευι 

• άωι αντοχισ 

ΠΑΡ.26 ΤΣΗΜΑ ΑΠΑΓΨΓΗ ΟΜΨΝ 

Ποςότητα(κα): 1 ΤΕΜ  

Πλιρεσ ςφςτθμα εξαεριςμοφ – απαγωγισ οςμϊν. 

Χοάνθ απορρόφθςθσ 

Διαςτάςεων 300cm με ράγεσ για τοποκζτθςθ ωίλτρων λίπουσ 

Φίλτρο χοάνθσ 

Ανοξείδωτο ωίλτρο χοάνθσ για τθν ςυγκράτθςθ του λίπουσ και τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ υγιεινισ και 
πυραςωάλειασ τθσ επιχείρθςθσ ςασ, το οποίο κα είναι κατάλλθλο για κάκε ωοφςκα. 

Λοφκια απορρόφθςθσ - αεραγωγοί 

Ανοξείδωτοσ αεραγωγόσ λείοσ, AISI 304 0,5. Διαμζτρου Ψ400, με όλα τα παρελκόμενα (εξαρτιματα, 
καμπφλεσ, τερματικό, καπζλο, ςυλλζκτθ υγρϊν, ςωικτιρεσ, ςτθρίγματα κλπ) 

Μικοσ 24 
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Απορροφθτιρασ υψθλϊν κερμοκραςιϊν (χαρακτθριςτικά) 

Με αραιά πτερωτι, μονισ αναρρόωθςθσ με ςφςτθμα εφκολου κακαριςμοφ και αποωυγι 
επικακιμενων υπολειμμάτων λίπουσ, εντόσ καμπίνασ, ακόρυβθσ λειτουργίασ, ιςχφοσ 5,5HP, 
παροχισ 15.000-17.000m3/h, Ψ400, 1400rpm, 400VAC/50Hz 3Ψ, IP 55 class F με κερμικό 
προςταςίασ. Κα υπάρχει θ δυνατότθτα πολλαπλισ εξόδου του αζρα. Κα είναι ιδανικόσ για 
επαγγελματικζσ εςτίεσ-ψθςταριζσ λόγω τθσ αραιισ ωτερωτισ και δφςκολα κα κρατά υπολείμματα 
λίπουσ. Κα επιτυγχάνει υψθλι απορροωθτικότθτα και κα είναι ακόρυβθσ λειτουργίασ. 

Κα είναι καταςκευαςμζνοσ εξ' ολοκλιρου από γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα με ενιςχυμζνθ 
κερμοθχομόνωςθ ςτα διπλά τοιχϊματα τθσ καμπίνασ. Στθν είςοδο και ςτθν ζξοδο του αζρα κα 
υπάρχουν ωλάντηεσ ςτακερισ διαμζτρου για τθν άμεςθ ςφνδεςθ του εξαεριςτιρα με τον αεραγωγό. 
Στισ άλλεσ δφο πλευρζσ τθσ καμπίνασ κα υπάρχει δυνατότθτα εφκολθσ πρόςβαςθσ ςτο εςωτερικό 
του εξαεριςτιρα. 

Λοιπά Χαρακτθριςτικά 

Θχοαπορροωθτικό κουτί, διαςτάςεων 100*100*100cm 

Καταςκευι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με υποδοχι για ωίλτρα 

Κα περιλαμβάνονται περιμετρικόσ λιποςυλλζκτθσ, ςωλινασ απομάκρυνςθσ λαδιοφ και υποδοχζσ 
για ωίλτρα και για κρζμαςμα. 

Κα διακζτει πλιρεσ  ςετ ανταλλακτικϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ με το 
δίκτυο, δοκιμι ορκισ λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραωα, 
πιςτοποιθτικά, ςυμμορωϊςεισ, εγγυιςεισ λειτουργίασ, πρόγραμμα ςυντθριςεων από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο. Ραρεχόμενθ εγγφθςθ τουλάχιςτο 2 ετϊν. 

ΠΑΡ.27 ΥΟΤΡΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΨΝ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ  

Θερμομόνωςθ 

Μόνωςθ από πυρότουβλα. Θ μόνωςθ των καμινιϊν κα αποτελείται από ειδικά ελαωρά 
πυρότουβλα, υψθλισ μονωτικισ ικανότθτασ. Θ μόνωςθ κα ενιςχφεται ςτα ςθμεία ςτθρίξεωσ των 
αντιςτάςεων (ράωια ςυρταρωτά ςτο κυρίωσ τοίχωμα του καμινιοφ). Θ καταςκευι με ράωια κα 
προςωζρει εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ενϊ κα είναι και εφκολθ θ αντικατάςταςθ των ραωιϊν ςε 
περίπτωςθ ωκοράσ τουσ ακόμθ και από το χειριςτι του ωοφρνου. Κα επιτυγχάνεται απόλυτθ 
ομοιογζνεια ψθςίματοσ. 

φςτθμα ελζγχου 

Κα είναι εξοπλιςμζνοσ με εφχρθςτο, πρακτικό και επεξεργαςτι αξιόπιςτο και αναγνωριςμζνου 
οίκου. Θ ρφκμιςθ και ο ζλεγχοσ λειτουργίασ κα πραγματοποιείται πλιρωσ αυτοματοποιθμζνα μζςω 
controller υψθλισ τεχνολογίασ. Επιπλζον, ο προγραμματιςμόσ, αποκικευςθ, επανάκλθςθ 
προγραμμάτων κα γίνεται εφκολα και απλά και κα πραγματοποιείται αςωαλζσ και ακριβζσ ψιςιμο. 

φςτθμα κζρμανςθσ 

Αντιςτάςεισ υψθλϊν προδιαγραωϊν, ανοικτοφ τφπου. Κα παρζχεται θ δυνατότθτα εφκολθσ 
αντικατάςταςθσ ςε περίπτωςθ ωκοράσ, ενϊ κα είναι εγγυθμζνα μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ με 
ποιοτικό αποτζλεςμα ςτο ψιςιμο. 

Λοιπά ςτοιχεία 

Ο ωοφρνοσ κα ωζρει ςτθν πόρτα οπζσ παρακολοφκθςθσ και κυροδιακόπτθ αςωαλείασ, ο οποίοσ κα 
διακόπτει άμεςα τθν θλεκτρικι παροχι με το άνοιγμα τθσ κφρασ όταν βρίςκεται ςε λειτουργία. 
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Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ: εςωτερικζσ 45*55*60, εξωτερικζσ 90*130*160,  χωρθτικότθτα 150lt 

Λςχφσ: 9KW/ 12000C 

Κα ιςχφει θ εγγφθςθ ςφμωωνα με τα πρότυπα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Κα διακζτει πλιρεσ  ςετ ανταλλακτικϊν. Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ με το 
δίκτυο, δοκιμι ορκισ λειτουργίασ. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα ζγγραωα, 
πιςτοποιθτικά, ςυμμορωϊςεισ, εγγυιςεισ λειτουργίασ, πρόγραμμα ςυντθριςεων από εξειδικευμζνο 
ςυνεργείο. 

ΠΑΡ.28 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΣΙΑΣΟΡΙΟΤ - ΚΟΤΖΙΝΑ 

Γενικά 

Πλα τα προϊόντα κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα, αξιόπιςτα, αναγνωριςμζνου οίκου, υψθλισ 
ποιότθτασ και αντοχισ και κα δφνανται να πλυκοφν ςε πλυντιριο πιάτων. Κα αντζχουν ςε υψθλζσ 
και χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και απότομεσ εναλλαγζσ αυτϊν, δεν κα χαράςςονται και κα διατθροφν 
αναλλοίωτα τα χαρακτθριςτικά τουσ ςτθν εντατικι και παρατεταμζνθ χριςθ και ςτο χρόνο. 

Τα υλικά καταςκευισ κα είναι αποδεδειγμζνα κατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται 
(μαγειρικά, κουηινικά ςκεφθ, είδθ τραπεηαρίασ – εςτιατορίου κλπ). Κα γίνει πλιρθσ και αναλυτικι 
τεκμθρίωςθ των παραπάνω. 

Τα προϊόντα κα τθροφν όλεσ τισ προδιαγραωζσ αςωαλείασ. 

Κα διατίκενται πλιρθ ςετ ανταλλακτικϊν. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα 
ζγγραωα, πιςτοποιθτικά, ςυμμορωϊςεισ, εγγυιςεισ λειτουργίασ. 

Θ ανάδοχοσ εταιρία κατά το ξεπακετάριςμα και επιμζτρθςθ όλων των υλικϊν, παρουςία του κυρίου 
του ζργου, κα ελζγξει ζνα προσ ζνα τα υλικά για τυχόν προβλιματα. Εάν για κάποιο είδοσ λόγω 
αςτοχίασ υλικοφ, χτυπιματοσ κατά τθν μεταωορά θ οποιοδιποτε άλλο λόγο παρουςιαςτεί κάποιο 
πρόβλθμα, θ ανάδοχοσ εταιρία κα προβεί άμεςα ςτθν αντικατάςταςι του αναλαμβάνοντασ και τα 
ζξοδα μεταωοράσ. 

Θ ανάδοχοσ εταιρία κα προςκομίςει εγγφθςθ 3 ετϊν και βεβαίωςθ παρακατακικθσ υλικϊν για 
τουλάχιςτο 10 ζτθ. Για τα ανοξείδωτα, θ προςκομιςκείςα εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ κα είναι 
τουλάχιςτο 10 ετϊν, ενϊ θ εγγφθςθ για όλα τα μεταλλικά μζρθ κα είναι εω’ όρου ηωισ. 

Πλα τα μαγειρικά ςκεφθ κα ζχουν ενςωματωμζνο ειδικό ςφςτθμα που κα προςτατεφει τισ βιταμίνεσ 
του ωαγθτοφ κακ’ όλθ τθ διαδικαςία μαγειρζματοσ. 

Τλικά από πορςελάνθ: 

Αψεγάδιαςτθ πορςελάνθ Α’ διαλογισ. 

Οι γωνίεσ και οι άκρεσ των πορςελάνινων αντικειμζνων κα είναι ενιςχυμζνεσ, ϊςτε να περιορίηονται 
οι ωκορζσ ςτισ γωνίεσ των αντικειμζνων. 

Κα ζχουν εργονομικό ςχεδιαςμό. Κα είναι ςτοιβαηόμενα ϊςτε ο απαιτοφμενοσ χϊροσ αποκικευςθσ 
να είναι ο ελάχιςτοσ. Επιπλζον, κα είναι ςχεδιαςμζνα για να είναι πολυχρθςτικά ϊςτε να 
επιτυγχάνεται ςθμαντικι οικονομία χϊρου και χριματοσ. 

Το ψιςιμο κα ζχει γίνει ςε τζτοια κερμοκραςία (>12000C) ϊςτε να μθν είναι δυνατό να χαραχτοφν. 

Σε περίπτωςθ κραφςθσ, δεν κα δθμιουργοφνται πολλά μικρά κραφςματα, ϊςτε να περιορίηεται ο 
κίνδυνοσ. 

Θ πορςελάνθ κα ζχει υποςτεί ειδικι επεξεργαςία υάλωςθσ που δεν αωινει το παραμικρό ςθμείο 
χωρίσ υάλωςθ και δεν ωκείρεται όςεσ ωορζσ και αν πλυκεί, ενϊ επίςθσ δεν κα ςυςςωρεφονται 
υπολείμματα τροωϊν, τα οποία δθμιουργοφν μικροοργανιςμοφσ. Επιπλζον, για τα αντικείμενα όπωσ 
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οι καωετιζρεσ, τςαγιζρεσ, ωλιτηάνια, γαλατιζρεσ, οι κοιλότθτεσ του ςχιματοσ κα καλφπτονται με 
υάλωςθ μετά τθν διαμόρωωςθ του αντικειμζνου. Σαν αποτζλεςμα, τα υπολείμματα τροωϊν δεν κα 
μζνουν ςτισ κοιλότθτεσ, διαςωαλίηοντασ ζτςι τθν άριςτθ υγιεινι. 

Θ πορςελάνθ κα είναι ειδικά καταςκευαςμζνθ ζτςι ϊςτε να αντζχει τισ διακυμάνςεισ των χαμθλϊν 
και υψθλϊν κερμοκραςιϊν που απαιτοφνται από το μαγείρεμα ωσ το ςερβίριςμα και το πλφςιμο. 

Τα ςχζδια δεν κα ξεκωριάηουν και κα διατθροφν τθ λάμψθ των χρωμάτων τουσ ακόμθ και μετά από 
πολλζσ χιλιάδεσ πλφςεισ. 

Ανοξείδωτα ςκεφθ και μαχαιροπιρουνα  

Τα μαχαιροπιρουνα κα είναι από ανοξείδωτο ατςάλι 18/10. 

Τα μεταλλικά μαγειρικά ςκεφθ κα είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο ατςάλι 18/10, με 
αντικολλθτικζσ ιδιότθτεσ. Κα περιλαμβάνονται μεταλλικά αντικερμικά χεροφλια, ενϊ οι βάςεισ κα 
είναι καταςκευαςμζνεσ με ωφλλο αλουμινίου και μαγνθτικι κάψα (ειδικοί πολλαπλοί 
κερμοαγϊγιμοι πάτοι) ι άλλθ ιςοδφναμων ιδιοτιτων τεχνικι, για γριγορο και οικονομικό 
μαγείρεμα. Ππου αναωζρονται γυάλινα καπάκια ι γυάλινοσ εξοπλιςμόσ μαγειρζματοσ-ψθςίματοσ 
εννοοφνται πυρίμαχα υλικά. Κα είναι κατάλλθλα για όλεσ τισ εςτίεσ. 

Στον παρακάτω πίνακα περιγράωονται τα υλικά και οι αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜ 

1 ΡΛΑΤΟ ΘΩΟ ΤΥΡΟΥ COUNDRYSIDE 40 

2 ΡΛΑΤΟ ΒΑΚΥ ΤΥΡΟΥ COUNDRYSIDE  40 

3 ΡΛΑΤΟ ΘΩΟ 21EK ΤΥΡΟΥ COUNDRYSIDE 40 

4 ΡΛΑΤΕΛΑ ΟΒΑΛ ΤΥΡΟΥ COUNDRYSIDE 12 

5 ΣΑΛΑΤΛΕΑ ΜΕΓΑΛΘ ΤΥΡΟΥ COUNDRYSIDE 12 

6 ΜΡΟΛΑΚΛ ΔΘΜΘΤΛΑΚΫΝ ΤΥΡΟΥ COUNDRYSIDE 40 

7 ΚΟΥΡΑ ΤΥΡΟΥ COUNDRYSIDE 40 

8 ΣΟΥΡΛΑ 2 ΟΪΕΫΝ ΨΟΥΞΛΑ/ΡΑΣΛΝΟ 45Ω30ΕΚ ZAK ΤΥΡΟΥ SMILEY 40 

9 ΚΟΥΤΑΛΛ ΨΑΓΘΤΟΥ ΤΥΡΟΥ NEW YORK 40 

10 MAXAIΛ ΨΑΓΘΤΟΥ ΤΥΡΟΥ NEW YORK 40 

11 ΡΘΟΥΝΛ ΨΑΓΘΤΟΥ ΤΥΡΟΥ NEW YORK  40 

12 ΚΟΥΤΑΛΑΚΛ ΓΛΥΚΟΥ ΤΥΡΟΥ NEW YORK 40 

13 ΡΘΟΥΝΑΚΛ ΓΛΥΚΟΥ ΤΥΡΟΥ NEW YORK 40 

14 ΡΟΤΘΛ ΑΝΑΪΥΚΤΛΚΟΥ ΣΫΛΘΝΑ ΤΥΡΟΥ TRECOLORI 40 

15 ΡΟΤΘΛ ΚΑΣΛΟΥ-ΟΥΛΣΚΥ ΚΑΚΛΣΤΟ ΤΥΡΟΥ TRECOLORI 40 

16 XYTPA 20EK ΓΥΑΛΛΝΟ ΤΥΡΟΥ SCAN PAN 2 

17 XYTPA 24EK ΓΥΑΛΛΝΟ ΤΥΡΟΥ SCAN PAN 2 

18 ΘΜΛΩΥΤΑ 28ΕΚ ΓΥΑΛΛΝΟ ΤΥΡΟΥ SCAN PAN 2 

19 MAPMITA 24 EK ΓΥΑΛΛΝΟ ΤΥΡΟΥ SCAN PAN 2 

20 ΓΑΛΑΚΤΟΣ 16ΕΚ ΓΥΑΛΛΝΟ ΤΥΡΟΥ SCAN PAN 2 

21 ΤΘΓΑΝΛ Νο 28 ΚΕΑΜΛΚΘ ΕΡΛΣΤ ΤΥΡΟΥ FEST 3 

22 ΤΘΓΑΝΛ Νο 30 ΚΕΑΜΛΚΘ ΕΡΛΣΤ ΤΥΡΟΥ FEST 3 

23 ΣΟΥΫΤΘΛ ΑΝΟΞ. 27ΕΚ ΤΥΡΟΥ KITCHENCRAFT 2 

24 ΚΟΥΤΑΛΑ ΗΥΜΑΛΚΫΝ ΤΥΡΟΥ LAGOSTINA 2 

25 ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΟΥΡΑΣ ΤΥΡΟΥ LAGOSTINA 2 

26 ΡΘΟΥΝΑ ΤΥΡΟΥ LAGOSTINA  4 

27 ΣΡΑΤΟΥΛΑ ΤΥΡΘΤΘ ΤΥΡΟΥ LAGOSTINA 4 

28 ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΕΒ. ΤΥΡΟΥ LAGOSTINA 4 

29 ΚΕΪΕΣ ΣΛΤΑ ΤΥΡΟΥ LAGOSTINA  4 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜ 

30 ΑΥΓΟΔΑΤΘΣ ΜΕΓ. ΤΥΡΟΥ LAGOSTINA 3 

31 ΣΕΤ 3 ΤΕΜ ΜΑΩΑΛΛΑ ΡΑΣΛΝΟ ΤΥΡΟΥ KITCHENCRAFT  6 

32 ΔΛΣΚΟΣ ΚΟΡΘΣ ΤΥΡΟΥ BAMBOO 31X46 4 

33 ΤΛΨΤΘΣ 4 ΡΛΕΥΕΣ 19ΕΚ ΤΥΡΟΥ KITCHENCRAFT  3 

34 ΛΑΔΛΚΟ ΑΝΟΞΕΛΔΫΤΟ 0,7 ΛΛΤΟΥ 4 

35 ΜΡΛΚΛ ΜΕ ΡΑΤΟ 18/10 ΜΕΣΑΛΟ  4 

36 ΜΡΛΚΛ ΜΕ ΡΑΤΟ 18/10 ΜΕΓΑΛΟ 4 

37 ΛΕΥΚΘ ΡΛΑΤΕΛΑ ΨΟΥΝΟΥ ΤΑΤΑΣ 30 ΕΚ. 4 

38 ΛΕΥΚΘ ΡΛΑΤΕΛΑ ΨΟΥΝΟΥ ΡΑΑΛ/ΜΘ 36 ΕΚ (Ν) 4 

39 ΛΕΥΚΘ ΡΛΑΤΕΛΑ ΨΟΥΝΟΥ ΟΒΑΛ 37 ΕΚ (N) 4 

40 KANATA 1.3L ΤΥΡΟΥ PICHET   12 

41 ΪΫΜΛΕΑ ΡΑΝΛΝΟ ΟΚΟΓ. ΚΑΛΑΚΛ ΚΑΨΕ  6 

42 HON/NAT  ΣΕΤ ΑΛ/Ο+ΩΑΤ+ΟΔΟΝΤ 6 

43 ΡΛΑΤΟ ΘΩΟ 27ΕΚ ΤΥΡΟΥ DIMITRA 150 

44 DIMITRA ΡΛΑΤΟ ΒΑΚΥ 22ΕΚ ΤΥΡΟΥ DIMITRA 150 

45 ΡΛΑΤΟ ΨΟΥΤΟΥ ΤΥΡΟΥ DIMITRA 150 

46 ΡΛΑΤΕΛΑ ΟΒΑΛ 35ΕΚ ΤΥΡΟΥ DIMITRA 20 

47 ΣΛΑΤΛΕΑ 25ΕΚ ΤΥΡΟΥ DIMITRA 40 

48 ΑΒΛΕΑ 24ΕΚ ΤΥΡΟΥ DIMITRA 40 

49 ΨΛΥΤΗΑΝΛ ΚΑΨΕ& ΡΛΑΤΟ ΤΥΡΟΥ DIMITRA 48 

50 ΨΛΥΤΗΑΝΛ ΤΣΑΓΛΟΥ & ΡΛΑΤΟ ΤΥΡΟΥ DIMITRA 48 

51 ΡΛΑΤΕΛΑ ΣΤΟΓΓΥΛΘ 32ΕΚ ΤΥΡΟΥ DIMITRA 20 

52 ΚΟΥΤΑΛΛ ΨΑΓΘΤΟΥ ΤΥΡΟΥ NEW YORK 150 

53 MAXAIΛ ΨΑΓΘΤΟΥ ΤΥΡΟΥ NEW YORK 150 

54 ΡΘΟΥΝΛ ΨΑΓΘΤΟΥ ΤΥΡΟΥ NEW YORK 150 

55 ΚΟΥΤΑΛΑΚΛ ΓΛΥΚΟΥ ΤΥΡΟΥ NEW YORK 150 

56 ΡΘΟΥΝΑΚΛ ΓΛΥΚΟΥ ΤΥΡΟΥ NEW YORK 150 

57 ΡΟΤΘΛ ΑΝΑΪΥΚΤΛΚΟ-ΝΕΟ SIX 150 

58 ΡΟΤΘΛ ΚΑΣΛΟΥ ΚΟΛΫΝΑΤΟ ΤΥΡΟΥ MONDIAL 150 

59 ΣΟΥΡΛΑ PVC OFF WHITE 150 
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ΟΜΑΔΑ Η ΕΞΟΠΙΜΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ 

Τα προϊόντα κα ωζρουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ (CE, κλπ). Συμπεριλαμβάνεται θ 
πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ όλου του εξοπλιςμοφ. 

Τα υλικά καταςκευισ κα εξαςωαλίηουν αποδεδειγμζνα πζρα από τισ ιδανικζσ ςυνκικεσ υγιεινισ, 
τθν αντοχι των ςυςκευϊν ςε πολφχρονθ ςκλθρι χριςθ. 

Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ που κα παραδοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ που κα υποδειχκεί από τον κφριο 
του ζργου κα είναι πλιρωσ καινοφργιο, αμεταχείριςτο, πρόςωατθσ καταςκευισ και από διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνο, αξιόπιςτο οίκο που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται 
υποχρεωτικά με όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ ωορείσ, αναλυτικοφσ 
οδθγοφσ εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ, όλα τα απαιτοφμενα υλικά εγκατάςταςθσ και 
κζςθσ ςε λειτουργία. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει βεβαίωςθ ςτθν οποία κα εγγυάται τθν πλιρθ 
κάλυψθ με ανταλλακτικά (κα αναγράωεται πλιρθσ λίςτα ανταλλακτικϊν) και service για τουλάχιςτο 
10 ζτθ, κακϊσ και τθν ζκπτωςθ που κα παρζχει για διάςτθμα όχι λιγότερο από 10 ζτθ. Τζλοσ, ο 
προμθκευτισ με δικά του μζςα κα εκπαιδεφςει το υπεφκυνο προςωπικό για όςο χρόνο απαιτθκεί. 

Συμπεριλαμβάνεται θ πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ θ δοκιμι ορκισ και αςωαλοφσ 
λειτουργίασ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ. 

Ραροχι εγγφθςθσ: τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ για τισ ςυςκευζσ εκτόσ αν αναωζρεται διαωορετικά ςε 
κάποιο κωδικό προϊόντοσ. 

ΕΞ 41  ΣΑΣΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ  

Ποςότητα: 2 ΤΕΜ 

• Βάροσ τροχοφ περίπου 9 kg 

• Αναλογία μετάδοςθσ κίνθςθσ: 1:8 

• Ραροχι ενζργειασ 230V AC 

• Εφροσ ιςχφοσ 1-16 ( ελεγχόμενο από το κομπιοφτερ) 

• Γριγορθ ρφκμιςθ ςζλασ οριηοντίωσ και κακζτωσ 

• 12 προγράμματα άςκθςθσ 

• Αιςκθτιρεσ χεριοφ ενςωματωμζνοι ςτισ λαβζσ  

• φκμιςθ κλίςθσ τιμονιοφ 

• οδάκια μετακίνθςθσ 

• Ρετάλια ειδικοφ βάρουσ με λουρί 

• Διαςτάςεισ όταν ςτθκεί (περίπου) 90 x 60 x 145 cm 

• Μζγιςτο βάροσ χριςτθ 130kg 

COMPUTER ΡΟΡΟΝΘΣΘΣ: 

• δυνατότθτα ειςαγωγισ δεδομζνων 

• προγράμματα και γραωικι απεικόνιςθ 

• Ζνδειξθ θμερομθνίασ/ϊρασ 

• Μζτρθςθ χρόνου, διανυκείςα απόςταςθ, ζνδειξθ ταχφτθτασ, μζτρθςθ κερμίδων 

• Μζτρθςθ καρδιακϊν παλμϊν με αιςκθτιρεσ παλάμθσ 

• Ανϊτατο όριο καρδιακϊν παλμϊν με οπτικό προειδοποιθτικό ςιμα 
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• Αποκατάςταςθ καρδιακοφ παλμοφ και αξιολόγθςθ ωυςικισ κατάςταςθσ 

• Οκόνθ LCD 7 λειτουργιϊν (ςυμπεριλαμβανομζνου προωίλ απόδοςθσ). 

Ραροχι εγγφθςθσ τουλάχιςτο 3 ζτθ. Κα είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, πρόςωατθσ καταςκευισ 
και από διεκνϊσ αναγνωριςμζνο, αξιόπιςτο οίκο. Κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά με όλεσ τισ 
πιςτοποιιςεισ από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ ωορείσ, οδθγό εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, 
λειτουργίασ, όλα τα απαιτοφμενα υλικά εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία. Ο προμθκευτισ κα 
προςκομίςει βεβαίωςθ ςτθν οποία κα εγγυάται τθν πλιρθ κάλυψθ με ανταλλακτικά (κα 
αναγράωεται πλιρθσ λίςτα ανταλλακτικϊν) και service, κακϊσ και τθν ζκπτωςθ που κα παρζχει για 
διάςτθμα όχι λιγότερο από 10 ζτθ. 

ΕΞ 42  ΠΟΛΤΖΤΓΟ ΣΟΙΦΟΤ ΞΤΛΙΝΟ  

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ. 

Ξφλινο πολφηυγο τοίχου με πιςτοποιθτικό Συμμόρωωςθσ κατά το πρότυπο DIN EN 1234, ενδεικτικϊν 
διαςτάςεων 210x80 εκ.  

Κα είναι καταςκευαςμζνο για ευζλικτθ άςκθςθ, βαςικι εξάςκθςθ και ενδυνάμωςθ του άνω μζρουσ 
του ςϊματοσ, κακϊσ και για κεραπεία αποκατάςταςθσ. Θ πρϊτθ και θ τρίτθ μπάρα από τθν κορυωι 
αντιςτακμίηουν προσ τα εμπρόσ για μια άνετθ λαβι για τζντωμα ι για τραβιγματα (pull ups). Θ 
καταςκευι κα αποτελείται από 2 ορκοςτάτεσ πεφκθσ ι από άλλο ξφλο υψθλισ ποιότθτασ και 
αντοχισ και 12 οριηόντια τοποκετθμζνεσ οβάλ μπάρεσ από ξφλο οξιάσ ι από άλλο ξφλο υψθλισ 
ποιότθτασ και αντοχισ, (ενδεικτικϊν διαςτάςεων 40 x 30mm) κατάλλθλα τοποκετθμζνεσ ϊςτε να 
προςωζρουν ακριβϊσ τθ ςωςτι λαβι για ζνα ιςχυρό άνετο κράτθμα. Θ ςτιριξθ ςτο τοίχο κα γίνεται 
με ειδικζσ ενιςχυμζνεσ μεταλλικζσ λάμεσ ςε τζςςερα ςθμεία. Πλα τα προϊόντα ξφλου κα ωζρουν 
πιςτοποίθςθ FSC. Κα είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, πρόςωατθσ καταςκευισ και από διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνο, αξιόπιςτο οίκο που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται 
υποχρεωτικά με όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ ωορείσ, οδθγό 
εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ, όλα τα απαιτοφμενα υλικά εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε 
λειτουργία. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει βεβαίωςθ ςτθν οποία κα εγγυάται τθν πλιρθ κάλυψθ 
με ανταλλακτικά (κα αναγράωεται πλιρθσ λίςτα ανταλλακτικϊν) και service, κακϊσ και τθν ζκπτωςθ 
που κα παρζχει για διάςτθμα όχι λιγότερο από 10 ζτθ. 

Το προϊόν κα αποςτζλλεται μθ ςυναρμολογθμζνο και κα παρζχεται ζνα πλιρεσ ςετ 
ςυναρμολόγθςθσ με αναλυτικζσ λεπτομζρειεσ εγκατάςταςθσ. Κα παρζχεται εγγφθςθ τουλάχιςτο 15 
ετϊν. 

ΕΞ 43  ΤΚΕΤΗ ΚΨΠΗΛΑΙΑ  

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ. 

• Κωπθλατικό μθχάνθμα με ςχοινί ζλξθσ και ςιδθροτροχιά κακοδιγθςθσ του εργονομικοφ 
κακίςματοσ 

• Σφςτθμα αντίςταςθσ μαγνθτικό 

• Αντίςταςθ εξαρτϊμενθ από τθν ταχφτθτα, 1-8 με τροχό χειρόσ 

• Σφςτθμα αναδίπλωςθσ για εξοικονόμθςθ αποκθκευτικοφ χϊρου 

• Διαςτάςεισ όταν ςτθκεί / διπλωκεί (περίπου):220 x 60 x 100 / 100 x 60 x 140 cm 

• Απόςταςθ ςτθρίγματοσ ποδιϊν - κακίςματοσ (ελάχιςτθ - μζγιςτθ ςε cm): 34-104cm 

• Μζγιςτο βάροσ χριςτθ 130 kg 

• Κάκιςμα κωπθλατικισ με ρουλεμάν, υποςτθρίγματα ποδιϊν. 

• Αναλογία μετάδοςθσ κίνθςθσ: 1:5 
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COMPUTER ΡΟΡΟΝΘΣΘΣ 

• LCD οκόνθ, με απεικόνιςθ 6 λειτουργιϊν και δυνατότθτα οριοκζτθςθσ ηϊνθσ ςτόχου 

• Μζτρθςθ χρόνου, απόςταςθσ, αρικμοφ κωπθλατικϊν κινιςεων, ταχφτθτασ κωπθλαςίασ, 
κερμίδων 

• Αξιολόγθςθ επιπζδου ωυςικισ κατάςταςθσ 

• Ρροειδοποίθςθ υπζρβαςθσ ορίου ςωυγμϊν οπτικοακουςτικι 

• Μζτρθςθ καρδιακϊν παλμϊν με ηϊνθ ςτικουσ 

• Polar, ςυμβατόσ δζκτθσ καρδιακϊν παλμϊν 

• Ανϊτατο όριο καρδιακϊν παλμϊν με οπτικό προειδοποιθτικό ςιμα 

• Ωειροκίνθτοσ ζλεγχοσ 

• Ρλθκτρολόγιο ανκεκτικό ςτον ιδρϊτα 

Ραροχι εγγφθςθσ τουλάχιςτο 3 ζτθ. Κα είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, πρόςωατθσ καταςκευισ 
και από διεκνϊσ αναγνωριςμζνο, αξιόπιςτο οίκο που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα 
ςυνοδεφεται υποχρεωτικά με όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ ωορείσ, οδθγό 
εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ, όλα τα απαιτοφμενα υλικά εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε 
λειτουργία. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει βεβαίωςθ ςτθν οποία κα εγγυάται τθν πλιρθ κάλυψθ 
με ανταλλακτικά (κα αναγράωεται πλιρθσ λίςτα ανταλλακτικϊν) και service, κακϊσ και τθν ζκπτωςθ 
που κα παρζχει για διάςτθμα όχι λιγότερο από 10 ζτθ. 

ΕΞ 44  ΣΡΨΜΑ ΔΑΠΕΔΟΤ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ. 

Στρϊμα γυμναςτικισ δαπζδου πάχουσ 4cm διαςτάςεων 150x150cm, με ενιςχυμζνεσ γωνίεσ, άριςτθσ 
ποιότθτασ με κάλυμμα Nylon. Ραροχι εγγφθςθσ τουλάχιςτο 1 ζτοσ. Κα είναι καινοφργιο, 
αμεταχείριςτο, πρόςωατθσ καταςκευισ και από διεκνϊσ αναγνωριςμζνο, αξιόπιςτο οίκο που κα 
τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά με όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ 
από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ ωορείσ για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ. 
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ΟΜΑΔΑ Θ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ 

Τα προϊόντα κα ωζρουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ (CE, κλπ). Συμπεριλαμβάνεται θ 
πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ όλου του εξοπλιςμοφ. 

Τα υλικά καταςκευισ κα εξαςωαλίηουν αποδεδειγμζνα πζρα από τισ ιδανικζσ ςυνκικεσ υγιεινισ, 
τθν αντοχι των ςυςκευϊν ςε πολφχρονθ ςκλθρι χριςθ. 

Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ που κα παραδοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ που κα υποδειχκεί από τον κφριο 
του ζργου κα είναι πλιρωσ καινοφργιο, αμεταχείριςτο, πρόςωατθσ καταςκευισ και από διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνο, αξιόπιςτο οίκο που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται 
υποχρεωτικά με όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ ωορείσ, αναλυτικοφσ 
οδθγοφσ εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ, όλα τα απαιτοφμενα υλικά εγκατάςταςθσ και 
κζςθσ ςε λειτουργία. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει βεβαίωςθ ςτθν οποία κα εγγυάται τθν πλιρθ 
κάλυψθ με ανταλλακτικά (κα αναγράωεται πλιρθσ λίςτα ανταλλακτικϊν) και service για τουλάχιςτο 
10 ζτθ, κακϊσ και τθν ζκπτωςθ που κα παρζχει για διάςτθμα όχι λιγότερο από 10 ζτθ. Τζλοσ, ο 
προμθκευτισ με δικά του μζςα κα εκπαιδεφςει το υπεφκυνο προςωπικό για όςο χρόνο απαιτθκεί. 

Συμπεριλαμβάνεται θ πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ θ δοκιμι ορκισ και αςωαλοφσ 
λειτουργίασ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ. 

Ραροχι εγγφθςθσ: τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ για τισ ςυςκευζσ εκτόσ αν αναωζρεται διαωορετικά ςε 
κάποιο κωδικό προϊόντοσ. 

ΕΞ 45  ΥΙΑΛΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ  

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ.  

Ψιάλθ οξυγόνου 2lt ενδεικτικοφ τφπου Combi με βθματικό ροόμετρο και πλαςτικι χειρολαβι. Κα 
είναι ςτιβαρισ καταςκευισ, με τθν περιμετρικι χειρολαβι από πλαςτικό αυξθμζνθσ αντοχισ ςε 
κροφςεισ, θ οποία παρζχει ευκολία ςτθ μεταωορά αλλά και προςταςία του ςυςτιματοσ από 
χτυπιματα ι ςε περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ ωιάλθσ.  

Θ ωιάλθ κα διακζτει ενςωματωμζνο βθματικό ροόμετρο και με δυνατότθτα ρφκμιςθσ από 0 ζωσ 15 
Lt/min κα προςωζρει μζγιςτθ ακρίβεια ςτθν παροχι οξυγόνου. Επιπρόςκετα, κα υπάρχει θ 
δυνατότθτα επιλογισ τθσ ρφκμιςθσ παροχισ με ακρίβεια ϊςτε να επιτυγχάνεται αωενόσ, θ μζγιςτθ 
δυνατι αυτονομία τθσ ωιάλθσ οξυγόνου ςτθ ςυνθκζςτερθ ροι των 2 lt/min αωετζρου θ 
εξοικονόμθςθ ςτισ μετζπειτα αναγομϊςεισ και ςυντθριςεισ τθσ. 

Το μανόμετρο ζνδειξθσ τθσ περιεκτικότθτασ οξυγόνου κα βρίςκεται επίςθσ προςτατευμζνο μζςα 
ςτθν πλαςτικι χειρολαβι. Το κλείςτρο αναγόμωςθσ κα είναι απόλυτα ςφμωωνο με τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και θ αναγόμωςθ τθσ ωιάλθσ κα μπορεί να γίνει ςε όλα τα εμωιαλωτιρια ιατρικοφ 
οξυγόνου. Θ οβίδα κα είναι από αλουμίνιο, το οποίο παρζχει μειωμζνο βάροσ αλλά και 
ανκεκτικότθτα ςτθ διάβρωςθ. 

Δεν κα απαιτεί καμία ςυντιρθςθ πζραν από τθν ετιςια αναγόμωςθ τθσ και επιπλζον, κα μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για τουλάχιςτον ζξι χρόνια πριν χρειαςτεί υδραυλικόσ επανζλεγχοσ. 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

• Ωωρθτικότθτα : 2 Lt 

• Ρίεςθ : 200 bar 

• Τφποσ ροόμετρου : Βθματικόσ με επιλογι από 0 ζωσ 15 Lt/min 

• Υλικό καταςκευισ οβίδασ : Αλουμίνιο ι εναλλακτικά ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

• Φψοσ (ενδεικτικό): 48.0 cm 

• Διάμετροσ (ενδεικτικι): 11.0 cm 
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• Βάροσ (ενδεικτικό) : 4.5 kg 

• Αυτονομία : 6.5 ϊρεσ (1 Lt /min), 3.5 ϊρεσ (2 Lt /min), 1.5 ϊρα (4 Lt /min) 

Κα περιλαμβάνει: 

• Μάςκα παροχισ οξυγόνου ενθλίκων 

• ινικι κάνουλα (γυαλάκια) παροχισ οξυγόνου ενθλίκων 

Κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο δυο (2) ετϊν, όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
Ριςτοποιιςεισ, ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ, κακϊσ και 
ενθμερωμζνο κατάλογο ςυνικων ανταλλακτικϊν και αντιπροςϊπων ςτο Νομό Αχαΐασ ι γειτονικϊν. 
Τζλοσ, κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ από αναγνωριςμζνο και αξιόπιςτο οίκο 
καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. 

Κα παραδοκεί πλιρθσ με ςυςκευαςία προςταςίασ. 

ΕΞ 46  ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΑΘΕΝΟΤ  

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ. 

Κρεβάτι Εξζταςθσ, βαρζωσ τφπου, ςπαςτό μεταωερόμενο, με οπι αναπνοισ και κικθ μεταωοράσ.  

Ελαωρφ, ιςχυρό, ανκεκτικό και εφκολο ςτον κακαριςμό ωορθτό κρεβάτι εξζταςθσ. Λδανικό για 
περιςταςιακι χριςθ ι όταν ο χϊροσ είναι περιοριςμζνοσ . 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

• Ρολυρυκμιηόμενθ κζςθ ανάπαυςθσ πλάτθσ. 

• υκμιηόμενο εφροσ φψουσ 64-80 εκατοςτϊν. 

• Μεταλλικόσ ςκελετόσ τετράγωνθσ διατομισ μεγάλθσ αντοχισ. 

• Με μθχανιςμό ρολοφ χάρτου. 

• Κα ζχει ςτθ κζςθ του προςκζωαλου ειδικι οπι αναπνοισ. 

• Μζγιςτο βάροσ χριςτθ 150kg. 

• Τεχνόδερμα υψθλισ ποιότθτασ από βραδφκαυςτο υλικό ςε ποικιλία χρωμάτων. 

• Ρεριλαμβάνεται θ κικθ μεταωοράσ. 

• Διαςτάςεισ: 64-80 εκατοςτά (Υ) x 184 εκατοςτά (Μ) x 66 εκατοςτά (Ρ). 

Ριςτοποιθμζνο για χριςθ ιατρικισ εξζταςθσ. 

Κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο δυο (2) ετϊν, όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
Ριςτοποιιςεισ, ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ, κακϊσ και 
ενθμερωμζνο κατάλογο ςυνικων ανταλλακτικϊν και αντιπροςϊπων ςτο Νομό Αχαΐασ ι γειτονικϊν. 
Τζλοσ, κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ από αναγνωριςμζνο και αξιόπιςτο οίκο 
καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. 

Κα παραδοκεί πλιρεσ. 

ΕΞ 47  ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΝΣΟΤΛΑΠΙ ΙΑΣΡΙΚΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ 

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ. 

Διαςτάςεισ (ενδεικτικζσ): 56 cm x 40 cm x 56 cm (ΜΘΚΟΣ x ΡΛΑΤΟΣ x ΥΪΟΣ) 

Ερμάριο από ανκεκτικι καταςκευι και μεγάλουσ χϊρουσ αποκικευςθσ, ιδανικό για χϊρουσ 
παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν. Το μεταλλικό ντουλάπι κα είναι μεταλλικό με θλεκτροςτατικι βαωι 
ςε λευκό χρϊμα. Κα είναι ιδιαίτερα ευρφχωρο και κα περιλαμβάνει 3 ςυρτάρια ιδίων 
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χαρακτθριςτικϊν με ενςωματωμζνουσ οδθγοφσ κφλιςθσ με soft stop, που κα βοθκάνε ςτθ ςωςτι 
οργάνωςθ όλων των απαραίτθτων ωαρμακευτικϊν/ ιατρικϊν υλικϊν, όπωσ ορίηονται από τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ υγιεινισ και αςωάλειασ για τα ωαρμακεία πρϊτων βοθκειϊν ςτουσ χϊρουσ 
ιατρικϊν υπθρεςιϊν. 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

• Ανκεκτικι μεταλλικι καταςκευι 

• Θλεκτροςτατικι βαωι που δεν ςκουριάηει 

• Σχεδιαςμζνο για επιτοίχια τοποκζτθςθ 

• Ενςωματωμζνθ κλειδαριά αςωαλείασ 

• Ευρφχωρο και διαχωριςμζνο εςωτερικό με ςυρτάρια 

Κα ςυνοδεφεται από, γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο (1) ζτουσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
Ριςτοποιιςεισ, ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν τοποκζτθςθσ, χριςθσ, 
ςυντιρθςθσ. Τζλοσ, κα είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ από αναγνωριςμζνο και αξιόπιςτο 
οίκο καταςκευισ που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. 

Κα παραδοκεί πλιρεσ. 

ΕΞ 48  ΚΑΜΠΟ ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ  

Ποςότητα: 1 ΤΕΜ. 

Ζδρα ςτρογγυλι διαμζτρου 35 εκ. από μορωοποιθμζνο επενδυμζνο κόντρα πλακζ με καλουπωτό 
πολυουρεκάνθσ, πεντακτινωτι βάςθ χρωμίου και ςτεωάνθ ςτιριξθσ ποδιϊν. Ειδικά 
καταςκευαςμζνο από υλικά υψθλϊν αντοχϊν. 

Αυξομείωςθ κακίςματοσ 47- 61cm 

Κα διακζτει ανατομικό κάκιςμα και πλάτθ επενδεδυμζνα με ανκεκτικι δερματίνθ. Θ πλάτθ κα ζχει 
μαλακό αωρoλζξ κα ςτθρίηεται ςε μεταλλικό ζλαςμα όπου κα επιτρζπει τθν ανεξάρτθτθ 
περιςτροωι τθσ από τθν ζδρα. 

Το αμορτιςζρ κα είναι βαρζωσ τφπου κατάλλθλο για πολφωρθ χριςθ. H πεντάκτινθ βάςθ 
πολυαμιδίου κα περιλαμβάνει δίδυμουσ τροχοφσ.  

Κα ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καταςκευαςτι τουλάχιςτο (1) ζτουσ, όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
Ριςτοποιιςεισ, ζγγραωα ςυμμόρωωςθσ, αναλυτικό βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ, ςυντιρθςθσ. Τζλοσ, κα 
είναι τθσ πλζον πρόςωατθσ καταςκευισ από αναγνωριςμζνο και αξιόπιςτο οίκο καταςκευισ που κα 
τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. 

Κα παραδοκεί πλιρεσ. 
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ΟΜΑΔΑ Ι  ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΟΙΚΙΑΚΨΝ ΤΚΕΤΨΝ 

Τα προϊόντα κα ωζρουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ πιςτοποιιςεισ (CE, κλπ). Συμπεριλαμβάνεται θ 
πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ όλου του εξοπλιςμοφ. 

Τα υλικά καταςκευισ κα εξαςωαλίηουν αποδεδειγμζνα πζρα από τισ ιδανικζσ ςυνκικεσ υγιεινισ, 
τθν αντοχι των ςυςκευϊν ςε πολφχρονθ ςκλθρι χριςθ. 

Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ που κα παραδοκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ που κα υποδειχκεί από τον κφριο 
του ζργου κα είναι πλιρωσ καινοφργιο, αμεταχείριςτο, πρόςωατθσ καταςκευισ και από διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνο, αξιόπιςτο οίκο που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται 
υποχρεωτικά με όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ ωορείσ, αναλυτικοφσ 
οδθγοφσ εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ, όλα τα απαιτοφμενα υλικά εγκατάςταςθσ και 
κζςθσ ςε λειτουργία. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει βεβαίωςθ ςτθν οποία κα εγγυάται τθν πλιρθ 
κάλυψθ με ανταλλακτικά (κα αναγράωεται πλιρθσ λίςτα ανταλλακτικϊν) και service για τουλάχιςτο 
10 ζτθ, κακϊσ και τθν ζκπτωςθ που κα παρζχει για διάςτθμα όχι λιγότερο από 10 ζτθ. Τζλοσ, ο 
προμθκευτισ με δικά του μζςα κα εκπαιδεφςει το υπεφκυνο προςωπικό για όςο χρόνο απαιτθκεί. 

Συμπεριλαμβάνεται θ πλιρθσ προμικεια και τοποκζτθςθ θ δοκιμι ορκισ και αςωαλοφσ 
λειτουργίασ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ. 

Ραροχι εγγφθςθσ: τουλάχιςτο ενόσ (1) ζτουσ για τισ ςυςκευζσ εκτόσ αν αναωζρεται διαωορετικά ςε 
κάποιο κωδικό προϊόντοσ. 

ΕΞ 64  ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ – ΣΕΓΝΨΣΗΡΙΟ  

Ποςότητα: 2 ΤΕΜ. 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ωωρθτικότθτα πλφςθσ/ςτεγνϊματοσ: 12/8kg 

Πγκοσ τυμπάνου: 75-80lt 

Σφςτθμα μπαλϊν εξιςορρόπθςθσ 

Ανιχνευτισ ωορτίου 

Αιςκθτιρασ αωροφ και απομάκρυνςθ 

υκμιςτισ ςτροωϊν (ανά λεπτό): 1600/1200/1000/800/400/No spin 

Κερμοκραςίεσ: Cold/30/40/60/95 ℃ 

Τεχνολογία Ατμοφ 

Τεχνολογία Eco Hybrid 

Τφποσ Μοτζρ: Inverter Direct Drive 

Οκόνθ (Αωισ, Ενδείξεων) : Big Τouch LCD 

Αυτόματο Ηφγιςμα οφχων  

Smart Diagnosis 

Τεχνολογία 6 Motion 

Εςωτερικό κάδου: Ανάγλυωοσ κυψελωτόσ ανοξείδωτοσ κάδοσ 

 Aqua Lock 

ΑΠΟΔΟΗ 
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Κατανάλωςθ νεροφ πλφςθσ / ςτζγνωμα (λίτρα): Ζωσ 70/28  

Ενεργειακι Κλάςθ: Α 

Απόδοςθ πλφςθσ / ςτφψιμο: Α/Α 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Ακλθτικά, Βαμβακερά, Μόνο ςτζγνωμα, Οικονομικό βαμβακερά (Eco), Συνκετικά, Ξζβγαλμα + 
Στφψιμο, Ψροντίδα αλλεργιϊν, Ανανζωςθ, Για πάπλωμα, Ρλφςιμο ςτο χζρι / Μάλλινα, Ωρωματιςτά, 
Ρλφςιμο + Στζγνωμα, Ακόρυβθ πλφςθ, Γριγορο 30ο, Ρρόγραμμα Easy Iron, Ρρογράμματα ατμοφ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 

Ρολφ καλό ξζβγαλμα, Εντατικό ξζβγαλμα, Αναμονι + Ρολφ καλό ξζβγαλμα, Εξοικονόμθςθ χρόνου, 
Θχθτικι ειδοποίθςθ, Εντατικό, Κανονικό, Αναμονι + Κανονικό, Αγαπθμζνα, Ρρόπλυςθ, 
Ωρονοκακυςτζρθςθ, Αναμονι + Ξζβγαλμα, Κλείδωμα για παιδιά, Μόνο ςτφψιμο, Ωωρίσ ςτφψιμο, 
Κακαριςμόσ κάδου, Στζγνωμα, Ξζβγαλμα Λατρικισ Ψροντίδασ 

Ζνδειξθ οκόνθσ: κλειδωμζνθσ πόρτασ, χρονοκακυςτζρθςθσ, χρόνου που υπολείπεται, Διάγνωςθσ 
Βλαβϊν / Σωάλμα - Συναγερμόσ – Μινυμα. 

Το πλυντιριο/ςτεγνωτιριο κα εξιςορροπεί και κα ελζγχει τθ δόνθςθ που ζρχεται από το εςωτερικό 
του κάδου με ςφςτθμα απόςβεςθσ κραδαςμϊν. 

Ραροχι εγγφθςθσ: τουλάχιςτο 2 ζτθ για τθ ςυςκευι και τουλάχιςτο 10 ζτθ για το ςφςτθμα του 
κινθτιρα. Κα είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, πρόςωατθσ καταςκευισ και από διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνο, αξιόπιςτο οίκο που κα τθρεί ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται 
υποχρεωτικά με όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ ωορείσ, οδθγό 
εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ, όλα τα απαιτοφμενα υλικά εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε 
λειτουργία. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει βεβαίωςθ ςτθν οποία κα εγγυάται τθν πλιρθ κάλυψθ 
με ανταλλακτικά (κα αναγράωεται πλιρθσ λίςτα ανταλλακτικϊν) και service για τουλάχιςτο 5 ζτθ, 
κακϊσ και τθν ζκπτωςθ που κα παρζχει για διάςτθμα όχι λιγότερο από 10 ζτθ. 

ΕΞ 65  ΧΤΓΕΙΟ  

Ποςότητα: 2 ΤΕΜ. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ανεξάρτθτο μονόπορτο ψυγείο 

EasyOpen οριηόντια χειρολαβι ανοξείδωτθ 

Μετατρζψιμο άνοιγμα πόρτασ ( δεξιά / αριςτερά ) 

Ενεργειακι κλάςθ Α+ 

Συνολικι Ωωρθτικότθτα ςυντιρθςθσ: 390 lt 

Αρικμόσ ηωνϊν κερμοκραςίασ: 1 

Ηϊνθ κλίματοσ: SN-T 

ΔΙΑΣΑΕΙ (κατά προςζγγιςθ) 

Φψοσ  185 cm 

Ρλάτοσ 60 cm 

Βάκοσ 63 cm 

ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΜΟΤ 
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Θλεκτρονικι ρφκμιςθ κερμοκραςίασ 

φκμιςθ κερμοκραςίασ με πλικτρα αωισ για τθ ςυντιρθςθ 

Ϊθωιακι ζνδειξθ κερμοκραςίασ 

ΤΝΣΗΡΗΗ 

Δυναμικι ψφξθ 

Αυτόματθ λειτουργία "Super Cool" 

Αυτόματθ απόψυξθ 

Εςωτερικόσ ωωτιςμόσ με LED 

Διαωανι γυάλινα άκραυςτα ράωια με ανοξείδωτο ωινίριςμα 

6 ράωια ρυκμιηόμενα ςτο φψοσ 

Ρεριλαμβάνει ζνα αναδιπλοφμενο ράωι ,ράωι για μπουκάλια από χρϊμιο και 2 ωρουτολεκάνεσ με 
τθλεςκοπικζσ ράγεσ 

ΕΩΣΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΟΡΣΑ 

Comfort Clean - Εςωτερικά ράωια πόρτασ που πλζνονται ςτο πλυντιριο πιάτων 

1 κικθ για βοφτυρο/τυρί που κλείνει μόνθ τθσ, 2 ράωια ςε ολόκλθρο το πλάτοσ, 2 ράωια για 
μπουκάλια, 2 αυγοκικεσ 

Ραροχι εγγφθςθσ: τουλάχιςτο 2 ζτθ για τθ ςυςκευι. Κα είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, 
πρόςωατθσ καταςκευισ και από διεκνϊσ αναγνωριςμζνο, αξιόπιςτο οίκο που κα τθρεί ςφςτθμα 
διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά με όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ από διεκνείσ 
αναγνωριςμζνουσ ωορείσ, οδθγό εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ, όλα τα απαιτοφμενα 
υλικά εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει βεβαίωςθ ςτθν 
οποία κα εγγυάται τθν πλιρθ κάλυψθ με ανταλλακτικά (κα αναγράωεται πλιρθσ λίςτα 
ανταλλακτικϊν) και service για τουλάχιςτο 10 ζτθ, κακϊσ και τθν ζκπτωςθ που κα παρζχει για 
διάςτθμα όχι λιγότερο από 10 ζτθ. 

ΕΞ 66  ΚΟΤΖΙΝΑ 

Ποςότητα: 2 ΤΕΜ. 

• Οκόνθ LCD 

• Bυκιηόμενοι διακόπτεσ 

• Ρόρτα με εςωτερικι επιωάνεια από κρφςταλλο για εφκολο κακαριςμό 

• 8 τρόποι λειτουργίασ 

• Γριγορθ προκζρμανςθ 

• 4 βακμίδεσ ζνδειξθσ εναπομείναςασ κερμότθτασ 

• Ψωτιςμόσ ωοφρνου 

• Ταυτόχρονο ψιςιμο ςε 3 επίπεδα 

• Μεγάλο ςυρτάρι αποκικευςθσ ςκευϊν 

• Νζα ανοξείδωτθ χειρολαβι εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ 

• Τριπλό κρφςταλλο πόρτασ 
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Ραροχι εγγφθςθσ: τουλάχιςτο 2 ζτθ για τθ ςυςκευι. Κα είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, 
πρόςωατθσ καταςκευισ και από διεκνϊσ αναγνωριςμζνο, αξιόπιςτο οίκο που κα τθρεί ςφςτθμα 
διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά με όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ από διεκνείσ 
αναγνωριςμζνουσ ωορείσ, οδθγό εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ, όλα τα απαιτοφμενα 
υλικά εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει βεβαίωςθ ςτθν 
οποία κα εγγυάται τθν πλιρθ κάλυψθ με ανταλλακτικά (κα αναγράωεται πλιρθσ λίςτα 
ανταλλακτικϊν) και service για τουλάχιςτο 10 ζτθ, κακϊσ και τθν ζκπτωςθ που κα παρζχει για 
διάςτθμα όχι λιγότερο από 10 ζτθ. 

ΕΞ 67  ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΠΙΑΣΨΝ 

Ποςότητα: 2 ΤΕΜ. 

• 4 Ρρογράμματα: Εντατικό 70 ° C, Αυτόματο 55-65 ° C, Eco 50 ° C Γριγορθ 45 ° C 

• Extra λειτουργία VarioSpeed 

• Anti-Fingerprint προςταςίασ 

• Ϊθωιακι οκόνθ με κόκκινεσ ενδείξεισ 

• Θλεκτρονικι ζνδειξθ για τον υπόλοιπο χρόνο ςε λεπτά 

• Θλεκτρονικι επιλογι του χρόνου ζναρξθσ 1-19 ϊρεσ 

• Αυτόματθ 3 ςε 1 ανίχνευςθ απορρυπαντικοφ 

• AquaSensor 

• Vario Plus 

• Λςχφσ 2300 W 

Ραροχι εγγφθςθσ: τουλάχιςτο 2 ζτθ για τθ ςυςκευι. Κα είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, 
πρόςωατθσ καταςκευισ και από διεκνϊσ αναγνωριςμζνο, αξιόπιςτο οίκο που κα τθρεί ςφςτθμα 
διαςωάλιςθσ ποιότθτασ. Κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά με όλεσ τισ πιςτοποιιςεισ από διεκνείσ 
αναγνωριςμζνουσ ωορείσ, οδθγό εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, λειτουργίασ, όλα τα απαιτοφμενα 
υλικά εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία. Ο προμθκευτισ κα προςκομίςει βεβαίωςθ ςτθν 
οποία κα εγγυάται τθν πλιρθ κάλυψθ με ανταλλακτικά (κα αναγράωεται πλιρθσ λίςτα 
ανταλλακτικϊν) και service για τουλάχιςτο 10 ζτθ, κακϊσ και τθν ζκπτωςθ που κα παρζχει για 
διάςτθμα όχι λιγότερο από 10 ζτθ. 
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ΟΜΑΔΑ Κ ΟΦΗΜΑΣΑ 

OX 1 Όχημα tour van 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Για τθν εκπόνθςθ τθσ τεχνικισ προδιαγραωισ ζχουν λθωκεί υπ’ όψθ πλθροωορίεσ από το εμπόριο, 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του Συλλόγου «Μαχθτζσ». 

Το όχθμα (νοείται πλιρεσ με τον εξοπλιςμό του) κα πρζπει να είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, 
τυποποιθμζνο προϊόν καταςκευισ ζτουσ 2014 και μεταγενζςτερο. 

Κα είναι καταςκευισ γνωςτϊν εργοςταςίων που να διακζτουν πιςτοποιθτικό διαςωάλιςθσ 
ποιότθτασ ISO ςειράσ 9001 ι αντίςτοιχο, να διαςωαλίηουν αξιόπιςτθ τεχνικι υποςτιριξθ και να 
παρζχουν τα αποδεδειγμζνα απαιτοφμενα ανταλλακτικά.  

Να είναι ςφγχρονθσ καταςκευισ και κατάλλθλο για μεταωορά τουλάχιςτον οκτϊ (8) ατόμων, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του οδθγοφ.  

Το όχθμα επίςθσ κα ωζρει τισ εξισ δυνατότθτεσ -  χαρακτθριςτικά: 

o Να ζχει τθ  μζγιςτθ εκμετάλλευςθ χϊρου για το μζγεκοσ του οχιματοσ και να είναι ευζλικτο 
ςτθν κίνθςθ μζςα ςτθν πόλθ. 

o Να ζχει επαρκι χωρθτικότθτα κινθτιρα για να ανταποκρίνεται και ςτισ μεταωορζσ μακρϊν 
αποςτάςεων. 

Β. ΣΤΠΟ ΟΧΗΜΑΣΟ 

Το όχθμα πρζπει να είναι τφπου Τουρ Βαν με κίνθςθ 4Ω2, παραγωγισ ςειράσ, ςυγκεκριμζνου 
εργοςταςιακοφ τφπου και με ζγκριςθ τφπου Υπουργείου Μεταωορϊν. 

Δεν γίνονται αποδεκτά, αποκλειόμενα του διαγωνιςμοφ, προςωερόμενα οχιματα ςτα οποία 
πραγματοποιοφνται τροποποιιςεισ τθσ καταςκευισ του εργοςταςιακοφ αμαξϊματοσ που 
εμπεριζχουν αωαίρεςθ δομικϊν ςτοιχείων (π.χ. αποκοπι πίςω μζρουσ) ι τροποποίθςθ του φψουσ ι 
των διαςτάςεων του οχιματοσ . Γίνονται δεκτά οχιματα με τρείσ (3) πλαϊνζσ πόρτεσ (οι δφο προσ τα 
ζξω ανοιγόμενεσ για τισ κζςεισ οδθγοφ-ςυνοδθγοφ και μία ςτο δεξί πλαϊνό άκρο) κακϊσ και μια 
πόρτα προσ τα πάνω ανοιγόμενθ ςτο πίςω μζροσ. Θ πλαϊνι πόρτα εκτόσ του οδθγοφ – ςυνοδθγοφ 
κα είναι ςυρόμενθ. Το όχθμα πρζπει να διακζτει υαλοπίνακεσ ςε όλεσ τισ πλευρζσ του αμαξϊματοσ, 
κατά προτίμθςθ αντθλιακά τηάμια ωιμζ. Κα πρζπει με τθν κατάκεςθ τθσ προςωοράσ να 
ςυνυποβλθκεί και θ ζγκριςθ τφπου του Υπουργείου Μεταωορϊν (όροσ απαράβατοσ) για μεταωορά 
οκτϊ επιβατϊν τουλάχιςτον πλθν του οδθγοφ. Ο προςωζρων κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτθν 
προςωορά του τα υλικά – εξοπλιςμό όπωσ ακριβϊσ ορίηονται ςτθν νόμιμθ ζγκριςθ τφπου του 
Υπουργείου Μεταωορϊν. Σε περίπτωςθ μθ κατάκεςθσ τθσ ζγκριςθσ τφπου, ι μθ πλιρουσ 
ςυμμόρωωςθσ με τθν Ζγκριςθ τφπου, θ προςωορά κα αποκλείεται. 
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Γ. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΟΧΗΜΑΣΟ 

Γ.1. ΚΛΝΘΤΘΑΣ 

Ρρζπει να είναι πετρελαιοκίνθτοσ, κυλινδριςμοφ 1950-2150 κ.εκ., αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, που 
πλθροί τελευταίεσ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε. (τουλάχιςτο Euro 5) και τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ. Ο 
κινθτιρασ πρζπει να αποδίδει κατ’ ελάχιςτο 110HP, με προτίμθςθ ςε υψθλότερεσ ιπποδυνάμεισ ςτο 
χαμθλότερο όριο ςτροωϊν. 

Τα χαρακτθριςτικά του κινθτιρα κα δοκοφν αναλυτικά ςτισ προςωορζσ όπωσ: 

• Ονομαςτικι ροπι κινθτιρα (Nm/rpm): min 300 

• Αρικμόσ κυλίνδρων: 4 

• Κατανάλωςθ καυςίμου max (εντόσ-εκτόσ-μικτόσ): 8.3-6.0-6.8 (lt/100km) ±10% 

• Ωωρθτικότθτα δοχείου καυςίμου (min): 65lt 

• Μικτζσ εκπομπζσ CO2 (g/km): 160-200 

Γ.2. ΣΥΣΤΘΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΚΛΝΘΣΘΣ 

Να διακζτει κιβϊτιο ταχυτιτων με ζξι τουλάχιςτον ταχφτθτεσ εμπρόςκιεσ και μία οπίςκια. H 
μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ κα γίνεται αποκλειςτικά ςτουσ εμπρόςκιουσ τροχοφσ  

Γ.3. ΕΞΫΤΕΛΚΕΣ ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ  

Για να διευκολφνεται θ ευελιξία του οχιματοσ ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ γίνονται αποδεκτζσ προςωορζσ 
με τα πιο κάτω όρια εξωτερικϊν διαςτάςεων: 

Μζγιςτεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ 

• Μικοσ  4.900 cm  

• Ρλάτοσ (με κακρζπτεσ) 2.250 cm 

• Φψοσ    2.000 cm 

Γ.4. ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ 

Να είναι υδραυλικό, με κζςθ οδθγοφ αριςτερά, με τιμόνι ρυκμιηόμενο ωσ προσ τθν κλίςθ και το 
φψοσ 

Γ.5. ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ 

Να διακζτει εκ καταςκευισ (από το εργοςτάςιο καταςκευισ του οχιματοσ και όχι από πικανζσ 
τροποποιιςεισ) αναρτιςεισ ςφγχρονθσ ςχεδίαςθσ. 

Γ.6. ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΕΔΘΣΘΣ 

Θ πζδθςθ κα γίνεται εμπρόσ και πίςω με διςκόωρενα κατά προτίμθςθ αεριηόμενα. Απαιτείται 
πλιρθσ περιγραωι του ςυςτιματοσ. Το ςφςτθμα Κα είναι ανεξάρτθτο, υδραυλικό, διπλοφ χιαςτί 
κυκλϊματοσ που κα ενεργεί ςε όλουσ τουσ τροχοφσ με υποβοικθςθ τφπου SERVO. Επιπλζον, κα 
υπάρχει χειροπζδθ που κα ενεργεί ανεξάρτθτα από το ςφςτθμα πζδθςθσ. 

Κα περιλαμβάνει πρόγραμμα ευςτάκειασ ςε ςυνδυαςμό με ABS, ASR, EBV, BAS.  
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Γ.7. ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

Κα είναι κατάλλθλο για αςωαλι οδιγθςθ, κυκλοωορία και λειτουργία με τάςθ 12 VOLT, με επαρκι 
χωρθτικότθτα ςυςςωρευτι τουλάχιςτον 80 Ah. Κα ωζρει δείκτεσ πορείασ, ωϊτα ςτάκμευςθσ, 
εςωτερικό ωωτιςμό και ό,τι γενικά προβλζπεται από τον ΚΟΚ και τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. 

Γ.8. ΟΓΑΝΑ ΕΛΕΓΩΟΥ, ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΔΘΓΘΣΘΣ, ΕΣΫΤΕΛΚΟΣ/ΕΞΫΤΕΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

Το όχθμα πρζπει να διακζτει όλα τα απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ τθσ 
λειτουργίασ του και τθσ πορείασ και οπωςδιποτε να ωζρει τα κάτωκι : 

• Ταχφμετρο 

• Στροωόμετρο 

• Ϊθωιακό ταχογράωο 

• Ωιλιομετρθτι, Μερικό χιλιομετρθτι 

• Δείκτθ ποςότθτασ καυςίμου 

• Πργανα κερμοκραςιϊν 

• Ενδεικτικζσ λυχνίεσ ςτάκμθσ λιπαντικοφ, ψυκτικοφ, υγροφ και ωκοράσ ωρζνων, λειτουργίασ 
λαμπτιρων, κλειδϊματοσ κυρϊν, ςτάκμθσ νεροφ πλφςθσ και ωόρτιςθσ ςυςςωρευτι 

• Ζνδειξθ διαςτθμάτων ςυντιρθςθσ 

• Σφςτθμα προειδοποίθςθσ ηϊνθσ αςωαλείασ για κάκιςμα οδθγοφ και ςυνοδθγοφ 

• Ψωτιηόμενο ντουλαπάκι, με κλειδαριά 

• Μονάδα χειριςμοφ οροωισ με δφο ςποτ ανάγνωςθσ 

• Ρροεγκατάςταςθ ραδιοωϊνου CD με επαρκι ποςότθτα θχείων 

• Κερμαινόμενοι και θλεκτρικά ρυκμιηόμενοι εξωτερικοί κακρζπτεσ 

• Ρακζτο αντικλεπτικισ προςταςίασ, Θλεκτρικό immobilizer και κεντρικό κλείδωμα με 
τθλεχειριςτιριο 

• Τιμόνι ρυκμιηόμενο ωσ προσ τθν κλίςθ και το φψοσ 

• Σφςτθμα υποβοικθςθσ εωίςταςθσ προςοχισ (με τθ βοικεια διαωόρων παραμζτρων 
αναγνωρίηει χαρακτθριςτικά ςθμάδια κοφραςθσ και προειδοποιεί τον οδθγό), ςφςτθμα 
υποβοικθςθσ κατά των πλευρικϊν ανζμων, υποβοικθςθ εκκίνθςθσ ςε ανθωόρα και 
ςφςτθμα ελζγχου πίεςθσ ελαςτικϊν 

• Σφςτθμα κλιματιςμοφ 3 ηωνϊν και θμιαυτόματο ςφςτθμα κλιματιςμοφ ςτον πίςω χϊρο του 
οχιματοσ, ενϊ επίςθσ, κα διακζτει κατάλλθλο εξαεριςμό 

• Αερόςακοι οδθγοφ-ςυνοδθγοφ, Ρλευρικοί αερόςακοι κϊρακοσ-λεκάνθσ και αερόςακοι 
παρακφρου μπροςτά 

• Ψωτιηόμενοι κακρζπτεσ ςτα αλεξιλια 

• Κερμομονωτικά κρφςταλλα ςε όλα τα παράκυρα 

• Τρίτο ωωσ ωρζνου 

• Ψίλτρο ςωματιδίων Diesel 

• Συρόμενθ πόρτα χϊρου επιβατϊν δεξιά 

• Ραράκυρο πόρτασ χϊρου ωόρτωςθσ/πίςω πόρτασ με κερμαινόμενο πίςω τηάμι και ςφςτθμα 
κακαριςμοφ/πλφςθσ 
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• Επζνδυςθ οροωισ και εςωτερικι επζνδυςθ υψθλισ ποιοτικισ κατθγορίασ 

• Δάπεδο από υλικό αντοχισ ςτο χϊρο αποςκευϊν, ανκεκτικό ςτουσ ρφπουσ και εφκολο ςτον 
κακαριςμό 

• Οι επενδφςεισ πλευρικϊν τοιχωμάτων και κυρϊν χϊρου επιβατϊν κα είναι διαμορωωμζνεσ 
με χφτευςθ με πρακτικζσ αποκθκευτικζσ κικεσ 

• Ωειρολαβζσ επιβίβαςθσ 

• Εκτενισ αντιδιαβρωτικι προςταςία, με πλιρωσ γαλβανιςμζνο αμάξωμα 

• Ηάντεσ αλουμινίου•  

• Τρίγωνο αςωαλείασ, πυροςβεςτιρασ βάρουσ 1 κιλοφ, ωαρμακείο, γρφλοσ, ςετ γερμανικϊν 
κλειδιϊν, δφο κατςαβίδια, ρυκμιηόμενο γαλλικό κλειδί, αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ και ό,τι 
άλλο απαιτείται από τουσ Κανονιςμοφσ. 

Δ. ΑΜΑΞΩΜΑ – ΘΑΛΑΜΟ 

Δ.1. ΚΑΛΑΜΟΣ ΟΔΘΓΟΥ 

Ο κάλαμοσ οδθγοφ κα διακζτει δφο (2) πόρτεσ προσ τα ζξω ανοιγόμενεσ, με κλείκρο αςωαλείασ και 
παράκυρα με κρφςταλλα αςωαλείασ, κα αποτελεί ζναν ενιαίο χϊρο με τον κάλαμο ωιλοξενίασ 
ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ. Το κάκιςμα οδθγοφ κα είναι ρυκμιηόμενο (εμπρόσ-πίςω-πλάτθ), 
επενδεδυμζνο με φωαςμα ανκεκτικό κατάλλθλο για πλφςιμο. Το δάπεδο κα είναι επενδεδυμζνο με 
μονωτικό ελαςτικό υλικό και κα ζχει ανάλογα πλαςτικά ι ελαςτικά δάπεδα. 

Δ.2. ΚΑΛΑΜΟΣ - ΕΡΛΒΑΤΫΝ 

Το όχθμα κα διακζτει εννζα (9) κακίςματα ςυνοδϊν τουλάχιςτον (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
οδθγοφ). Πλα τα κακίςματα κα είναι είτε εργοςταςιακά είτε γνωςτοφ Ευρωπαϊκοφ Οίκου και κα 
πλθροφν τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραωζσ πιςτοποίθςθσ κατά Μ1 ι Μ2 κακϊσ και το ςφςτθμα 
ςυγκράτθςισ τουσ επί του δαπζδου. Θ πιςτοποίθςθ των κακιςμάτων κατά Μ1 ι Μ2 ςε περίπτωςθ 
μθ εργοςταςιακοφ τφπου κα αποδεικνφεται από τα πρωτότυπα προςπζκτουσ του καταςκευαςτικοφ 
οίκου ι από ζγγραωο ωορζα πιςτοποίθςθσ το οποίο κα κατατίκεται ςτθν προςωορά και όχι από 
δθλϊςεισ του προςωζροντοσ. 

Κα περιλαμβάνονται τα εξισ: 3κζςιο ενιαίο κάκιςμα ςτθν πρϊτθ ςειρά του χϊρου επιβατϊν, με 
αναδιπλοφμενο και αωαιροφμενο εξωτερικό κάκιςμα, 3κζςιο ενιαίο κάκιςμα ςτθ δεφτερθ ςειρά του 
χϊρου επιβατϊν και μθχανιςμοί ςτερζωςθσ κακιςμάτων ςτο χϊρο επιβατϊν με ταχεία αςωάλιςθ 
για δφο ςειρζσ κακιςμάτων. 

Πλα τα κακίςματα κα διακζτουν ενςωματωμζνεσ ηϊνεσ αςωαλείασ 3 ςθμείων και προςκζωαλα 
ρυκμιηόμενα ωσ προσ το φψοσ. Τουλάχιςτον τρεισ κζςεισ κα ενδείκνυνται για τθν τοποκζτθςθ 
παιδικϊν κακιςμάτων με ςφςτθμα ςτερζωςθσ ISOFIX 

E. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Θ παράδοςθ των οχθμάτων κα είναι ςε δυο (2) μινεσ αρχομζνων από τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. 

Σ. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Θ παράδοςθ κα γίνει ςτθν πόλθ των Ρατρϊν και ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τθν αρμόδια 
Υπθρεςία. 

Ζ. EΓΓΤΗΗ-ΣΕΧΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ-ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

Ο προμθκευτισ κα εγγυθκεί για τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ τθν καλι λειτουργία του οχιματοσ και 
πζντε (5) ζτθ αντιςκωριακι προςταςία αμαξϊματοσ. Επίςθσ κα εξαςωαλίηει τθν φπαρξθ 
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οργανωμζνου ςζρβισ και επάρκεια ανταλλακτικϊν για μία (10) δεκαετία. Επιπλζον, ο προμθκευτισ 
κα προςκομίςει βεβαίωςθ ςτθν οποία κα εγγυάται τθν πλιρθ κάλυψθ με ανταλλακτικά (κα 
αναγράωεται πλιρθσ λίςτα ανταλλακτικϊν) και παροχι service για τουλάχιςτο 10 ζτθ, κακϊσ και 
τθν ζκπτωςθ που κα παρζχει για διάςτθμα όχι λιγότερο από 10 ζτθ. 

Η. ΧΡΩΜΑΣΙΜΟ 

Ο χρωματιςμόσ του οχιματοσ κακϊσ και το λογότυπο που κα ωζρει κα κακοριςκεί ςε ςυνεννόθςθ 
με τον Σφλλογο «ΜΑΩΘΤΫΝ». 

Θ. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ 

Μαηί με τθν προωορά επί ποινι αποκλειςμοφ κα επιςυναωκεί κατάλογοσ παραδόςεων ομοίων ι 
παραπλιςιων οχθμάτων. 

 

Ράτρα, 03/02/2015 

 

Ο Συντάξασ Ο  Τμθματάρχθσ 

του  Τμιματοσ  Θ/Μ 

Θ Ρροϊςταμζνθ 

Τθσ Δ/νςθσ Αρχιτεκτονικοφ & Θ/Μ 
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