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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΠΑΛΙΑΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 
(ΕΠΙΠΛΑ) 

 
2Ο  ΥΠΟΕΡΓΟ  :   «Προμήθεια Εξοπλισμού Παραρτήματος του Πολύκεντρου 
Νεολαίας στην πλατεία της  παλιάς  Λαχαναγοράς–(ΕΠΙΠΛΑ)» 
 

1.1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
(Τεμάχια  2) 
Γραφείο ενδεικτικών  διαστάσεων 350 Χ 75 Χ 73 (ύψος)  
Επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα τριών επιστρώσεων με επικάλυψη laminate ματ διπλής όψεως, 
αντιθαμβωτικoύ, άκαυστου, μεγάλης αντοχής σε ασθενή οξέα, διαλυτικά και καθαριστικά (*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ CLASS Ε1 με ISO 9001).  
Συνολικό πάχος επιφάνειας 25mm. Κατά μήκος των τελειωμάτων της επιφάνειας εργασίας υπάρχει ειδικό 
προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό PVC, που προστατεύει το έπιπλο από τυχόν κρούσεις και υγρασία. 
Η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται σε μεταλλικό σκελετό. Ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται από 
μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα με οριζόντια τραβέρσα. Τα πόδια στήριξης να καταλήγουν σε πέλματα-
ρεγουλατόρους, που προσαρμόζουν το γραφείο σταθερά σε τυχόν υπάρχουσες ανωμαλίες του εδάφους. Ο  
σκελετός να είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας χρώματος αλουμινίου.  
Τα γραφεία να φέρουν μεταλλική ποδιά σε χρώμα όμοιο με το σκελετό του γραφείου 
Στα γραφεία να  συμπεριλαμβάνονται οριζόντια  κανάλια καλωδίωσης. 
 
1.1.2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ  ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ 
(Τεμάχια  5) 
Τροχήλατη συρταροθήκη ενδεικτικών  διαστάσεων 43 Χ 60 Χ 60 εκ.  
Ιδίου υλικού τελειώματος με το γραφείο. 
Τροχήλατη συρταριέρα με τρία συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας. Η κλειδαριά κλειδώνει σε τρία σημεία 
όλα μαζί τα συρτάρια και είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πάνω συρταριού και υλικό κατασκευής 
όμοιο με του γραφείου. Συνολικό πάχος laminate 18mm. Τα συρτάρια να κινούνται πάνω σε αθόρυβες 
γλυσιέρες που θα επιτρέπουν το άνοιγμά τους σε ποσοστό 80%. 
 
Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO9001 
Το υλικό κατασκευής τους  (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με laminate) έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή 
φορμαλδεΰδης, πιστοποιητικό CLASS E1. 

 
1.1.3 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  ΚΑΘΙΣΜΑ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ME ΜΠΡΑΤΣΑ KAI ΠΛΑΤΗ  
 (Τεμάχια 1) 
Το κάθισμα  ενδεικτικών  διαστάσεων, έχει:πλάτος 60 εκ., βάθος 60 εκ., μεταβλητό ύψος καθίσματος 34εκ. 
μέχρι 56 εκ. και ύψος πλάτης καθίσματος 76.5 εκ. Η βάση της καρέκλας είναι κατασκευασμένη από ψηλής 
ποιότητας σίδηρο με επικάλυψη από χρώμιο και έχει πέντε τροχούς. Το κάθισμα είναι κατασκευασμένο 
από ξύλο σε πολλές λεπτές στρώσεις (υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ) και έχει χρώμα κατά προτίμηση  
γκρι σταχτί. Μαζί με το κάθισμα προνοούνται στηρίγματα για τα χέρια (μπράτσα) από το ίδιο υλικό όπως 
το κάθισμα.  Να γίνει προμήθεια μαξιλαριού από συνθετικό δέρμα, υψηλής αντίστασης με ειδικό ultra 
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fresh, χρώματος μαύρου. Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της ΕΔΡΑΣ μέσω ενός 
υδραυλικού ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ. 
 
ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡOYN ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ISO 9002, UNI 
STANDARDS, CEE STANDARDS 
CATAS STANDARDS 
 
 
1.1.4 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
  (Τεμάχια 11) 
Το  κάθισμα ενδεικτικών  διαστάσεων  έχει:  πλάτος 60 εκ., βάθος 60 εκ., μεταβλητό ύψος καθίσματος 
34εκ. μέχρι 56 εκ. και ύψος πλάτης καθίσματος 76.5 εκ. Η βάση της καρέκλας είναι κατασκευασμένη από 
ψηλής ποιότητας σίδηρο με επικάλυψη από χρώμιο και έχει πέντε τροχούς. Το κάθισμα είναι 
κατασκευασμένο από ξύλο σε πολλές λεπτές στρώσεις (υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ) και έχει χρώμα 
κατά προτίμηση  γκρι σταχτί. Μαζί με το κάθισμα να γίνει προμήθεια μαξιλαριού από συνθετικό δέρμα, 
υψηλής αντίστασης με ειδικό ultra fresh, χρώματος μαύρου. 

 
ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡOYN ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ISO 9002, 
UNI STANDARDS, CEE STANDARDS 
CATAS STANDARDS 
 
1.1.5.  ΚΑΘΙΣΜΑ  ΜΕ ΜΠΡΑΤΖΑ, ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΨΙΜΟ (ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)  

  (Τεμάχια 25) 
 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 

 
 
 
Κάθισμα με πτυσσόμενα μπράτσα- κάθισμα- βάση για γράψιμο. Ο σκελετός του είναι επικαλυμμένος από 
ψηλής ποιότητας χρώμιο. Τα μπράτσα είναι κατασκευσμένα από εξαιρετικής ποιότητας αλουμίνιο. Κάτω 
από το μεταλλικό πλαίσιο του καθίσματος να υπάρχουν τμήματα από λάστιχο για επαφή με το δάπεδο. 
Μπορεί να στοιβαχθεί σε στοίβες των 15 τεμαχίων σε ειδικά τρόλλευ, χωρίς να αφαιρεθεί κανένα εξάρτημα 
Το κάθισμα και η πλάτη είναι κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής και πυράντοχο υλικό, κατηγορίας 1 
π.χ. πολυπροπυλένιο ( η πυραντοχή να είναι χαρακτηριστικό των ινών από τις οποίες είναι 
κατασκευασμένο το υλικό του καθίσματος και της πλάτης). Το χρώμα της καρέκλας να είναι κατά 
προτίμηση λευκό. Παρέχονται επίσης εξαρτήματα για σύνδεση μεταξύ των καθισμάτων που επιτρέπουν τη 
διαμόρφωση ευθείων και καμπύλων σειρών.  
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ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡOYN ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ISO 9002, 
UNI STANDARDS, CEE STANDARDS, CATAS STANDARDS. 

 
 
 
 
 

 
1.1.6. ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ) 
  (Τεμάχια 90) 
 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 

 
Το κάθισμα  ενδεικτικών  διαστάσεων, έχει :  πλάτος 58 εκ., βάθος 47 εκ., ύψος καθίσματος 46 εκ. και 
ύψος πλάτης καθίσματος 78 εκ. Ο σκελετός  είναι κατασκευασμένος  από μεταλλικές ράβδους διαμέτρου 
12 χιλ. Οι μεταλλικές ράβδοι είναι γαλβανισμένες (hot galvanized), και στη συνέχεια επιστρωμένες με 
εποξικό για εξωτερική χρήση. Κάτω από το μεταλλικό πλαίσιο της καρέκλας να υπάρχουν τμήματα από 
λάστιχο για επαφή με το δάπεδο. Το κάθισμα είναι κατασκευασμένο από πολλά στρώματα πολυμερικό με 
διαφορετική πυκνότητα (multi-layer tecnopolymer compound). Αυτό το ειδικό υλικό είναι 100 % 
ανακυκλώσιμο. Μπορεί να τοποθετηθεί η μια μέσα στην άλλη σε στοίβες των 8 καρεκλών. Το χρώμα της 
καρέκλας να είναι πράσινο. 
 
 
ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡOYN ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ISO 9002, UNI 
STANDARDS, CEE STANDARDS, 
CATAS STANDARDS 

 
 

 
1.1.7. ΤΡΑΠΕΖΙ  ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΧΩΡΟΣ) 

  (Τεμάχια 30) 
Το τραπέζι  είναι κατασκευασμένο από μεταλλικές ράβδους διαμέτρου 12 χιλ. Οι μεταλλικές ράβδοι είναι 
γαλβανισμένες (hot galvanized), και στη συνέχεια επιστρωμένες με εποξικό για εξωτερική χρήση. Το πάνω 
μέρος του τραπεζιού είναι στρογγύλο  ενδεικτικής διαμέτρου 60 εκατοστών και είναι κατασκευασμένο από 
υλικό HPL πάχους 10 χιλ. χρώματος λευκού, (High Pressured Laminated), κατάλληλο για εξωτερική χρήση. 
Το τραπέζι στοιβάζεται σε στοίβες των 5 τεμαχίων.  
 
 
ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡOYN ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ISO 9002 UNI 
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STANDARDS, CEE STANDARDS, 
CATAS STANDARDS 
 

     
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
 

Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους που θα 
υποδείξει η υπηρεσία.  
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά απαιτείται τουλάχιστον ενός έτους εγγύηση.  
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης  θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, δωρεάν, όλοι 
οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και 
η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν 
υποβληθεί σε βλάβη.  
Να δοθούν με την παράδοση των ειδών τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά 
διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής  και συντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών. Να δοθεί 
βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.  
Ο χρόνος παράδοσης της συσκευής να μην υπερβαίνει τον ένα μήνα (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 
στις τεχνικές προδιαγραφές). 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ 
 
 

 
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΜΕ Α ΒΑΘΜΟ 

 
Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 
 
 
 
 

ΚΑΛΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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