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Β.01. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 35 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΙΑ 
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  

2 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 6  

3 ΡΑΦΙ – ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 12 ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

4 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 
ΠΕΤΑΣΜΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
  
  

5 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ [ 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 85 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/ ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΙΠΛΩΣΗΣ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 

6 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 32 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΚΔΙΠΛΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 

7 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΚ.  

ΤΕΜΑΧΙΑ  4 
ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ [ΒΛ. σχ.Α16]  

8 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΑ  3 
ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΙ ΔΥΟ 
ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ [ΒΛ. σχ.Α16]  

 

*το υπ. αριθμ. 5 πρέπει να είναι με προσθαφαιρούμενη πινακίδα γραφής στην περίπτωση 

του συνεδριακού καθίσματος [ ενδεικτικά αναφέρεται το κάθισμα «8130 Venus / της 

εταιρείας Figueras]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 

                        [ Β.01-Β.03- ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ / Β.04 -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ]  
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Β.02. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 

1 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΚ.  ΤΕΜΑΧΙΑ  4 
ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ [ΒΛ. σχ.Α16] 

2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΑ  3 
ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΟΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ [ΒΛ. σχ.Α16]  
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Β.03. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ  

 

Β.03.01. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 39121000-6 
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 35 

2 39130000-2 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 

3 39122000-3 ΡΑΦΙ – ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 12 

4 44112300-1 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 
ΠΕΤΑΣΜΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

5 39110000-6 
ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 85 

6 39111100-4 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ  32 

7 
 

30237450-8 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΚ.  

ΤΕΜΑΧΙΑ  4 

8 
 

34924000-0 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΧΟΡΗΓΩΝ  

ΤΕΜΑΧΙΑ  3 
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Β.04. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 
[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ]   

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
ΓΡΑΦΕΙΟ-ΤΡΑΠΕΖΙ  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  

 
Πινακίδα γραφείου και πολυλειτουργικό τραπέζι, 
ορθογωνικής κάτοψης, διαστάσεων 1,60 m x  0,80 m 
(ύψους 0,75 m) τροχήλατο (με φρένα) και εξωτερική 
επένδυση με προστατευτικά  στοιχεία βάσης από 
ανοξείδωτο φύλλο λαμαρίνας πάχους 2mm, στα 
στοιχεία έδρασης του στο  δάπεδο. Το υλικό 
κατασκευής είναι κόντρα πλακέ θαλάσσης 
Φινλανδίας (από σημύδα) πάχους 40  mm, το οποίο 
διαθέτει μεγάλες αντοχές σε μηχανικές 
καταπονήσεις, φορτία και εντατική  χρήση. Βαφή 
όλων των ξύλινων επιφανειών με διαφανές λούστρο 
προκειμένου για την μέγιστη προστασία του υλικού 
σε καταπονήσεις και φθορές. Στα σχέδια κατασκευής 
της πινακίδας (σε κλίμακα 1:10), περιέχεται 
αναλυτική  διαστασιολόγηση και περιγραφή των 
υλικών και των λεπτομερειών κατασκευής. 
 
[Βλ. σχ. επίπλωσης : Λ01]  
 

2 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ  

 
Τροχήλατη χαμηλή (ύψους 0,53m) συρταριέρα 
γραφείου (με φρένα), πολλαπλής χρήσης, 
τετραγωνικής διατομής, διαστάσεων 0,60m x 0,60m, 
με δύο συρτάρια. Το υλικό κατασκευής είναι κόντρα 
πλακέ θαλάσσης Φινλανδίας ( από σημύδα) σε πάχος 
40mm και 20 mm, το οποίο διαθέτει μεγάλες αντοχές 
σε καταπονήσεις και εντατική χρήση. Βαφή όλων των 
ξύλινων επιφανειών με διαφανές λούστρο 
προκειμένου για την μέγιστη προστασία του υλικού 
σε καταπονήσεις και φθορές. Στα σχέδια κατασκευής 
της πινακίδας (σε κλίμακα 1:10), περιέχεται 
αναλυτική διαστασιολόγηση και περιγραφή των 
υλικών και των λεπτομερειών κατασκευής. 
 
[βλ.σχ. επίπλωσης: Λ02] 
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3 ΡΑΦΙ-ΝΤΟΥΛΑΠΙ  

 
Χαμηλό έπιπλο με ανοικτό ράφι και κλειστό 
τετράπορτο ντουλάπι με τέσσερις πόρτες  
ανοιγόμενες με μηχανισμούς πιέσεως, μακρόστενης 
ορθογωνικής κάτοψης με διαστάσεις 1,60m x  0,40m 
(ύψους 0,75m). Το υλικό κατασκευής είναι κόντρα 
πλακέ θαλάσσης Φινλανδίας (από  σημύδα) σε 
επιφανειακά στοιχεία πάχους 40mm και 20mm, το 
οποίο διαθέτει μεγάλες αντοχές  σε καταπονήσεις 
και εντατική χρήση. Βαφή όλων των ξύλινων 
επιφανειών με διαφανές λούστρο προκειμένου για 
την μέγιστη προστασία του υλικού σε καταπονήσεις 
και φθορές. Στα σχέδια κατασκευής της πινακίδας (σε 
κλίμακα  1:10), περιέχεται αναλυτική 
διαστασιολόγηση και περιγραφή των υλικών και των 
λεπτομερειών  κατασκευής. 

 
[βλ.σχ. Επίπλωσης: Λ03]  
 

4 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ-ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ  

 

Επιφανειακό στοιχείο 1,80m x 1,80m, 

αυτοφερόμενο και συναρμολογούμενο, από 

μεταλλικό ανοξείδωτο φέροντα οργανισμό 

(ανοξείδωτη κοιλοδοκός 316, τετραγωνικής διατομής 

40/40), μεταλλικά συνδετικά και υποστηρικτικά 

στοιχεία από ανοξείδωτες λάμες 10/40 που 

στερεώνονται με βίδες Άλεν και προσθαφαιρούμενη 

πινακίδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης Φινλανδίας 

(πάχους 40 mm) σε δυο εναλλακτικά επιφανειακά 

μεγέθη , 2/2 και 1/2 του συνολικού αναπτύγματος 

της κατασκευής (0,90m x 1,76m ή 1,80m x 1,76m). Η 

κατασκευή του διαθέτει ευελιξία συναρμολόγησης 

και αποσυναρμολόγησης και μπορεί να 

αποθηκεύεται με άνεση.  Τα υλικά κατασκευής 

διαθέτουν  μεγάλες αντοχές σε καταπονήσεις και 

εντατική χρήση. Βαφή όλων των ξύλινων επιφανειών 

με διαφανές λούστρο προκειμένου για την μέγιστη 

προστασία του υλικού σε καταπονήσεις και φθορές. 

Στα σχέδια κατασκευής της πινακίδας (σε κλίμακα 

1:10), περιέχεται αναλυτική διαστασιολόγηση και 

περιγραφή των υλικών και των λεπτομερειών 

κατασκευής.  

[βλ. σχ. επίπλωσης: Λ04] 
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5 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων  τύπου «καρέκλας 
γραφείου» ή «αίθουσας εκδηλώσεων», με πλευρικά 
στηρίγματα (μπράτσα) και ύφασμα στην πλάτη και το 
κάθισμα ( χρ. Ανθρακί) συγκολημμένο στον αφρό του 
υποστρώματος. Έχει μεγάλη ευελιξία τοποθέτησης, 
διαθέτει εύκολη φορητότητα κατά τις διάφορες 
διαμορφώσεις του χώρου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις εναλλακτικής 
χρήσης της αίθουσας και των γραφείων και μπορεί 
να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί με ευκολία σε 
αποθηκευτικό χώρο. Με πτυσσόμενη πινακίδα 
γραφής (antipanic) και ευελιξία παράθεσης στο 
συνολικό ανάπτυγμα της αίθουσας. Το κάθισμα αυτό 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και προγράμματα. 

Ενδεικτικά αναφέρεται το κάθισμα τύπου:  

«8130 Venus / FIGUERAS»  

6 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ  

 
Kάθισμα εργασίας, τροχήλατο με 5 σημεία 
έδρασης- στήριξης στο δάπεδο, δυο κινούμενα 
πλευρικά στηρίγματα (μπράτσα) και στήριγμα 
κεφαλής ρυθμιζόμενο στο ύψος, με πολλαπλή 
δυνατότητα κίνησης σε διάφορες αξονικές 
κατευθύνσεις. Ιδανικό για χρήση στην περίπτωση 
εφαρμογής των πρωτοκόλλων 0.02.α,β,γ,δ (δομ. 
δημ. διάλογος), καθώς επιτρέπει μεγάλη ευελιξία 
κινήσεων και παρακολούθησης στους 
συμμετέχοντες.  
 
Ενδεικτικά αναφέρονται καθίσματα αυτού του 
τύπου, των διεθνών εταιρειών «KNOLL», «HERMAN 
MILLER» κλπ.  
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7 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ –ΠΕΤΑΣΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ   

 

Πινακίδα- πέτασμα τοίχου πλάτους 1,00 m και 

ύψους 1,50 m, κατασκευασμένο με υπόστρωμα από 

κόντρα θαλάσσης Φινλανδίας πάχους 20 mm, με 

περιμετρικό πρόσθετο τελάρο πάχους 10 mm και 

πλάτους 20mm, για τη διαμόρφωση εσοχής μέσα 

στην οποία τοποθετείται (επικολλάται) επιφάνεια 

από μαλακό υλικό (φελλός) πάχους 10 mm που 

μπορεί να δεχτεί την τοποθέτηση 

προσθαφαιρούμενου έντυπου υλικού με καρφίδες, 

για την προβολή του προγράμματος, των δράσεων 

και των εκδηλώσεων του Δημοσκοπίου.  Βαφή όλων 

των ξύλινων επιφανειών με διαφανές λούστρο 

προκειμένου για την μέγιστη προστασία του υλικού 

σε καταπονήσεις και φθορές. 

Στηρίζεται στον τοίχο με έξι ανοξείδωτα στριφόνια 

Άλεν σπειρώματος 60-80 mm.   

 

Τοποθετούνται (4) στα σημεία που σημειώνονται 

στα σχέδια των κατόψεων του σχ. Α016.  

8 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ-ΠΕΤΑΣΜΑ  
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ  

Πινακίδα- πέτασμα τοίχου, πλάτους 1,00 m και 

ύψους 1,50 m, κατασκευασμένο με υπόστρωμα από 

κόντρα θαλάσσης Φινλανδίας πάχους 20 mm, με 

περιμετρικό πρόσθετο τελάρο πάχους 10 mm και 

πλάτους 20mm, για τη διαμόρφωση εσοχής μέσα 

στην οποία τοποθετούνται σε λωρίδες μήκους 95 cm 

και ύψους 14 cm, εκτυπώσεις με τα στοιχεία των 

χορηγών που καλύπτονται για προστασία με φύλλο 

plexiglas διαστάσεων 0,95Χ1,45 m και πάχους 8mm, 

που στερεώνεται μέσα στην εσοχή με 6 βίδες Άλεν 

διαμέτρου κεφαλής 8 mm, από την εξωτερική του 

πλευρά. Ευέλικτος τρόπος τοποθέτησης χορηγικών 

σημάτων με εναλλακτικό μέγεθος και δυνατότητα 

προσθαφαιρέσεων. Βαφή όλων των ξύλινων 

επιφανειών με διαφανές λούστρο προκειμένου για 

την μέγιστη προστασία του υλικού σε καταπονήσεις 

και φθορές. 

Στηρίζεται στον τοίχο με έξι ανοξείδωτα στριφόνια 

Άλεν σπειρώματος 60-80 mm.   
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Τοποθετούνται (3) στα σημεία που σημειώνονται 

στα σχέδια των κατόψεων του σχ. Α016. 

                                                                   

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018  

 

                                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                              


