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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
    Για την προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού «Σταθερών καθισµάτων & καθισµάτων εργασίας, γραφεία- 

ντουλάπες- βιβλιοθήκες- ερµάρια, ειδών σκίασης, µεταλλικών ραφιών, ηλεκτρικά είδη και λοιπών ειδών γραφείου 

για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τµηµάτων & δοµών του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης» µε κριτήριο ανάθεσης της 

σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά οµάδα 

(οµάδες 3,4,5,) πλην της (οµάδας 1 και 6) που µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµή ανά είδος   
   Όλα τα ζητούµενα είδη τα οποία αναφέρονται παρακάτω, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια και θα συνοδεύονται µε τις σχετικές Πιστοποιήσεις 

ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται. 

   Όλα τα είδη θα είναι σχεδιασµένα για να παρέχουν τη µεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασµα του χρόνου, ο 

χρωµατισµός, οι διαστάσεις και τα σχέδια θα είναι επιλογής του Δήµου Ηρακλείου. 

  Τα ηλεκτρικά είδη, κατά την παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας 

στην ελληνική γλώσσα, τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις, καθώς και σετ εξαρτηµάτων όπου απαιτείται. 

  Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν µε φροντίδα και δαπάνη του προµηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η 

υπηρεσία  και στην τιµή θα συµπεριλαµβάνεται η τοποθέτηση.  

  Ακολούθως παρατίθεται Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών µε ανάλυση των τεχνικών και λειτουργικών 

χαρακτηριστικών του προς προµήθεια εξοπλισµού. Δίνονται ενδεικτικές διαστάσεις καθώς και το ποσοστό απόκλισης 

από αυτές ανά είδος. 

  Το Τµήµα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεµάτων, τηρώντας την διαδικασία και τον προγραµµατισµό των πρωτογενών 

αιτηµάτων και αναγκών των Υπηρεσιών του Δήµου, συγκέντρωσε τα είδη του πάγιου εξοπλισµού, που είναι απαραίτητα 

για τη λειτουργία των Υπηρεσιών & Δοµών του Δήµου (έπιπλα, εξοπλισµός, κλπ) για την Προµήθεια Κεφαλαιακού 

εξοπλισµού Υπηρεσιών-Τµηµάτων-Δοµών για το έτους 2018.  

  Οι  τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος της προµήθειας, αναζητήθηκαν, συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν, µε βάση 

έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εµπόριο,  µε τα αναλυτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία είναι απολύτως συµβατά 

µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ποιότητας, απόδοσης και ασφάλειας.  

 

Η δαπάνη βαρύνει τους  Κ.Α 00-6737.014 µε τίτλο <<Προγραµµατική σύµβαση Δήµου Ηρακλείου και ΠαΓΝΗ για 

τη λειτουργία του δηµοτικού κοινωνικού ιατρείου (ΑΔΣ: 514/2015)>>  ποσού 8.000,00 ευρώ, 10-7133.001 µε 

τίτλο <<Προµήθεια επίπλων και σκευών (Δ/νση Οικ/κών,Διοικ/κών,ΚΕΠ>> ποσού 3.000,00 ευρώ, 10-7133.003 µε 

τίτλο <<Προµήθεια εξοπλισµού (επίπλων, καθισµάτων, ειδών γραφείου, ηλεκτρικά είδη κτλ.) των τµηµάτων 

γραφείων & δοµών Δήµου Ηρακλείου>> ποσού 10.000,00 ευρώ, 10-7135.020 µε τίτλο <<Προµήθεια µεταλλικών 

ραφιών για την αρχειοθέτηση των διοικητικών & οικονοµικών υπηρεσιών του Δήµου Ηρακλείου>> ποσού 6.000,00 

ευρώ, 15-7133.014 µε τίτλο <<Προµήθεια επίπλων για το Info Point>> ποσού 5.000,00 ευρώ, 15-7133.015 µε 

τίτλο <<Προµήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των Τµηµάτων της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης>> ποσού 

12.000,00 ευρώ, 15-7135.052 µε τίτλο <<Προµήθεια εργοθεραπευτικών, φυσικοθεραπευτικών οργάνων και λοιπού 

εξοπλισµού των τµηµάτων Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων >> ποσού 11.542,90  ευρώ, 

20-7135.012 µε τίτλο <<Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού >> ποσού 5.000,00  ευρώ, 35-7135.002 µε 

τίτλο <<Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού >> ποσού 1.500,00  ευρώ, 50-7135.003 µε τίτλο <<Προµήθεια 

λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού >> ποσού 2.000,00  ευρώ, 70-7135.003 µε τίτλο <<Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού 
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εξοπλισµού >> ποσού 2.000,00  ευρώ, του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του Δήµου Ηρακλείου του οικονοµικού έτους 

2018. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες ή 

και για όλες τις Οµάδες όπως αυτές έχουν ορισθεί. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη για τις  

(ΟΜΑΔΕΣ 3,4,5, ) ή/και για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας  για τις (ΟΜΑΔΕΣ 3,4,5, ),   θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.                                                                                                                                                                             

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, µπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος για τις οµάδες  

(ΟΜΑΔΑ 1,  και  ΟΜΑΔΑ 6 ) 
 
  ΟΜΑ∆Α 1η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµή ανά είδος  (Σταθερών Καθισµάτων 

& Καθισµάτων Εργασίας, Πολυθρόνες υποδοχής επισκεπτών, Καναπέδες Γραφείων κλπ). 
     Τα καθίσµατα εργασίας- καναπέδες κλπ θα είναι σύµφωνα και πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή-τεχνικές 

προδιαγραφές της µελέτης. 

 

Α/Α CPV ΕΙ∆ΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4 

39110000-6 

Καθίσματα, καρέκλες 

και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 8 

Καρεκλάκια μικρά ξύλινα κατασκευασμένα εξ΄ ολοκλήρου από ξύλο άριστης ποιότητας. Να έχουν χρωματιστή πλάτη και 

κάθισμα, απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας και ο υπόλοιπος σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής και 

λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό – πρεσσαριστό. Η πλάτη θα είναι επίσης 

κουρμπαριστή - ανατομική Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλευμένα προκειμένου να είναι 

ακίνδυνα για τα παιδιά. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα θα φέρει 

φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα 

χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Εξωτερικές διαστάσεις Μήκος 

χ πλάτος χ ύψος : 35cm (απόκλιση +3cm/ -0cm) Χ 35cm (απόκλιση ±2cm) Χ 60cm (απόκλιση±2cm) Ενδεικτικό ύψος 

καθίσματος : 31 cm. Προσκόμιση prospectus  

7 

39110000-6 

Καθίσματα, καρέκλες 

και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3 

Σταθερά καθίσματα συνεργασίας επισκεπτών χωρίς μπράτσο, Η ενιαία έδρα – πλάτη είναι από αφρώδη & δερμάτινη  

επένδυση, Μαύρου χρώματος . Να είναι ανατομικό, να διαθέτουν σκελετό σε σχήμα S από χαλύβδινο οβάλ σωλήνα 

βαμμένο ηλεκτροστατικά ή επιχρωμιωμένο. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένες από 

θερμοπλαστικό υλικό και θα στερεώνονται  πάνω στο σκελετό. Προσκόμιση prospectus 

9 
39113200-9 Καναπέδες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4  

2Θέσιος καναπές:  υποδοχής επισκεπτών  με επένδυση από  δερματίνη αντοχής, Διαστάσεις έως :158Χ89Χ89 εκ.  Χρώμα 

καφέ σκούρο. Προσκόμιση prospectus              

10 
39113200-9 Καναπέδες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4  

2Θέσιος καναπές:  υποδοχής επισκεπτών  με επένδυση από  δερματίνη αντοχής, Διαστάσεις έως :158Χ89Χ89 εκ.  Χρώμα 

Μαύρο. Προσκόμιση prospectus              

11 
39113200-9 Καναπέδες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 5  

3Θέσιος καναπές:  υποδοχής επισκεπτών  με επένδυση από  δερματίνη αντοχής, Διαστάσεις έως :200Χ89Χ89 εκ.  Χρώμα 

Μαύρο. Προσκόμιση prospectus               

12 

39110000-6 

Καθίσματα, καρέκλες 

και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 14 

Πολυθρόνα υποδοχής επισκεπτών  με επένδυση από  δερματίνη αντοχής για επαγγελματική χρήση Διαστάσεων: 71Μ x 

68Π x 77Υ εκ. (απόκλιση  ± 0,05m) . Χρώμα Καφέ σκούρο. Προσκόμιση prospectus    

13 

39110000-6 

Καθίσματα, καρέκλες 

και συναφή μέρη και 

εξαρτήματα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 14 

Πολυθρόνα υποδοχής επισκεπτών  με επένδυση από  δερματίνη αντοχής για επαγγελματική χρήση Διαστάσεων: 71Μ x 

68Π x 77Υ εκ. (απόκλιση  ± 0,05m) . Χρώμα μαύρο. Προσκόμιση prospectus    

 
  
ΟΜΑ∆Α 3η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά οµάδα                               
( Μεταλλικών ραφιών γαλβάνιζε µε τα παρελκόµενα ). 
     Αντικείµενο  είναι η «Προµήθεια µε τοποθέτηση µεταλλικών ραφιών (dexion) »  µε µεταλλικές κολώνες τύπου 

ΝΤΕΞΙΟΝ Τ36*36*1,8 mm, ύψους 2,00 m, για τη συναρµολόγηση των ραφιών τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ διαστάσεων                           

α) 0,92x30cm,  β) 122x30cm, γ) 122x61cm  µε όλα τα απαραίτητα υλικά, δηλαδή,  πλαστικά πέλµατα, βίδες και 

παξιµάδια γαλβανιζέ (Μ8x16),και ότι άλλο τυχόν απαιτείται για την ενδεδειγµένη, επαρκή και ασφαλή κατασκευή των 

φατνωµάτων. 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ: Οι κολώνες θα έχουν παραχθεί από κατάλληλο χαλυβδοέλασµα µε πάχος υλικού 1,8χιλ. 

Το παραγόµενο διάτρητο γωνιακό έλασµα (κολώνα) θα έχει διαστάσεις 36χιλ.*36χιλ.*1,8χιλ. / Τα ράφια θα έχουν 

παραχθεί από κατάλληλο χαλυβδοέλασµα µε πάχος υλικού 0,8χιλ. Η µέγιστη αντοχή των ραφιών θα είναι ≈100kg/ράφι. 

Όλα τα υλικά θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση και θα είναι καινούργια και αµεταχείριστα. Όλα τα ανωτέρω υλικά 

θα έχουν παραχθεί σε Ελληνικό εργοστάσιο (ή αντίστοιχο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: Η εγκατάσταση / συναρµολόγηση των φατνωµάτων θα γίνει σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. Όλες οι κολώνες θα φέρουν πλαστικά πέλµατα. Τα φατνώµατα µε την ολοκλήρωση της 

συναρµολόγησης θα αλφαδιάζονται. Όλα τα εγκατεστηµένα παράλληλα φατνώµατα θα είναι επαρκώς στηριγµένα µεταξύ 

τους µε ότι άλλο ενδεχοµένως απαιτείται. 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ: Η παράδοση των γαλβανιζέ µεταλλικών ραφιών καθώς και των υλικών συναρµολόγησης τους θα γίνει 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, συναρµολογηµένα από 

προσωπικό του προµηθευτή. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά 

και την παράδοση των υλικών στο Τµήµα Ληξιαρχείου & στο Τµήµα Δηµοτολογίου και στις αποθήκες του Δήµου 

Ηρακλείου, και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του µέχρι της παράδοσής τους. 
 

Α/Α CPV ΕΙ∆ΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

39131100-0 

Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 34 

Γωνιακή κολόνα γαλβανιζέ από διάτρητα ελάσματα διαστάσεων 36x36x1,8mm, ύψους 2 μέτρων με αντοχή μόνιμης κάθετης 

φόρτισης ανά μπλοκ ραφιών μεγαλύτερης ή ίσης των 1000 kg  

2 

39131100-0 

Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 35 

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 0,92x30 πάχους ο,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, 

με αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα κατανεμημένου 

3 

39131100-0 

Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 35  

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 122x30 πάχους ο,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με 

αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα κατανεμημένου 

4 

39131100-0 

Ράφια 

αρχειοθέτησης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 35  

Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 122x61 πάχους ο,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με 

αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα κατανεμημένου 

5 

44531510-9 

Μπουλόνια 

και βίδες 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 36 

Μπουλόνι (βίδα + παξιμάδι) Μ8x16 γαλβανιζέ 

6 

19520000-7 

Πλαστικά 

προϊόντα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 37 

Πέλμα πλαστικό για γωνιακή γαλβανιζέ κολόνα ντέξιον. 

      
 ΟΜΑ∆Α 4η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά οµάδα                                  
( Ηλεκτρικών συσκευών )  
  Προµήθεια εξοπλισµού  ηλεκτρικών συσκευών σύµφωνα µε την µελέτη. Τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας πρέπει να 

πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και είναι τα εξής : 
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1 

39711130-9 

Ψυγεία 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 38 

ΨΥΓΕΙΟ Θάλαμος Συντήρησης Εμβολίων μονόπορτο Βιτρίνα ενεργειακής κλάσης Α+  για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. 

Χρώμα σκούρο χρωμέ ή Μαύρο, Διαστάσεις περίπου (ΥxΜxΒ) (mm) 80-86*60-65*56-60 (απόκλιση  ± 0,05m) Χωρητικότητα 

θαλάμου συντήρησης περίπου από 85 έως 100 λίτρα  

-Χαμηλή στάθμη θορύβου έως  40  db(A) 

-Εσωτερικός φωτισμός 

-Δυνατότητα αναστροφής πόρτας 

-Έξοδος νερού απόψυξης 

-Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 

-Ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης 

-Κλιματική κλάση ST/Ν για άριστη λειτουργία από +16 °C έως +38 °C 

-Παρελκόμενα:  μεταλλικά ράφια 

- Διαδικασία απόψυξης της συντήρησης Αυτόματο 

Προσκόμιση prospectus  

 
 
ΟΜΑ∆Α 5η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά οµάδα (ειδών σκίασης εσωτερικού χώρου 

&  Πτυσσόµενη πόρτα τύπου φυσαρµόνικα )  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: Η εγκατάσταση / συναρµολόγηση  θα γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. Να συµπεριλαµβάνονται όλα τα παρελκόµενα και στην τιµή θα συµπεριλαµβάνετε και η  τοποθέτηση από τον 
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ανάδοχο. Τα υπό προµήθεια είδη της οµάδας πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της 

µελέτης και είναι τα εξής : 

 

Α/Α CPV ΕΙ∆ΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

44221210-0 

Σώματα 

πορτών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 39  

Πτυσσόμενη πόρτα τύπου φυσαρμόνικα, 2φυλλή να κλείνουν με μαγνήτη, από pvc ή laminate σε χρώμα του ξύλου καφέ, 

διαστάσεων  (Υ*Π): 230*375 cm  ( 8,63Μ2 ) Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και στην τιμή θα 

συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 105 * ύψος 150. Κάθε στόρ θα φέρει 

σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε 

σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και 

τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα 

απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα  με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. 

Άνοιγμα στορ Δεξιά κορδόνι  Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 115 * ύψος 150. Κάθε στόρ θα φέρει 

σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε 

σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και 

τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα 

απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα  με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. 

Άνοιγμα στορ κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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κρεβατιών 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 115 * ύψος 220. Κάθε στόρ θα φέρει 

σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε 

σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και 

τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα 

απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα  με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. 

Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 120 * ύψος 190. Κάθε στόρ θα φέρει 

σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε 

σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και 

τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα 

απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα  με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. 

Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 95 * ύψος 220. Κάθε στόρ θα φέρει 

σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε 

σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και 

τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα 

απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα  με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. 

Άνοιγμα στορ κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα  φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 95 * ύψος 220. Κάθε στόρ θα φέρει 

σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε 

σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και 

τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα 

απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα  με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. 

Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 114 * ύψος 105. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ  Αριστερό κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 114 * ύψος 105. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ  δεξιά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 117 * ύψος 225. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 118 * ύψος 225. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 122 * ύψος 225. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 123 * ύψος 225. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 124 * ύψος 59. Κάθε 

στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης 

τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, 

όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, 

αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα 

αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα 

στορ κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 127 * ύψος 230. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 

16 

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 127 * ύψος 230. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 

17 

39515000-5 

Κουρτίνες, 
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υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 127 * ύψος 59. Κάθε 

στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης 

τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, 

όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, 

αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα 

αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα 

στορ κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 129 * ύψος 230. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 136 * ύψος 230. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 145 * ύψος 93. Κάθε 

στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης 

τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, 

όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, 

αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα 

αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα 

στορ αριστερά  κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 
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υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 51 * ύψος 54. Κάθε 

στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης 

τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, 

όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, 

αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα 

αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα 

στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 52 * ύψος 54. Κάθε 

στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης 

τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, 

όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, 

αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα 

αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα 

στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 

23 

39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 53 * ύψος 54. Κάθε 

στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης 

τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, 

όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, 

αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα 

αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα 

στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 53 * ύψος 57. Κάθε 

στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης 

τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, 

όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, 

αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα 

αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα 

στορ κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 59 * ύψος 53. Κάθε 

στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης 

τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, 

όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, 

αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα 

αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα 

στορ κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Καφέ διαστάσεων πλάτος 90 * ύψος 200. Κάθε 

στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης 

τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, 

όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, 

αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα 

αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα 

στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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κρεβατιών 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 110 * ύψος 120. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι Αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 110 * ύψος 120. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 115 * ύψος 120. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι Αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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39515000-5 

Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 117 * ύψος 120. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι Αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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Κουρτίνες, 

διακοσμητικά 

υφάσματα, 

γύροι 

κρεβατιών 

και σκίαστρα 

από ύφασμα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Νο 40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 120 * ύψος 120. 

Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της 

κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις 

διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, 

χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι 

σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για 

χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι Αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 

40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 85 * ύψος 120. Κάθε 

στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης 

τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, 

όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, 

αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα 

αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα 

στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 
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40 

Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περσίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 90 * ύψος 120. Κάθε 

στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με  κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης 

τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, 

όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, 

αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περσίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα 

αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα 

στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η  τοποθέτηση από τον ανάδοχο. 

 
ΟΜΑ∆Α 6η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµή ανά είδος  (Λοιπών Ειδών Γραφείου)  
 

Α/Α CPV ΕΙ∆ΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 41  

Παζλ δαπέδου από αφρώδες υλικό   

Διαστάσεων  90 * 90 (συναρμολογημένο σε 3 γραμμές των 3 τμχ) 
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30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 19 

Καλόγερος περιστρεφόμενος μεταλλικός χρώματος  καρυδί ή μολυβί σκούρο, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: περίπου Φ38x180 EK. 

Προσκόμιση prospectus            
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30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 44 

Επιτοίχιος καθρέπτης  διαστάσεων ύψος 180* πλάτος 150 cm υλικό: εύθραυστο.  
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30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 

Ράφι αόρατης στήριξης, μελαμίνη λευκή ή χρώμα ξύλου φυσικό, διάσταση (ΠxΒxΥ):  80x23,5x3,8 cm. Να 

συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα στήριξης. 
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30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 

Ράφι αόρατης στήριξης, μελαμίνη λευκή ή χρώμα ξύλου φυσικό, διάσταση (ΠxΒxΥ): 60x23,5x3,8 cm. Να 

συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα στήριξης. 
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30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 23 

Τροχήλατο σκαμπό -σκαλοπάτι με ελατήριους τροχούς για ασφάλεια στο πάτωμα όταν εφαρμοστεί φορτίο, Πρακτικό και 

ασφαλές στη χρήση.  Σε γκρι ή Λευκό  χρώμα.                 

7 

30191000-4 

Εξοπλισμός γραφείου 

εκτός από έπιπλα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 43  

Υποπόδια γραφείων. Πλαστικό Διαστάσεις 50,3 x 30,7 x 12cm Ρύθμιση ύψους δυο θέσεων, Προσκόμιση prospectus  
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