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Τρίπολη, 21/5/2021
Αρ. πρωτ.: 3366

ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο – Καλαμάτα &
στην Κόρινθο για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης : 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Συμβαλλόμενοι:
1.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με ΑΦΜ 099727226, ΔΟΥ Τρίπολης, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητή
Αθανάσιο Κατσή (δυνάμει του ΦΕΚ 647/6-12-2017 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική Πράξη
Εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)

2.

Η εταιρία “ΜΑR Έπιπλα Γραφείου Μιχάλης Πήχας & Υιοι ΟΕ”, με ΑΦΜ 099804285,
Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και έδρα στο 6ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον κ. Πήχα Απόστολο του Μιχαήλ σύμφωνα με το από 22/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 1439850.2075376 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.

Μετά την από 2 / 18.03.2021 Απόφαση Συγκλήτου Συνεδρίαση 188η του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΑΔΑΜ: 21AWRD008457952, καθώς και την υποβληθείσα οικονομική
προσφορά της εταιρείας ανατίθεται η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε αίθουσες
διδασκαλίας και εργαστήρια στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον
Αντικάλαμο – Καλαμάτα & στην Κόρινθο, στο όνομα του δευτέρου από τους
συμβαλλόμενους, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται για συντομία "Ανάδοχος".
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης με τους
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ακόλουθους όρους, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα:
1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-TIMH – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11074/30-12-2020 προσφορά του, ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να προμηθεύσει και να τοποθετήσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής και την προσφορά του, αντί του συνολικού ποσού των δέκα
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€19.936,70) άνευ
ΦΠΑ και είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εφτακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά
(€24.721,51) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2020 ,
16/11/2020 με α/α ΑΑΥ 528 σε βάρος του ΚΑΕ 7111, ΑΔΑΜ: 20REQ007656957, βάσει της
έγκρισης του υπουργείου με ΑΔΑ: ΩΤΨ046ΜΤΛΗ-6Ω1- έγκριση 2ης τροποποίησης
προϋπολογισμού (Αρ. πρωτ: 35334/Β2/30-3-2021)
2) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Χρόνος 60 [εξήντα] ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, σε συνεννόηση με
τα αρμόδια Τμήματα.
Για το Τμήμα της Κορίνθου –Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, υπεύθυνος
ορίζεται ο κ. Μάριος Μπάρτζης τηλ. 2741040041 και email: mbartzis@uop.gr
Για τον Αντικάλαμο Καλαμάτα – ως υπεύθυνη ορίζεται η κ. Σκορδιά Βασιλική, τηλ. 27210 42188,
-229 email: skord.vas@gmail.com
3) ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η Οριστική Παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που έχει
συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, ετήσιες επιτροπές παραλαβής προμηθειών των εκάστοτε
τμημάτων.
4) ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση ισχύει για εξήντα ημέρες (60) από την υπογραφή της .

5) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, η ανάδοχος κατέθεσε στο
Πανεπιστήμιο την υπ. αριθμ. 917ILG2192935 / 12-4-2021 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας
Πειραιώς ποσού 996,84 € [εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά]
σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται, μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων,
από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
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παρατηρήσεις, η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά
τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων.
6) ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το συνολικό ποσό θα πληρωθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021
σε βάρος του ΚΑΕ 7111.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομά
του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (Τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα όπου
απαιτείται, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε
περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου), κατόπιν της οριστικής
παραλαβής και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος, είναι NΠIΔ και δεν επιθυμεί τα χρήματα να μεταβιβασθούν
σε λογαριασμό του με εντολή μεταφοράς σε Εμπορική Τράπεζα, τα δικαιολογητικά που
πρέπει να προσκομίσει, είναι τα εξής:
α. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ A.E, Απόσπασμα Πρακτικών
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της A.E, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα
εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν, με την υπογραφή τους πρόσωπα.
β. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής, υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες,
Ετερόρρυθμες και EΠE):
1. Το τελευταίο καταστατικό και
2. Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο μεταξύ

επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα, που εκπροσωπούν την εταιρία.
Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο
του Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας.
Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες
επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις:






Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ φόρων& κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4, παρ. 3, έβδομο εδάφιο
ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ
Α΄147).
Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου
που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014,
ΦΕΚ Β΄ 3335/2014).
Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί
της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής
σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος
της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην απόφαση
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ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και υπ. αριθμ.
1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).







Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου
που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 1191/143-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚΒ΄969/22-3-2017).
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ.3323/1955
(ΦΕΚ Α΄214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.2198/94,(ΦΕΚ Α΄43),
θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε
τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και
8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας
σύμβασης με τον ανάδοχο.
Ο Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
7) ΛΟΙΠΟΙΟΡΟΙ

i.

Για τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της υπ’ αριθμ.
πρωτ.: 10502/7-12-200 Διακήρυξης, ΑΔΑΜ: 20PROC007798564 καθώς και η υπ’αριθμ.
πρωτ.: 11074/30-12-2020 προσφορά του Αναδόχου.

ii.

Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για
αποζημίωση από οποιαδήποτε αιτία κατά την προμήθεια των υπό προμήθεια ειδών. Το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου.
Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οιουδήποτε
δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη
γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλόμενων.
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από την
παρούσα σύμβαση, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Τρίπολη αρμόδια δικαστήρια, τα
οποία θα δικάζουν αμετάκλητα.
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν
τέσσερα

iii.

iv.

v.

(4) όμοια πρωτότυπα. Από τα τέσσερα πρωτότυπα, τα τρία (3) έλαβε το Πανεπιστήμιο και
το τέταρτο έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ

Ο Πρύτανης

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής

Απόστολος Πήχας

Παράρτημα Α΄:
Οικονομική προσφορά

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την
1) Την προμήθεια και την τοποθέτηση διπλών και τριπλών εδράνων για δύο αίθουσες
διδασκαλίας, τριών λευκών πινάκων μαρκαδόρου και μεμονωμένων καθισμάτων για τις
ανάγκες του τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας .
2) Την προμήθεια μεμονωμένων καθισμάτων για τις ανάγκες του τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο
ΕΙΔΟΣ 1
Έδρανα και καθίσματα πακτωμένα
Πρόκειται για καθίσματα με ανακλινόμενη έδρα και ενσωματωμένο τραπέζι σταθερής
τοποθέτησης με πάκτωση.
ΓΕΝΙΚΑ
Τα καθίσματα αποτελούνται από κάθισμα ανακλινόμενο και πλάτη ,μεταλλικό σκελετό από
οριζόντια μπάρα ,πόδια μεταλλικά με πέλμα και σταθερό τραπέζι από μελαμίνη.
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Η κατασκευή αποτελείται από συνθέσεις δύο και τριών στοιχείων τα οποία θα εδράζονται σε μια
μεταλλική μπάρα και θα στηρίζονται σε πόδια που θα πακτώνονται στο δάπεδο ώστε να υπάρχει
ελευθερία χώρου και ευκολία καθαρισμού .
Η έδρα πρέπει ν είναι αυτόματα ανακλινόμενη για καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση χώρου.
Η συναρμολόγηση των εδράνων επιτρέπει την εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση του κάθε
καθίσματος χωριστά. Η κατασκευή του εδράνου έχει πλήρη αυτονομία, ώστε σε περίπτωση
φθοράς ή ζημιάς να γίνεται εύκολα και άμεσα αντικατάσταση.
Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μαύρο.
Το έδρανο γραφής σταθερό με μολυβοθήκη.
Κάθισμα και έδρανο αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Το χρώμα της μελαμίνης θα καθοριστεί από την Υπηρεσία .
Θα υπάρχει πρόσοψη στα έδρανα.
Η πρώτη σειρά θα έχει μόνο έδρανο και η τελευταία μόνο κάθισμα (η πρώτη σειρά 8 έδρανα και η
τελευταία 8 καθίσματα σε κάθε αίθουσα).
ΕΔΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
Η έδρα του καθίσματος είναι ανακλινόμενη όταν δεν χρησιμοποιείται και φέρει αθόρυβο
μηχανισμό ανάκλισης (antipanic) .
Η κατασκευή της είναι από κόντρα πλακέ οξιάς πάχους 12 mm και επικαλύπτεται με βερνίκι το
οποίο καθιστά το ξύλο αδιάβροχο . Είναι ανατομικής μορφής με εξομάλυνση των άκρων για
αποφυγή τραυματισμών.
ΠΛΑΤΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
Η πλάτη του καθίσματος είναι από κόντρα πλακέ οξιάς πάχους12 mm και επικαλύπτεται με βερνίκι
το οποίο καθιστά το ξύλο αδιάβροχο .
Είναι ανατομικής μορφής και σχεδιασμένη ώστε να παρέχει άριστη στήριξη του χρήστη και μεγάλη
διάρκεια χρήση του καθίσματος .
Η πλάτη προσαρμόζεται πάνω στο μεταλλικό σκελετό και έχει αυτονομία ,καθώς επίσης και το
κάθισμα.
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
Ο σκελετός είναι μεταλλικός που στηρίζετε η πλάτη και η έδρα του καθίσματος με ανεξάρτητο
μηχανισμό για γίνετε αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς , ο οποίος θα καταλήγει σε μεταλλικό
πέλμα που θα πακτώνεται στο δάπεδο .
Δέχεται την έδρα και την πλάτη από εμπρός ενώ στο πίσω μέρος προσαρμόζεται το έδρανο. Αυτό
δεν ισχύει για την πρώτη σειρά που είναι μόνο έδρανο και η τελευταία μόνο το κάθισμα με πλάτη .
Οι βίδες στη πάκτωση είναι ατσάλινες και να υπάρχουν οι οπές για τη διέλευσή τους
Και θα πρέπει να καλύπτονται από κουμπωτό πλαστικό καπάκι .
ΕΔΡΑΝΟ
Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη συνολικού
πάχους 25- mm . Περιμετρικά να τοποθετηθεί σκληρό PVC για την αποφυγή φθοράς του εδράνου
Το χρώμα θα καθοριστεί με την Υπηρεσία .
Η πρώτη σειρά που θα είναι μόνο έδρανα θα έχουν πρόσοψη διαστάσεων 49cm *35cm, πάχους
περίπου 1.8 cm για κάθε κάθισμα .
1. ΕΔΡΑΝΑ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΕΔΡΑΝΟ ( ΠΡΩΤΗ
ΣΕΙΡΑ ΜΟΝΟ ΈΔΡΑΝΟ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ)
ΤΕΜΑΧΙΑ: 160
ΓΕΝΙΚΑ
Σελίδα 6 από 19

21SYMV008639328 2021-05-21
Αριθμός εδράνων με ανακλινόμενο κάθισμα ενσωματωμένο τραπέζι σταθερής τοποθέτησης με
πάκτωση : 160 τεμ. Πινάκας συμμόρφωσης § 1.1.1
Κατασκευάστρια εταιρεία: Ο.Μ.P. SRL Πινάκας συμμόρφωσης § 1.1.2
Μοντέλο είδους: Star 8500 Πινάκας συμμόρφωσης § 1.1.2
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΈΔΡΑ & ΠΛΑΤΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
Κάθισμα ανακλινόμενο που διπλώνει στη πρόσοψη και δεν ανεβαίνει πάνω από αυτό (αθόρυβο).
Πινάκας συμμόρφωσης § 1.2.1
Διαστάσεις: Έδρα καθίσματος 38x41cm Πινάκας συμμόρφωσης § 1.2.1
Πλάτη καθίσματος 42εκ το ξύλο της πλάτης και 48εκ το ξύλο της πλάτης μαζί με τον
πλαϊνό μεταλλικό σκελετό της πλάτης. Το ύψος της πλάτης είναι 30εκ. Πινάκας συμμόρφωσης §
1.2.1
Η κατασκευή του καθίσματος είναι από κόντρα πλακέ οξιάς πάχους 12 mm και επικαλύπτεται με
βερνίκι το οποίο καθιστά το ξύλο αδιάβροχο. Είναι ανατομικής μορφής με εξομάλυνση των άκρων
για αποφυγή τραυματισμών. Πινάκας συμμόρφωσης § 1.2.1
Η πλάτη προσαρμόζεται πάνω στο μεταλλικό σκελετό και έχει αυτονομία ,καθώς και η έδρα του
καθίσματος σε περίπτωση φθοράς να μπορεί να γίνει άμεση αντικατάσταση. Πινάκας
συμμόρφωσης § 1.2.1
ΕΔΡΑΝΟ
Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη συνολικού
πάχους 25mm . Περιμετρικά τοποθετείται σκληρό PVC για την αποφυγή φθοράς του εδράνου. Στο
έδρανο υπάρχει εσοχή για μολυβοθήκη. Πινάκας συμμόρφωσης § 1.2.2
Διαστάσεις: Τριθέσιο έδρανο 160,40x35cm(πάχος 2.5cm) Πινάκας συμμόρφωσης § 1.2.2
Διθέσιο έδρανο 109,40x35cm(πάχους 2.5cm) Πινάκας συμμόρφωσης § 1.2.2
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
Ο μηχανισμός ανάκλησης είναι αθόρυβος μεταλλικός και λειτουργεί αυτόνομα. Στο
εσωτερικό του υπάρχει μηχανισμός (κουζινέτο ) από πλαστικό αντοχής και ελατήριο ανάκλησης.
Πινάκας συμμόρφωσης § 1.2.3
Η αντικατάσταση του μηχανισμού μπορεί να γίνει άμεσα και εύκολα σε περίπτωση ζημιάς και θα
μπορούμε να προμηθεύσουμε την υπηρεσία σας με ανταλλακτικά για 25 χρόνια. Πινάκας
συμμόρφωσης § 1.2.3
ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ
Το μεταλλικό πόδι του καθίσματος αποτελείται από κολώνα περίπου οβάλ διατομής διαστάσεων
90x30x2mm η οποία απολήγει σε διαμορφωμένο πέλμα μήκους 300mm. Το οποίο διαθέτει δύο οπές
για την καλύτερη πάκτωση στο έδαφος. Πινάκας συμμόρφωσης § 1.2.4
Το ύψος της κολώνας είναι 76cm από το δάπεδο. Πινάκας συμμόρφωσης § 1.2.4
Το έδρανο στηρίζεται στη κατακόρυφη κολώνα και σε οριζόντιο μέταλλο μήκους 22cm. Πινάκας
συμμόρφωσης § 1.2.4
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Το κάθισμα της πλάτης στηρίζεται σε δυο κατακόρυφες κολώνες/σωλήνες οι όποιες καταλήγουν
στο μηχανισμό ανάκλησης, με βίδες που είναι από ατσάλι και καλύπτονται από διακοσμητικές
τάπες. Πινάκας συμμόρφωσης § 1.2.4
Το κάθισμα της έδρας στηρίζεται σε οριζόντια κολώνα με τον μηχανισμό ανάκλησης. Πινάκας
συμμόρφωσης § 1.2.4
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όλα τα μεταλλικά μέρη του καθίσματος και του εδράνου είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή
χρώματος μαύρο. Οι βίδες είναι ατσάλινες και καλύπτονται από πλαστικό καπάκι ή από
διακοσμητικό ανάλογα με το σημείο που θα βρίσκονται και τα παξιμάδια που θα χρησιμοποιηθούν
θα είναι ασφαλείας. Πινάκας συμμόρφωσης § 1.3.1
Θα υπάρχει πρόσοψη στην μπροστινή σειρά των εδράνων από μελαμίνη διαστάσεων 49x35cm και
χρώμα που θα υποδείξει η Υπηρεσία . Πινάκας συμμόρφωσης § 1.3.2
Το ύψος του εδράνου από το δάπεδο θα είναι 76 cm. Πινάκας συμμόρφωσης § 1.3.3
Συνολική διάσταση εδράνου:• 2/θέσιο: 109,40cm x 35cm (πάχους25mm) Πινάκας συμμόρφωσης §
1.3.4
•3/θέσιο:160,40cm x35cm(πάχους25mm). Πινάκας συμμόρφωσης §
1.3.4
Συνολική διάσταση καθισμάτων με τη στήριξη 2/θέσιο : 109,40 cm και 3/θέσιο: 160,40cm Πινάκας
συμμόρφωσης § 1.3.5
Οι πλευρικοί διάδρομοι θα είναι 75-85cm και οι κεντρικοί 100-120cm. Πινάκας συμμόρφωσης §
1.3.6
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Η κατασκευάστρια εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 Πινάκας
συμμόρφωσης § 1.1.4.4
• Συμμόρφωση με τις απατήσεις των προδιαγραφών του προτύπου: ΕΝ 12727. Πινάκας
συμμόρφωσης § 1.1.4.1.
• Συμμόρφωση με τις απατήσεις των προδιαγραφών του προτύπου : ΕΝ 1730 παρ. 6.2, ΕΝ 1730
παρ. 6.3, ΕΝ 1730 παρ. 6.4 και ΕΝ 1730 παρ. 6.5., το οποίο αφορά σταθερή επιφάνεια θρανίου.
Πινάκας συμμόρφωσης § 1.1.4.2
• Συμμόρφωση με τις απατήσεις των προδιαγραφών του προτύπου: Κατηγορία αντίδρασης στη
φωτιά: κατηγορία 1 και αφορά ξύλινα βερνικωμένα έδρα και πλάτη καθίσματος. Πινάκας
συμμόρφωσης § 1.1.4.3
ΕΙΔΟΣ 2
Πίνακας από λευκή εφυαλωμένη πορσελάνη, ματ με αντι-ανακλαστικές ιδιότητες, με θέση για το
μαρκαδόρο και το σπόγγο, επιφάνειας από μελαμίνη και πλαίσιο από αλουμίνιο με γωνίες από
πλαστικό και μεταλλική πλάτη από μονοκόμματο φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας, με 4 σημεία
στήριξης για περισσότερη ασφάλεια. Διαστάσεις: 1,20m x 2,40m
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα υλικά για επιτοίχια ανάρτηση.
2. ΠΙΝΑΚΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ: 3
ΓΕΝΙΚΑ
Κατασκευάστρια εταιρεία: ΜAR ΈΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Μοντέλο είδους: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πίνακας από λευκή εφυαλωμένη πορσελάνη, με θέση για μαρκαδόρο και σπόγγο, ματ με αντιανακλαστική επιφάνεια και μεταλλική πλάτη από μονοκόμματο φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας
και πλαίσιο από αλουμίνιο με 4 σημεία στήριξης για περισσότερη ασφάλεια . Πινάκας
συμμόρφωσης § 2.1
Διαστάσεις: 1,20m x 2,40m Πινάκας συμμόρφωσης § 2.1
ΕΙΔΟΣ 3
Περιλαμβάνει καθίσματα με ατομικό αναλόγιο αναδιπλούμενο (εξοπλισμός εργαστηρίου).
Προδιαγραφές καθισμάτων με αναλόγιο.
Μεταλλικός σκελετός χρωμίου με τέσσερα πόδια. Πλάτη και κάθισμα από πολυπροπυλένιο. Η
πλάτη και το κάθισμα μπορεί είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Τα καθίσματα έχουν ένα μπράτσο
και πλαστικό anti-panic ανακλινόμενο – αναδιπλούμενο αναλόγιο. Όλα τα καθίσματα θα έχουν το
αναλόγιο δεξιά, εκτός από τρία τα οποία θα έχουν το αναλόγιο αριστερά (για αριστερόχειρες).
Προέλευση: χώρα Ε.Ε.
Διαστάσεις καθίσματος 46εκ. x 40εκ.
Διαστάσεις αναλογίου: 34εκ. x 26εκ.
3. KΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ: 45
ΓΕΝΙΚΑ
Κατασκευάστρια εταιρεία: MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Μοντέλο είδους: WAIT
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το κάθισμα φέρει μεταλλικό σκελετό χρωμίου με τέσσερα πόδια. Πινάκας συμμόρφωσης § 3.1
Η πλάτη και κάθισμα κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο και είναι σε δύο διαφορετικά
κομμάτια. Το κάθισμα έχει τη δυνατότητα να στοιβάζεται . Πινάκας συμμόρφωσης § 3.1
Τα καθίσματα έχουν ένα μπράτσο και πλαστικό anti-panic ανακλινόμενο – αναδιπλούμενο
αναλόγιο. Όλα τα καθίσματα έχουν το αναλόγιο δεξιά, εκτός από δέκα τα οποία θα έχουν το
αναλόγιο αριστερά (για αριστερόχειρες). Πινάκας συμμόρφωσης § 3.2
Διαστάσεις καθίσματος 46εκ. *40 εκ. Πινάκας συμμόρφωσης § 3.3
Διαστάσεις αναλογίου: 34εκ. *26εκ. Πινάκας συμμόρφωσης § 3.3
Χώρα Προέλευσης: Ελλάδα Πινάκας συμμόρφωσης § 3.4
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του υπό προμήθεια είδους, το οποίο
παρουσιάζει προβληματική λειτουργία.
2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικώς.
3. Εγγυώμεθα την καλή λειτουργία του προσφερόμενου είδους, για όσο χρονικό διάστημα
αναφέρεται στην κατατιθέμενη προσφορά μας.
4. Αναλαμβάνουμε να επέμβουμε
για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα
παρουσιαστούν, εντός μίας εβδομάδος από την έγγραφη ειδοποίηση μας, τόσο κατά το διάρκεια
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ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόμενου είδους όσο και μετά το πέρας αυτής.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόμενου είδους το κόστος της
αποκατάστασης των τυχόν προβλημάτων θα μας επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου, δηλαδή θα
πραγματοποιείται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Με το πέρας
αυτής το κόστος της αποκατάστασης των τυχόν προβλημάτων θα επιβαρύνει αποκλειστικώς το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Πίνακας Συμμόρφωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /
ΠΟΙΟΤΗΤΑ)
α/α

1

1.1

1.1.1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΠΟΜΠΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΕΠΙΠΛΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 6 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 10 , 11
& 13

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:
ΕΔΡΑΝΑ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΘΕΣΙΟ
ΕΔΡΑΝΟ(πρώτη σειρά
μόνο έδρανο, τελευταία
μόνο κάθισμα)
Χαρακτηριστικά εδράνων
διδασκαλίας
Αριθμός εδράνων με
ανακλινόμενο κάθισμα
ενσωματωμένο τραπέζι
σταθερής τοποθέτησης με
πάκτωση

1.1.2

Αναφορά της
κατασκευάστριας εταιρείας
και του μοντέλου του
είδους.

1.1.3

Εγγύηση καλής
λειτουργίας, κατ’ ελάχιστον,
δύο (2) έτη (≥ της 2ετίας).

160 τεμ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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160 τεμ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 6 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 10 , 11
& 13
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 6 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 10 , 11
& 13
ΔΗΛΩΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ:
ΕΓΓΥΗΣΗ
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1.1.4

Χρόνος παράδοσης εντός 40
ημερών.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.1.5

Δυνατότητα ύπαρξης
ανταλλακτικών για 25 έτη.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1.1.4

Πιστοποιήσεις

1.1.4.1

Συμμόρφωση με τις
απατήσεις των
προδιαγραφών του
προτύπου: ΕΛΟΤ ΕΝ 12727
«Έπιπλα – Στοιχισμένα
καθίσματα – Μέθοδοι
δοκιμών και απαιτήσεις
αντοχής και
ανθεκτικότητας»

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Συμμόρφωση με τις
απατήσεις των
προδιαγραφών του
προτύπου :
ΕΛΟΤ ΕΝ 527. 01 «Έπιπλα
γραφείου – Τραπέζια
εργασίας και θρανία –
Μέρος 1 : Διαστάσεις»,

1.1.4.2

ΕΛΟΤ ΕΝ 527. 02 «Επιπλα
γραφείου – Τραπέζια
εργασίας και γραφεία –
Μέρος 2: Μηχανικές
απαιτήσεις ασφάλειας»,

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕΛΙΔΑ: 3
ΔΗΛΩΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ:
ΧΡΟΝΟΣ &
ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 3
ΔΗΛΩΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ:
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ
Α
ΣΕΛΙΔΑ: 3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 8 &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΑ
EN 12727

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 8 &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΑ
EN 1730

ΕΛΟΤ ΕΝ 527. 03 «Επιπλα
γραφείου – Τραπέζια
εργασίας και γραφεία –
Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμών
για τον προσδιορισμό της
ευστάθειας και της
μηχανικής αντοχής της
κατασκευής»
1.1.4.3

Συμμόρφωση με τις
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1.1.4

1.1.4.5
1.2

1.2.1

απατήσεις των
προδιαγραφών του
προτύπου:
ΕΛΟΤ ΕΝ 1021.01 Ε2
«Έπιπλα – Εκτίμηση της
αναφλεξιμότητας του
ταπετσαρισμένου επίπλου –
Μέρος 1: Πηγή ανάφλεξης
καιόμενου τσιγάρου,
ΕΛΟΤ ΕΝ 1021.02 Ε2
«Έπιπλα – Εκτίμηση της
αναφλεξιμότητας του
ταπετσαρισμένου επίπλου –
Μέρος 2: Πηγή ανάφλεξης
ισοδύναμο φλόγας
σπίρτου».

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 8 &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Πιστοποίηση ISO 9001 και
ISO 14000, για την
κατασκευάστρια εταιρία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑ ISO 9001 &
ISO 14001

Αναφορά σε τυχόν άλλες
πιστοποιήσεις
Χαρακτηριστικά των
καθισμάτων.
Κάθισμα :
Ανακλινόμενο που να
διπλώνει στη πρόσοψη και
να μην ανεβαίνει πάνω από
αυτό (αθόρυβο ).
Διαστάσεις: έδρα
καθίσματος41x46 cm
Πλάτη καθίσματος 47χ35
cm
Η κατασκευή του
καθίσματος θα είναι από
κόντρα πλακέ οξιάς πάχους
10-12 mm και να
επικαλύπτεται με βερνίκι το
οποίο να καθιστά το ξύλο
αδιάβροχο .Να είναι
ανατομικής μορφής με
εξομάλυνση των άκρων για
αποφυγή τραυματισμών.
Η πλάτη να προσαρμόζεται
πάνω στο μεταλλικό
σκελετό και να έχει
αυτονομία ,καθώς και η
έδρα του καθίσματος σε
περίπτωση φθοράς να

ΝΑΙ
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ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 6 -7
&
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 10 , 11
& 13
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

μπορεί να γίνει άμεση
αντικατάσταση.
ΕΔΡΑΝΟ
Η επιφάνεια εργασίας
πρέπει να είναι
κατασκευασμένη από MDF
ή μοριοσανίδα επενδυμένη
με μελαμίνη συνολικού
πάχους 25-30 mm .
Περιμετρικά να τοποθετηθεί
σκληρό PVC για την
αποφυγή φθοράς του
εδράνου (αν είναι
μοριοσανίδα ) ή να
λουστραριστεί με
οικολογικό βερνίκι (αν
είναι MDF ).Να υπάρχει
εσοχή για μολυβοθήκη .
Διαστάσεις :
Τριθέσιο έδρανο
162Χ35cm(πάχος 2.5cm)
Διθέσιο έδρανο
110Χ35cm(πάχους 20cm
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΛΗ
ΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ :
Ο μηχανισμός ανάκλησης
θα είναι αθόρυβος
μεταλλικός και θα
λειτουργεί αυτόνομα. Στο
εσωτερικό του θα υπάρχει
μηχανισμός (κουζινέτο )
από πλαστικό αντοχής και
ελατήριο ανάκλησης.
Η αντικατάσταση του
μηχανισμού να μπορεί να
γίνει άμεσα και εύκολα σε
περίπτωση ζημιάς και να
έχουμε την βεβαίωση ότι θα
μπορούμε να
προμηθευτούμε
ανταλλακτικά για 25
χρόνια τουλάχιστον .
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ
Το μεταλλικό πόδι του
καθίσματος να αποτελείται
από κολώνα περίπου οβάλ
διατομής διαστάσεων
60x40x2mm η οποία να
απολήγει σε διαμορφωμένο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 7 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 10 , 11
& 13

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 7 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 10 , 11
& 13

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 7 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 10 , 11
& 13
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1.3

πέλμα μήκους 300mm. Το
οποίο διαθέτει δύο ή τρεις
οπές για την καλύτερη
πάκτωση στο έδαφος.
Το ύψος της κολώνας θα
είναι 75cm από το δάπεδο.
Το έδρανο θα στηρίζεται
στη κατακόρυφη κολώνα
και σε οριζόντιο μέταλλο
μήκους 24cm.
Το κάθισμα της πλάτης θα
στηρίζεται στις
κατακόρυφες κολώνες ,με
βίδες που θα είναι από
ατσάλι και καλύπτονται
από διακοσμητικές τάπες.
Το κάθισμα της έδρας θα
στηρίζεται σε οριζόντια
κολώνα με τον μηχανισμό
ανάκλησης .
Γενικά χαρακτηριστικά

1.3.1

Όλα τα μεταλλικά μέρη του
καθίσματος και του
εδράνου να είναι βαμμένα
με ηλεκτροστατική βαφή
χρώματος μαύρο , οι βίδες
ατσάλινες και να
καλύπτονται από πλαστικό
καπάκι ή από διακοσμητικό
ανάλογα με το σημείο που
θα βρίσκονται και τα
παξιμάδια που θα
χρησιμοποιηθούν να είναι
ασφαλείας.

1.3.2

Θα υπάρχει πρόσοψη στην
μπροστινή σειρά των
εδράνων από μελαμίνη
διαστάσεων 49Χ35cm
(πάχους 2,5 mm περίπου )
και χρώμα που θα υποδείξει
η Υπηρεσία .

1.3.3

Το ύψος του εδράνου από
το δάπεδο θα είναι περίπου
76 cm

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 7 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 10 , 11
& 13

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 7 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 10 , 11
& 13
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 7 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 10 , 11
& 13
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1.3.4

1.3.5

Συνολική διάσταση
εδράνου
2/θέσιο :110cmX35cm
(πάχους2,5mm)
3/θέσιο:162cmX35cm(πάχο
υς 2,5mm)
Συνολική διάσταση
καθισμάτων με τη στήριξη
2/θέσιο : 106 cm
3/θέσιο: 175cm

1.3.6

Οι πλευρικοί διάδρομοι θα
είναι 75-85 cm ,οι κεντρικοί
100-120 cm

1.3.7

Όλες οι διαστάσεις θα είναι
±3cm ή ±3mm (απόκλιση)

2.

ΠΙΝΑΚΕΣ

2.1

Πίνακας από λευκή
εφυαλωμένη πορσελάνη, με
θέση για το μαρκαδόρο και
το σπόγγο, ματ με αντιανακλαστική επιφάνεια και
μεταλλική πλάτη από
μονοκόμματο φύλλο
γαλβανισμένης λαμαρίνας
και πλαίσιο από αλουμίνιο
με 4 σημεία στήριξης για
περισσότερη ασφάλεια .
Διαστάσεις: 1,20mX 2,40m
τουλάχιστον

3.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3 τεμ

ΝΑΙ

45 τεμ
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3 τεμ

ΝΑΙ

45 τεμ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 8 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 10 , 11
& 13
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 8 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 10 , 11
& 13
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 8 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 10 , 11
& 13
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 8 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 9
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3.1

3.2

3.3

3.4

Μεταλλικός σκελετός
χρωμίου με τέσσερα πόδια.
Πλάτη και κάθισμα από
πολυπροπυλένιο. Η πλάτη
και το κάθισμα μπορεί να
είναι είτε συνεχόμενα, είτε
δύο διαφορετικά κομμάτια.
Να έχουν τη δυνατότητα να
στοιβάζονται
Τα καθίσματα να έχουν ένα
μπράτσο και πλαστικό antipanic ανακλινόμενο –
αναδιπλούμενο αναλόγιο.
Όλα τα καθίσματα θα έχουν
το αναλόγιο δεξιά, εκτός
από δέκα τα οποία θα έχουν
το αναλόγιο αριστερά (για
αριστερόχειρες).

Διαστάσεις καθίσματος
τουλάχιστον 45εκ. *42 εκ.
Διαστάσεις αναλογίου:
τουλάχιστον 34εκ. *23εκ.

Προέλευση: χώρα Ε.Ε.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ
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ΣΕΛΙΔΑ: 12

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
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ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σ ΣΕΛΙΔΑ: 9 &
ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ: 12
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ΣΕΛΙΔΑ: 12
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ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ
4. ΕΔΡΑΝΑ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΕΔΡΑΝΟ ( ΠΡΩΤΗ
ΣΕΙΡΑ ΜΟΝΟ ΈΔΡΑΝΟ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ)
ΤΕΜΑΧΙΑ: 160
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5. ΠΙΝΑΚΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ: 3
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6. KΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ
ΤΕΜΑΧΙΑ: 45

Προσφερομενο αναλόγιο.
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