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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ 
ΛΗΜΟΣ ΕΟΡΛΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΛΗΜΟΥ ΕΟΡΛΑΙΑΣ 
Λ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αρ. Μελ.     25 /2018 Π/Υ:49.995,56€ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η 
ΓΕΝΙΚΑ 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν τµήµα της µελέτης προµήθειας του εξοπλισµού του 
κτιρίου του πολιτιστικού κέντρου της Τ.Κ Ανατολικού του ∆ήµου Εορδαίας και αφορούν τις παρακάτω 
οµάδες υλικών - εξοπλισµού: 
ΟΜΑ∆Α 4: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΜΑ∆Α 5: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΑ∆Α 6: 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΜΑ∆Α 7: ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η 
δύναται να συµµετέχει στην παρούσα προµήθεια των παραπάνω οµάδων είτε για µεµονωµένες οµάδες 
µπορεί να υποβάλλει προσφορά και για µεµονωµένο 
Σηµειώνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόµενος υποβάλλοντας προσφορά είτε για το σύνολο και ειδικά για την 
οµάδα 6 : ∆ιαφορά είδη, είδος. 
Απαιτήσεις των προς προµήθεια ειδών 
Α. Όσον αφορά τα προς προµήθεια έπιπλα θα πρέπει να έχουν αντοχή στο χρόνο και την χρήση και να 
εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια του χρήστη. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει εγγύηση των 
προϊόντων για συνήθη χρήση και παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Τα ξύλινα στοιχεία που θα 
χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή των επίπλων θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προτύπων 
για την εκποµπή τοξικών, βλαβερών ουσιών (για την µοριοσανίδα το µέγιστο όριο εκποµπής 
φορµαλδεΰδης να είναι της τάξεως Ε1). Για τους λόγους αυτούς, οι προµηθευτές που συµµετέχουν στη εν 
λόγω προµήθεια θα πρέπει να προσκοµίσουν : 
α) υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνουν όλα τα παραπάνω (χρόνος εγγύησης, παρακαταθήκη 
ανταλλακτικών, ασφάλεια χρήστη - όριο εκποµπής φορµαλδεΰδης) καθώς και 
β) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001). 
Β. Για όλα τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να υποβληθούν τεχνικές περιγραφές µε τα χαρακτηριστικά 
τους, οι φωτογραφίες είναι επιθυµητές. 
Αναλυτικά τα προς προµήθεια είδη είναι : 
ΟΜΑΛΑ 4. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
4.1 Γ ραφείο εργασίας σε σχήµα Γ µε τροχήλατη συρταριέρα 
Γραφείο εργασίας σε σχήµα Γ, ενδεικτικών συνολικών διαστάσεων 160χ160χ73Η εκ., κατασκευασµένο 
από µοριοσανίδα πάχους 25 χιλ. (η µετώπη µπορεί να είναι 18 χιλ.), µε αµφίπλευρη επένδυση µελαµίνης, 
επιφάνειας ανθεκτικής σε φθορές από υγρασία και θερµοκρασία. Στα εµφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) 
τοποθετείται πλαστικό προφίλ ABS ή κατάλληλο σόκορο πάχους 2-3 mm κατάλληλα φινιρισµένο., ίδιας 
απόχρωσης µε το υλικό κατασκευής. Η συναρµολόγηση θα γίνεται µε εσωτερικούς µεταλλικούς 
συνδέσµους (φυράµια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα και άψογο αισθητικό αποτέλεσµα. Η 
σύνδεση των δυο επιφανειών πραγµατοποιείται µε ειδικό ισχυρό µεταλλικό σύνδεσµο έτσι ώστε να 
αποτελούν µια ενιαία επιφάνεια. Το γραφείο θα στηρίζεται σε πλαστικά πέλµατα µε ρεγουλατόρο που θα 
επιτρέπει την σωστή τοποθέτηση και σταθεροποίησή του ακόµη και σε προβληµατικά δάπεδα. 
Η συρταριέρα θα είναι τροχήλατη µε ροδάκια, µε τρία συρτάρια και µολυβόθηκη εσωτερικά του πρώτου 
συρταριού, µε κλειδαριά ασφαλείας, θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις (απόκλιση +/- 5 εκ.) : 42εκ. µήκος, 
57εκ. πλάτος και 58εκ. ύψος, µε κάσωµα κατασκευασµένο από µοριοσανίδα πάχους 18 χιλ., µε 
αµφίπλευρη επένδυση µελαµίνης, µε συρτάρια που καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης, 
4.2 Τραπέζι συνεδριάσεων µε µεταλλικά στηρίγµατα 
Τραπέζι συνεδριάσεων ενδεικτικών διαστάσεων (απόκλιση +/- 5εκ.) : 210χ100χ73Η εκ., µε επιφάνεια από 
µοριοσανίδα πάχους 25 χιλ. µε αµφίπλευρη επένδυση µελαµίνης, επιφάνειας ανθεκτικής σε φθορές από 
υγρασία και θερµοκρασία. Στα εµφανή σόκορα (επιφάνεια, πλαϊνά) τοποθετείται πλαστικό προφίλ ABS ή 
κατάλληλο σόκορο πάχους 2-3 mm κατάλληλα φινιρισµένο, ίδιας απόχρωσης µε το υλικό κατασκευής. Το 
τραπέζι συνεδριάσεων θα φέρει τέσσερα κάθετα µεταλλικά στηρίγµατα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής  
4.3 Κάθισµα εργασίας ή συνεδριάσεων µε µπράτσα και πλάτη µεσαίου ύψους, περιστρεφόµενο 
Κάθισµα εργασίας τροχήλατο, περιστρεφόµενο, µε µπράτσα και πλάτη µεσαίου ύψους, και επένδυση µε 
δερµατίνη. 
Η βάση του καθίσµατος είναι πεντάκτινη, ενδεικτικής διαµέτρου 66 εκ. περίπου, κατασκευασµένη από 
χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή ή γυαλισµένη. Οι τροχοί είναι δίδυµοι 
από ενισχυµένο θερµοπλαστικό υλικό (πολυαµίδιο) και φέρουν κάλυµµα από πολυαµίδιο. Το έµβολο 
αερίου για την ρύθµιση ύψους του καθίσµατος ενεργοποιείται µε µοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά 
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της έδρας. Ο µηχανισµός ανάκλισης της έδρας να επιτρέπει τη συγχρονισµένη ανάκλιση της έδρας και του 
στηρίγµατος της πλάτης µε δυνατότητα σταθεροποίησης σε πέντε θέσεις (µηχανισµός synchro) και είναι 
κατασκευασµένος από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο και χάλυβα. 
Η έδρα είναι κατασκευασµένη από κόντρα πλακέ ή άλλο ανάλογο υλικό ανατοµικής µορφής. Επί της 
έδρας τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους 40 χιλιοστών, η οποία επενδύεται µε ταπετσαρία 
επιλογής. 
Η πλάτη φέρει ανατοµικό πλαίσιο κατασκευασµένο από χαλύβδινα προφίλ. Στο πλαίσιο προσαρµόζεται 
ύφασµα επί του οπίου τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθεράνη. Η πλάτη διαθέτει ενσωµατωµένη στήριξη 
οσφυϊκής χώρας, η οποία ρυθµίζεται καθ' ύψος. 
Στο κάθισµα θα προσαρµοστούν µπράτσα από ενισχυµένο πολυαµίδιο, µε δυνατότητα ρύθµισης καθ' 
ύψος. 
Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρµα (δερµατίνη) χρώµατος µαύρου. 
Η έδρα θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 45εκ. µήκος Χ 45εκ. πλάτος . Η πλάτη θα είναι µεσαίου ύψους µε 
διαστάσεις τουλάχιστον 55εκ. ύψος Χ 43εκ. πλάτος. 
4.4 Κάθισµα συνεργασίας ή αναµονής 
Κάθισµα συνεργασίας µε µπράτσα και ξεχωριστή έδρα - πλάτη. Ο µεταλλικός σκελετός είναι σε σχήµα S, 
κατασκευασµένος από σωλήνα κυκλικής διατοµής ενδεικτικής διαµέτρου 26χλστ και πάχους 2χλστ., 
επιχρωµιωµένος. 
Η έδρα είναι κατασκευασµένη από συµπαγή πρεσσαριστά κόντρα- πλακέ και η πλάτη είναι 
κατασκευασµένη από χαλύβδινα προφίλ. Η επένδυση του καθίσµατος (πλάτη και έδρα) θα είναι από 
τεχνητό δέρµα (δερµατίνη) χρώµατος µαύρου. 
Η έδρα θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 45 εκ. πλάτος Χ 45 εκ. βάθος Η πλάτη θα έχει διαστάσεις 
τουλάχιστον 45 εκ. πλάτος Χ 35 εκ. ύψος. 
4.5 Βιβλιοθήκη - προθήκη 
∆ιαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,40*2,00 (γενική απόκλιση ±0,05 m, ειδικά για το ύψος ± 0,15 
m) 

■  Θα αποτελείται από τα εξής τµήµατα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, τρία ράφια κινητά, ράφι 
σταθερό, πόρτες από υαλοπίνακες, συνδετικά εξαρτήµατα, πέλµατα, πόµολα και κλειδαριά ασφαλείας. Η 
κάθε βιβλιοθήκη θα είναι δίφυλλη και θα φέρει ζεύγος πορτάκια από υαλοπίνακα ασφαλείας πάχους 
5χλστ. µε πλαίσιο αλουµινίου ή ξύλου. 

■ Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασµένη από µοριοσανίδα υψηλής πίεσης ποιότητας Ε1, 
επενδεδυµένη αµφίπλευρα από µελαµίνη. Στα εµφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολληµένη 
ταινία PVC ή άλλο ανάλογο πάχους 2-3 mm. 

■ Το ελάχιστο πάχος στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το καπάκι θα είναι 22 mm στα ράφια, τις 
πόρτες και την πλάτη 18 mm. Στα πλαϊνά θα υπάρχει διάτρηση για τη ρύθµιση των ραφιών και για να 
υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. 

■  Θα διαθέτει ένα σταθερό ράφι (ως κατασκευαστικό µέρος του σκελετού της βιβλιοθήκης) από 
επενδεδυµένη µοριοσανίδα, τοποθετηµένο σε ύψος περίπου 0,80 m από το δάπεδο και 3 κινητά ράφια από 
επενδεδυµένη µοριοσανίδα. Τα κινητά ράφια θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά αν χρειαστεί 
για µεγαλύτερη σταθερότητα της βιβλιοθήκης. 

■ Θα υπάρχουν δύο στηρίγµατα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα 
έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να εµφανίζουν σηµαντική 
παραµόρφωση. 

■ Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους µε ανοξείδωτους µεντεσέδες υψηλής αντοχής στη 
χρήση, µε δυνατότητα ρύθµισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, µέσα-έξω. 

■ Στο κάτω µέρος της βιβλιοθήκης θα υπάρχουν κοχλίες ρύθµισης της έδρασης και οριζοντίωσης. 

5. ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

5.1 Βαράκια χεριών 1 kgr. 
Βαράκια χεριών µε επικάλυψη από νεοπρέν, ενός κιλού (1kgr). 
5.2 Βαράκια χεριών 0,50 kgr. 
Βαράκια χεριών µε επικάλυψη από νεοπρέν, µισού κιλού (0,5kgr). 
5.3 Μπάρα γυµναστικής µήκους 120,00εκ.. 
Μπάρα γυµναστικής από ανθεκτικό χάλυβα µε λαστιχένια προστατευτική επένδυση, µήκους 120εκ. 
5.4 Λάστιχα γυµναστικής µε λαβές 
Λάστιχα γυµναστικής, µήκους 120,00 εκ., µε µαλακές χειρολαβές από αφρώδες υλικό που παρέχουν µια 
άνετη λαβή χωρίς κίνδυνο ολίσθησης στην άσκηση, µε µαλακή ή µέτρια αντίσταση. 
5.5 Στρώµα γυµναστικής πάχους 0,6εκ. 
Στρώµα γυµναστικής πάχους 0,6εκ. ενδεικτικών διαστάσεων (απόκλιση +/- 5εκ) : 173χ60 εκ., 
κατάλληλο για ασκήσεις yoga ή pilâtes, αντιολισθητικό, µε ανάγλυφη επιφάνεια, µατ, µε δυνατότητα να 
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τυλίγεται σε ρολό για την εύκολη µεταφορά του και αποθήκευση, σε διάφορα χρώµατα. 

6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

6.1 Έπιπλο κουζίνας 
Προµήθεια και τοποθέτηση επίπλου κουζίνας, πλήρες µε όλα τα εξαρτήµατα του, όπως περιγράφονται 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για την λειτουργία της κουζίνας. Ερµάρια από µελαµίνη πάχους 18,0χλστ 
µε πορτάκια κατασκευασµένα από µοριοσανίδα 18 χιλ. µε επένδυση βακελίτη. Ερµάρια κουζίνας 
δαπέδου, µε βάθος 60 cm, ύψος 72 cm, συνολικού µήκους 2,00m και συρτάρια στο ένα ερµάριο και 
οριζόντια ράφια στα υπόλοιπα. Το ερµάριο κάτω από το νεροχύτη θα επενδυθεί µε φύλλο αλουµινίου, έτσι 
ώστε να υπάρχει προστασία από τυχόν υγρασία και φθορές. Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα 
ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία και τοποθέτηση 
κουµπωτής µπάζας. Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστά ύψους 0,60m, βάθους 0,35-0,50m και συνολικού 
µήκους 2,00µ. µε οριζόντια ράφια. Σε όλα τα ερµάρια καθώς και στα συρτάρια θα τοποθετηθούν 
χειρολαβές. θα τοποθετηθεί πάγκος από άκαυστη φορµάϊκα, ενδεικτικού τύπου ντουροπάλ, έτσι ώστε να 
είναι αδιαπότιστος και εύκολα καθαριζόµενος και να έχει µεγάλη αντοχή στο χρόνο. Η σφράγιση των 
περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) θα γίνει µε αντιµικροβιακή σιλικόνη, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του σφραγιστικού υλικού και µε αρµοκάλυπτρο. 
Θα τοποθετηθεί νεροχύτης inox δύο σκαφών χωρίς εσωτερικές γωνίες, και κάθε µια θα φέρει στον 
πυθµένα οπή, η οποία θα κλείνει µε ελαστικό πώµα για την κατακράτηση του νερού ή/ και την 
αποµάκρυνσή του, όταν αυτή επιβάλλεται καθώς και αναµικτήρας ζεστού- κρύου νερού (µπαταρία) 
νεροχύτη Φ1/2ίη, πλήρως συνδεδεµένος µε τα δίκτυα και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Σε 
όλο το µήκος κατασκευής της κουζίνας στην τοιχοποιία, ανάµεσα στα ερµάρια δαπέδου και τοίχου, θα 
τοποθετηθούν κεραµικά πλακίδια διαστάσεων 20χ20εκ., 1ης ποιότητας. Επιπλέον θα τοποθετηθεί 
διαχωριστικό πάσο µήκους 2,00µ, πλάτους 0,40µ και τελικού ύψους 1,20µµ (µαζί µε τα ποδαρικά), 
κατασκευασµένο µε τα ίδια υλικά µε αυτά της υπόλοιπης κατασκευής, µε ερµάρια µε ράφια και πάγκο από 
άκαυστη φορµάικα . 
Ο προµηθευτής θα υποβάλλει αναλυτικό σχέδιο κατασκευής της κουζίνας καθώς και δείγµατα των υλικών 
που θα χρησιµοποιηθούν, για την τελική επιλογή τους. Οι ακριβείς διαστάσεις θα ληφθούν από τον 
προµηθευτή επί τόπου του χώρου τοποθέτησης της κουζίνας. 
7. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η 
7.1 Σετ κουρτινόξυλο διαµέτρου Φ35, µήκους 2,00µ 
Σετ ξύλινο κουρτινόξυλο διαµέτρου Φ35, µήκους 2,00µ., χρώµατος επιλογής. Το σετ περιλαµβάνει το 
ξύλινο κοντάρι, κρίκους, παραµάνες, δύο τελειώµατα και εξαρτήµατα στήριξης. 
7.2 Καθρέπτες τοίχου 
Προµήθεια και τοποθέτηση καθρέπτη πάχους 0,5 εκ., διαστάσεων 4,20 (µήκος) χ 2,25(ύψος) µ., σε 
επιφάνεια τοίχου. Η επένδυση του τοίχου µε τον καθρέπτη θα γίνει µε ειδική σιλικόνη, η οποία 
τοποθετείται σηµειακά σε αποστάσεις περίπου 10-15 εκ. ώστε σε περίπτωση θρυµµατισµού του καθρέπτη 
να αποφεύγεται η πτώση κρυστάλλων και η πιθανότητα τραυµατισµών. 
7.3. Φούρνος µικροκυµάτων ελεύθερος. 
20 λίτρων, Ισχύς τουλάχιστο 700 W, µε 5 ηχητική ειδοποίηση. Τάση λειτουργίας 220-240V/50Hz. 
Φούρνος µικροκυµάτων ελεύθερος, χωρητικότητας λειτουργίες, ρύθµιση ξεπαγώµατος, εσωτερικό φώς. 
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