
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  300  ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ 15 ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  74.000 €

Α. 300 Καθίσματα υπαλλήλων 

 Τεχνικές προδιαγραφές

1. Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή  από χυτοπρεσσαριστό 

αλουμίνιο,  γυαλισμένη ή σε απόχρωση INOX.

2.  Οι  τροχοί  θα   είναι  δίδυμοι  από  ενισχυμένο  θερμοπλαστικό  υλικό 

(πολυαμίδιο)  και θα φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο.  

3.  Το  έμβολο  αερίου  για  τη  ρύθμιση  ύψους  του  καθίσματος  θα 

ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας.  

4. Ο μηχανισμός ανάκλησης της έδρας θα είναι μεταλλικός μηχανισμός 

τύπου Synchro. Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα «anti-panic»  ή «anti-

shock» και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκληση ανάλογα με 

το  βάρος  του  χρήστη.  Η  ρύθμιση  της  έντασης  της  ανάκλησης  θα 

επιτυγχάνεται μέσω μοχλού. 

5.  Επί  της  έδρας  τοποθετείται  μαξιλάρι  από  αφρώδη  πολυουρεθάνη 

πάχους τουλάχιστον 40 mm, το οποίο θα επενδύεται με  ύφασμα για το 

οποίο  θα δίνεται εγγύηση ενός έτους.

Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία μας.

Διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 mm, βάθος 450 mm τουλάχιστον. 

6.  H πλάτη  θα  είναι  επενδεδυμένη  με  ύφασμα.  θα  φέρει  ανατομικό 

πλαίσιο και θα συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλησης της έδρας μέσω 

χαλύβδινης  γωνιακής  λάμας.  Θα  διαθέτει  ενσωματωμένη  στήριξη 

οσφυϊκής χώρας και θα ρυθμίζεται καθ’ ύψος κατά 60mm τουλάχιστον.



Διαστάσεις  πλάτης:  ύψος  660  mm  τουλάχιστον,  πλάτος  460  mm 

τουλάχιστον.

  

7.  Τα μπράτσα του καθίσματος θα έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ’ 

ύψος, με εύρος ρύθμισης 60 mm τουλάχιστον από την έδρα και κατά 

πλάτος, με εύρος ρύθμισης 200 mm τουλάχιστον. 

Β. 15  Καθίσματα  διευθυντικά  τροχήλατα 

 Τεχνικές προδιαγραφές

1. Η βάση του καθίσματος θα είναι πεντακτινωτή από χυτοπρεσσαριστό 

αλουμίνιο γυαλισμένη ή σε απόχρωση INOX.

2.Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό πολυαμίδιο 

και θα φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο.  

3.Το  έμβολο  αερίου  για  τη  ρύθμιση  ύψους  του  καθίσματος  θα 

ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας.  

4.  Ο  μηχανισμός  ανάκλησης  της  έδρας  θα  είναι  μηχανισμός  τύπου 

“Synchro”  και  θα  είναι  κατασκευασμένος  από  χυτοπρεσσαριστό 

αλουμίνιο και χάλυβα. Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα «anti-panic» ή 

«anti-shock»  και  σύστημα  ρύθμισης  για  ισορροπημένη  ανάκληση 

ανάλογα  με  το  βάρος  του  χρήστη.  Η  ρύθμιση  της  έντασης  της 

ανάκλησης  θα  επιτυγχάνεται  μέσω  μοχλού  που  βρίσκεται  κάτω  και 

πλευρικά της έδρας, για εύκολη πρόσβαση από τον χρήστη.

5.Επί  της  έδρας  θα  είναι  τοποθετημένο  μαξιλάρι  από  χυτή  αφρώδη 

πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 60 mm, το οποίο θα επενδύεται με 

δερματίνη  χρώματος μαύρου για την οποία θα δίνεται  εγγύηση ενός 

έτους.
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Διαστάσεις έδρας: πλάτος 520 mm, βάθος 480 mm τουλάχιστον.

Επίσης θα φέρει μηχανισμό κινούμενης έδρας κατά 50 mm τουλάχιστον, 

για  την  ορθή  και  εργονομική  χρήση  του  καθίσματος  από  άτομα 

υψηλότερα από το μέσο ύψος των υποψήφιων χρηστών. 

6.  Επί της πλάτης θα είναι τοποθετημένο καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή 

αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 50 mm, το οποίο θα είναι 

επενδεδυμένο αμφίπλευρα με δερματίνη. θα φέρει ανατομικό πλαίσιο και 

θα συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλησης της έδρας μέσω χαλύβδινης 

γωνιακής λάμας. Θα διαθέτει ενσωματωμένη στήριξη οσφυϊκής χώρας 

και θα ρυθμίζεται καθ’ ύψος κατά 60mm τουλάχιστον.

Διαστάσεις πλάτης: ύψος 750 mm, πλάτος 480 mm τουλάχιστον.

7.  Τα μπράτσα του καθίσματος θα έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ’ 

ύψος,  με  εύρος  ρύθμισης   τουλάχιστον  70  mm  από  την  έδρα.  Τα 

μπράτσα θα στερεώνονται στον φορέα της έδρας μέσω γωνιών από 

χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο.   

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Εγγύηση 5 έτη για  το συνολικό προϊόν σε καλή χρήση, η οποία θα 

δίνεται μόνο από το εργοστάσιο κατασκευής. 

2. Προσκόμιση  πιστοποιητικού ποιότητας.

3. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 

εκ ποσοστού 5% του συμβατικού τιμήματος (χωρίς ΦΠΑ) με κάλυψη 5 

ετών. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, από την εγγυητική επιστολή 

θα εκπίπτει το 1/5 του ποσού κατ’ έτος.

4. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  εκ 

ποσοστού  5%  του  συμβατικού  τιμήματος  (χωρίς  ΦΠΑ)  με  κάλυψη  1 

μήνα από την οριστική παραλαβή των υλικών



5. Να  έχει  εξασφαλισμένη  υποστήριξη  σε  ανταλλακτικά  από  τον 

προμηθευτή για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια η οποία θα δίνεται από το 

εργοστάσιο κατασκευής  ή από τον επίσημο αντιπρόσωπο.

6. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως 

ρητά αναφέρονται στην παρούσα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Χρόνος παράδοσης 50 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

8. Παράδοση στο χώρο μας συναρμολογημένων καθισμάτων έτοιμων 

προς χρήση. 

9. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

10. Προμήθεια  επιπλέον  καθισμάτων  εφόσον  επαρκεί  ο  εγκεκριμένος 

προϋπολογισμός

                                                                    ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΟΣ
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