
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Έντυπα Τεχνικής Προσφοράς  

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

1 
Εντοιχισμένα 
ράφια 

39150000-8 

Εντοιχισμένα ράφια από έγχρωμη μελαμίνη. Κατά μήκος των 
τελειωμάτων της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχει ειδικό 
προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό PVC, που θα προστατεύει 
το έπιπλο από τυχόν κρούσεις και υγρασία. Στην προμήθεια 
θα συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση. 

 

2 
Εντοιχισμένα 
ντουλάπια 

39150000-8 

Εντοιχισμένα ντουλάπια από έγχρωμη μελαμίνη, 
ασφαλιζόμενα. Κατά μήκος των τελειωμάτων της επιφάνειας 
εργασίας θα υπάρχει ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό 
PVC, που θα προστατεύει το έπιπλο από τυχόν κρούσεις και 
υγρασία. Στην προμήθεια θα συμπεριλαμβάνεται και η 
τοποθέτηση. 

 

3 
Βιβλιοθήκη 
έγχρωμη από 
μελαμίνη 

39155000-3 
Βιβλιοθήκη έγχρωμη από μελαμίνη, ενδεικτικών διαστάσεων 
0,80x2,00x0,40 μ. με ντουλάπια μέχρι ύψους 0,80μ. 
ασφαλιζόμενα και από πάνω ράφια. 

 

4 
Γραφείο μεγάλο 
από έγχρωμη 
μελαμίνη 

39150000-8 

Γραφείο μεγάλο από έγχρωμη μελαμίνη ενδεικτικών 
διαστάσεων 1,50x0,80x0,74 μ. με τρία συρτάρια 
ασφαλιζόμενα, μεγάλης αντοχής σε ασθενή οξέα, διαλυτικά 
και καθαριστικά. Συνολικό πάχος επιφάνειας 25mm. Κατά 
μήκος των τελειωμάτων της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχει 
ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό PVC, που θα 
προστατεύει το έπιπλο από τυχόν κρούσεις και υγρασία. 

 

5 
Γραφείο μικρό 
από έγχρωμη 
μελαμίνη 

39150000-8 

Γραφείο μικρό από έγχρωμη μελαμίνη ενδεικτικών 
διαστάσεων 1,20x0,80x0,74 μ. με δύο συρτάρια 
ασφαλιζόμενα, μεγάλης αντοχής σε ασθενή οξέα, διαλυτικά 
και καθαριστικά. Συνολικό πάχος επιφάνειας 25mm. Κατά 
μήκος των τελειωμάτων της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχει 
ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό PVC, που θα 
προστατεύει το έπιπλο από τυχόν κρούσεις και υγρασία. 

 

6 

Γραφείο 
συνεδριάσεων 
από έγχρωμη 
μελαμίνη 

39150000-8 

Γραφείο συνεδριάσεων σχήματος οβαλ ή ορθογώνιο 8 
ατόμων από έγχρωμη μελαμίνη. Συνολικό πάχος επιφάνειας 
25mm. Κατά μήκος των τελειωμάτων της επιφάνειας 
εργασίας θα υπάρχει ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό 
PVC, που θα προστατεύει το έπιπλο από τυχόν κρούσεις και 
υγρασία. 

 



 

Σελίδα 2 

7 
Ερμάρι βοηθητικό 
από έγχρωμη 
μελαμίνη 

39150000-8 

Ερμάρι βοηθητικό από έγχρωμη μελαμίνη ενδεικτικών 
διαστάσεων 0,40x0,80x0,74 μ., ασφαλιζόμενο, μεγάλης 
αντοχής σε ασθενή οξέα, διαλυτικά και καθαριστικά. Κατά 
μήκος των τελειωμάτων της επιφάνειας εργασίας θα υπάρχει 
ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό PVC, που θα 
προστατεύει το έπιπλο από τυχόν κρούσεις και υγρασία. 

 

8 Κάθετες περσίδες 39515000-5 

Κάθετες περσίδες, μονόχρωμες από ύφασμα υψηλής αντοχής 
στη θερμότητα και κατάλληλες  για σκίαση και για 
ελεγχόμενη ποσότητα φωτός. Ημιδιαφανή έως ολικής 
συσκοτίσεως, σε φάρδη 89mm ή 127mm. Στην προμήθεια θα 
συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση. 

 

9 
Καλόγερος 
μεταλλικός 

39136000-4 
Καλόγερος μεταλλικός, επιχρωμιωμένος με κυκλική διατομή 
με πέντε θέσεις και άνω. 

 

10 
Καναπές από 
δερματίνη 

39150000-8 
Καναπές επενδεδυμένος με δερματίνη σε μαύρο χρώμα 
διθέσιος διαστάσεων 1,45x0,85μ. 

 

11 

Καρέκλα 
γραφείου 
τροχήλατη με 
μπράτσα και 
ύφασμα 

39150000-8 

Καρέκλα γραφείου τροχήλατη με μπράτσα και ύφασμα, 
μεταβλητού ύψους καθίσματος , η βάση της καρέκλας θα 
είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας σίδηρο με 
επικάλυψη από χρώμιο και θα έχει πέντε τροχούς. Το 
κάθισμα θα έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της 
έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ. 

 

12 
Καρέκλα 
επισκέπτη από 
δερματίνη 

39150000-8 
Καρέκλα επισκέπτη από δερματίνη. Ο σκελετός θα είναι 
κατασκευασμένος  από μεταλλικές γαλβανισμένες ράβδους 
διαμέτρου 12 χιλ. 

 

13 
Κουρτίνες 
μονόχρωμες από 
ύφασμα 

39515000-5 

Κουρτίνες μονόχρωμες από ύφασμα υψηλής αντοχής στη 
θερμότητα και κατάλληλες  για σκίαση και για ελεγχόμενη 
ποσότητα φωτός. Στην προμήθεια θα συμπεριλαμβάνεται και 
η τοποθέτηση. 

 

14 
Κουρτινόξυλα 
ξύλινα 

39515000-5 
Κουρτινόξυλα ξύλινα με κρίκους ,τάπες και στηρίγματα σε 
φυσική απόχρωση, διαμέτρου 28 mm 

 

15 

Πολυθρόνα 
γραφείου 
τροχήλατη με 
μπράτσα και 
δέρμα 

39150000-8 

Πολυθρόνα γραφείου τροχήλατη με μπράτσα και δέρμα, 
μεταβλητού ύψους καθίσματος , η βάση της καρέκλας θα 
είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας σίδηρο με 
επικάλυψη από χρώμιο και θα έχει πέντε τροχούς. Το 
κάθισμα θα έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της 
έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ. 

 

16 
Πολυθρόνα από 
δερματίνη 

39150000-8 
Πολυθρόνα επενδεδυμένη με δερματίνη σε μαύρο χρώμα 
διαστάσεων 0,70 x0,70μ. 

 

17 
Ρολοκουρτίνες 
(Ρολλερ) με 
ύφασμα 

39515000-5 

Ρολοκουρτίνες (Ρολλερ) με ύφασμα, μονόχρωμες από 
ύφασμα υψηλής αντοχής στη θερμότητα και κατάλληλες  για 
σκίαση και σε χώρους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στην 
προμήθεια θα συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση. 

 

18 
Συρταρίερα 
έγχρωμη από 
μελαμίνη 

39150000-8 
Συρταρίερα έγχρωμη από μελαμίνη, ενδεικτικών διαστάσεων 
0,40x0,50x0,60 μ. με συρτάρια ασφαλιζόμενα. 
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19 
Σύστημα 
καθισμάτων 
αναμονής 

39150000-8 
Σύστημα καθισμάτων αναμονής 5θέσιο (ή διθέσιο και 
τριθέσιο μαζί) με μεταλλικές θέσεις και μεταλλικό σκελετό σε 
γκρι χρώμα. 

 

20 

Τραπεζάκι 
υποδοχής μεγάλο 
από έγχρωμη 
μελαμίνη 

39150000-8 
Τραπεζάκι υποδοχής μεγάλο από έγχρωμη μελαμίνη, 
διαστάσεων 0,90x0,55μ. 

 

21 

Τραπεζάκι 
υποδοχής μικρό 
από έγχρωμη 
μελαμίνη 

39150000-8 
Τραπεζάκι υποδοχής μικρό από έγχρωμη μελαμίνη, 
διαστάσεων 0,55x0,55 μ. 

 

22 
Φωτιστικό 
Πλαφονιέρα 

31524210-0 
Φωτιστικό Πλαφονιέρα αλάβαστρο με λευκό γυαλί και χρωμέ 
στήριγμα, 60 watt E27, διάσταση: Φ.30 cm 

 

 

 

                                                     Μυτιλήνη ...../......./2017 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 


