
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 
ΟΜΑΔΑ 1  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   1.1.    

ΚΡΕΒΑΤΙ + ΣΤΡΩΜΑ+ 

ΜΑΞΙΛΑΡΙ   

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός Μονάδων 148 ΝΑΙ   

Το  κρεβάτι  θα  πρέπει  να  

έχει  πλάτος  1,00μ και μήκος 

2,00μ. να  έχει  ρόδες στα δυο 

πόδια ώστε  να  μετακινείται  

εύκολα (για στρώσιμο  και 

καθαριότητα) και να  φέρει το 

κατάλληλο στρώμα. 

 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Το κρεβάτι να αποτελείται από 

στρώμα–υπόστρωμα. Το  κρεβάτι  

θα  έχει  μόνο βάση, χωρίς  ξύλο 

στο  κεφαλάρι και  στα  πόδια . 

Η βάση θα  αποτελείται  από 

λευκή ξυλεία (Σουηδική) πάχους  

min 20 χιλ. και max ύψους 20 

εκατ. και με  ενισχύσεις  στις  

εσωτερικές γωνίες έτσι ώστε  να  

εξασφαλίζεται η  απαραίτητη 

ακαμψία της κατασκευής . 

 

  

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Το κενό κάτω από το υπόστρωμα 

min 15 εκατ. Το  άνω  μέρος του 

υποστρώματος να καλύπτεται 

από μοριοσανίδα ή MDF  

πάχους min 15mm και η οποία 

να είναι επενδεδυμένη με 

αφρώδες υλικό και ύφασμα. 

 

  

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

  



 Περιμετρικά το υπόστρωμα θα 

καλύπτεται επίσης  από αφρώδες 

υλικό, το οποίο υλικό θα 

περιβάλλεται από ύφασμα (το 

οποίο ύφασμα πρέπει  να  είναι  

άκαυστο και αδιάβροχο). Το 

ύφασμα θα  πρέπει  να  μπορεί  

να  αφαιρεθεί, να  πλυθεί και να  

επανατοποθετηθεί  χωρίς  

προβλήματα.  Χρώμα 

υφάσματος ανοιχτή ώχρα . 

  

ΝΑΙ 

  

Το στρώμα  θα  ταιριάζει  στις  

διαστάσεις  με  το  κρεβάτι  και  

θα  έχει  λαβες  για  να  

σηκώνεται  εύκολα. 

 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

  

  

Θα  είναι  καλής  ποιότητας 

ορθοπεδικό. 

 

  

ΝΑΙ 

 

 

  

 

Θα  έχει  min 103 ελατηρια/μ2 

από ευρωπαϊκό χάλυβα, πάχους 

ελατηρίου  min  2,3 χιλ. 

 

  

ΝΑΙ 

 

 

 

  

 Θα  αποτελείται (περισσότερο  

από μίας στρώσεις) κυρίως 

φυσικών  υλικών όπως, βαμβάκι, 

κοκκοφοίνικας, λατεξ κλπ. 

 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

  

   

  Εξωτερικά να τοποθετείται  

ύφασμα βραδύκαυστο και 

αντιμικροβιακό υψηλής  

αντοχής.  

 

  

ΝΑΙ 

 

 

 

 

  



Ύψος στρώματος  min  20 εκατ. 

Το στρώμα  θα  φέρει  

προστατευτικό  κάλυμμα  καλής  

ποιότητας  που  θα  το  καλύπτει  

πλήρως. 

Να  έχει  φερμουάρ  και να 

πλένεται. Πρέπει  να  αναφέρεται  

η  αντοχή του στη χρήση και 

στην πλύση και η συμπεριφορά  

του  στη  φωτιά. 

  

ΝΑΙ 

  

Το  μαξιλάρι  να  είναι  από  

πούπουλο ή άλλο κατάλληλο 

υποαλλεργικό φυσικό υλικό, 

που  να  μπορεί  να  πλένεται  

και  να  στεγνώνει . 

 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

  

 

Διαστάσεων  0.50μ*0.70μ. 

 

 ΝΑΙ 

 

 

  

  Να  παρέχονται  πιστοποιήσεις  

για  τις  ανωτέρω  ιδιότητες . 

 

 ΝΑΙ 

 

 

  

 

Το  προστατευτικό κάλυμμα  να  

διαθέτει  φερμουάρ ώστε  να  

βγαίνει  και  να  πλένεται. 

 ΝΑΙ   

Το είδος 1 θα συνοδεύεται  

από φωτογραφία και  

προσπέκτους. 

 

 ΝΑΙ 

 

 

 

  

 

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

  

ΝΑΙ 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   1.2 

ΚΟΜΟΔΙΝΟ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

Αρ. Μονάδων 152 ΝΑΙ   



Διαστάσεις :  

Πλάτος 0,45μ. 

(με απόκλιση + 5εκατ.) 

 

 

 Πλάτος 

0,45μ. 

(με απόκλιση 

+ 5εκατ.) 

  

Βάθος 0,40μ. 

 (με απόκλιση + 5εκατ.) 

 

 

 Βάθος 0,40μ 

(με απόκλιση  

+ 5 εκατ.) 

 

  

Ύψος 0,42 μ.,  

(με απόκλιση + 5εκατ.) 

 

 

 Ύψος0,42 μ.,  

(με απόκλιση 

+ 5εκατ.) 

 

  

Θα  έχει  ένα συρτάρι  και  ένα  

ράφι (με δυνατότητα 

αυξομείωσης ύψους). 

 

 
 

ΝΑΙ 

 

  

Θα  έχει  ομοιομορφία με το 

κρεβάτι (ξύλο μασίφ λευκής 

ξυλείας σουηδικής, ίδιο  χρώμα  

με  το  κρεβάτι ή με  τα  

υπόλοιπα υλικά από ξύλο). 

 

        ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

  

 

Να συνοδεύεται από 

φωτογραφία. Συναρμολόγηση–

εγκατάσταση από τον Ανάδοχο 

στις υποδειχθείσες 

εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

  

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 



 

ΟΜΑΔΑ  2      
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   2.1. 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ   

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αρ. Μονάδων 156 ΝΑΙ   

Υλικό: MDF  ΝΑΙ   

Πάχος επιφάνειας : >= 25 χιλ.   ΝΑΙ 

Πάχος 

επιφάνειας : 

>= 25 χιλ. 

 

  

Επένδυση καπλαμάς.     ΝΑΙ   

Χρώμα: Να  ταιριάζει  με το 

κρεβάτι το  κομοδίνο  και  

γενικά  με  το  χρώμα  του ξύλου 

που  βρίσκεται  στο δωμάτιο. 

 ΝΑΙ   

Διαστάσεις:  

πλάτος 0.45μ. ,  

(με απόκλιση + 5εκατ)    

                           

 ΝΑΙ 

Πλάτος 0.45μ.  

(με απόκλιση + 

5εκατ)    

  

μήκος 0.45μ,  

(με απόκλιση + 5εκατ)         

                      

 ΝΑΙ  

μήκος 0.45μ,  

(με απόκλιση + 

5εκατ)         

  

ύψος 0.40μ.  

(με απόκλιση + 5εκατ)      

                         

         ΝΑΙ 

ύψος 0.40μ.  

(με απόκλιση + 

5εκατ)      

 

  

Μεταλλικός σκελετός με τέσσερα 

πόδια, βαμμένος ηλεκτροστατικά 

με εποξειδική βαφή φούρνου. 

Με υλικό επικάλυψης που δεν 

θα χαράζεται και δεν θα καίγεται 

εύκολα και θα καθαρίζεται με τα 

κοινά απορρυπαντικά.    

 ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται απαραίτητα από 

φωτογραφία.  

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

 ΝΑΙ   



υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   2.2. 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ  ΜΠΡΑΤΣΑ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αρ. Μονάδων 157 ΝΑΙ   

Διαστάσεις πλάτης 43 cm x 

50 cm (με απόκλιση +10%)    

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις 

πλάτης 43 cm 

x 50 cm (με 

απόκλιση 

+10%)    

  

Διαστάσεις έδρας  45 cm x 45 

cm  (με απόκλιση +10%)  

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις 

έδρας  45 cm x 

45 cm  (με 

απόκλιση 

+10%) 

 

  

Μπράτσα   ΝΑΙ   

Μεταλλικός σκελετός βαμμένος 

ηλεκτροστατικά με εποξειδική 

βαφή φούρνου (πούδρας). 

 ΝΑΙ   

Περιστρεφόμενη βάση με 5 

ακτίνες και διπλούς τροχούς. 

 ΝΑΙ   

Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης 

πλάτης. 

 ΝΑΙ   

Σύστημα αυξομείωσης ύψους.  ΝΑΙ   

Επένδυση έδρας και πλάτης με 

βραδύκαυστο ύφασμα υψηλής 

αντοχής.  

 ΝΑΙ   

Χρώμα : μαύρο ή γκρι σταχτί.    ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται απαραίτητα από 

φωτογραφία. 

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   2.3.  

ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕ 

ΜΠΡΑΤΣΑ   

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 



Αρ. Μονάδων 430 ΝΑΙ   

Διαστάσεις πλάτης 40 cm x 

50 cm (με απόκλιση +10%)    

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις 

πλάτης 40 cm 

x 50 cm (με 

απόκλιση 

+10%)    

  

Διαστάσεις έδρας  45 cm x 45 

cm  (με απόκλιση +10%)  

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις 

έδρας  45 cm x 

45 cm  (με 

απόκλιση 

+10%) 

  

Μπράτσα.   ΝΑΙ   

Σταθερή βάση με τέσσερα πόδια 

και  απόλυτη  ευστάθεια.  

 ΝΑΙ   

Μεταλλικός σκελετός 

(αλουμινίου). 

 ΝΑΙ   

Μεταλλική έδρα και πλάτη, με 

υλικό υψηλής αντοχής.  

 ΝΑΙ   

Χρώμα : χρώμιο(inox).    ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται απαραίτητα από 

φωτογραφία. 

 ΝΑΙ   

Στοιβαζόμενη.   ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   2.4.  

ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΧΩΡΙΣ  

ΜΠΡΑΤΣΑ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αρ. Μονάδων 220 ΝΑΙ   

Διαστάσεις πλάτης 40 cm x 

50 cm (με απόκλιση +10%)    

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις 

πλάτης 40 cm 

x 50 cm (με 

απόκλιση 

+10%)    

  

Διαστάσεις έδρας  45 cm x 45 

cm  (με απόκλιση +10%)  

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις 

έδρας  45 cm x 

  



45 cm  (με 

απόκλιση 

+10%) 

Χωρίς μπράτσα.   ΝΑΙ   

Σταθερή βάση με τέσσερα πόδια.  ΝΑΙ   

Μεταλλικός σκελετός  

(αλουμινίου). 

 ΝΑΙ   

Μεταλλική  έδρα και πλάτη, από 

υλικό υψηλής αντοχής, 

(αλουμινίου ). 

 ΝΑΙ   

Χρώμα : χρώμιο(inox).    ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται απαραίτητα από 

φωτογραφία. 

 ΝΑΙ   

 Στοιβαζόμενη.   ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  2.5. 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός Μονάδων 8 ΝΑΙ   

Υλικό: MDF με επένδυση 

καπλαμά, σε φυσικό χρώμα και 

με  κουρμπαριστές απολήξεις.  

 ΝΑΙ   

Διαστάσεις γραφείου: Ύψος 

0,70μ-0,78μ, Βάθος 0,75μ-

0,85μ., Πλάτος 1,60μ.-1,80μ. 

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις 

γραφείου: 

Ύψος 0,70μ-

0,78μ, Βάθος 

0,75μ-0,85μ., 

Πλάτος 1,60μ.-

1,80μ. 

  

Πάχος MDF επιφάνειας 

γραφείου: >= 25 χιλ  

Ημι-στρογγυλεμένο προφίλ 

συνολικού πάχους >= 62 χιλ. 

 ΝΑΙ 

Πάχος MDF 

επιφάνειας 

γραφείου:  

>= 25 χιλ  

Ημι-

στρογγυλεμένο 

προφίλ 

συνολικού 

  



πάχους >= 62 

χιλ. 

 

Συνολικό πάχος MDF ποδιών 

γραφείου (ημι-στρογγυλεμένο 

προφίλ): >=62 χιλ. 

 ΝΑΙ 

Συνολικό 

πάχος MDF 

ποδιών 

γραφείου (ημι-

στρογγυλεμένο 

προφίλ): >=62 

χιλ. 

  

Πάχος MDF  ποδιάς 

γραφείου: >= 25 χιλ. 

 ΝΑΙ 

Πάχος MDF  

ποδιάς 

γραφείου: >= 

25 χιλ. 

  

Συρταροθήκη αναρτώμενη με 

δύο συρτάρια και κλειδαριά 

ασφαλείας. 

 ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται απαραίτητα από 

φωτογραφία. 

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   2.6. 

ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΑΚΤΩΜΕΝΑ 

ΤΥΠΟΥ MODULAR 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αρ. Μονάδων 3τεμ 

των 

τεσσάρων 

θέσεων 

ΝΑΙ   

Συνολικό μήκος καθισμάτων : 

2,35 μ (με απόκλιση +10%).  

 ΝΑΙ 

Συνολικό 

μήκος 

καθισμάτων : 

2,35 μ (με 

απόκλιση 

+10%). 

 

  



Ύψος (από το δάπεδο ως την 

άκρη της πλάτης του 

καθίσματος): 0,80 μ.  

 ΝΑΙ 

Ύψος (από το 

δάπεδο ως την 

άκρη της 

πλάτης του 

καθίσματος): 

0,80 μ. 

  

Μεταλλικός σκελετός  χρώματος 

χρωμίου.  

 ΝΑΙ   

Υλικό έδρας και πλάτης : 

μεταλλικό.   

 ΝΑΙ   

Χρώμα : χρώμιο.   ΝΑΙ   

Χρωματολόγιο που θα 

προσκομισθεί μαζί με την 

προσφορά. 

 ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται απαραίτητα από 

φωτογραφία. 

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   2.7. 

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αρ. Μονάδων 6 ΝΑΙ   

Υλικό : Λευκή Ξυλεία  Σουηδική    ΝΑΙ   

Διαστάσεις : πλάτος 0.10μ 

και μήκος 1.40μ. (με 

απόκλιση + 5 εκ.). 

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις : 

πλάτος 0.10μ 

και μήκος 

1.40μ. (με 

απόκλιση + 5 

εκ.). 

  

8  θέσεων, Επιτοίχια, βιδωτή.  ΝΑΙ   

Χρώμα : Φυσικό.  ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται απαραίτητα από 

φωτογραφία. 

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

 



 

ΟΜΑΔΑ  3     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   3.1.  

ΙΑΤΡΙΚΟ  ΚΡΕΒΑΤΙ  

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ   

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αρ. Μονάδων 1 ΝΑΙ   

Eξεταστική κλίνη  με  ανάρτηση  

στο  τμήμα της  κεφαλής και  

υποδοχή  για  ρολό  χαρτί. Με  

επιχριωμένο  σκελετό  και  

κάλυμμα  κλίνης  από δερματίνη  

που  να  καθαρίζεται εύκολα  

και  να  είναι υψηλής  αντοχής. 

 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   3.2. 

ΙΑΤΡΙΚΟ  ΠΑΡΑΒΑΝ – 

ΤΡΙΦΥΛΛΟ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αρ. Μονάδων 1 ΝΑΙ   

Παραβάν  τρίφυλλο τροχήλατο  

με  προσθαφαιρούμενο  

πλενόμενο  βαμβακερό  πανί. 

Με  επιχρωμιωμένο  σκελετό. 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   3.3. 

ΝΤΟΥΛΑΠΙ  ΙΑΤΡΙΚΟ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αρ. Μονάδων 1 ΝΑΙ   

Διαστάσεις:  

πλάτος 0.40μ 

(με απόκλιση +10%). 

 

  

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις:  

πλάτος 0.40μ 

(με απόκλιση 

+10%). 

  

 Βάθος 0.50μ 

(με απόκλιση +10%). 

 

 

 ΝΑΙ 

Βάθος 0.50μ 

(με απόκλιση 

+10%). 

  

 Ύψος 1.60μ.  

(με απόκλιση +10%). 

          ΝΑΙ 

 Ύψος 1.60μ.  

(με απόκλιση 

+10%). 

 

  

Με κρυστάλλινη  βιτρίνα στο 

πάνω  μέρος και μεταλλικό 

 ΝΑΙ   



ντουλάπι στο  κάτω μέρος. 

Με  δυο ράφια πάνω και δυο 

κάτω με δυνατότητα 

αυξομείωσης ύψους.     

 ΝΑΙ   

Υλικό : Μεταλλικό.   ΝΑΙ   

Χρώμα : Λευκό.   ΝΑΙ   

Να φέρει κλειδαριά  ασφαλείας.   ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται απαραίτητα από 

φωτογραφία. 

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   3.4. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ  ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ – 
ΟΜΠΡΕΛΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΕΝΤΕ 

ΘΕΣΕΙΣ. 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αρ. Μονάδων 1 ΝΑΙ   

Σκελετός μεταλλικός 

επιχριωμένος, κυκλικής 

διατομής με πέντε θέσεις. 

 ΝΑΙ   

Χρώμα: χρώμιο .  ΝΑΙ   

Ομπρελοθήκη.  ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται απαραίτητα από 

φωτογραφία.  

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 ΝΑΙ   

 



 
ΟΜΑΔΑ  4     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   4.1. 

ΠΑΓΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΟΔΙΑ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός Μονάδων 1 πάγκος 4 

τεμαχίων, 

συνολικού   

μήκους 5μ. 

ΝΑΙ   

Υλικό: Μεταλλική επιφάνεια 

εργασίας  

 ΝΑΙ   

Χρώμα: χρώμιο   ΝΑΙ   

Για κάθε τεμάχιο: Μεταλλικός 

σκελετός με 4 μεταλλικά πόδια. 

 ΝΑΙ   

Πάχος επιφάνειας εργασίας ≥ 

2,5 εκατοστά 

 ΝΑΙ 

Πάχος 

επιφάνειας 

εργασίας ≥ 

2,5 εκατοστά 

  

Ύψος πάγκου : 0,80 μ. (με 

απόκλιση + 3εκ) 

 ΝΑΙ 

Ύψος 

πάγκου : 

0,80 μ. (με 

απόκλιση + 

3εκ) 

  

Διαστάσεις τεμαχίων που 

αποτελούν τον πάγκο : 

μήκος 1.25μ., 60 εκατοστά 

πλάτος.  

 ΝΑΙ 

 

  

Δυνατότητα συναρμολόγησης 

τεμαχίων σε ορθογώνιο σχήμα 

 ΝΑΙ   

Υψηλής αντοχής.   ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται απαραίτητα από 

φωτογραφία.  

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   4.2. 

ΡΑΦΙΑ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 



Αριθμός Μονάδων 14 τεμ ως 

αναλυτική  

περιγραφή 

ΝΑΙ   

Υλικό : Αναδυόμενο αλουμίνιο 

(για τους ψυκτικούς θαλάμους) 

 ΝΑΙ   

Δυνατότητα αυξομείωσης ύψους 

ραφιών . 

 ΝΑΙ   

Σχεδιασμός υψηλής  τεχνολογίας   ΝΑΙ   

Διαστάσεις ραφιών :  

1.20μ. πλάτος,  

 

 ΝΑΙ 

 

 

  

0.46μ βάθος,  

 

 ΝΑΙ 

 

  

1.67μ ύψος.  

 

  

ΝΑΙ 

  

Να  συνοδεύεται από 

φωτογραφία  

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   4.3. 

ΡΑΦΙΑ  ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ  

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  

20 τεμ ως 

αναλυτική  

περιγραφή 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Διαστάσεις ραφιών: 

1.10μ πλάτος   

 

 ΝΑΙ 

 

 

  

0.46 μ βάθος 

 

  

ΝΑΙ 

  

 1.80 μ  ύψος 

 

  

ΝΑΙ 

  

Υλικό : χρώμιο (για τις αποθήκες 

ξηρών τροφίμων ) 

 ΝΑΙ   

Σχεδιασμός  υψηλής  

τεχνολογίας 

 ΝΑΙ   

Να  συνοδεύεται από 

φωτογραφία.  

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

 ΝΑΙ   



Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   4.4. 

ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ – ΕΡΜΑΡΙΑ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός Μονάδων 150 ΝΑΙ   

Υλικό: Μεταλλικό, Ανοδιωμένο 

αλουμίνιο. 

 ΝΑΙ   

Χρώμα : Γκρι.   ΝΑΙ   

Διαστάσεις : Πλάτος 0,75μ  

 

 ΝΑΙ 

 

  

 Βάθος 0,60 μ  

 

Ύψος 1.80 μ   

 ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

  

   

 

  

Αεριζόμενα και με  κλειδαριά 

ασφαλείας για την φύλαξη 

αντικειμένων. 

 ΝΑΙ   

3 ράφια από το  ίδιο υλικό, 

με δυνατότητα αυξομείωσης  

ύψους. 

 ΝΑΙ   

Να  συνοδεύεται από 

φωτογραφία  

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   4.5. 

ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ – ΕΡΜΑΡΙΑ 

ΑΤΟΜΙΚΑ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός Μονάδων 6 ΝΑΙ   

Υλικό : Μεταλλικό, Αναδυόμενο 

αλουμίνιο 

 ΝΑΙ   

Χρώμα : Γκρι   ΝΑΙ   

Διαστάσεις : Πλάτος 0,40 μ 

 

 ΝΑΙ 

 

  

Βάθος 0,40 μ  

 

 ΝΑΙ 

 

  

 Ύψος 1.60 μ   ΝΑΙ   



Φύλαξης αντικειμένων, 

αεριζόμενα, με  κλειδαριά 

ασφαλείας . 

 ΝΑΙ   

2 ράφια με δυνατότητα 

αυξομείωσης ύψους, από το  

ίδιο υλικό 

 ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται από φωτογραφία   ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

 



 

ΟΜΑΔΑ 5     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   5.1. 

ΤΡΑΠΕΖΙ 4 ΑΤΟΜΩΝ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός Μονάδων 20 ΝΑΙ   

Διαστάσεις : 1.00μ * 1.00μ (με 

απόκλιση + 5 εκ.) 

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις : 

1.00μ * 1.00μ 

(με απόκλιση 

+ 5 εκ.) 

  

Υλικό επιφάνειας : MDF με 

επένδυση φυσικού καπλαμά. 

Πάχος επιφάνειας 31 χιλ.  

και φάλτσο τελείωμα.  

 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

  

 

Θα  πρέπει  να  είναι  μεγάλης  

αντοχής, με  επιφάνεια  που  να  

μην  χαράζεται, να  μην  

καίγεται  εύκολα  και να μην  

λεκιάζει. Να μπορεί  να  

καθαρίζεται  εύκολα  με  τα  

κοινά  απορρυπαντικά. 

 ΝΑΙ   

Μεταλλικός σκελετός με 4 

Μεταλλικά πόδια. 

 ΝΑΙ   

Να  συνοδεύεται από 

φωτογραφία.  

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   5.2.  

ΤΡΑΠΕΖΙ 8 ΑΤΟΜΩΝ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός Μονάδων 34 ΝΑΙ   

Διαστάσεις : 0.90μ * 2.50μ (με 

απόκλιση + 5 εκ.) 

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις : 

0.90μ * 2.50μ 

(με απόκλιση 

+ 5 εκ.) 

  

Υλικό επιφάνειας : MDF με 

επένδυση φυσικού καπλαμά. 

 ΝΑΙ   



Πάχος επιφάνειας 31 χιλ.  

και φάλτσο τελείωμα. Θα  

πρέπει  να  είναι  μεγάλης  

αντοχής, με  επιφάνεια  που  να  

μην  χαράζεται, να  μην  

καίγεται  εύκολα  και να μην  

λεκιάζει. Να μπορεί  να  

καθαρίζεται  εύκολα  με  τα  

κοινά απορρυπαντικά 

Μεταλλικός σκελετός με 4 

Μεταλλικά πόδια (αλουμινίου) 

 ΝΑΙ   

Να  συνοδεύεται από 

φωτογραφία  

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   5.3.  

ΤΡΑΠΕΖΙ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός Μονάδων 35        ΝΑΙ   

Τραπέζι  στρογγυλό, 

διαμέτρου  0,75μ ή 

τετράγωνο, διαστάσεων 0.75μ 

x 0.75μ (με απόκλιση + 5 εκ.) 

 ΝΑΙ 

Τραπέζι  

στρογγυλό, 

διαμέτρου  

0,75μ ή 

τετράγωνο, 

διαστάσεων 

0.75μ x 

0.75μ (με 

απόκλιση + 5 

εκ.) 

  

Επιφάνεια από αλουμίνιο.          ΝΑΙ   

Σκελετός από αλουμίνιο, με ένα 

τετράνυχο πόδι αλουμινίου, 

ικανό να εξασφαλίσει την 

ευστάθεια του τραπεζιού. 

 ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται από 

φωτογραφία.  

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

 ΝΑΙ   



Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   5.4. 

ΤΡΑΠΕΖΙ  ΣΠΑΣΤΟ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός Μονάδων 2 ΝΑΙ   

Τραπέζι σπαστό, διαστάσεων 

0.70μ x 070μ. (με απόκλιση + 

5 εκ.) 

 ΝΑΙ 

Τραπέζι 

σπαστό, 

διαστάσεων 

0.70μ x 

070μ. (με 

απόκλιση + 5 

εκ.) 

  

Υλικό: Επιφάνια από ΜDF με 

επένδυση καπλαμά και με 

κουρμπαριστές απολήξεις. Θα  

πρέπει  να  είναι  μεγάλης  

αντοχής, με  επιφάνεια  που  να  

μην  χαράζεται,να  μην  καίγεται  

εύκολα  και να μην  λεκιάζει. Να 

μπορεί  να  καθαρίζεται  εύκολα  

με  τα  κοινά απορρυπαντικά 

 ΝΑΙ   

Πόδια μεταλλικά   ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται από φωτογραφία   ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

 



 

ΟΜΑΔΑ 6     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   6.1. 

ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ  

  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός Μονάδων 150        ΝΑΙ   

Υλικό: ξύλινο  ή μεταλλικό 

κυκλικής διατομής. 

    

Χρώμα από δειγματολόγιο 

κατόπιν τελικής επιλογής της 

Υπηρεσίας. 

 ΝΑΙ   

Διαστάσεις: 1.15μ μήκος. 

Για ξύλινο κουρτινόξυλο η 

διάμετρος θα είναι 3.5εκ.-

4.0εκ. Για μεταλλικό 

κουρτινόξυλο η διάμετρος 

θα είναι 2.5εκ–3.5εκ. Με 

ιδιαίτερες απολήξεις.  

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις: 

1.15μ μήκος. 

Για ξύλινο 

κουρτινόξυλο 

η διάμετρος 

θα είναι 

3.5εκ.-4.0εκ. 

Για 

μεταλλικό 

κουρτινόξυλο 

η διάμετρος 

θα είναι 

2.5εκ–3.5εκ. 

Με 

ιδιαίτερες 

απολήξεις. 

  

Να συνοδεύεται από 

φωτογραφία. Συναρμολόγηση –

εγκατάσταση από τον Ανάδοχο 

στις υποδειχθείσες 

εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   6.2. 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΟΥ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός Μονάδων 150 ΝΑΙ   

Υλικό λεπτή γάζα   ΝΑΙ   

Διαστάσεις: πλάτος 2.25μ 

και ύψος  2.50μ .  Με 

τιράντες  

 ΝΑΙ   

Χρώμα εκρού   ΝΑΙ   



Να συνοδεύεται από 

φωτογραφία. 

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση –εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

 



 

ΟΜΑΔΑ 7     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   7.1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός μονάδων  3    

Επιτοίχιος – βιδωτός πίνακας 

ανακοινώσεων, για την  ανάρτηση 

ανακοινώσεων,αφισών 

φωτογραφιών κλπ. 

       ΝΑΙ   

Διαστάσεις πίνακα 

ανακοινώσεων :  ύψος  0,90μ  

και μήκος 4,90μ . (με απόκλιση 

+ 5 εκ.) 

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις 

πίνακα 

ανακοινώσεων 

:  ύψος  0,90μ  

και μήκος 

4,90μ . (με 

απόκλιση + 5 

εκ.) 

  

Υλικό : φελλός ή Linoleum  ΝΑΙ   

Χρώμα φελλού : φυσικό ή έγχρωμο  ΝΑΙ   

Ελάχιστο πάχος φελλού 2,5 

χιλ., 

 ΝΑΙ 

>= 2,5 χιλ 

  

Ο φελλός θα  στηρίζεται  σε  φύλλο 

MDF, πάχους 5 χιλ.. 

 ΝΑΙ   

Ο φελλός θα περιβάλλεται με 

ξύλινο πλαίσιο πλάτους 7 – 10 

εκατ., από λευκή ξυλεία Σουηδίας. 

 ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται από φωτογραφία.  ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση –εγκατάσταση από 

τον Ανάδοχο στις υποδειχθείσες 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ 8     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   8.1.  

ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός μονάδων 148 ΝΑΙ   

Θα είναι από ύφασμα 

μονόχρωμο αδιάβροχο, λευκού 

χρώματος, με δυνατότητα 

πλύσης. 

 ΝΑΙ   

Διαστάσεις : 1,80μ ύψος Χ 

1,80μ πλάτος 

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση–εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   8.2. 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός μονάδων 148 ΝΑΙ   

Διαστάσεις 0,80μ Χ 0,80μ 

Με δυνατότητα αυξομείωσης 

 ΝΑΙ   

Συναρμολόγηση–εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   8.3. 

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ 

ΠΕΤΑΛ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός μονάδων 148 ΝΑΙ   

Πρόκειται για χαρτοδοχείο από 

υλικό INOX,  

 ΝΑΙ   

Χωρητικότητα : 5 λίτρων  ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   8.4. 

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΑΝΟΙΧΤΟ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός μονάδων 160 ΝΑΙ   

Πρόκειται για χαρτοδοχείο από 

υλικό INOX, χωρητικότητας 7 

λίτρων 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   8.5.  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 



ΠΙΓΚΑΛ WC 

Αριθμός μονάδων 148 ΝΑΙ   

Από υλικό INOX  ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   8.6. 

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ 

ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός μονάδων 60 ΝΑΙ   

Από υλικό INOX, κυλινδρικού 

σχήματος, χωρητικότητας 10 

λίτρων 

 ΝΑΙ   

 



 

ΟΜΑΔΑ 9 Σύμφωνα με το νόμο 2831/2000 (ΦΕΚ 140 

Α΄/13-6-2000) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 9.1  

ΚΡΕΒΑΤΙ  ΓΙΑ ΑΜΕΑ + 

ΣΤΡΩΜΑ+ ΜΑΞΙΛΑΡΙ  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός Μονάδων 4 ΝΑΙ   

Το  κρεβάτι  θα  πρέπει  να  

έχει  πλάτος  1,20 και μήκος 

2,20μ. να  έχει  ρόδες στα δυο 

πόδια ώστε  να  μετακινείται  

εύκολα (για στρώσιμο  και 

καθαριότητα) και να  φέρει το 

κατάλληλο στρώμα. 

 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Το κρεβάτι να αποτελείται από 

στρώμα–  υπόστρωμα. Το  

κρεβάτι  θα  έχει  μόνο βάση, 

χωρίς  ξύλο στο  κεφαλάρι και  

στα  πόδια. 

Η βάση θα  αποτελείται  από 

λευκή ξυλεία (Σουηδική) πάχους  

min 20 χιλ. και max ύψους 20 

εκατ. έτσι ώστε  να  

εξασφαλίζεται η  απαραίτητη 

ακαμψία της κατασκευής . 

 

  

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Το κενό κάτω από το υπόστρωμα 

min 15 εκατ. Το  άνω  μέρος του 

υποστρώματος να καλύπτεται 

από μοριοσανίδα πάχους min 

15mm και η οποία να είναι 

επενδεδυμένη με αφρώδες υλικό 

και ύφασμα. Περιμετρικά το 

υπόστρωμα θα καλύπτεται 

επίσης  από αφρώδες υλικό το 

οποίο θα καλύπτεται από 

ύφασμα (το οποίο  πρέπει  να  

είναι  άκαυστο και αδιάβροχο) 

στη βάση (υπόστρωμα) αυτό  θα  

πρέπει  να  μπορεί  να  

αφαιρεθεί, να  πλυθεί και να  

επανατοποθετηθεί  χωρίς  

προβλήματα. Χρώμα 

υφάσματος ανοιχτή ώχρα .  

  

 

ΝΑΙ 

  

Το στρώμα  θα  ταιριάζει  

απόλυτα  στις  διαστάσεις  με  το  

κρεβάτι  και  θα  έχει  λαβες  για  

να  σηκώνεται  εύκολα. 

 ΝΑΙ 

 

 

 

  

 

 

Θα  είναι  καλής  ποιότητας 

ορθοπεδικό, θα  έχει  min 103 

ελατηρια/μ2 από ευρωπαϊκό 

χάλυβα, πάχους ελατηρίου  min  

2,3 χιλ.  

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

  

Θα  αποτελείται  από  στρώσεις  

κυρίως φυσικά υλικά όπως, 

βαμβάκι, κοκκοφοίνικας λατεξ 

κλπ.  Εξωτερικά να τοποθετείται  

ύφασμα βραδύκαυστο και 

αντιμικροβιακό  υψηλής  

αντοχής.  

 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

  

Ύψος στρώματος  min  20 

εκατ.  

 

 

 ΝΑΙ   



  Το στρώμα  θα  φέρει  

προστατευτικό  κάλυμμα  καλής  

ποιότητας  που  θα  το καλύπτει  

πλήρως. 

Να  έχει  φερμουάρ  και να 

πλένεται. Πρέπει  να  

αναφέρεται  η  αντοχή του στη 

χρήση και στην πλύση και η 

συμπεριφορά  του  στη  φωτιά . 

 ΝΑΙ   

Το  μαξιλάρι  να  είναι  από  

πούπουλο ή άλλο κατάλληλο 

υποαλλεργικό φυσικό υλικό, 

που  να  μπορεί  να  πλένεται  

και  να  στεγνώνει. 

 

Διαστάσεων  0.50*0.70 εκατ. και  

να  παρέχονται  πιστοποιήσεις  

για  τις  ανωτέρω  ιδιότητες . 

 

Το  προστατευτικά κάλυμμα  να  

διαθέτει  φερμουάρ ώστε  να  

βγαίνει  και  να  πλένεται. 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

ΝΑΙ 

  

Το είδος 2 θα συνοδεύεται  

από φωτογραφία και  

προσπεκτους. 

 

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  9.2. 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ  

ΜΠΡΑΤΣΑ (για δωμάτια 

ΑΜΕΑ) 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αρ. Μονάδων 4 ΝΑΙ   

 

 

Διαστάσεις πλάτης 43 cm x 

50 cm (με απόκλιση +10%)  

  

 

ΝΑΙ 

Διαστάσεις 

πλάτης 43 

cm x 50 cm 

  



(με απόκλιση 

+10%)    

Διαστάσεις έδρας  45 cm x 45 

cm  (με απόκλιση +10%)  

 ΝΑΙ 

Διαστάσεις 

έδρας  45 cm 

x 45 cm  (με 

απόκλιση 

+10%) 

  

Μπράτσα   ΝΑΙ   

Μεταλλικός σκελετός βαμμένος 

ηλεκτροστατικά με εποξειδική 

βαφή φούρνου (πούδρας) 

 ΝΑΙ   

Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης 

πλάτης  

 ΝΑΙ   

Σύστημα αυξομείωσης ύψους  ΝΑΙ   

Επένδυση έδρας και πλάτης με 

βραδύκαυστο ύφασμα υψηλής 

αντοχής.  

 ΝΑΙ   

Χρώμα : μαύρο    ΝΑΙ   

Να συνοδεύεται απαραίτητα από 

φωτογραφία 

 ΝΑΙ   

     

Συναρμολόγηση – εγκατάσταση 

από τον Ανάδοχο στις 

υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 ΝΑΙ   

 

  



 

ΟΜΑΔΑ 10 
HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 
 

Όλα τα ηλεκτρικά είδη θα 

πρέπει να είναι κατάλληλα για 

τη χρήση που προορίζονται, να 

τηρούν τους ισχύοντες 

κανονισμούς ασφαλείας (όπως 

οδηγία ΕΝ 60335-2-6 του 

ΕΛΟΤ) και να έχουν 

απαραίτητα τη σήμανση CE 

και η παραγωγή τους να 

καλύπτεται από πιστοποίηση 

ISO 9001:2000. Τα είδη αυτά 

θα πρέπει να καλύπτονται με 

εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον για μία διετία από 

την παράδοση. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα πρέπει να χορηγεί 

βεβαίωση για τους 

προαναφερόμενους κανονισμούς 

με τους οποίους είναι σύμφωνα, 

για τη σήμανση CE, για τη 

διαθεσιμότητα των 

ανταλλακτικών τουλάχιστον επί 

δεκαετία και για την λειτουργία 

τεχνικών υπηρεσιών με 

δυνατότητα επισκευής τους σε 

περίπτωση βλάβης. Η βεβαίωση 

αυτή θα χορηγείται ανεξάρτητα 

από τυχόν αντίστοιχη βεβαίωση 

του κατασκευαστή (αν δεν είναι 

ο ίδιος με τον υποψήφιο 

Ανάδοχο) και επιπρόσθετα 

αυτής.  

    

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   10.1. 

ΨΥΓΕΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ   

  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 



Αριθμός μονάδων 144 

ΤΕΜ 

ΝΑΙ   

Πρόκειται για μικρά ψυγεία 

λευκού χρώματος, συνολικής 

ωφέλιμης χωρητικότητας 

τουλάχιστον  

120 λίτρων.  

 

 

 

 

Θα είναι διαστάσεων (μ) :  

Ύψος 0,75 έως 0,85  

Πλάτος  0,50 έως 0,60 

Βάθος 0,50 έως 0,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα φέρει καταψύκτη 4 αστέρων 

και θα υπάρχει δυνατότητα 

αυτόματης απόψυξης στη 

συντήρηση. Θα έχει συρμάτινα 

ράφια και θα είναι 

Ενεργειακής Κλάσης Α΄ . 

Θα πρέπει να είναι αθόρυβα και 

να αναφέρεται υποχρεωτικά η 

στάθμη θορύβου (db). 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

Θα είναι 

διαστάσεων 

(μ) :  

Ύψος 0,75 

έως 0,85  

Πλάτος  0,50 

έως 0,60 

Βάθος 0,50 

έως 0,60 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   10.2. 

ΨΥΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ Οικιακού 

Τύπου 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αριθμός μονάδων 6 

ΤΕΜ 

ΝΑΙ   

Πρόκειται για κλασικά ψυγεία 

στιβαρής κατασκευής 

οικιακού τύπου λευκού 

χρώματος, εμαγιέ, δίπορτο, 

 ΝΑΙ 

 

 

 

  



συνολικής ωφέλιμης 

χωρητικότητας τουλάχιστον 400 

λίτρων. Θα φέρει ανεξάρτητους 

ρυθμιστές θερμοκρασίας για τη 

συντήρηση και την κατάψυξη. 

 

 

 

 

 

 

Θα είναι διαστάσεων (μ) :  

Ύψος  1,85  

Πλάτος  0,50 έως 0,65 

Βάθος 0,55 έως 0,65 

 

 

 

 

 

 

Θα φέρει καταψύκτη 4 αστέρων 

και θα υπάρχει δυνατότητα 

αυτόματης απόψυξης στη 

συντήρηση.  

Η συντήρηση θα έχει συρμάτινα 

ή κρυστάλλινα ράφια, θήκες 

λαχανικών / φρούτων, θάλαμο 

για βούτυρο / τυριά και θήκες 

αυγών. 

Θα είναι Ενεργειακής Κλάσης 

Α΄ . 

Αυτονομία τουλάχιστον 20 

ωρών. 

Θα πρέπει να είναι αθόρυβα και 

να αναφέρεται υποχρεωτικά η 

στάθμη θορύβου (db). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ΝΑΙ 

Θα είναι 

διαστάσεων 

(μ) :  

Ύψος  1,85  

Πλάτος  0,50 

έως 0,65 

Βάθος 0,55 

έως 0,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   10.3. 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

Αριθμός μονάδων 10 

ΤΕΜ 

ΝΑΙ   



Πρόκειται για πλυντήρια 

στιβαρής επαγγελματικής 

κατασκευής, με ανοξείδωτο 

κάδο, λευκού χρώματος, 

ικανότητας πλυσίματος 6 

κιλών ρούχων τουλάχιστον, 

απλό στη χρήση του και εύκολο 

στη λειτουργία του, με δεκαπέντε 

(15) διαφορετικά προγράμματα 

τουλάχιστον. 

 

Θα δουλεύει στις 600 έως 

800 στροφές στυψίματος ανά 

λεπτό. 

 

Θα διαθέτει οπωσδήποτε 

Οικονομικό πρόγραμμα 

λειτουργίας και διακόπτη 

επιλογής θερμοκρασίας, 

προγραμμάτων και στροφών.. 

Θα είναι Ενεργειακής Κλάσης 

Α΄ . 

 

Θα πρέπει να έχει 

τοποθετημένο κερματοδέκτη 

 

 

Ενδεικτικές συνολικές 

διαστάσεις (μ) : 

Υ χ Π χ Β : 0,85 χ 0,60 χ 0,60 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  10.4. 

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

Αριθμός μονάδων 10 

ΤΕΜ 

ΝΑΙ   

Πρόκειται για στεγνωτήρια 

στιβαρής επαγγελματικής 

κατασκευής, με ανοξείδωτο 

κάδο, λευκού χρώματος, 

ικανότητας στεγνώματος 6 

κιλών ρούχων τουλάχιστον, 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

  



απλό στη χρήση του και εύκολο 

στη λειτουργία του, με δεκαπέντε 

(15) διαφορετικά προγράμματα 

τουλάχιστον. 

 

Θα διαθέτει διακόπτη επιλογής 

θερμοκρασίας,. 

 

Ο κύκλος στεγνώματος από 15-

140 λεπτά και επιλογή 

προγράμματος «κρύου αέρα» 20 

λεπτών για ευαίσθητα ρούχα. Θα 

είναι Ενεργειακής Κλάσης Α΄  

 

Θα πρέπει να έχει 

τοποθετημένο κερματοδέκτη 

 

Ενδεικτικές συνολικές 

διαστάσεις (μ) : 

Υ χ Π χ Β : 0,85 χ 0,60 χ 0,60 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΝΑΙ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  10.5. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

Αριθμός μονάδων 4 

ΤΕΜ 

ΝΑΙ   

Πρόκειται για συστήματα 

πολλαπλής χρήσης, στιβαρής 

κατασκευής, εγκιβωτισμένα σε 

μία ενιαία κατασκευή, που 

φέρουν : 

 

Α) Ψυγείο ατομικό με τις 

προδιαγραφές εν γένει του 

είδους 1, με παρεμφερείς 

διαστάσεις 

 

Β). Ηλεκτρικές εστίες σε εμαγιέ 

βάση, δύο στον αριθμό, 

κανονικές (η μία του καφέ) 

 

Γ). Νεροχύτη ανοξείδωτο μίας 

γούρνας και πάγκο εργασίας 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

ΝΑΙ 

 

  



 

Δ). Ντουλαπάκι με ένα ράφι 

αντίστοιχων διαστάσεων με το 

ψυγείο και δίπλα σε αυτό. 

 

Θα είναι Ενεργειακής Κλάσης 

Α΄ .Διαστάσεις : 1.20 μήκος * 

0.60 βάθος * 0.85 ύψος  

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  10.6. 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32 ΄΄ ΤΥΠΟΥ 

TFT-LCD  

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

Αριθμός μονάδων 7 

ΤΕΜ 

ΝΑΙ   

Πρόκειται για έγχρωμη 

τηλεόραση τεχνολογίας TFT-LCD 

με επίπεδη οθόνη 32 ¨¨. 

Θα έχει φόρμα 16:9 και 

ανάλυση εικόνας 1366Χ768. 

Ισχύς εξόδου ηχείων 2 Χ 10 W. 

Ψηφιακή είσοδος εικόνας και 

ήχου 

Συνδέσεις : 1 Component / 1 S-

Video / 2 Scart / 1 Composite 

/ 1 PC 

Θα είναι Ενεργειακής Κλάσης 

Α΄ . 

 

 ΝΑΙ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  10.7. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ  

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

Αριθμός μονάδων 18 

ΤΕΜ 

ΝΑΙ   

Πρόκειται για ηλεκτρικές 

κουζίνες στιβαρής κατασκευής 

λευκού χρώματος, και εύκολης 

και απλής χρήσης, τεσσάρων 

εστιών. 

 ΝΑΙ 

 

 

 

 

  



 

Θα έχει εμαγιέ βάση εστιών, με 

δύο εστίες κανονικές (η μία του 

καφέ) και δύο εστίες ταχείας 

θέρμανσης. 

 

Φούρνος κλασικός, με 

αντιστάσεις και γκριλ άνω και 

κάτω και δεν θα έχει αυτόματους 

ηλεκτρονικούς 

προγραμματισμούς. 

 

 

Θα φέρει αφαιρούμενο κάλυμα 

και αφαιρούμενη πόρτα 

φούρνου με διπλό κρύσταλλο. 

 

Θα έχει συρτάρι αποθήκευσης 

τροφίμων. 

 

Συνολικές διαστάσεις (μ) : 

Υ χ Π χ Β : 0,85 χ 0,60 χ 0,60 

Θα είναι Ενεργειακής Κλάσης 

Α΄ . 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΝΑΙ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ   10.8. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

TV 14 ¨  

 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

Αριθμός μονάδων 148 

ΤΕΜ 

ΝΑΙ   

Πρόκειται για μεταλλικό 

μηχανισμό ανάρτησης 

τηλεόρασης 14 ¨ επί τοίχου 

(βιδωτό) και θα φέρει αντίστοιχο 

ιμάντα σύσφιξης της συσκευής 

της TV. 

Το σημείο  της  ανάρτησης  θα  

υποδειχθεί  από  την  Υπηρεσία 

.Θα  είναι  αντοχής  και  θα  

 ΝΑΙ   



στερεωθεί  καλά  ώστε  να  φέρει  

την  συγκεκριμένη  συσκευή  

της ΤV Θα  έχουν  το  μικρότερο  

δυνατό  μήκος  από  τον  τοίχο 

ώστε  η τηλεόραση  να  είναι  

τοποθετημένη  με ασφάλεια . Η  

βάση  της τηλεόρασης  στο  

βραχίονα  θα  πρέπει να  έχει  

την  δυνατότητα μικρής  

περιστροφής με τερματικά. 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τις 
Φοιτητικές Κατοικίες Μονάδας Σάμου  του Πανεπιστημίου  
Αιγαίου . 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Α’ : ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ  

ΓΕΝΙΚΑ  

 

Τα έπιπλα  και  τα  λοιπά  είδη  εξοπλισμού  που  θα  παραδοθούν αφορούν στον  

εξοπλισμό  των  παρακάτω  χώρων : 

 

α) Φοιτητικό  δωμάτιο  

β) Κουζίνα   

γ) Καθιστικό – χώρος φαγητού  

δ) Χώροι πλυντηρίων  

ε)  Κυλικείο 

στ) Εστιατόριο 

 

Οι γενικές διαστάσεις των προαναφερόμενων χώρων φαίνονται στα σχέδια που 

παραδίδονται στους  διαγωνιζόμενους, και είναι με κλίμακα 1:20 και 1:50, κατά 

περίπτωση.  Οι  διαστάσεις  αυτές  προκύπτουν από  τα  κατασκευαστικά  σχέδια  του  

κτιρίου όπου βρίσκονται οι χώροι αυτοί.  Λόγω του ό,τι οι διαστάσεις που αναφέρονται 

στα σχέδια είναι γενικές, θα πρέπει να επαληθευτούν κατά το στάδιο της κατασκευής  

των επίπλων – όπου αυτή είναι απαραίτητη. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  

Τα  έπιπλα  πρέπει  να είναι  μεγάλης  αντοχής στους  κραδασμούς, στις  φθορές, σε  

κάθε  είδους φόρτιση  και  στα  χτυπήματα  (θα  παρέχονται  οι  αντίστοιχες  

πιστοποιήσεις). 

Τα  έπιπλα  πρέπει να είναι  άριστης  αισθητικής  εμφάνισης  και  απόλυτα  

εναρμονισμένα  αισθητικά  τόσο  μεταξύ  τους  όσο  και  με  το  χώρο  όπου  θα  

τοποθετηθούν. 

Οι  γωνίες  και  οι  ακμές  των  επίπλων, εφόσον  είναι  εκτεθειμένες  και  υπάρχει  

κίνδυνος  τραυματισμού  του  χρήστη, θα  πρέπει να είναι στρογγυλεμένες  με  ειδικά  

εξαρτήματα  -  κόμβους  ή συνεχόμενη «κουρμπαριστή» διατομή. 



Επίσης  όλα  τα  έπιπλα  θα  πρέπει  να  φέρουν  ειδικά  προστατευτικά εξαρτήματα  

ώστε  να  μην  τραυματίζεται  η  επικάλυψη  του  δαπέδου  στην  έδραση τους.  Αυτά  

τα  εξαρτήματα  θα  πρέπει  να  αντέχουν  στο  χρόνο και  στις  μετακινήσεις. 

Οι  ενώσεις  των  στοιχείων  του  κάθε  επίπλου θα  γίνονται  έτσι  ώστε  σε  περίπτωση  

φθοράς  κάποιου στοιχείου  κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσης  του,  να  μπορεί  να  

αντικαθίσταται εύκολα με ακριβώς όμοιό του.  Ο  υποψήφιος Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  

εξασφαλίσει  τη  δυνατότητα  διάθεσης  ανταλλακτικών και  εξαρτημάτων  όπου  

χρειάζονται  και  τη  δυνατότητα  τεχνικής  υποστήριξης. 

Οι  χρησιμοποιούμενες πρώτες  ύλες  και  ιδιαίτερα  οι κόλλες, τα βερνίκια και  τα 

χρώματα  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα  για  εσωτερικούς  χώρους (από πλευράς  

υγιεινής, ευφλεκτότητας  αερίων  κατά  την καύση κλπ) και  να παρέχονται  γι’ αυτό  οι  

αντίστοιχες  λεπτομερείς πιστοποιήσεις. 

 

ΣΥΡΤΑΡΙΑ 

Τα  συρτάρια  των κομοδίνων πρέπει να είναι κατασκευασμένα από  MDF – καπλαμά.  

Αυτά  θα  φέρουν  τα  βάρη  για  τη  χρήση  για την οποία  προορίζονται και θα  έχουν  

άψογη  και  εύκολη  λειτουργία.  Το μέτωπο  του  συρταριού  πρέπει να  βιδώνει  επάνω  

σε  όλο  το  δίσκο  και  όχι στις κάθετες  πλαϊνές  παρειές. 

Η  κίνηση  των  συρταριών  γίνεται  πάνω  σε  αθόρυβους  μεταλλικούς  οδηγούς  που 

θα επιτρέπουν  το  άνοιγμα  αλλά  και το  κλείσιμο  του  συρταριού  κατά  100%.  Οι  

οδηγοί  πρέπει να είναι  απόλυτα  ευθυγραμμισμένοι και  στηρίζονται  σταθερά  στις  

πλευρές  του  επίπλου. Οι  μηχανισμοί  των  συρταριών  πρέπει να έχουν  πιστοποίηση  

για  καλή  λειτουργία  για  τουλάχιστον  50.000  φορές. 

 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ  

Τα  υφάσματα  των  επίπλων (καρέκλα γραφείου-υποστρώματα)  θα  πρέπει να είναι  

από άκαυστο και αλέκιαστο  υλικό.  Τα υφάσματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  

πρέπει  να  είναι  υψηλών  απαιτήσεων  να  αντέχουν  στη  βαριά  χρήση, στο σκώρο, να  

μην  ξεθωριάζουν στο  φως  ή με  το  πλύσιμο,  να  μην χνουδιάζουν, να  μην τρίβονται, 

να  αντέχουν στο  καθάρισμα  με  τα  κοινά  προϊόντα  καθαρισμού, οι  ραφές  τους  να  

είναι  ίσιες,  τα  κολλήματα  τους  να  είναι  μεγάλης  αντοχής και  να  μην  φαίνονται 

ενώ πρέπει να  αντέχουν  σε υψηλές  θερμοκρασίες και στην υγρασία.  Όπου απαιτείται 

πρέπει να παρέχονται  οι  αντίστοιχες  πιστοποιήσεις.  Τα  υφάσματα  αυτά  θα  πρέπει  

να  έχουν  υποστεί  αντιπυρική επεξεργασία  και  να  αυτοσβέννονται.  

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   

Οι  διαστάσεις  των  επίπλων  αναφέρονται στις  αναλυτικές προδιαγραφές.  

Σε  κάθε  περίπτωση  οι  ακριβείς  διαστάσεις  των  ειδών  που  προσφέρονται  πρέπει  

να  αναφέρονται  αναλυτικά και με σαφήνεια  στην  προσφορά, απαίτηση που πρέπει 

να απαντηθεί για όλα  τα  είδη. 

 

 



ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι  διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να αναφέρουν  τα  συγκεκριμένα  χρώματα  που  

προτείνουν  για  τα  επιμέρους  είδη  και  να  επισυνάπτουν  πλήρες  σχετικό  

χρωματολόγιο,  βάσει του οποίου  η Υπηρεσία  διατηρεί το δικαίωμα  να  επιλέξει τις  

τελικές  αποχρώσεις πριν την παραγωγή των ειδών  και αφού  εξετάσει τα  αντίστοιχα 

δείγματα. 

 

ΒΑΦΗ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΣΚΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ  

Η  βαφή  των  μεταλλικών  στοιχείων  όπου  γίνεται  πρέπει να είναι: Ηλεκτροστατική 

βαφή  φούρνου, ενώ πρέπει να προηγείται  φωσφάτωση  ή γαλβανισμός  εν θερμώ.  Η  

βαφή πρέπει να γίνεται με  πολυμερισμό  σε  φούρνο  θερμοκρασίας  200οC και  να 

χρησιμοποιούνται  χρώματα  πούδρας  τύπου  RALL. Το πάχος βαφής πρέπει να 

κυμαίνεται από 80 μέχρι 120  μικρά (μm).  Οι  μη  ορατές  επιφάνειες των  διατομών  

πρέπει να βερνικώνονται  με  ειδικό  βερνίκι  στην  περίπτωση  ηλεκτροστατικής  βαφής 

διατομών αλουμινίου. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν στις υποδειχθείσες 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να εγκατασταθούν και συναρμολογηθούν 

από τον/ους Ανάδοχο/ους,  χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.     

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  ΕΙΔΗ  

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Όλα τα ηλεκτρικά είδη θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία 

προορίζονται, να τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας (όπως οδηγία ΕΝ 

60335-2-6 του ΕΛΟΤ) και να έχουν τη σήμανση CE ενώ η παραγωγή τους να 

καλύπτεται από πιστοποίηση ISO σειράς 9001:2000.  Τα ηλεκτρικά αυτά είδη θα 

πρέπει να καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για μια 

διετία (2 έτη) από την παράδοσή τους. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 

χορηγεί βεβαίωση για τους συγκεκριμένους κανονισμούς, για την σήμανση CE, για την 

διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών για τουλάχιστον μία δεκαετία και για την 

λειτουργία τεχνικών υπηρεσιών με δυνατότητα επισκευής των ειδών σε περίπτωση 

βλάβης. 

Η βεβαίωση αυτή θα χορηγείται ανεξάρτητα από τυχόν αντίστοιχη βεβαίωση του 

κατασκευαστή (αν δεν είναι ο ίδιος με τον υποψήφιο Ανάδοχο) και επιπρόσθετα αυτής.  

 

 

 

 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ : ΥΦΑΣΜΑΤΑ  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Τα είδη από ύφασμα περιλαμβάνουν κουρτίνες με τις αντίστοιχες κουρτινόβεργες όπως 

αυτά περιγράφονται αναλυτικά, στους αντίστοιχους πίνακες. 

 

Οι τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των υφασμάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνες 

με την περιγραφή του αντίστοιχου επιμέρους κωδικού, σε όσα είδη αναφέρεται, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ», τεύχος Α’, 

έκδοση 3η, του τέως Υπουργείου Εμπορίου. 

 

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ  

Οι κουρτίνες που θα κατασκευασθούν αφορούν:  Μπαλκονόπορτα δωματίου με 

διαστάσεις 1.50μ. χ 2.50μ.. Οι κουρτίνες για τις συγκεκριμένες πόρτες πρέπει να 

διαθέτουν τιράντες (βλέπε αναλυτικές προδιαγραφές). 

Οι προαναφερόμενες διαστάσεις αναφέρονται στα κατασκευαστικά σχέδια του κτιρίου. 

Οι ακριβείς διαστάσεις των κουρτινών και οι λεπτομέρειες των ανοιγμάτων θα πρέπει να 

επαληθευτούν κατά το στάδιο κατασκευής τους με επιτόπιες μετρήσεις, ώστε να 

προσδιορισθούν ακριβώς και τα κατάλληλα εξαρτήματα ανάρτησης και λειτουργίας 

τους. 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι κουρτίνες που θα προσφερθούν θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις για τα 

συγκεκριμένα ανοίγματα.  Το πλάτος κάθε κουρτίνας θα πρέπει να είναι 1,5 φορά 

μεγαλύτερο του πλάτους του ανοίγματος.  Τα μήκη των κουρτινών (για τα οποία θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης το εκατοστό) θα περιλαμβάνουν τα 

μήκη των κάτω και επάνω στριφωμάτων με τα αντίστοιχα γυρίσματα τους καθώς και τα 

μήκη των τιραντών για την ανάρτηση. Ο Ανάδοχος κατά την τοποθέτηση θα φέρει 

ακέραια την ευθύνη για τις διαστάσεις των κουρτινών, τον τρόπο που θα λειτουργήσουν 

και θα τοποθετηθούν, καθώς και την εναρμόνιση τους με την υπόλοιπη επίπλωση των 

χώρων (όσον αφορά στις διαστάσεις και στη λειτουργία). 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Στην Τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει απαραίτητα να 

προσκομίσουν δείγματα, για όλα τα υφάσματα που θα προταθούν ή prospectus καθώς 

και τις προδιαγραφές του εργοστασίου παράγωγης για κάθε ύφασμα ή υλικό που θα 

χρησιμοποιηθεί στις κουρτίνες έτσι ώστε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού να 

μπορεί να εκτιμήσει την ποιότητα και τις ιδιότητες των προσφερόμενων ειδών. 

 

 

 



ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι χρωματισμοί γενικά δεν θα είναι δεσμευτικοί κατά τον διαγωνισμό δεδομένου ότι οι 

τελικές αποχρώσεις θα επιλέγουν από την Υπηρεσία βάσει χρωματολογίου που θα 

προσκομίσει υποχρεωτικά ο υποψήφιος Ανάδοχος, με την προϋπόθεση να υπάρχει ο 

κατάλληλος χρωματισμός που να δένει με τα ήδη υπάρχοντα χρώματα στον χώρο. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Τα υφάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής σε βαρεία 

χρήση (380γρ/μ), να είναι ανεξίτηλα, να αντέχουν στον σκόρο, να μην ξεθωριάζουν στο 

φως, να μην χνουδιάζουν, να μην ξεχειλώνουν και να μην αλλάζουν διαστάσεις στο 

πλύσιμο ενώ θα πρέπει να αντέχουν πολλά πλυσίματα.  Όλα τα υφάσματα που θα 

χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο χώρο, πρέπει να ταιριάζουν αισθητικά μεταξύ τους. 

Κάθε ύφασμα θα πρέπει να έχει υποστεί αντιπυρική επεξεργασία, ώστε να έχει την 

ιδιότητα του αυτοσβεννόμενου, να καίγεται χωρίς φλόγα και να σβήνει όταν 

απομακρύνεται ή εξουδετερώνεται η εστία της φωτιάς.  Οι ραφές θα πρέπει να είναι 

ίσιες ενώ όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα στριφώματα να έχουν γίνει με ειδική 

μηχανή (στριφώματος).  Οι ραφές πρέπει να είναι ανοιγμένες. Όπου απαιτείται να 

κοπούν ούγιες θα πρέπει να «περαστούν» με κοπτοράπτη. 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

Οι κουρτίνες πρέπει να παραδοθούν έτοιμες για τοποθέτηση. θα τοποθετηθούν δε, από 

τον Ανάδοχο στα ανοίγματα για τα οποία προορίζονται. 

Τα κουρτινόξυλα θα τοποθετηθούν επίσης από τον Ανάδοχο.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να μετρήσει τα ανοίγματα και σύμφωνα μ’ αυτά να ράψει και να τοποθετήσει, με όλους 

τους κατάλληλους μηχανισμούς, τα εξαρτήματα και τις οπές, τις κουρτίνες. 

Ολοι οι μηχανισμοί μετά την τοποθέτησή τους, πρέπει να λειτουργούν άψογα, εύκολα 

και αθόρυβα.  Θα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής στον χρόνο και στη χρήση.  Θα 

πρέπει να έχουν δε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την άψογη λειτουργία τους και 

να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίες για διάστημα 18 μηνών 

τουλάχιστον. 

Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα έξοδα μεταφοράς και 

τοποθέτησης των κουρτινών. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος πριν ξεκινήσει τις εργασίες του, υποχρεούται να επισκεφθεί μετά από 

σχετική συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου, τα κτίρια και τους 

χώρους οι οποίοι πρόκειται να εξοπλιστούν.  Αφού λάβει γνώση για την αισθητική και 

το ύφος των χώρων, τις διαστάσεις των χώρων αλλά και τις επιμέρους διαστάσεις (π.χ. 

των ανοιγμάτων) καθώς και για κάθε απαίτηση και δυσχέρεια που ίσως αφορά στην 

κατασκευή, τοποθέτηση, λειτουργία και μεταφορά των κουρτινών, είναι πλέον απόλυτα 

υπεύθυνος για την τελική εικόνα των κουρτινών όταν αυτές θα έχουν τοποθετηθεί.  



     
  

ΑΡΘΡΟ 3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του κατασκευαστικού 

οίκου που θα αναφέρει την ύπαρξη όλων των ανταλλακτικών των ειδών. Συγκεκριμένα 

πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις που ισχύουν για τις παρακάτω εγγυήσεις: 

 

α/α Είδος Χρόνος εγγύησης 

 

1.  

Ανταλλακτικά για όλα τα 

είδη (ηλεκτρικά και 

κρεβάτια, καρέκλες, 

κομοδίνα, ιατρικός 

εξοπλισμός)  

 

Τουλάχιστον 

Δέκα (10) έτη 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει επίσης να προσκομίσουν βεβαίωση του 

κατασκευαστικού οίκου που θα αναφέρει την εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών. 

Συγκεκριμένα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις που ισχύουν για τις παρακάτω 

εγγυήσεις, για τα κυριότερα είδη: 

 

α/α Είδος Χρόνος εγγύησης 

1. Κρεβάτια – καρέκλες – 

Τραπέζια-κομοδίνα 

Ιατρικός Εξοπλισμός 

Πέντε (5) 

έτη 

2. Στρώματα Τρία (3) έτη 

3.  Ηλεκτρικά είδη Δύο (2) έτη 

  

Πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου ότι 

θα μπορεί να επεμβαίνει για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα 

παρουσιαστούν εντός μιας εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά τον 

χρόνο της εγγύησης με δική του δαπάνη, είτε μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης με 

δαπάνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να μπορούν να εγγυηθούν την καλή λειτουργία των 

ειδών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική τους παραλαβή και χωρίς κανένα 

επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος 

Ανάδοχος προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά υπόψη 

κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. 

 
Όλα τα είδη του διαγωνισμού πρέπει να καλύπτονται από ελάχιστη εγγύηση καλής 

λειτουργίας.  Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : 



1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους προς προμήθεια είδους που 

θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας. 

2. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, γενικά. 

3. Για την εφαρμογή των παραπάνω ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί καθ ΄ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, το οποίο θα 

αναφέρεται στην προσφορά του και του οποίου η πληρότητα θα αξιολογηθεί. 

4. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των 

παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης 

καλής λειτουργίας. 

5. Ο/οι υποψήφιος/οι Ανάδοχος/ους οφείλει/ουν επίσης να τεκμηριώσει/ουν πώς θα 

εκπληρώσει/ουν τις συμβατικές του/τους υποχρεώσεις. Έτσι οφείλει/ουν να 

δηλώσει/ουν τον τρόπο υποστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και 

κατά την διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας. 

6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με όλα τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, prospectus και καταλόγους με χώρους που έχουν 

εξοπλισθεί από την κάθε εταιρεία με τα συγκεκριμένα προσφερόμενα είδη. Επίσης, 

οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δείγματα εφόσον τους 

ζητηθούν. 

 

Σε περίπτωση που ο/οι υποψήφιος/οι Ανάδοχος/ους θα χρησιμοποιήσει/ουν για την 

τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους 

αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει/ουν να το 

δηλώσει/ουν, καθώς επίσης να προσκομίσουν επιστολή των τρίτων στην οποία θα 

δεσμεύεται/ουν ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ) 
 

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη 

σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της 

αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού τους πίνακες συμπληρωμένους και με πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω 

παραπομπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 

αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης μιας προδιαγραφής και η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού κατά την κρίση της μπορεί να τη δεχθεί ή όχι. 

 

Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πίνακων των 

τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες 

προδιαγραφών με τη λέξη ΝΑΙ στη στήλη «Απαίτηση». Αν δεν ικανοποιούνται τα 

κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 



Ειδικότερα, η στήλη (Απάντηση) των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους 

υποψήφιους με τη λέξη «ΝΑΙ» εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση 

προσφέρεται ή αναλαμβάνεται απ΄ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμπληρωθεί με 

την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ». 

 

Τέλος, στη στήλη (Παραπομπή) γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα των 

επισυναπτομένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν 

ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης (Απαίτηση). Οι παραπομπές στα 

εγχειρίδια θα γίνονται με την μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται 

στους πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ. Οι ίδιοι 

κωδικοί αριθμοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυπίες τμημάτων τους, αν 

είναι ογκώδη.  

 

Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα ή δημοσιεύματα θα 

περιέχονται το καθένα ξεχωριστά σε δικό του αριθμημένο με κωδικό παράρτημα, θα 

πρέπει να υπάρχει αναλυτικό ευρετήριο των κωδικών των παραρτημάτων και των 

παραπομπών. Αν υπάρχει ασάφεια ή αοριστία, ερμηνεύεται σε βάρος του υποψηφίου. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δεν υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό 

έγγραφο αν η παραπομπή που υπάρχει είναι λανθασμένη. 

 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν μαζί με την προσφορά τους 

συμπληρωμένους πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών και σε μαγνητικό μέσο, το 

οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Σε 

περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της τεχνικής προσφοράς ή των 

πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποβληθούν σε μαγνητικό μέσο με 

εκείνους της τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει 

την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

 

 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παρακάτω αναφερόμενες στους 

επισυναπτόμενους πίνακες υποχρεώσεις δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 
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