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ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒΑΔΧΝ (Γ3)
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οκδιιέκα: Έκαξ (1) Πίκαηαξ Τθζηχκ
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ΘΕΜΑ : Πνμιήεεζεξ - οιαάζεζξ
ΥΕΣ

: Οζ οπ’ Ανζει. 254&255/2018 ΠΒΚ Commitments
1. Έπμκηαξ θάαεζ οπυρδ :
α. Σζξ δζαηάλεζξ ημο ΝΓ 721/70 «Πενί Οζημκμιζηήξ Μενίικδξ ηαζ Λμβζζηζημφ

ηςκ ΔΓ».
α. Σζξ δζαηάλεζξ ημο Ν.4412/16 «Γδιυζζεξ οιαάζεζξ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ
ηαζ Τπδνεζζχκ».
β. Σμ ζπεηζηυ ιε ημ μπμίμ απμθαζίζηδηε δ ακάθδρδ ηδξ οπμπνέςζδξ ζε
αάνμξ Π/Τ ΠΒΚ.
δ. Φ.830/56/999997/.5711/18-10-17/ΓΔ/ΓΟΗ/3α
απυ ηζξ Γζαδζηαζίεξ φκαρδξ Γδιμζίςκ οιαάζεςκ».

«Λυβμζ

Απμηθεζζιμφ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
ιεζμδμηζηή δζαδζηαζία απεοεείαξ ακάεεζδξ ιε θήρδ εκζθνάβζζηςκ πνμζθμνχκ (ζε
ηθεζζηυ θάηεθμ), πμο αθμνά ζηδκ πνμιήεεζα επίπθςκ, υπςξ πενζβνάθμκηαζ ζημ
ζοκδιιέκμ πίκαηα οθζημφ. Πνμζθμνέξ βζα ιένμξ ηςκ οπυ πνμιήεεζα οθζηχκ βίκμκηαζ
δεηηέξ. Οζ ηζιέξ ηδξ πνμζθμνάξ εα πνέπεζ κα ακαθένμκηαζ λεπςνζζηά βζα ηάεε οθζηυ.
Κνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ, ηςκ οθζηχκ πμο εα ηνζεμφκ ηαηάθθδθα απυ επζηνμπή ημο
ΠΒΚ, μνίγεηαζ δ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά αάζεζ ηζιήξ βζα
ηάεε είδμξ πςνζζηά, πνμτπμθμβζζιμφ δέηα πζθζάδςκ δέηα επηά εονχ (10.017,00 €)
πςνίξ ΦΠΑ.
2. Καηαθδηηζηή διενμιδκία ηαηάεεζδξ ή απμζημθήξ ηςκ πνμζθμνχκ μνίγεηαζ
δ Παναζηεοή 31 Αοβμφζημο 2018 ηαζ χνα 12:00 ζηα βναθεία ηδξ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/Γκζδξ
Πνμιδεεζχκ & οιαάζεςκ.
3. Ζιενμιδκία απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ ηδξ δζαδζηαζίαξ μνίγεηαζ δ
Γεοηένα 03 επηειανίμο 2018, ζηδκ Αίεμοζα Γζαβςκζζιχκ ζημ Γζμζηδηήνζμ ημο Πεδίμο
Βμθήξ Κνήηδξ ημ μπμίμ ανίζηεηαζ εκηυξ ημο ζηναημπέδμο ηδξ 115 ΠΜ (Αηνςηήνζ,
Υακίςκ, Κνήηδξ), εκχπζμκ ηδξ ανιυδζαξ επζηνμπήξ.

-24. Ζ πνμηήνολδ εα ακανηδεεί ζηδκ δθεηηνμκζηή ζεθίδα www.namfi.gr/
procurement-announcements, ζηδκ δθεηηνμκζηή πθαηθυνια ημο ΚΖΜΓΖ ηαζ ζημκ
ημπζηυ ηφπμ ηδξ Κνήηδξ.
5. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μ πνμιδεεοηήξ πμο εα επζθεβεί απυ ηδκ δζαδζηαζία
μθείθεζ κα πνμζημιίζεζ πνμ ηδξ οπμβναθήξ ηδξ ζφιααζδξ ζφιθςκα ιε ημ (δ) ζπεηζηυ:
α. Πζζημπμζδηζηυ θμνμθμβζηήξ εκδιενυηδηαξ.
α. Βεααίςζδ αζθαθζζηζηήξ εκδιενυηδηαξ.
β.

Απυζπαζια πμζκζημφ ιδηνχμο ημο δζαπεζνζζηή ηδξ επζπείνδζδξ.

6. Υεζνζζηήξ εέιαημξ Σιδιαηάνπδξ Πνμιδεεζχκ, ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ(Γ3)/ΣΠ
Μ.Τ. Λακηγάηδξ Ακηχκζμξ, ηδθ. 2821026775.

Αηνζαέξ Ακηίβναθμ

Σαλίανπμξ Κθεάκεδξ Καναηζίκ
Γζμζηδηήξ

Μ.Τ. Λακηγάηδξ Ακηχκζμξ
Σιδιαηάνπδξ Πνμιδεεζχκ
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ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ
Γ΄ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ
Υακζά, 18 Μασ 18
ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΟΤ

Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΚΧΓΗΚΟ ΑΓΑΘΟΤ/
ΤΠΖΡΔΗΑ (CPV)

Μ.Μ.

ΠΟ.

1.

Γναθείμ

39121100-7

ΣΔΜ

2

2.

Κανέηθα βναθείμο

39111100-4

ΣΔΜ

3

3.

Κανέηθα επζζηέπημο

39111000-4

ΣΔΜ

4

4.

ονηανζένα

39130000-2

ΣΔΜ

2

5.

Σναπέγζ επζζηεπηχκ
Κανέηθεξ βναθείμο (ηνμπήθαηεξ ιε
ιπνάηζα)
Κανέηθα βναθείμο

39121200-8

ΣΔΜ

1

39110000-6

ΣΔΜ

2

39112000-0

ΣΔΜ

3

ΣΔΜ

1

39121000-6

ΣΔΜ

10

39110000-6

ΣΔΜ

70

39121000-6

ΣΔΜ

10

39136000-4

ΣΔΜ

10

30192000-1
31521100-5

ΣΔΜ
ΣΔΜ

1
1

39121200-8

ΣΔΜ

2

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Κάεζζια ενβαζίαξ(ΓΑ)
ΣΡΑΠΔΕΗΑ ΓΗΑΣΑΔΧΝ
1,20Υ0,80Υ0,80 ΤΦΟ, ΠΟΤ ΘΑ
ΑΠΟΣΔΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ
ΚΑΠΑΚΗ ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ
ΘΑΛΑΖ ΠΑΥΟΤ 1,90cm ΚΑΗ
Ζ ΒΑΖ ΑΠΟ ΜΑΗΦ ΞΤΛΗΑ
ΠΔΤΚΖ ΓΗΑΣΟΜΖ 0,70Υ0,70.
ΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΑ ΘΑ
ΠΑΡΑΓΟΘΟΤΝ
ΛΟΤΣΡΑΡΗΜΔΝΑ.
ΚΑΡΔΚΛΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΑΠΟ
ΜΑΗΦ ΞΤΛΔΗΑ ΜΔ ΠΛΔΚΣΟ
ΚΑΘΗΜΑ ΦΑΘΑ.
ΣΡΑΠΔΕΗΑ ΓΗΑΣΑΔΧΝ
2,40Υ1,00Υ0,80 ΤΦΟ, ΠΟΤ ΘΑ
ΑΠΟΣΔΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ
ΚΑΠΑΚΗ M.D.F. ΠΑΥΟΤ 1,90cm
ΚΑΗ Ζ ΒΑΖ ΑΠΟ ΜΑΗΦ ΞΤΛΗΑ
ΠΔΤΚΖ ΓΗΑΣΟΜΖ
0,70Υ0,70.ΣΑ ΠΟΓΗΑ ΚΑΗ
ΣΡΑΒΔΡΔ 0,25Υ,012cm ,ΟΠΟΤ
ΟΗ ΔΝΧΔΗ ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΜΔ
ΣΤΠΟΤ ΜΟΡΟ. ΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΑ
ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΘΟΤΝ
ΛΟΤΣΡΑΡΗΜΔΝΑ.
ΚΡΔΜΑΣΡΑ ΓΑΠΔΓΟΤ
(ΚΑΛΟΓΔΡΟ). ΤΛΗΚΟ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΣΑΛΛΟ ΜΔ
ΞΤΛΟ, ΔΞΗ ΘΔΔΧΝ ΜΔ
ΤΠΟΓΟΥΖ ΣΖΡΗΞΖ
ΟΜΠΡΔΛΧΝ.
Γναθείμ (Ρ6)
Δπζηναπέγζμ πμνηαηίθ
Γηζζέ silver line 100x800x1.10H
(Χξ ηεπκζηή πενζβναθή)

15981310-4
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16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

Βζαθζμεήηδ 0,80Υ0,40Υ2,00Ζ
Πυνηεξ έςξ 80cm ( Χξ ηεπκζηή
πενζβναθή)
Σνμπήθαημ ηάεζζια ενβαζίαξ ( Χξ
ηεπκζηή πενζβναθή)
ονηανζένα ηνμπήθαηδ 3
ζονηανζχκ + 1 ζονηάνζ
ιμθοαμεήηδ ( Χξ ηεπκζηή
πενζβναθή)
Σναπέγζ ζοκεδνζάζεςκ
Ζ
2,40π1,20π0,73
( Χξ ηεπκζηή πενζβναθή)
Έπζπθμ αζαθζμεήηδ
Ζ
0,80Υ0,40Υ0,80 . Με πυνηεξ (Χξ
ηεπκζηή πενζβναθή)
Έπζπθμ αζαθζμεήηδ
Ζ
0,80Υ0,40Υ0,80 Ακμζηηή (Χξ
ηεπκζηή πενζβναθή)
Σναπεγάηζ 90π60π38Ζ (Χξ
ηεπκζηή πενζβναθή)
Σναπεγάηζ 60Υ60Υ38Ζ (Χξ
ηεπκζηή πενζβναθή)

39122000-3

ΣΔΜ

2

39111100-4

ΣΔΜ

2

39130000-2

ΣΔΜ

2

ΣΔΜ

4

ΣΔΜ

2

ΣΔΜ

1

39121200-8

ΣΔΜ

2

39121200-8

ΣΔΜ

2

39121200-8

39122000-3

39122000-3

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΠΙΠΛΩΝ
1.

ΚΑΘΗΜΑ ΔΡΓΑΗΑ

Γεκζηή Πενζβναθή:
Κάεζζια ενβαζίαξ ιε αναπίμκεξ ηαζ ρδθή πθάηδ, πενζζηνεθυιεκμ ζε άλμκα,
ηνμπήθαημ, ιε ιεηααθδηυ φρμξ έδναξ (ακορμφιεκμ)
Γζαζηάζεζξ:
Οθζηυ φρμξ απυ ημ δάπεδμ: 0,90 – 1,10 m (+_ 0,05 m), μθζηυ φρμξ έδναξ απυ δάπεδμ:
0,42 – 0,52 m (+_ 0,05 m), δζαζηάζεζξ έδναξ: 0,55 * 0,55 m (+_ 0,05 m), δζαζηάζεζξ
πθάηδξ πεν. 0,75 * 0,55 m (+_ 0,05 m).
Καηαζηεοαζηζηά - πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά
Βάζδ 5αηηζκςηή ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ποημπνεζζανζζηυ αθμοιίκζμ ή δζαιμνθςιέκδ
θαιανίκα, εθμδζαζιέκδ ιε πέκηε δζπθμφξ (δίδοιμοξ) ηνμπμφξ ηφθζζδξ απυ εκζζποιέκμ
πμθοαιίδζμ ιε ιεηαθθζημφξ πφνμοξ οπμδμπήξ πμο εα αζθαθίγμοκ ζηζξ ηαηάθθδθεξ
οπμδμπέξ ηδξ αάζδξ ζηήνζλδξ ημο ηαείζιαημξ βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακμιή αάνμοξ ιε
εββφδζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ. ηδκ οπμδμπή ηδξ ηνμπήθαηδξ αάζδξ κα πνμζανιυγεηαζ
ιε ζφζθζλδ ημθχκα ζηήνζλδξ ιεηαθθζηή ιε αοημθενυιεκμ αιμνηζζέν, ημ μπμίμ κα δίδεζ
δοκαηυηδηα νφειζζδξ φρμοξ.
Έδνα ηαζ πθάηδ , ηςκ μπμίςκ ηα εζςηενζηά ηεθφθδ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα 100 %
απυ ηαηάθθδθμ οθζηυ , απυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ εκζζποιέκμ ιε κεονχζεζξ ζημ
εζςηενζηυ, ιε ακαημιζηέξ ηαιπφθεξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ενβμκμιίαξ,
επεκδοιέκα απυ ηεπκμδενια ιαφνμ, αναδφηαοζημ, ελαζνεηζηήξ ακημπήξ ζημ θςξ ηαζ
ζηδκ ηνζαή, αθμφ εα ημπμεεηδεεί πνμδβμοιέκςξ ιαθαηή δζμβημφιεκδ, πμθομονεεάκδ
ή άθθμ ηαηάθθδθμ οθζηυ πμο εα ποηεοεεζ ζε εζδζηά ηαθμφπζα βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ
απαναίηδηςκ ηαιπφθχκ βζα ηδκ ενβμκμιζηή επζθάκεζα, ποηκυηδηαξ βζα ηδκ έδνα 30

-5kg/m3 ηαζ πάπμοξ 50 mm, εκχ βζα ηδκ πθάηδ 25 kg/m3 ηαζ πάπμοξ 40 mm .Δίκαζ
επζεοιδηυ ημ οθζηυ πθήνςζδξ κα πενζέπεζ εκζζποηζημφξ ιδπακζζιμφξ βζα ιεβάθδ
ακημπή ζηζξ θμνηίζεζξ ηαζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ.
Βναπίμκεξ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ζςθήκα ορδθήξ ακημπήξ, εα πνμζανιυγμκηαζ ζημ
ηάης ιένμξ ημο ηαείζιαημξ ηαζ ζηδκ πθάηδ, εκχ ζημ πάκς ιένμξ ημοξ κα αζδχκεηαζ
ηαθφπηνα απυ πμθοπνμποθέκζμ ή ηεπκμδενια ζε ιαφνμ πνχια. ε ηάεε πενίπηςζδ
ημ οθζηυ εα πνέπεζ κα είκαζ ορδθήξ ακημπήξ, αζζεδηζηήξ ηαζ δζάνηεζαξ ζε πνήζδ.
Όθα ηα ιεηαθθζηά ιένδ κα είκαζ ααιιέκα ή επζκζηεθςιέκα ηαζ κα είκαζ ειθακή ή
επζηαθοιιέκα ιε πθαζηζηυ βζα θυβμοξ πνμζηαζίαξ, άκεζδξ ηαζ αζζεδηζηήξ. Γζα ηα επί
ιένμοξ ζοζηαηζηά ζημζπεία ημο ηαείζιαημξ (οθζηά οπμαάζεςκ, ζηνχιαημξ, επέκδοζδξ
ηθπ.) εα ακαθένμκηαζ μζ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ (EN, DIN, BS) ζοιιυνθςζήξ ημοξ ηαζ
ηα δζαεέζζια ζημζπεία ενβαζηδνζαηχκ δμηζιχκ. Ζ εθάπζζηδ ακημπή ημο ζοζηήιαημξ κα
είκαζ 5.000 Ν (500 Kg). Να πανέπεηαζ εββφδζδ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή βζα ημοθάπζζημκ
πέκηε (5) έηδ.
2.

ΚΑΘΗΜΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ

Γεκζηή Πενζβναθή:
Aκαημιζηυ ηάεζζια ηαηάθθδθμ βζα πμθφςνδ πνήζδ.
Γζαζηάζεζξ:
Οθζηυ φρμξ απυ ημ δάπεδμ: ημοθάπζζημκ 0,80 m
Οθζηυ φρμξ έδναξ απυ δάπεδμ: 0,45 m (+_ 0,05 m)
Γζαζηάζεζξ έδναξ: ημοθάπζζημκ 0.50 * 0.40 m
Γζαζηάζεζξ πθάηδξ πεν.: ημοθάπζζημκ 0.50 * 0.40 m
Καηαζηεοαζηζηά - πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά
Ο ζηεθεηυξ ηδξ αάζδξ ημο ηαείζιαημξ κα είκαζ ιεηαθθζηυξ, ααιιέκμξ ή
επζκζηεθςιέκμξ. Ζ εθάπζζηδ ακημπή ημο ζοζηήιαημξ κα είκαζ 5.000 Ν (500 Kg). Έδνα
ηαζ πθάηδ, ηςκ μπμίςκ ηα εζςηενζηά ηεθφθδ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα 100 % απυ
ηαηάθθδθμ οθζηυ, απυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ εκζζποιέκμ ιε κεονχζεζξ ζημ εζςηενζηυ, ιε
ακαημιζηέξ ηαιπφθεξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ενβμκμιίαξ, επεκδοιέκα απυ
ηεπκυδενια ιαφνμ, αναδφηαοζημ, ελαζνεηζηήξ ακημπήξ ζημ θςξ ηαζ ζηδκ ηνζαή, αθμφ
εα ημπμεεηδεεί πνμδβμοιέκςξ ιαθαηή δζμβημφιεκδ, πμθομονεεάκδ ή άθθμ ηαηάθθδθμ
οθζηυ πμο εα ποηεοεεί ζε εζδζηά ηαθμφπζα βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ απαναίηδηςκ
ηαιποθχκ βζα ηδκ ενβμκμιζηή επζθάκεζα ποηκυηδηαξ βζα ηδκ έδνα 30 kg/m3 ηαζ
πάπμοξ 50 mm εκχ βζα ηδκ πθάηδ 25 kg/m3 ηαζ πάπμοξ 40 mm .Δίκαζ επζεοιδηυ ημ
οθζηυ πθήνςζδξ κα πενζέπεζ εκζζποηζημφξ ιδπακζζιμφξ βζα ιεβάθδ ακημπή ζηζξ
θμνηίζεζξ ηαζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ.
Βναπίμκεξ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ιεηαθθζηυ ζςθήκα ορδθήξ ακημπήξ, εα
πνμζανιυγμκηαζ ζημ ηάης ιένμξ ημο ηαείζιαημξ ηαζ ζηδκ πθάηδ, εκχ ζημ πάκς ιένμξ
ημοξ κα αζδχκεηαζ ηαθφπηνα απυ πμθοπνμποθέκζμ ή ηεπκυδενια ζε ιαφνμ πνχια. ε
ηάεε πενίπηςζδ ημ οθζηυ εα πνέπεζ κα είκαζ ορδθήξ ακημπήξ, αζζεδηζηήξ ηαζ δζάνηεζαξ
ζε πνήζδ.
Όθα ηα ιεηαθθζηά ιένδ κα είκαζ ααιιέκα ή επζκζηεθςιέκα ηαζ κα είκαζ ειθακή ή
επζηαθοιιέκα ιε πθαζηζηυ βζα θυβμοξ πνμζηαζίαξ, άκεζδξ ηαζ αζζεδηζηήξ. Γζα ηα επί
ιένμοξ ζοζηαηζηά ζημζπεία ημο ηαείζιαημξ (οθζηά οπμαάζεςκ, ζηνχιαημξ, επέκδοζδξ

-6ηθπ.) εα ακαθένμκηαζ μζ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ (EN, DIN, BS) ζοιιυνθςζήξ ημοξ ηαζ
ηα δζαεέζζια ζημζπεία ενβαζηδνζαηχκ δμηζιχκ.
Ζ εθάπζζηδ ακημπή ημο ζοζηήιαημξ κα είκαζ 5.000 Ν (500 Kg).
Να πανέπεηαζ εββφδζδ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή βζα ημοθάπζζημκ πέκηε (5) έηδ.
3.

ΓΡΑΦΔΗΟ

Γεκζηή Πενζβναθή:
Γναθείμ ενβαζίαξ ηαηάθθδθμ βζα πμθφςνδ πνήζδ, πνχιαημξ ηανοδζά ακμζπηή βζα ηδκ
επζθάκεζα ενβαζίαξ ηαζ ακεναηί βζα ηδκ πμδζά ηδξ αάζδξ.
Γζαζηάζεζξ:
Γζαζηάζεζξ επζθάκεζαξ ενβαζίαξ: 1,80 x 0,90 m (+_ 0,05 m)
Ύρμξ: 0,75 m (+_ 0,05 m)
Καηαζηεοαζηζηά - πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά
Ζ επζθάκεζα ενβαζίαξ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ιμνζμζακίδα ηνζχκ ζηνχζεςκ
αιθίπθεονα ενβμζηαζζαηά ιε ιεθαιίκδ ή ηαπθαιά ζαβνέ – ιαη, ιμκυπνςιδ ή
απμιίιδζδ ηαπθαιά. Ζ ποηκυηδηα ηδξ ιμνζμζακίδαξ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 620 kg/m3
ηαζ ημ εθάπζζημ αάνμξ ηδξ ιεθαιίκδξ 100 gr/m2. Ζ επεκδοιέκδ ιμνζμζακίδα εα πνέπεζ
κα παναηηδνίγεηαζ απυ πμθφ παιδθά πμζμζηά έηθοζδξ θμνιαθδεΰδδξ (ιζηνυηενα απυ
8 mg / 100gr), υπςξ εα αεααζχκεηαζ ιε ζπεηζηυ πζζημπμζδηζηυ. Σμ πάπμξ ηδξ
ιμνζμζακίδαξ εα πνέπεζ κα είκαζ 25 – 35mm. ηα ειθακή ζυημνα ζοβημθθάηαζ εκ
εενιχ νέθζ απυ PVC, ίδζαξ απυπνςζδξ ιε ηδ ιεθαιίκδ, πάπμοξ 3 mm ηαζ ιε
ζηνμββοθειέκεξ αηιέξ. Ζ επζθάκεζα ενβαζίαξ κα δζαεέηεζ ιζηνή εονίδα βζα ηδ δζέθεοζδ
ηαθςδίςκ. Ζ πμδζά ημο βναθείμο κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ιμνζμζακίδα,
αιθίπθεονα επεκδοιέκδ ενβμζηαζζαηά ιε ιεθαιίκδ ζαβνέ – ιαη, ιμκυπνςιδ (βηνί ή
ακεναηί) ή απμιίιδζδ ηαπθαιά. Σα ηαηαζηεοαζηζηά ηαζ πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ
ιμνζμζακίδαξ ηδξ πμδζάξ ημο βναθείμο ιέπνζ ηδκ ηεθζηή δζαιυνθςζδ κα είκαζ ίδζα ιε
αοηά ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ βναθείςκ αθθά ημ εθάπζζημ πάπμξ ηδξ κα είκαζ 18 mm.
Να πανέπεηαζ εββφδζδ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή βζα ημοθάπζζημκ δέηα (10) έηδ.
4.

ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ

Γεκζηή Πενζβναθή:
Σνμπήθαηδ ζονηανζένα ιε ιμθοαμεήηδ ηαζ 3 ζονηάνζα
Γζαζηάζεζξ:
0,43*0,60*0,60 m (+_ 0.05 m).
Καηαζηεοαζηζηά-πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά
Θα απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ηιήιαηα: ζχια ζονηανζέναξ, ιμθοαμεήηδ, ζονηάνζα,
ιεηχπεξ ζονηανζχκ ηαζ ιμθοαμεήηδξ, ηεκηνζηή ηθεζδανζά αζθαθείαξ, ηνμπμφξ

-7αζθαθείαξ, πυιμθα. Ζ ιμθοαμεήηδ ιε φρμξ πνμζχπμο πενίπμο 5 εη ηαζ ηα ηνία (3)
ζονηάνζα ιε φρμξ πνμζχπμο πενίπμο 15 εη. Σμ ζχια, πθασκά, πνυζςπμ ηαζ αάζδ
ηδξ ηνμπήθαηδξ ζονηανμεήηδξ, απυ ιμνζμζακίδα πάπμοξ 18 mm, ηνζχκ ζηνχζεςκ
επεκδεδοιέκδ αιθίπθεονα ιε
θζθι ιεθαιίκδξ πμζυηδηαξ Δ1 πνχιαημξ ακεναηί ηαζ ημ ηαπάηζ ηδξ ζονηανζέναξ εα
είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ιμνζμζακίδα ορδθήξ πίεζδξ, πμζυηδηαξ Δ1, εθάπζζημο
πάπμοξ 18 mm, ηαζ 16 mm βζα ηδκ πθάηδ επεκδεδοιέκμο αιθίπθεονα απυ ιεθαιίκδ
πάπμοξ 0,3mm πνχιαημξ ηανοδζά ακμζπηυ. Καηά ιήημξ δε ηςκ ιπνμζηζκχκ πθεονχκ
ηςκ πθασκχκ κα ημπμεεηδεεί πθαζηζηή ηαζκία βζα ημ μιαθυ ηθείζζιμ ηςκ ζονηανζχκ ηαζ
ηδ ζηεβακμπμίδζδ ημο εζςηενζημφ απυ ζηυκδ, ιε αθνχδεξ οθζηυ πάπμοξ 2 mm. ηα
πνυζςπα επζημθθάηαζ πενζεχνζμ ΡVC πάπμοξ ημοθάπζζημκ 2 mm ζηζξ ηαηαηυνοθεξ
αηιέξ ηαζ 0,8 mm ζηζξ μνζγυκηζεξ. ημ ηαπάηζ πενζιεηνζηά ΡVC πάπμοξ ημοθάπζζημκ 2
mm. Ζ ιμθοαμεήηδ ηαζ ηα ζονηάνζα εα έπμοκ ενβμκμιζηυ ζπεδίαζιά ηαζ εα
δζαζθαθίγμοκ ζηαεενή, μιαθή ηαζ αευνοαδ θεζημονβία. Ζ ιμθοαμεήηδ κα είκαζ
ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ακηζζηαηζηή ιμνθμπμζδιέκδ πμθοζηενίκδ ηαζ κα ημοιπχκεζ
πάκς ζηζξ βθοζζένεξ πςνίξ αίδςια, εκχ εα έπεζ εζδζηά δζαιμνθςιέκεξ εήηεξ βζα ηδκ
ημπμεέηδζδ ιζηνμακηζηεζιέκςκ. Σα ζονηάνζα απυ παθοαδμέθαζια ροπνήξ επέθαζδξ
πάπμοξ πενίπμο 0,75 mm πμο εα ημπεί ηαζ δζαιμνθςεεί ζε ηαθμφπζ ηαζ εα αάθεζ ιε
δθεηηνμζηαηζηή ααθή πμφδναξ. Ζ ηίκδζδ ηςκ ζονηανζχκ, ηαζ ηδξ ιμθοαμεήηδξ κα
βίκεηαζ πάκς ζε ιεηαθθζηέξ ηδθεζημπζηέξ βθοζζένεξ πμο κα πανέπμοκ δοκαηυηδηα
ακμίβιαημξ ημο ζονηανζμφ ηαηά 95 % ηαζ ακημπή 20 ηζθά πενίπμο (ηδξ ιμθοαμεήηδξ 10
ηζθά). Οζ βθοζζένεξ κα είκαζ αζδςιέκεξ ζηδκ εζςηενζηή πθεονά ηςκ πθασκχκ
ημζπςιάηςκ ηαζ ηα ζονηάνζα κα ημοιπχκμοκ πάκς ζ' αοηέξ πςνίξ αίδςια. Θα
οπάνπμοκ υθεξ μζ απαναίηδηεξ μπέξ βζα ηδκ οπμδμπή ηςκ ζοκδεηζηχκ ελανηδιάηςκ. Ζ
εζςηενζηή δζαννφειζζδ ηδξ ζονηανζέναξ εα πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα άκεηδ
ανπεζμεέηδζδ υθςκ ηςκ εζδχκ βναθζηήξ φθδξ πμο απαζηεί δ ενβαζία βναθείμο.
Όθεξ μζ ζονηανζένεξ κα έπμοκ ηεκηνζηή ηοθζκδνζηή ηθεζδανζά αζθαθείαξ πμο κα
ηθεζδχκεζ ηα ζονηάνζα ιέζς ιζαξ παθφαδζκδξ νάβζαξ, άνζζηδξ πμζυηδηαξ, δ
μπμία εα δζαεέηεζ 2 ηθεζδζά, ιε ανενςηή ενβμκμιζηή θααή βζα κα απμηθεζζηεί δ
πζεακυηδηα κα ζπάζμοκ ή κα ζηνεαθχζμοκ ζε πενίπηςζδ πμο πηοπδεμφκ.
Ζ ζονηανζένα εα θένεηαζ ζε 4 δίδοιμοξ πενζζηνεθυιεκμοξ ηνμπμφξ αζθαθείαξ,
ηαηαζηεοαζιέκμοξ απυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ, εκζζποιέκμ πμθοαιίδζμ (ΡΑ) μζ μπμίμζ εα
δζαζθαθίγμοκ αζθαθή έδναζδ ηαζ εφημθδ ιεηαηίκδζδ ηαζ μζ μπμίμζ αζδχκμκηαζ ζηδκ
αάζδ ηδξ ιε πνεζανζζηείξ θςθζέξ ηαζ αηζάθζκμοξ πίνμοξ.
Δζδζηυ clip ζε ηάεε βθοζζένα , αζθαθίγεζ ημ ζονηάνζ υηακ είκαζ ηθεζζηυ, έηζζ χζηε κα
ηενιαηίγεζ μιαθά ηαζ αευνοαα ηαζ κα ιδκ ακμίβεζ ιε ηδκ παναιζηνή ιεηαηίκδζδ.
Σα πυιμθα εα είκαζ ενβμκμιζηά, δφμ ζδιείςκ ζηήνζλδξ ή ηφπμο «πμφθηαξ».
Ζ επεκδοιέκδ ιμνζμζακίδα εα πνέπεζ κα παναηηδνίγεηαζ απυ πμθφ παιδθά πμζμζηά
έηθοζδξ θμνιαθδεΰδδξ (ιζηνυηενα απυ 8 mg / 100gr), υπςξ εα αεααζχκεηαζ ιε
ζπεηζηυ πζζημπμζδηζηυ.
Να πανέπεηαζ εββφδζδ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή βζα ημοθάπζζημκ δέηα (10) έηδ.
5.

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΚΛΔΗΣΖ ΜΔ ΓΤΟ (2) ΠΟΡΣΔ

Γεκζηή Πενζβναθή:
Βζαθζμεήηδ ηθεζζηή ιε δομ (2) πυνηεξ, ηαζ ηέζζενα (4) νάθζα πνχιαημξ ακεναηί βζα ηδκ
πθάηδ ηαζ ηα πθασκά ηαζ ηανοδζά ακμζπηή βζα ηζξ πυνηεξ ηαζ ημ ηαπάηζ .

-8Γζαζηάζεζξ:
οκμθζηά (πθάημξ-αάεμξ-φρμξ 0,80*0,45*2 m (βεκζηή απυηθζζδ
+_0,05 m, εζδζηά βζα ημ φρμξ+_0.08 m).
Καηαζηεοαζηζηά-πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά:
Θα απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ηιήιαηα: ηαπάηζ, πθασκά, αάζδ, πθάηδ, νάθζα (ηζκδηά),
πυνηεξ, ζοκδεηζηά ελανηήιαηα, πέθιαηα, πυιμθα ηαζ ηθεζδανζά αζθαθείαξ. Ζ ηάεε
ιμκάδα εα είκαζ δίθοθθδ ηαζ ημ ιπνμζηζκυ ιένμξ εα θένεζ πυνηεξ ίδζμο οθζημφ ιε αοηυ
ημο ζοκυθμο ηδξ ηαηαζηεοήξ εκχ ζημ εζςηενζηυ ηδξ εα έπεζ νάθζα. Ζ αζαθζμεήηδ εα
είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ιμνζμζακίδα ορδθήξ πίεζδξ, πμζυηδηαξ Δ1, επεκδεδοιέκδ
αιθίπθεονα απυ ιεθαιίκδ ζαβνέ-ιαη πάπμοξ 0,3 mm. ηα ειθακή πενζεχνζα
(ζυημνα) εα οπάνπεζ ζοβημθθδιέκδ ηαζκία ΡVC πάπμοξ 3mm.
Σμ εθάπζζημ πάπμξ ζηα πθασκά, ηα νάθζα, ηδ αάζδ ηαζ ημ ηαπάηζ εα είκαζ 22 mm ζηα
νάθζα, ηζξ πυνηεξ ηαζ ηδκ πθάηδ 18 mm. ηα πθασκά εα οπάνπεζ δζάηνδζδ βζα ηδ
νφειζζδ ηςκ ναθζχκ υπμο εα ημπμεεηδεμφκ ιεηαθθζηά αφζιαηα βζα ηδ ζηήνζλή ηςκ ηαζ
βζα κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ημπμεέηδζδξ επζπθέμκ ναθζχκ ακ πνεζαζηεί. . Δπίζδξ
ηάεε πθασκυ κα θένεζ απυ δομ ζεζνέξ μπχκ πάκς ηαζ ηάης βζα ηδκ ζφκδεζδ ιεηαλφ
ηςκ ή ιε ηδκ ηφνζα αάζδ ηαζ ημ ηφνζμ ηαπάηζ ηδξ αζαθζμεήηδξ . Ζ πθάηδ κα ημπμεεηείηαζ
ιέζα ζε εβημπέξ πμο εα έπμοκ ηα πθασκά, δ μνμθή ηζ δ αάζδ.
Οζ πυνηεξ εα ημπμεεημφκηαζ ζηδ εέζδ ημοξ ιε ακμλείδςημοξ ιεκηεζέδεξ ορδθήξ
ακημπήξ ζηδ πνήζδ, ιε δοκαηυηδηα νφειζζδξ ηνζχκ δζεοεφκζεςκ: επάκς-ηάης,
ανζζηενά-δελζά, ιέζα-έλς, ιε άκμζβια πενίπμο 90 %, Καζ ζηα δφμ ηιήιαηα (άκς ηαζ
ηάης) εα οπάνπμοκ ηθεζδανζέξ αζθαθείαξ, ιε ζπακζμθεηα, άνζζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ
εονςπασηχκ πνμδζαβναθχκ. Δζςηενζηά ηαζ ζε υθμ ημ ιήημξ ηδξ ανζζηενήξ πυνηαξ
ηδξ ηάεε ιμκάδαξ εα οπάνπεζ πθαζηζηυ πδπάηζ-ιπζκί βζα κα ελαζθαθζζηεί ηυζμ δ
ηαεανζυηδηα ημο εζςηενζημφ πχνμο ηδξ (εθεφεενμ ζηυκδξ), υζμ ηαζ δ αευνοαδ
θεζημονβία ηςκ πμνηχκ ηαηά ημ άκμζβια ηαζ ηθείζζιυ ημοξ.
Θα δζαεέηεζ ηέζζενα (4) ηζκδηά νάθζα απυ επεκδεδοιέκδ ιμνζμζακίδα. Σα ηζκδηά νάθζα
εα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα βίκμκηαζ ζηαεενά ακ πνεζαζηεί βζα ιεβαθφηενδ ζηαεενυηδηα
ηδξ αζαθζμεήηδξ.
Θα οπάνπμοκ δφμ ζηδνίβιαηα ναθζχκ ακά πθεονά βζα ηάεε νάθζ. Σα νάθζα ηαζ δ
ζηήνζλή ημοξ εα έπμοκ ακημπή ζε δζανηέξ θμνηίμ ημοθάπζζημκ 30 kg ακά νάθζ πςνίξ κα
ειθακίγμοκ ζδιακηζηή παναιυνθςζδ.
Όθεξ μζ ζοκδέζεζξ ημο επίπθμο κα βίκμκηαζ απυ πςκεοηά θονάιζα ηαζ ηααίθζεξ
εονςπασηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ κα οπάνπεζ δοκαηυηδηα νφειζζδξ ζηζξ εδνάζεζξ, φρμοξ
ηαζ μνζγμκηίςζδξ πμο εα βίκεηαζ ιε νεβμοθαηυνμοξ απυ εκζζποιέκμ πμθοαιίδζμ ζημ
ηάης ιένμξ ημο επίπθμο. ηδ ιμνζμζακίδα εα πνδζζιμπμζδεμφκ εζδζηέξ ηυθθεξ θζθζηέξ
ζημ πενζαάθθμκ πμο δ ζφκεεζδ ημοξ δεκ είκαζ αθααενή βζα ηδκ οβεία ηςκ
ενβαγμιέκςκ. Ζ επεκδοιέκδ ιμνζμζακίδα εα πνέπεζ κα παναηηδνίγεηαζ απυ πμθφ
παιδθά πμζμζηά έηθοζδξ θμνιαθδεΰδδξ (ιζηνυηενα απυ 8 mg / 100gr), υπςξ εα
αεααζχκεηαζ ιε ζπεηζηυ πζζημπμζδηζηυ.
Να πανέπεηαζ εββφδζδ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή βζα ημοθάπζζημκ δέηα (10) έηδ.
6.

ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ

Γεκζηή Πενζβναθή:
Σναπεγάηζ επζζηεπηχκ πνχιαημξ ηανοδζά ακμζπηή ιε πυδζα ή επζθάκεζεξ ζηήνζλδξ ζημ
πνχια ηανοδζάξ ακμζπηήξ ή ακεναηί.

-9Γζαζηάζεζξ:
οκμθζηά (ιήημξ-πθάημξ-φρμξ 0,90*0,60*0,50 m (βεκζηή απυηθζζδ +_0,05 m).
Καηαζηεοαζηζηά-πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά:
Ζ επζθάκεζα κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ιμνζμζακίδα ηνζχκ ζηνχζεςκ αιθίπθεονα
ενβμζηαζζαηά ιε ιεθαιίκδ ή ηαπθαιά ζαβνέ – ιαη, ιμκυπνςιδ ή απμιίιδζδ
ηαπθαιά. Ζ ποηκυηδηα ηδξ ιμνζμζακίδαξ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 620 kg/m3 ηαζ ημ
εθάπζζημ αάνμξ ηδξ ιεθαιίκδξ 100 gr/m2. Ζ επεκδοιέκδ ιμνζμζακίδα εα πνέπεζ κα
παναηηδνίγεηαζ απυ πμθφ παιδθά πμζμζηά έηθοζδξ θμνιαθδεΰδδξ (ιζηνυηενα απυ 8
mg / 100gr), υπςξ εα αεααζχκεηαζ ιε ζπεηζηυ πζζημπμζδηζηυ. Σμ πάπμξ ηδξ
ιμνζμζακίδαξ εα πνέπεζ κα είκαζ 25 – 35mm. ηα ειθακή ζυημνα ζοβημθθάηαζ εκ
εενιχ νέθζ απυ PVC, ίδζαξ απυπνςζδξ ιε ηδ ιεθαιίκδ, πάπμοξ 3 mm ηαζ ιε
ζηνμββοθειέκεξ αηιέξ. Σα πυδζα ή δ επζθάκεζεξ ζηήνζλδξ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα
απυ ιμνζμζακίδα, αιθίπθεονα επεκδοιέκδ ενβμζηαζζαηά ιε ιεθαιίκδ ζαβνέ – ιαη,
ιμκυπνςιδ (βηνί ή ακεναηί) ή απμιίιδζδ ηαπθαιά.
Να πανέπεηαζ εββφδζδ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή βζα ημοθάπζζημκ δέηα (10) έηδ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΟΡΑ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΣΡΑΠΔΕΗ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩΝ 2.40Υ1.20Υ0.73Ζ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ 9.60 m
Σεχνικά τοιχεία
Σα ηξαπέδηα ζπλεδξηάζεσο λα θέξνπλ πιαίζην ζηήξημεο από βακκέλν ραιύβδηλνπ πξνθίι
νξζνγσληθήο δηαηνκήο, δηαζηάζεσλ 20X40Υ2 mm.
Σα θάζεηα ζηεξίγκαηα ,πόδηα είλαη από βακκέλν ραιύβδηλν πξνθίι νξζνγσληθήο δηαηνκήο
δηαζηάζεσλ 45X45Υ1,5 mm.
Οη επηθάλεηεο εξγαζίαο έρνπλ πάρνο 18 mm, είλαη από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ
θαηεγνξίαο Δ1 κε ακθίπιεπξε επίζηξσζε κειακίλεο θαη θέξνπλ πεξηκεηξηθά ζόθνξα πάρνπο 2
mm.
Οη θόκβνη «ζύλδεζεο» κεηαμύ θαζέησλ θαη νξηδνληίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζθειεηνύ απνηεινύληαη
από ρπηό θξάκα αινπκηλίνπ
θέξνπλ ξεγνπιαηόξνπο νξηδνληίσζεο από 0-25 mm.

-10EΠΗΠΛΟ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 2.40Υ0.80Υ0.80Ζ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0.80Υ0.40Υ0.80Η ΠΟΡΣΔ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0.80Υ0.40Υ0.80Η ΑΝΟΙΚΣΟ
Σα θαζώκαηα ησλ βηβιηνζεθώλ απνηεινύληαη από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ θαηεγνξίαο
Δ1, κε ακθίπιεπξε επίζηξσζε κειακίλεο. Σα πάρε ησλ ηνηρσκάησλ όισλ ησλ βηβιηνζεθώλ
από κειακίλε είλαη 18 mm, νη πιάηεο –πόξηεο από 18 mm θαη ηα ξάθηα από 22 mm.
Όιεο νη βηβιηνζήθεο θέξνπλ θιεηδαξηά αζθαιείαο
Όια ηα
θαζώκαηα ησλ βηβιηνζεθώλ θέξνπλ ξεγνπιαηόξνπο νξηδνληίσζεο από 0–10 mm κε εζσηεξηθή
ξύζκηζε.
Βηβιηνζήθε θέξεη πόξηεο κε κεηαιιηθνύο απηνκάηνπο κεληεζέδεο βαξέσο ηύπνπ κε θιεηδαξηά
θαη εζσηεξηθά έλα ξάθη κειακίλεο
ε όια ηα εκθαλή ζόθαξα ηεο βηβιηνζήθεο θέξεη ηειείσκα P.V,C 2ρηι
Η ζπλαξκνιόγεζε γίλεηαη κε εηδηθά θπξάκηα κεηαιιηθά θαη μύιηλα πνπ επηηξέπεη ηελ εύθνιε
αληηθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε θζνξάο

ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ
60X60Υ48Η
90X60Υ48Η
Σα ηξαπεδάθηα θέξνπλ πιαίζην ζηήξημεο από βακκέλν ραιύβδηλν πξνθίι νξζνγσληθήο
δηαηνκήο, δηαζηάζεσλ 20X40Υ2 mm.
Σα θάζεηα ζηεξίγκαηα ,πόδηα είλαη από βακκέλν ραιύβδηλν πξνθίι νξζνγσληθήο δηαηνκήο
δηαζηάζεσλ 45X45Υ1,5 mm.
Οη επηθάλεηεο εξγαζίαο έρνπλ πάρνο 18 mm, είλαη από
κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ θαηεγνξίαο Δ1 κε ακθίπιεπξε επίζηξσζε κειακίλεο θαη θέξνπλ
πεξηκεηξηθά ζόθνξα πάρνπο 2 mm.
Οη θόκβνη «ζύλδεζεο» κεηαμύ θαζέησλ θαη νξηδνληίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζθειεηνύ απνηεινύληαη
από ρπηό θξάκα αινπκηλίνπ
θέξνπλ ξεγνπιαηόξνπο νξηδνληίσζεο από 0-25 mm.

ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ 3 ΤΡΣΑΡΗΩΝ + 1 ΤΡΣΑΡΗ ΜΟΛΤΒΟΘΖΚΖ
Να είλαη από κειακίλε 18 mm,θαηεγνξηαο Δ1 κε νδεγνύο θύιηζεο πνπ επηηξέπνπλ ην άλνηγκα
ηνπ ζπξηαξηνύ θαηά 70%.
θέξεη ηξία ζπξηάξηα + 1 ζπξηάξη
κνιπβνζήθε.
Όιεο νη ζπξηαξηέξεο θέξνπλ κεηαιιηθά ζπξηάξηα, πνπ θαιύπηνπλ ηνπο νδεγνύο θύιηζεο θαη
εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη αζόξπβε ιεηηνπξγία
Φέξεη θιεηδαξηά
αζθαιείαο πνπ θιεηδώλεη όια ηα ζπξηάξηα καδί.
ΦΩΣΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΓΚΣΖ
Δπηηξαπέδην θσηηζηηθό γξαθείνπ LED κε έλα (1) ιακπηήξα 7 Watt θσηεηλόηεηα 600 LM,
ζεξκνθξαζία θσηόο 3000Κ (ζεξκό ιεπθό θώο) κε ηα κεηαιιηθά κέξε από ρξσκησκέλν αηζάιη

-11ή αινπκίλην, κε ξννζηάηε (dimmer) γηα απμνκείσζε ηεο έληαζεο, ύςνο ηνπιάρηζηνλ 40 cm ,
κέζνο δσήο 25000h, ελεξγεηαθήο θιάζεο Α++

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΟΡΑ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΓΚΗΔ 100X800X1.10H
Ο γθηζέ –γξαθείν ζα απνηειείηαη από δύν θάζεηα πιατλά ζηνηρεία πνπ ζα ζπλδένληαη κεηαμύ
ηνπο , θαη ζα δεκηνπξγνύλ έλα πιαίζην, επάλσ ζην νπνίν ζα ζπλδένληαη, εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά, επηθάλεηεο από κνξηνζαλίδα, θαζώο θαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο. ηα αθξαία ζεκεία
θάζε ζθέινπο ηεο θαηαζθεπήο ζα ππάξρνπλ πηλέια από κνξηνζαλίδα πνπ ζα απνθξύπηνπλ ηα
ζηνηρεία Γ. Δζσηεξηθά ηεο πξόζνςεο ζα ππάξρεη δηάηαμε γηα ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ
εγθαηάζηαζεο. Η επηθάλεηα εξγαζίαο ζα θέξεη δύν νπέο θαιπκκέλεο κε κεηαιιηθέο ξνδέηεο γηα
ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ.
Σα πιατλά ζηνηρεία θαη νη επηθάλεηεο ηεο όςεο (πξόζνςε θαη νπίζζηα όςε) ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ, πνηόηεηαο Δ1, πάρνπο 18 mm, ελώ ε
επηθάλεηα εξγαζίαο ζα είλαη από όκνηα κνξηνζαλίδα αιιά κε πάρνο 25 mm. Όιεο νη επηθάλεηεο
κνξηνζαλίδαο ζα είλαη ακθίπιεπξα επελδεδπκέλεο από κειακίλε ζα θέξνπλ πεξηκεηξηθά
ζόθνξα πάρνπο 2 mm από ηαηλία ABS.
Γηαζηάζεηο 100ρ80ρ1.10ζπλνιηθν ύςνο.

+
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 0.80Υ0.40Υ2.00Ζ ΠΟΡΣΔ ΔΩ 80cm
Σα θαζώκαηα ησλ βηβιηνζεθώλ απνηεινύληαη από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ θαηεγνξίαο
Δ1, κε ακθίπιεπξε επίζηξσζε κειακίλεο. Σα πάρε ησλ ηνηρσκάησλ όισλ ησλ βηβιηνζεθώλ
από κειακίλε είλαη 18 mm, νη πιάηεο –πόξηεο από 18 mm θαη ηα ξάθηα από 22 mm.
Όιεο νη βηβιηνζήθεο θέξνπλ θιεηδαξηά αζθαιείαο
Όια ηα
θαζώκαηα ησλ βηβιηνζεθώλ θέξνπλ ξεγνπιαηόξνπο νξηδνληίσζεο από 0–10 mm κε εζσηεξηθή
ξύζκηζε.
Βηβιηνζήθε ζην θάησ κέξνο έσο 80cm θέξεη πόξηεο κε κεηαιιηθνύο απηνκάηνπο κεληεζέδεο
βαξέσο ηύπνπ κε θιεηδαξηά θαη εζσηεξηθά έλα ξάθη. ην παλό κέξνο 2 ξάθηα κειακίλεο.
ε όια ηα εκθαλή ζόθαξα ηεο βηβιηνζήθεο θέξεη ηειείσκα P.V,C 2ρηι

-12Η ζπλαξκνιόγεζε γίλεηαη κε εηδηθά θπξακηα κεηαιιηθά θαη μύιηλα πνπ επηηξέπεη ηελ εύθνιε
αληηθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε θζνξάο.

KAΘΗΜΑ
Σξνρήιαην θάζηζκα εξγαζίαο.
H βάζε είλαη από ζεξκνπιαζηηθό πνιπακίδην.
Ο κεραληζκόο ηεο έδξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ρπηνπξεζαξηζηό αινπκίλην θαη βάθεηαη κε
ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνύδξαο.
Η έδξα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ζεξκνπιαζηηθό πνιπακίδην. Δπί ηεο έδξαο ηνπνζεηείηαη
θαινππσηό καμηιάξη από ρπηή αθξώδε πνιπνπξεζάλε πάρνπο 55 mm, ην νπνίν επελδύεηαη.
Γηαζηάζεηο έδξαο: πιάηνο 480 mm, βάζνο 460 mm.
Η πιάηε είλαη θαηαζθεπαζκέλε πεξηκεηξηθά από ραιύβδηλε καζίθ ξάβδν δηαηνκήο 12mm.Δπί
ηεο πιάηεο ηνπνζεηείηαη ιαζηηρσηό ύθαζκα θαη ζθνπγγάξη 10mm.
Γηαζηάζεηο πιάηεο : πιάηνο 440 mm, ύςνο 390 mm. Σα κπξάηζα ηνπ θαζίζκαηνο είλαη
θαηαζθεπαζκέλα από ζεξκνπιαζηηθό πνιπακίδην πνπ ζηεξεώλνληαη ζε βάζε από
δηακνξθσκέλν ζσιήλα δηαηνκήο 40x14 mm, ν νπνίνο βηδώλεηαη ζην θνξέα ηεο έδξαο
Δπέλδπζε ύθαζκα καύξν.

ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ 3 ΤΡΣΑΡΗΩΝ + 1 ΤΡΣΑΡΗ ΜΟΛΤΒΟΘΖΚΖ
Δίλαη από κειακίλε 18 mm, θαηεγνξίαο Δ1 κε νδεγνύο θύιηζεο πνπ επηηξέπνπλ ην άλνηγκα ηνπ
ζπξηαξηνύ θαηά 70%. Φέξεη ηξία ζπξηάξηα + 1 ζπξηάξη κνιπβνζήθε .Όιεο νη ζπξηαξηέξεο
θέξνπλ κεηαιιηθά ζπξηάξηα, πνπ θαιύπηνπλ ηνπο νδεγνύο θύιηζεο θαη εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή
θαη αζόξπβε ιεηηνπξγία
Φέξεη θιεηδαξηά αζθαιείαο πνπ
θιεηδώλεη όια ηα ζπξηάξηα καδί

Αηνζαέξ Ακηίβναθμ
Σπδξ(ΤΠ) Διιακμοήθ Κανηζάηδξ
Γκηήξ Δθμδζαζιμφ

ιπμξ(ΜΖ) Ζθίαξ Πακηεθήξ
Γκηήξ Γ΄ΚΤΠ

