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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Αρ. 128/2014 

 
 

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια των 
κάτωθι επίπλων: 12 γραφείων, 31 ερμάρια, 158 καθίσματα, 11 συρταριέρες, 13 τραπέζια, 3 
φοριαμούς, ένα καλόγηρο (κρεμάστρα), 3 πάγκους εργαστηρίου, 2 βάσεις για τοποθέτηση 
εκτυπωτή και 3 μεταλλικές βάσεις ροτόντας, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, 
προϋπολογισμού ποσού μέχρι   (22.000,00) είκοσι δύο χιλιάδων  ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α  και  
(27.060,00)  είκοσι επτά χιλιάδων  εξήντα  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις Π.Δ.118/2007. 

2.   Την με αριθ. πρωτ. 5252/17-7-2014 Εντολή Πρυτάνεως  (ΑΔΑΜ:14REQ002173361 2014-
07-17) 

3.  Την με αριθ. Πρωτ. 391/1/17-7-2014 απόφαση Δέσμευσης (ΑΔΑ:7ΓΕΨ469Β4Μ-1ΨΙ) και ( 
ΑΔΑΜ:14REQ002173787 2014-07-18) 

4 .   Την με αριθ.πρωτ. 5277/18-7-2014 απόφαση Πρυτάνεως    

                                                                                          

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

 

Μειοδοτικό πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, συνολικής δαπάνης έως 
ποσού 27.060,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του κωδ. αριθ. 7711.00 
"Προμήθεια επίπλων" από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014, για την 
προμήθεια των επίπλων: 12 γραφείων, 31 ερμάρια, 158 καθίσματα, 11 συρταριέρες, 13 
τραπέζια, 3 φοριαμούς, ένα καλόγηρο (κρεμάστρα), 3 πάγκους εργαστηρίου, 2 βάσεις για 
τοποθέτηση εκτυπωτή και 3 μεταλλικές βάσεις ροτόντας, για τις ανάγκες του 
Πανεπιστημίου, 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα διακηρύξεων από τη Δ/νση 
Οικονομικού, Τμήμα Επιμελητείας (Πατησίων 76,  Αθήνα) κ.Αρετή Κατσιγιάννη 
καθημερινά 11:00 – 14:00 και πληροφορίες (τηλ 210-8203282, fax: 210-8229454 και Ε-
mail: Αreti@aueb.gr).  Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ: 
www.aueb.gr   
  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 16/9/2014 ημέρα  Τρίτη και ώρα 
11:00 ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο Τμήμα Επιμελητείας στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, προκειμένου να αποσφραγιστεί ο φάκελος της 
προσφοράς, παρουσία των συμμετεχόντων. 
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Αναπόσπαστα Μέρη της Διακήρυξης: 

Παράρτημα  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε 
τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού   
15/9/2014, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι της 2 μ.μ. Προσφορές που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία – με οποιοδήποτε τρόπο – εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συντάξουν και 
καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των επίπλων σύμφωνα με το παράρτημα . Επίσης οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι εάν συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση με 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. 

Οι προσφορές θα αποτελούνται από τον κυρίως φάκελο (εξωτερικός φάκελος), ο 
οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους.  

Ο  υποφάκελος Α΄  με την ένδειξη  "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα 

περιλαμβάνει:  

  Δικαιολογητικά: 

-         Προφίλ εταιρείας,  καθώς και Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001: 2008. 

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής στην οποία: 

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία Κήρυξης 
σε πτώχευση. 

Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

Ότι δεν τελούν  υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920. 
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Ότι αποδέχονται όλους τους όρους της Διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως και θα 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, την προσφορά 
και την σύμβαση. 

-        Ενδεικτικό πελατολόγιο υπό μορφή πίνακα ή λίστας. 

-   Λίστα έργων υπό μορφή πίνακα, αντίστοιχου μόνο αντικειμένου και αντίστοιχου 
οικονομικού μεγέθους τα οποία εκτελέστηκαν κατά την τελευταία πενταετία. 

-    Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων που θα αναφέρονται στην παραπάνω λίστα, 
υπογεγραμμένες από τις αρμόδιες επιβλέπουσες τα έργα υπηρεσίες (άλλα δικαιολογητικά 
όπως συμβάσεις, αποφάσεις επιτροπών κ.α. δεν θα γίνουν δεκτά). 

 

Τεχνική Προσφορά: 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές  στις 
οποίες θα περιγράφονται  τα έπιπλα, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Πολιτικού  
Μηχανικού του Πανεπιστημίου κ. Μαρίας Καροπούλου που  αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω έργου που 
αναφέρεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας. 

 

Επιπλέον ο ανάδοχος θα πρέπει: 

1.     Να συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους υπαλλήλους , με στόχο 
την αποφυγή προβλημάτων κατά την τοποθέτηση των επίπλων για την αποφυγή 
ατυχημάτων. 

2.    Να συνεργάζεται στενά με την τεχνική υπηρεσία του ΟΠΑ και να αποδέχεται όλες τις 
παρατηρήσεις και υποδείξεις σχετικά με την κατασκευή και την τοποθέτηση των επίπλων. 

3.     Να παρέχει έγγραφη τριετή εγγύηση για   όλα τα προμηθευόμενα είδη. 

4.     Να παραδώσει τα έπιπλα άμεσα  λειτουργικά. 

 

Ο  υποφάκελος Β΄  με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"  θα περιλαμβάνει:  

       Την οικονομική προσφορά όπου η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων του Φ.Π.Α.  θα αναγράφεται δε ολογράφως και 
αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ευρώ η καθορίζουν σχέση ευρώ προς 
ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται. 
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Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερόμενων ειδών. 

Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 
απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων ειδών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις 
μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού ή το αποφασίζoν όργανο. Από 
τις διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. 

 
 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε δύο στάδια. 

Στάδιο πρώτο: αξιολόγηση του υποφακέλου Α΄ ο οποίος περιλαμβάνει τα 
δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά και 
Στάδιο δεύτερο: αξιολόγηση του  υποφακέλου Β΄ της οικονομικής προσφοράς, εφόσον 
η προσφορά έχει γίνει αποδεκτή στο πρώτο στάδιο.  Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η 
χαμηλότερη τιμή. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς για τυπικούς ή 
ουσιαστικούς λόγους, η οικονομική προσφορά επιστρέφεται χωρίς να ανοιχτεί και ο 
προμηθευτής δεν έχει ούτε διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση κατά του Πανεπιστημίου. 
       Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η ανάθεση του έργου, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

        α)     Την προς εκτέλεση ανάθεση. 

        β)     Την τιμή. 

        γ)     Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η παροχή υπηρεσιών. 

        δ)     Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

        Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου. 

       Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 

        1.    Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εκτέλεση της ανάθεσης δεν πραγματοποιήθηκε 
με ευθύνη του Δημοσίου και 
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        2.    Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η  προθεσμία παράδοσης ορίζεται μέχρι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή, σε 
χώρους που θα υποδειχθούν από το Τμήμα Επιμελητείας του ΟΠΑ. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να ειδοποιεί το αρμόδιο Τμήμα τουλάχιστον (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα 
από την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη. Η ποιοτική, ποσοτική  
παραλαβή και καλή λειτουργία των επίπλων θα βεβαιωθεί από την αρμόδια Επιτροπή 
παραλαβής του Πανεπιστημίου και από την κ. Μαρία Καροπούλου, Πολιτικό Μηχανικό του 
Πανεπιστημίου.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται  μετά την οριστική ποιοτική, ποσοτική παραλαβή 
και καλή λειτουργία των ειδών και τη σχετική διαδικασία έγκρισης πληρωμής, με 
χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του προμηθευτή, με βάση τα νόμιμα 
δικαιολογητικά (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας 
και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του 
δικαιούχου). 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Όλοι οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις και το σχετικό Παράρτημα   είναι 
υποχρεωτικοί για τους υποψηφίους αναδόχους. Περιπτώσεις προσφορών που  
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις της Διακήρυξης 
απορρίπτονται. 
 
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

α)  Σε περίπτωση που ο μειοδότης αρνηθεί την υπογραφή  της σύμβασης, εφαρμόζονται 
όσα αναφέρονται στο Ν.2286 και στο Π.Δ.118/2007. Αναθεώρηση των τιμών όσο διαρκεί η 
εκτέλεση της σύμβασης αποκλείεται για οποιοδήποτε λόγο. 

β)    Οι από την σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του Ο.Π.Α. 
συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.  
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα 
200 Ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης των προμηθευομένων επίπλων και 
να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση κάθε αμέσου ή εμμέσου 
ζημίας. 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαδικαστική διαφορά με τον προμηθευτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων της Αθήνας. 

 

         Αθήνα,    1 - 9 - 2014 

 

 

 

 

                                                                               Ο ANTIΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                            OIKONOMIKOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

 

                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ 

                                                                                 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» 
 

Τεχνική Περιγραφή 
Πρόκειται για την προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου: 

1. Γραφεία, δέκα (10) τεμάχια, διαστάσεων 1,60Π*0,60Β*(1,20)*0,75Η με μεταλλικά πόδια 
σχήματος ανάποδου T, με επιφάνεια εργασίας εργονομική (καμπύλη στην εσωτερική 
πλευρά) από μοριοσανίδα 3 στρώσεων πάχους 25mm υπενδεδυμένη αμφίπλευρα  με 
επίστρωση μελαμίνης. (αποθήκη) 

2. Συρταριέρες ξύλινες τροχήλατες, έντεκα (11) τεμάχια, διαστάσεων 0,58Υ *0,40Π*0,58Β με 
τρία συρτάρια με μηχανισμούς κύλισης κλειδαριά και μολυβοθήκη. (αποθήκη) 

3. Ερμάρια τρία (3) τεμάχια, ξύλινα από μελαμίνη πάχους 18mm, διαστάσεων 
2,00Υ*0,80Π*0,40Β, με 4 ράφια κινητά με ρεγουλατόρους, ανοιχτά επάνω και με 
συρόμενες ή ανοιγόμενες πόρτες με κλειδαριά ασφαλείας  κάτω. (αποθήκη) 

4. Ερμάρια, πέντε (5) τεμάχια, ξύλινα από μελαμίνη πάχους 18mm, διαστάσεων 
2,00Υ*0,80Π*0,40Β, με 4 ράφια κινητά με ρεγουλατόρους και  ανοιγόμενες πόρτες με 
κλειδαριά ασφαλείας. (αποθήκη) 

5. Καθίσματα τροχήλατα, δεκαπέντε (15) τεμάχια, με ψηλή πλάτη ενσωματωμένη με την 
έδρα, μπράτσα, ρύθμιση ύψους με αμορτισέρ και ρύθμιση relax  και επένδυση από 
δερματίνη ή ύφασμα χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου (κεντρική αποθήκη, 
αντιπρυτανεία, γραμ. ΟΔΕ, Νομική Υπηρεσία, αποθήκη) 

6. Καθίσματα τροχήλατα, δύο (2),  με ψηλή πλάτη και προσκέφαλο, μπράτσα 
ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος μηχανισμός synchron , καλουπωτά αφρολέξ. 
Βάση αλουμινίου και επένδυση από ύφασμα ή δερματίνη χρώματος της 
επιλογής του Πανεπιστημίου. (κ. Καραμάνης, αποθήκη) 

7. Καθίσματα τροχήλατα υπολογιστή/εργασίας, είκοσι έξι (26)  τεμάχια, με ψηλή πλάτη 
ενσωματωμένη με την έδρα, μπράτσα, ρύθμιση ύψους με αμορτισέρ και επένδυση από 
δερματίνη ή ύφασμα χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου (κ. Καλαμπούκης, κ. 
Πανάρετος, κ. Κωνσταντίνου, εργαστήριο κ. Γιαγλή) 

8. Καθίσματα συνεργασίας, δέκα πέντε (15) τεμάχια, με μεσαία πλάτη ενσωματωμένη με 
την έδρα, μπράτσα, σταθερά και επένδυση από δερματίνη ή ύφασμα χρώματος 
επιλογής του Πανεπιστημίου (κεντρική αποθήκη, κα Ταρνανίδου, γραμ. ΔΕΤ) 

9. Καθίσματα επισκέπτου, εκατό (100) τεμάχια, σταθερά , μικρών διαστάσεων, χωρίς 
μπράτσα, με μεσαία πλάτη από pvc μεγάλης αντοχής και έδρα από δερματίνη ή 
ύφασμα χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου (κ. Ξεπαπαδέας, φουαγιέ αμφιθεάτρου 
Αντωνιάδου, αποθήκη) 

10. Τραπέζια, δέκα (10) τεμάχια διαστάσεων 1,60Π*0,80Β*0,74Υ από μοριοσανίδα 3 
στρώσεων πάχους 25mm υπενδεδυμένη αμφίπλευρα  με επίστρωση μελαμίνης 
(φουαγιέ αμφιθεάτρου Αντωνιάδου) 

11. Σταθερή βάση ξύλινη για την τοποθέτηση εκτυπωτή. (κα Ταρνανίδου)  
12. Βάση εκτυπωτή τροχήλατη κατασκευασμένη από μελαμίνη πάχους 25mm διαστάσεων 

(ΥxΠxB) 730x1200x530 με εσωτερικό κάθετο χώρισμα και τροχούς. (κ. Καροπούλου) 
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13. Ερμάρια, οκτώ (8) τεμάχια, ξύλινα από μελαμίνη πάχους 18mm, διαστάσεων 
1,20Υ*0,90Π*0,42Β, με 2 ράφια κινητά με ρεγουλατόρους και  ανοιγόμενες πόρτες με 
κλειδαριά ασφαλείας. (αποθήκη) 

14. Τραπέζι ροτόντα, τρία (3) τεμάχια διαστάσεων Φ120 με επιφάνεια εργασίας από 
μελαμίνη  πάχους 25mm με p.v.c. 2mm στα σόκορα, βάση μεταλλική οβάλ διατομής 
διαμέτρου Φ600, βαφή ηλεκτροστατική. (κα Πεπελάση, αποθήκη) 

15. Καλόγηρο, ένα (1) τεμάχιο (κ. Γιαννακουδάκης) 
16. Φοριαμοί με 4 συρτάρια, τρία (3) τεμάχια, ξύλινος 4 συρταριών και μιας μολυβοθήκης 

διαστάσεων  156Χ41Χ57, κατασκευασμένο από μελαμίνη  πάχους 25mm  και συρτάρια 
μεταλλικά που θα  κυλίονται σε τηλεσκοπικούς οδηγούς βαρέως τύπου  όπου στο 
εσωτερικό τους φέρουν κινητά μεταλλικά χωρίσματα. Βαφή μεταλλικών συρταριών 
ηλεκτροστατική. (ΔΕΤ, αποθήκη) 

17. Μεταλλικές βάσεις τρία (3)τεμάχια ροτόντας οβάλ διατομής Φ600 χρώματος 
ασημί ή ανθρακί (αποθήκη) 

18. Πάγκοι εργαστηρίου δύο (2) τεμάχια. Ο κάθε πάγκος θα είναι με μεταλλικές βάσεις 
διαστάσεων 2.00x0.90x0.74H.  Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από μοριοσανίδα 3 
στρώσεων πάχους 25mm με πυκνότητα 680kg ανά m3 επενδεδυμένη αμφίπλευρα με 
επίστρωση μελαμίνης πυκνότητας 120kg/m2. Περιμετρικά θα επενδυθεί με P.V.C. 2mm. 
Ο  σκελετός θα είναι μεταλλικός (από χαλυβδοέλασμα DCP σχήματος ανάποδου (Τ) 
ηλεκτροστατικής βαφής,με δυνατότητα πάκτωσης. 

19. Πάγκος εργαστηρίου ένα (1) τεμάχι0. Ο πάγκος θα είναι με μεταλλικές βάσεις systema 
διαστάσεων 1.00x0.90x0.74H.  Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από μοριοσανίδα 3 
στρώσεων πάχους 25mm με πυκνότητα 680kg ανά m3 επενδεδυμένη αμφίπλευρα με 
επίστρωση μελαμίνης πυκνότητας 120kg/m2. Περιμετρικά θα επενδυθεί με P.V.C. 2mm. 
Ο  σκελετός θα είναι μεταλλικός από χαλυβδοέλασμα DCP σχήματος ανάποδου (Τ) 
ηλεκτροστατικής βαφής,με δυνατότητα πάκτωσης. (εργαστήριο κ. Γιαγλή) 

20. Ερμάρια, δύο (2) τεμάχια, ξύλινα από μελαμίνη πάχους 18mm, διαστάσεων 
1,20Υ*0,80Π*0,42Β, με 2 ράφια κινητά με ρεγουλατόρους και  ανοιγόμενες πόρτες με 
κλειδαριά ασφαλείας. (εργαστήριο κ. Γιαγλή) 

21. Ερμάριο, ένα (1) τεμάχιο, ξύλινο από μελαμίνη πάχους 18mm, διαστάσεων 
1,20Υ*0,60Π*0,42Β, με 2 ράφια κινητά με ρεγουλατόρους και  ανοιγόμενες πόρτες με 
κλειδαριά ασφαλείας. (εργαστήριο κ. Γιαγλή) 

22. Ερμάρια κρεμαστά δώδεκα (12) τεμάχια, ξύλινα από μελαμίνη πάχους 18mm, 
διαστάσεων 0,45Υ*1,00Π*0,30Β με ανοιγόμενες πόρτες με κλειδαριά ασφαλείας. 
(εργαστήριο κ. Γιαγλή) 

23. Γραφεία, δύο (2) τεμάχια, διαστάσεων 1,20Π*0,60Β*0,75Η με μεταλλικά πόδια σχήματος 
ανάποδου T, από μοριοσανίδα 3 στρώσεων πάχους 25mm υπενδεδυμένη αμφίπλευρα  
με επίστρωση μελαμίνης. (εργαστήριο κ. Γιαγλή). 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Η στήριξή τους και γενικά η 
όλη κατασκευή θα εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή σε σκληρή χρήση. Τα προμηθευόμενα είδη 
θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για  τρία έτη. 
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