
 

             Θεζζαινλίθε,  03.06.2020  

 

 

        Ππορ: Κάζε ελδηαθεξφκελν  

 

 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ 

Πιεξνθνξίεο : Σζαξδαθάο Υξήζηνο 

Σειέθσλν  : 2310 891233 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (35/20) 

 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, βάζεη ηνπ λ. 4412/2016, ηεο ππ’ αξηζκ. 48/28.05.2020 

απφθαζεο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 

236/29.05.2020 απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

απνζηείινπλ έληππε πξνζθνξά γηα ηην ππομήθεια ζαπάνηα (40) ηποσήλαηυν καθιζμάηυν 

γπαθείος γηα ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, θαη ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηηο επηζπλαπηφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο (Εγλαηία 156, 2
νο

 φξνθνο θηεξίνπ Δηνηθήζεσο) ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 

16.06.2020, ημέπα Σπίηη και ώπα 11:00 π.μ. 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλσηέξσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €5.500,00 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. (€4.435,48 άλεπ Φ.Π.Α. + €1.064,52 Φ.Π.Α. 24% = 

€5.500,00 κε ην Φ.Π.Α) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Ε. 7111.01 ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 (CPV 39111100-4). 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο ζα πξέπεη επίζεο λα 

πξνζθνκίζνπλ: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σα θςζικά ππόζυπα 

οθείλοςν να πποζκομίζοςν αζθαλιζηική ενημεπόηηηα ηόζο για ηα ίδια όζο και για ηο 

ηςσόν πποζυπικό πος απαζσολούν, ελψ ζε πεξίπησζε πος δεν απαζσολούν πποζυπικό, 

οθείλοςν να πποζκομίζοςν ςπεύθςνη δήλυζη με ηην οποία να ηο δηλώνοςν. Σα λνκηθά 

πξφζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα κφλν γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνινχλ. 

Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά (ππφ α & β) ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ελ ηζρχη θαηά ηνλ ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, άιισο δε, εάλ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, ζα πξέπεη λα έρνπλ 

εθδνζεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

γ. Τπεχζπλε δήισζε (ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα θαη κε εκεξνκελία 

κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο) εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, σο απφδεημε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε Τ.Δ. ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζεί εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ηο 

απμοδίυρ εξοςζιοδοηημένο θςζικό ππόζυπο να εκπποζυπεί ηον οικονομικό θοπέα για 

διαδικαζίερ ζύνατηρ ζςμβάζευν ή για ηη ζςγκεκπιμένη διαδικαζία ζύνατηρ 

ζύμβαζηρ. 



Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ, ηα λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ ηα θαηά 

πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, πος θα ππέπει να έσοςν εκδοθεί ενηόρ ηπιάνηα (30) 

επγαζίμυν ημεπών από ηην ςποβολή ηοςρ. 

 

Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί ν ππνςήθηνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά ηνπ ζα 

πιεξνί φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο. 

 

Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ και για οπιζμένα μόνο από ηα είδη ηυν ηεσνικών 

πποδιαγπαθών ηηρ Ππόζκληζηρ. ε κάθε πεπίπηυζη όμυρ οι ςποτήθιοι ςποσπεούνηαι 

να ςποβάλλοςν πποζθοπά για ηο ζύνολο ηηρ ποζόηηηαρ κάθε είδοςρ για ηο οποίο 

ζςμμεηέσοςν. Πποζθοπέρ πος δεν θα ζςμπεπιλαμβάνοςν ηο ζύνολο ηηρ ποζόηηηαρ κάθε 

είδοςρ για ηο οποίο ζςμμεηέσοςν θα αποππίπηονηαι υρ απαπάδεκηερ.  
 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζα δνζεί κε ηηκή κνλάδνο γηα θάζε είδνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Η ηηκή κνλάδνο ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ Πξνζθνξψλ.  

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δίλεηαη κφλν ζε Επξψ. 

Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,  

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε.                                                          

Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ λ. 

4412/2016, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. 

 

Η παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο εξήνηα (60) 

ημεπολογιακών  ημεπών πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο αλσηέξσ ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/2016. Σπρφλ έμνδα κεηαθνξάο, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

Γηα ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή ηε κε εκπξφζεζκε παξάδνζε/εθηέιεζε ησλ 

εηδψλ/ππεξεζηψλ ζα επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν  νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 203 θαη 

207 ηνπ Ν. 4412/2016 θπξψζεηο θαη ξήηξεο θαη θαηά ηελ πξνβιεπφκελε απ’ απηά 

δηαδηθαζία. 

 

Σξφπνο πιεξσκήο: Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ αλαδφρσλ (κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο) ζα γίλεη ζε Επξψ κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 

θαη έιεγρν φισλ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, πνπ ζα πηζηνπνηείηαη απφ ην ζρεηηθφ Πξαθηηθφ 

Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Επηηξνπήο Παξαιαβήο. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε 

θάζε λφκηκε θξάηεζε. 

 

Γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 200 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηελ παξάγξαθν Ζ΄, 

ππνπαξάγξαθν Ζ5 θ.ε. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4152/2013. 

 

Γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Εγλαηίαο 156, 54636 Θεζζαινλίθε) θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο (ηει. επηθνηλσλίαο 2310 891-233, 2310 891-284 fax: 2310 891-232, email: 

tprom@uom.gr).  

 

 

 

 

mailto:tprom@uom.gr


 

Επίζεο, ε παξνχζα πξφζθιεζε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΚΗΜΔΗ, θαζψο θαη 

κέζσ ηνπ Δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  ζηε δηεχζπλζε  www.uom.gr/supplies. 

 

Η ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ 

 

 

 

ΔΤΓΔΝΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 

 

 

http://www.uom.gr/supplies
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ(1): 
ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ 

Ο – Η Όλνκα: 
 

Επψλπκν: 
 

Όλνκα θαη Επψλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Επψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):  
 

Σφπνο Γέλλεζεο: 
 

Αξηζκφο Δειηίνπ Σαπηφηεηαο: 
 

Σει: 
 

Σφπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδφο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): 
 

Δ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Εmail): 

 

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειψλσ φηη ΔΕΝ ππάξρεη εηο βάξνο η.. ……………………………………………………………………. ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θαλέλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Ελσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Θνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE 

L 192 ηεο 31.7.2003, ν. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 

ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Θνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 101 ηεο 

15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215). 

 

δ) Απαζρνιψ / Δελ απαζρνιψ πξνζσπηθφ. 

Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δει. 

 

 
(Τπνγξαθή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ 

πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.  

 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/540


5 
 

 

ΣΔΥΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Δίδορ Α: Εληζρπκέλα ηξνρήιαηα πεξηζηξεθφκελα θαζίζκαηα, δηεπζπληνχ. 

Ποζόηηηα: Είθνζη (20) ηεκάρηα  

Πποϋπολογιζμόρ: €3.500,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%   

Γενικά σαπακηηπιζηικά:  

Πλάηη-Έδπα: Αλαηνκηθήο θαηαζθεπήο, κε εληαίν ζθειεηφ, κε θακπχιεο θαη αθξψδεο πιηθφ πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ ππνζηήξημε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζηελ φξζηα ζέζε θαη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ 

βάξνπο ηνπ θαζήκελνπ. Ειάρηζην χςνο πιάηεο 65 cm θαη ειάρηζηε εμσηεξηθή δηάζηαζε πιάηνπο έδξαο 

ηα 62cm. Επέλδπζε απφ δεξκαηίλε αλεμίηειεο βαθήο, αληηνιηζζεηηθή θαη αλζεθηηθή ζηελ ηξηβή, ζε 

ρξψκα πνπ ζα ππνδείμεη ην Παλεπηζηήκην. Εμσηεξηθά θειχθε (θάιππηξα) πιαζηηθά, ρξψκαηνο καχξνπ.  

Μππάηζα: Αλαηνκηθά, θιεηζηήο δηαηνκήο απφ πνιπακίδην ή κεηαιιηθφ ζθειεηφ κε επέλδπζε 

εκίζθιεξεο πνιπνπξεζάλεο, ρξψκαηνο καχξνπ.  

Βάζη: Τςειήο αληνρήο, πεληαθηηλσηή απφ αινπκίλην κε ή ρσξίο επέλδπζε εμνινθιήξνπ εμσηεξηθά απφ 

πνιπακίδην, ρξψκαηνο καχξνπ. Η βάζε ζα θέξεη πέληε δίδπκνπο ηξνρνχο απφ αινπκίλην ή πνιπακίδην κε 

δπλαηφηεηα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ζξαχζεο ελφο ηξνρνχ, λα κελ αλαηξέπεηαη ην θάζηζκα. Οη ηξνρνί ζα 

είλαη θαηάιιεινη ηφζν γηα καιαθά, φζν θαη γηα ζθιεξά δάπεδα. Έθαζηνο ηξνρφο ζα θέξεη εηδηθφ 

θάιππηξν πνιπακηδίνπ.  

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά / Μησανιζμοί:  
Δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ξχζκηζεο χςνπο έδξαο - πιάηεο θαη απνξξφθεζεο θξαδαζκψλ κέζσ 

εληζρπκέλσλ ακνξηηζέξ πεπηεζκέλνπ αεξίνπ (Multiblock),ηνπιάρηζηνλ θιάζεο 3. Ο κεραληζκφο ζα 

πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ηειεζθνπηθφ πιαζηηθφ θάιπκκα, θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

κνριφ ηνπνζεηεκέλν ζηε βάζε ηεο έδξαο.  

Μεραληζκφο αλάθιεζεο ηχπνπ relax γηα ηελ ηαπηφρξνλε θιίζε πιάηεο – έδξαο, κε δπλαηφηεηα 

ζηαζεξνπνίεζεο ζηελ φξζηα ζέζε. Ρχζκηζε ηεο δχλακεο επαλαθνξάο ηεο αλάθιεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

βάξνο ηνπ θαζήκελνπ κέζσ εηδηθνχ κεραληζκνχ, ηνπνζεηεκέλνπ ζηε βάζε ηνπ θαζίζκαηνο.  

Θα ππέπει να αναθέπεηαι πηηά από ηον καηαζκεςαζηή ζηα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά ηυν αμοπηιζέπ 

και ηυν ηποσών όηι  ηα επιμέποςρ αςηά μέπη ηυν καθιζμάηυν μποπούν να παπαλάβοςν θοπηία 

ηοςλάσιζηον 130kg 

 

Δίδορ Β: Σξνρήιαηα πεξηζηξεθφκελα, θαζίζκαηα, δαθηπινγξάθνπ 

Ποζόηηηα: Είθνζη (20) ηεκάρηα  

Πποϋπολογιζμόρ: €2.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%   

Γενικά σαπακηηπιζηικά: 

Πλάηη: Αλαηνκηθήο θαηαζθεπήο κε θακπχιεο γηα ηελ νξζή ππνζηήξημε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε 

ειάρηζην χςνο επηθάλεηαο επαθήο 48 cm. Επέλδπζε απφ δεξκαηίλε ή χθαζκα αλεμίηειεο βαθήο, 

αληηνιηζζεηηθφ θαη αλζεθηηθφ ζηελ ηξηβή ζε ρξψκα πνπ ζα ππνδείμεη ην Παλεπηζηήκην. Εμσηεξηθφ 

θέιπθνο (θαιχπηξα) πιαζηηθφ, ρξψκαηνο καχξνπ. 

Έδπα: Αλαηνκηθήο θαηαζθεπήο, κε θακπχιεο θαη αθξψδεο πιηθφ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ νκνηφκνξθε 

θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ηνπ θαζήκελνπ. Επέλδπζε απφ δεξκαηίλε ή χθαζκα αλεμίηειεο βαθήο, 

αληηνιηζζεηηθφ θαη αλζεθηηθφ ζηελ ηξηβή ζε ρξψκα πνπ ζα ππνδείμεη ην Παλεπηζηήκην. Εμσηεξηθφ 

θέιπθνο (θαιχπηξα) πιαζηηθφ , ρξψκαηνο καχξνπ. 

Μππάηζα: Αλαηνκηθά , θιεηζηήο δηαηνκήο απφ πνιπακίδην ή κεηαιιηθφ ζθειεηφ κε επέλδπζε 

εκίζθιεξεο πνιπνπξεζάλεο, ρξψκαηνο καχξνπ. 

Βάζη: Τςειήο αληνρήο, πεληαθηηλσηή απφ πνιπακίδην ή αινπκηλίνπ ή κεηαιιηθή κε επέλδπζε 

εμνινθιήξνπ εμσηεξηθά απφ πνιπακίδην, ρξψκαηνο καχξνπ. Η βάζε ζα θέξεη πέληε δίδπκνπο ηξνρνχο 

απφ αινπκίλην ή πνιπακίδην κε δπλαηφηεηα ζε πεξίπησζε νιηθήο ζξαχζεο ελφο ηξνρνχ, λα κελ 

αλαηξέπεηαη ην θάζηζκα. Οη ηξνρνί ζα είλαη θαηάιιεινη ηφζν γηα καιαθά φζν θαη γηα ζθιεξά δάπεδα. 

Έθαζηνο ηξνρφο ζα θέξεη εηδηθφ θάιππηξν πνιπακηδίνπ. 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά / Μησανιζμοί: 

Δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ξχζκηζεο χςνπο έδξαο-πιάηεο θαη απνξξφθεζεο θξαδαζκψλ κέζσ ακνξηηζέξ 

πεπηεζκέλνπ αεξίνπ. Ο κεραληζκφο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ηειεζθνπηθφ πιαζηηθφ θάιπκκα, 

καχξνπ ρξψκαηνο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε κνριφ ηνπνζεηεκέλν ζηε βάζε ηεο έδξαο. 
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Αλεμάξηεηα ξπζκηδφκελν χςνο επηθάλεηαο πιάηεο. Μεραληζκφο synchron γηα ηαπηφρξνλε θίλεζε έδξαο 

θαη πιάηεο κέζσ κνρινχ. Αλάθιεζε κε ζηαζεξνπνίεζε ζηελ βέιηηζηε γηα ηνλ θαζήκελν ζέζε εξγαζίαο 

αιιά θαη ειεχζεξε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλερήο ππνζηήξημε ηεο πιάηεο ζε παιηλδξνκηθέο θηλήζεηο. Η 

πίεζε πνπ ζα αζθεί ν θαζήκελνο ζηελ επηθάλεηα ηεο πιάηεο γηα ηελ ειεχζεξε αλάθιεζε, ζα πξέπεη λα 

ξπζκίδεηαη αλαινγηθά κε ην βάξνο ηνπ κέζσ θαηάιιεινπ κεραληζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζηελ βάζε ηεο 

έδξαο. 


