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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την   προμήθεια καθισμάτων εργασίας, επισκεπτών, 

αναμονής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. 

Τα είδη τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

 

1. Ανατομικό κάθισμα εργασίας  

 

Τροχήλατο κάθισμα  με ψηλή πλάτη και μπράτσα.  

Η πεντάκτινη βάση θα είναι κατασκευασμένη από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, βαμμένο με 

ηλεκτροστατική και θα φέρει δίδυμους τροχούς από πολυαμίδιο.   

Το κάθισμα θα ανταποκρίνεται άμεσα στην αλλαγή στάσης του σώματος κατά τη διάρκεια της 

εργασίας, προσαρμόζοντας αυτόματα την πλάτη του καθίσματος στις κινήσεις της πλάτης του 

χρήστη.  Θα φέρει εργονομικό πλαίσιο  έτσι ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση του σώματος 

του χρήστη και μηχανισμό που θα επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση έδρας-πλάτης με 

δυνατότητα σταθεροποίησης σε διάφορες θέσεις.  Ο μηχανισμός θα διαθέτει σύστημα “anti-panic” 

για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα 

με το βάρος του χρήστη.  

Τα μπράτσα θα είναι ρυθμιζόμενα καθ’ύψος και κατά πλάτος .  

Η έδρα και η πλάτη θα φέρουν εσωτερική επένδυση από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη 

(αφρολέξ) ) και εξωτερική από πολυεστερικό ύφασμα άριστης ποιότητας με μεγάλη αντοχή στην 

τριβή. 

Το χρώμα της πεντάκτινης βάσης καθώς και της επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα επιλεγούν 

από την υπηρεσία από το διαθέσιμο χρωματολόγιο.  

Εγγυήσεις:   

μηχανισμοί ρύθμισης: 2 χρόνια 

λοιπά μέρη του καθίσματος: 5 χρόνια 

ανταλλακτικών: 5 χρόνια 

 



2. Κάθισμα εργασίας 

 

 

Τροχήλατο κάθισμα  με μεσαία πλάτη και μπράτσα.  

Η πεντάκτινη βάση θα είναι κατασκευασμένη από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, βαμμένο με 

ηλεκτροστατική και θα φέρει δίδυμους τροχούς από πολυαμίδιο.   

Το ύψος της έδρας  θα ρυθμίζεται με έμβολο αερίου.  Στο πίσω μέρος της πλάτης θα υπάρχει 

στροφείο που θα ρυθμίζει την καμπυλότητα στο ύψος των οσφυικών σπονδύλων για την καλύτερη 

στήριξη της μέσης του χρήστη.  Το κάθισμα θα φέρει μηχανισμό  που θα επιτρέπει τη συγχρονισμένη 

ανάκλιση έδρας-πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε διάφορες θέσεις.  Ο μηχανισμός θα 

διαθέτει σύστημα “anti-panic” για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά και σύστημα ρύθμισης για 

ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.  

Τα μπράτσα θα είναι ρυθμιζόμενα καθ’ύψος και κατά πλάτος .  

Η έδρα και η πλάτη θα φέρουν εσωτερική επένδυση από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη 

(αφρολέξ) ) και εξωτερική από πολυεστερικό ύφασμα άριστης ποιότητας με μεγάλη αντοχή στην 

τριβή.  

Το χρώμα της πεντάκτινης βάσης καθώς και της επένδυσης της έδρας και της πλάτης θα επιλεγούν 

από την υπηρεσία από το διαθέσιμο χρωματολόγιο.  

Εγγυήσεις:   

μηχανισμοί ρύθμισης: 2 χρόνια 

λοιπά μέρη του καθίσματος: 5 χρόνια 

ανταλλακτικών: 5 χρόνια 

 

 

3. Κάθισμα επισκεπτών  

 

Στοιβαζόμενο κάθισμα χωρίς μπράτσα. Διαστάσεις έδρας: max 52*52 cm (πλάτος*βάθος)  

Σκελετός από επινικελωμένο χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής διαμέτρου min 15 mm και πάχους 

1,5 mm.  Η βάση θα φέρει αντιολισθητικά πέλματα.  Η έδρα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένες 

από από χυτό θερμοπλαστικό υλικό σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας από το διαθέσιμο 

χρωματολόγιο.   

Τα καθίσματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσής τους σε σειρά, καθώς και τη δυνατότητα 

τοποθέτησης πινακίδας γραφής (σεμιναρίου).  

Εγγύηση: 5 χρόνια 

4. Κάθισμα αναμονής  

 

 

Συστοιχία τριών θέσεων, χωρίς μπράτσα.  

Τα καθίσματα θα εδράζονται σε ανθεκτική οριζόντια μεταλλική κοιλοδοκό διατομής min 80*40*3 

mm,  η οποία θα καταλήγει σε πόδια στις δύο άκρες της.   Τα καθίσματα θα  είναι εργονομικά και 

ανατομικά, κατασκευασμένα από διαμορφωμένο ενιαίο (ανά κάθισμα) διάτρητο προφίλ αλουμινίου.  



Κάθε κάθισμα θα φέρει πλευρικούς οδηγούς μέσω των οποίων θα γίνεται η στερέωση του 

καθίσματος στο πλαίσιο.  Για τη διατήρηση του σχήματος του καθίσματος και για την ασφάλεια των 

χρηστών οι οδηγοί  θα πρέπει να έχουν εσωτερική ενίσχυση και τάπες σύσφιξης στα άκρα τους.  

Τα πόδια θα φέρουν αντιολισθητικά ρυθμιζόμενα πέλματα για έλεγχο της οριζοντιότητας και την 

προστασία του δαπέδου.  

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογής της 

Υπηρεσίας από το διαθέσιμο χρωματολόγιο.  Τα υλικά και η κατασκευή σε σύνολο θα πρέπει να 

παρέχουν τη μέγιστη αντοχή για πολύωρη χρήση και θα έχουν εγγύηση 5 ετών.  

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης, εντός στις αποθήκες του Δήμου Χανίων ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου Χανίων, κατόπιν συνεννόησης με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια ειδών και την Επιτροπή 

Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΡ.ΤΕΜ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ 

1 Ανατομικό κάθισμα εργασίας  6 290,00 1.740,00 

2 Κάθισμα εργασίας 30 220,00 6.600,00 

3 Κάθισμα επισκεπτών  50 50,00 2.500,00 

4 Κάθισμα αναμονής  2 450,00 900,00 

ΣΥΝΟΛΟ 11.740,00 

ΦΠΑ 24% 2.817,60 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.557,60 

 

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται  το κόστος μεταφοράς και συναρμολόγησης.   
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