
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

PC – INTEL (Κωδικός: 1) 
ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
Θα είναι κατηγορίας midi tower, θα είναι κατασκευασµένος από 

ηλεκτρογαλβανισµένο εν ψυχρώ χάλυβα (SECC - Steel Electrogalvanized Cold 

Rolled) και η τοποθέτηση των περιφερειακών σαυτό θα γίνεται χωρίς εργαλεία (tool 

free). Θα υποστηρίζει µητρικές κάρτες ATX ή M-ATΧ ή και τις δύο (2). Στην πρόσοψη 

θα έχει τουλάχιστον 2 θύρες usb 2.0. Θα έχει πέντε (5) εσωτερικές θέσεις 3,5’’ και 

πέντε (5) εξωτερικές, τέσσερις (4) των 5,25’’ και µία (1) των 3,5”. 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 
Θα υποστηρίζει βάση επεξεργαστή LGA1156. Θα έχει τουλάχιστον δύο (2) υποδοχές 

µνήµης 2xDDR3 τουλάχιστον 1066 ΜΗz. Θα υπoστηρίζει κάρτα γραφικών PCI 

Expressx16. Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον τεσσάρων (4) δίσκων 

4ΧSerial ATA 3Gb/s. Θα έχει ενσωµατωµένη κάρτα ήχου υψηλής πιστότητας 7.1 

καναλιών (CH HD Audio) και κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbits/s. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
Η ταχύτητα του επεξεργαστή θα είναι τουλάχιστον 3GHz και η βάση του θα είναι 

LGA1156. Θα είναι τουλάχιστον δύο (2) πυρήνων, L2 Cashe 4Μb. Θα έχει 

µικροαρχιτεκτονική 32nm. 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 
Θα έχει ονοµαστική ισχύ τουλάχιστον 500W. Θα έχει προστασία από υπερεντάσεις, 

υπερτάσεις και βραχυκυκλώµατα. 

ΜΝΗΜΗ (RAM) 
Θα έχει µνήµη RAM 4Gb, τύπου DDR3. 

ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ 
Θα έχει ελάχιστη χωρητικότητα 320Gb και ταχύτητα περιστροφής 7200rpm. Θα έχει 

πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA2 3.0 Gbit/s. 

ΚAΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
Θα έχει µνήµη 1024Μb, τύπου DDR3 µε µέγιστη ανάλυση 2560x1600 pixels. Θα έχει 

σύνδεση PCI-Express 2.0. Θα έχει εξόδους DVI-I, HDMI, D-SUB. Θα έχει πλήρη 

υποστήριξη DirectX 10.1. 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 
Θα έχει ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες και σύνδεση usb 2.0. 

ΠΟΝΤΙΚΙ 
Θα είναι οπτικού τύπου ή laser και θα έχει σύνδεση usb 2.0. 

ΟΘΟΝΗ 
Θα είναι επίπεδου τύπου (TFT (Thin Film Transistor), τεχνολογίας LCD, µε διαγώνιο 

18.5” και µέγιστη ανάλυση 1366x768 pixels. Θα έχει χρόνο απόκρισης 5ms. 

DVD PLAYER 
Θα συνδέεται µε Serial ATA. Θα έχει τεχνολογία εγγραφής DVD DUAL LAYER. Θα 

έχει ταχύτητα ανάγνωσης CD 48x και DVD 16x, ταχύτητα εγγραφής CD 48x και DVDR 

και DVD+R 22x, ταχύτητα επανεγγραφής CD 32x, DVD-R 6x και DVD+R 8x. Ο 

µέσος χρόνος αναζήτησης CD θα είναι 120 ms και του DVD 140 ms. 

 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) - (Κωδικός: 3) 
Θα έχει διαγώνιο οθόνης 15,6’’, επεξεργαστή διπύρηνο, ταχύτητας τουλάχιστον 2,2 

GHz. Θα έχει µνήµη RAM 4Gb DDR3 στα 1066ΜΗz. Θα έχει σκληρό δίσκο 500 Gb 

και oπτικό µέσο (DVD-RW) double layer. Θα φέρει ενσωµατωµένα web κάµερα και 

µικρόφωνο. Θα έχει δύο (2) ηχεία. Θα έχει κάρτα γραφικών τουλάχιστον 512Μb, 

αυτόνοµης µνήµης. Θα έχει ενσύρµατη επικοινωνία 10/100/1000 Gbits/s καθώς και 



ασύρµατη επικοινωνία. Θα έχει λειτουργικό σύστηµα Windows 7 Home ή 

Professional Edition 32-bit Αγγλικά ή Ελληνικά. Θα έχει θύρες επικοινωνίας: 2 x USB 

2.0, 1 x HDMI, 2-in-1 card reader (SD/MMC). Θα έχει βάρος λιγότερο από 3kg. 

 

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET (Κωδικός: 6) 
Θα είναι µεγέθους Α4 και θα έχει ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης 20 σελ/λεπτό 

και έγχρωµης 16 σελ/ λεπτό. Η ανάλυση εκτύπωσης θα είναι 4800 x 1200 dpi. Θα 

έχει σύνδεση usb 2.0. Ο τροφοδότης χαρτιού θα είναι τουλάχιστον 80 φύλλων. 

 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET (Κωδικός: 8) 
Θα είναι µεγέθους Α4 και θα έχει λειτουργίες αντιγραφικού, εκτυπωτή, σαρωτή. Θα 

έχει ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης 20 σελ/λεπτό και έγχρωµης 15 σελ/ λεπτό. 

Η ανάλυση εκτύπωσης θα είναι 4800 x 1200 dpi και σάρωσης 1200 x 2400 dpi. Ο 

µηνιαίος κύκλος εργασιών θα είναι 3000 σελίδες. Θα έχει εγκατεστηµένη µνήµη 16 

Mb και σύνδεση usb 2.0. Ο τροφοδότης χαρτιού θα είναι τουλάχιστον 100 φύλλων. 

 

PROJECTOR (Κωδικός: 12) 
Θα έχει φωτεινότητα τουλάχιστον 2000 ANSI lumens, ονοµαστική ισχύ κανονικής 

λειτουργίας 240W και σε κατάσταση αναµονής (standby) µικρότερη από 3W. Θα 

υποστηρίζει αναλύσεις από VGA (640x480) έως UXGA (1600 x 1200). Θα έχει 

κατακόρυφη ρύθµιση keystone ±200. H διάρκεια ζωής της λάµπας, σε κανονική και 

οικονοµική λειτουργία, θα είναι τουλάχιστον 3000 και 4000 h αντίστοιχα. Θα έχει 

τροφοδοσία 100-240 V στα 50-60 Hz. Το επίπεδο θορύβου σε κανονική λειτουργία 

δεν θα υπερβαίνει τα 37dB. Θα έχει µέγεθος εικόνας 40’’ έως 300’’. Θα έχει εισόδους 

εικόνας 1xD-sub 15 ακίδων, 1xRCA, 1xS-Video, έξοδο εικόνας 1xD-sub 15 ακίδων, 

είσοδο και έξοδο ήχου από 1xstereo mini-jack . 

 

DVD PLAYER (MHXANHMA ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ 
∆ΙΣΚΟΥΣ) - (Κωδικός: 18) 
Το µηχάνηµα πρέπει να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας και 

να έχει πιστοποίηση C.E. Να είναι νέο είδος (µοντέλο) και κατασκευασµένο τους 

τελευταίους 18 µήνες από την δηµοσίευση. 

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το µηχάνηµα είναι οι ακόλουθες: 

• Συµβατότητα µέσων: CD-R, CD-RW, Audio CD, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD+/- 

RW, DivX, JPEG, MP3, VCD. 

• Τάση λειτουργίας: 220-240V/50Hz ± 10%. 

• Να διαθέτει ψηφιακή σύνδεση HDMI. 

• Να διαθέτει τουλάχιστον ένα καλώδιο σύνδεσης µε την τηλεόραση τύπου 

SCART. 

• Εύχρηστο menu λειτουργίας-πλοήγησης 

• Εύχρηστο menu για ρυθµίσεις εγκατάστασης, αυτόµατη αναζήτηση και 

χειροκίνητη. 

• Τηλεχειριστήριο µε πλήρεις ρυθµίσεις λειτουργίας και µπαταρίες. 

• Ελληνικό µενού (ρυθµίσεων και λειτουργίας) 

• Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής, µε ελληνικούς υπότιτλους, σε DivX 

• Να έχει δυνατότητα εγγραφής 

Κάθε µηχάνηµα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Το εγχειρίδιο 

θα περιέχει πλήρης οδηγίες εγκατάστασης και συνδέσεων. Θα περιέχει όλες τις 



λειτουργίες του µηχανήµατος, τους αναλυτικούς χειρισµούς ρυθµίσεων, χρήσης, 

πλοήγησης, καθώς και οδηγίες για την αντιµετώπιση ελαφρών βλαβών. 

 

ΡΑ∆ΙΟ CD (µε κασετόφωνο) - (Κωδικός: 20) 
Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το µηχάνηµα είναι οι ακόλουθες: 

• Το ραδιοκασετόφωνο πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης 

τεχνολογίας και καλαίσθητης εµφάνισης, να είναι STEREO, να διαθέτει CD 

PLAYER (συµβατό µε όλα τα CD) και να είναι φορητό ( δηλ. να διαθέτει 

χειρολαβή µεταφοράς). Να συνοδεύεται από σήµα C.E και να είναι 

κατασκευασµένο τους τελευταίους 18 µήνες από την δηµοσίευση. 

• CD-Player, συµβατό µε αναπαραγωγή CD, CD-R/RW/MP3. 

• Ισχύς εξόδου τουλάχιστον 2X2 Watt RMS. 

• Υποδοχή εξωτερικού µικροφώνου ή ύπαρξη ενσωµατωµένου . 

• Ενσωµατωµένα µεγάφωνα αναλόγου ισχύος. 

• Έξοδο για σύνδεση µε ακουστικά. 

• Όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και κοµβία για τη λειτουργία του. 

• Να λειτουργεί µε τάση 220V – 240V / 50Hz ±10% και µε µπαταρίες. 

• Καλώδιο ρευµατοληψίας. 

• Ρύθµιση έντασης φωνής. 

• Χειρολαβή µεταφοράς. 

• Περιοχές λήψης ραδιοφώνου: MW και FM. 

• Να έχει κεραία λήψης σταθµών και ψηφιακή ένδειξη επιλογής σταθµών, µε 

τουλάχιστον 10 µνήµες σταθµών στη περιοχή των FM. 

• Να είναι δυνατή η εγγραφή από CD και ράδιο στο κασετόφωνο. 

• Τηλεχειριστήριο για τις κύριες λειτουργίες (του ραδιοφώνου και του CD). 

• Να διαθέτει είσοδο aux (line-in) 

Κάθε µηχάνηµα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά. Θα περιέχει 

όλες τις λειτουργίες του µηχανήµατος, τους αναλυτικούς χειρισµούς ρυθµίσεων 
χρήσης, πλοήγησης, καθώς και βοήθειες για ελαφρές βλάβες. 

 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Κωδικός: 22) 
Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το µηχάνηµα είναι οι ακόλουθες: 

• Το µηχάνηµα πρέπει να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο, ψηφιακής 

τεχνολογίας, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα διεθνή standards και να έχει 

πιστοποίηση CE για την συµµόρφωση µε τα πρότυπα περιβάλλοντος όσον 

αφορά την αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, το θόρυβο, την ασφαλή 

αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισµό, την εκποµπή επικινδύνων ακτινοβολιών 

και τα υλικά κατασκευής του τυµπάνου. Με δήλωση του εργοστασίου 

κατασκευής να βεβαιώνεται ότι είναι το τελευταίο µοντέλο της σειράς του σε 

κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης, 

καθώς και να µην είναι ανακατασκευασµένο µε εξαρτήµατα, προερχόµενα από 

δεύτερη επεξεργασία. 

• Η µέγιστη µηνιαία παραγωγική ικανότητα (maximum monthly volume) του 

µηχανήµατος να είναι µεγαλύτερη των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) 

φωτοαντιγράφων και η προτεινόµενη µέση µηνιαία παραγωγική ικανότητα 

(average recommended monthly volume) να είναι τουλάχιστον οχτώ χιλιάδων 

(8.000) φωτοαντιγράφων. Οι ικανότητες αυτές να βεβαιώνονται από τον 

κατασκευαστικό οίκο. 

• Ταχύτητα φωτοαντιγραφής (copy speed): Το µηχάνηµα να έχει ταχύτητα 

παραγωγής τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φωτοαντιγράφων Α4 ανά λεπτό. 



• Η φωτοαντιγραφή να επιτυγχάνεται µε ανάλυση (copy resolution) τουλάχιστον 

εξακόσια επί εξακόσια (600x600) dpi (στη ζητούµενη ταχύτητα παραγωγής) και 

τουλάχιστον διακόσιους πενήντα έξι (256) διαβαθµίσεις του γκρι. 

• Μέγεθος χαρτιού φωτοαντιγραφής (copy sizes): Να παράγει αντίγραφα 

διαστάσεων τουλάχιστον Α5, A4 και Α3. 

• Να διαθέτει by pass χαρτιού τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων το οποίο να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων (διαφάνειες, 

χοντρό χαρτί κλπ). 

• Να τροφοδοτείται µε χαρτί από δύο (2) κασέτες τουλάχιστον (εκτός του by 

pass), που δίδουν στο µηχάνηµα συνολική χωρητικότητα χιλίων (1.000) 

φύλλων τουλάχιστον. Οι εν λόγω κασέτες να δέχονται χαρτιά διαστάσεων των 

ζητούµενων διαστάσεων και να είναι ρυθµιζόµενου µεγέθους υποδοχής 

χαρτιών. 

• Να διαθέτει σύστηµα αντιγραφής διπλής όψης (duplex unit). 

• Να έχει αυτόµατο τροφοδότη και αναστροφέα πρωτοτύπων (ADRF) 

τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων. 

• Να αντιγράφει και σε διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες και σε χαρτί βάρους 

εξήντα µε εκατόν τριάντα (60-130) gr/m2 περίπου. Για φωτοαντίγραφα µέσω 

κασετών το βάρος του χαρτιού θα είναι ογδόντα (80) gr/m2 περίπου. 

• Να έχει χρόνο προθέρµανσης µέχρι και σαράντα πέντε (45) δευτερόλεπτα 

(warm up time). 

• Να έχει χρόνο πρώτου αντιγράφου µέχρι και οκτώ (8) δευτερόλεπτα (time to 

first copy). 

• Να διαθέτει πίνακα λειτουργιών και χειρισµού µε όλα τα απαραίτητα πλήκτρα 

και φωτεινές ενδείξεις µε απεικόνιση των σηµείων εµπλοκής του χαρτιού, 

έλλειψης αναλωσίµων υλικών κλπ., καθώς και να διαθέτει οθόνη αφής (touch 

screen). 

• Να διαθέτει µενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα. 

• Να έχει πληκτρολόγιο µε δέκα (10) τουλάχιστον αριθµητικά πλήκτρα, στα οποία 

να περιλαµβάνονται οπωσδήποτε τα ψηφία από το 0 έως και το 9. Να διαθέτει 

δυνατότητα προεπιλογής φωτοαντιγράφων µε την οποία θα είναι δυνατό να 

παραχθούν εώς και εννιακόσια ενενήντα εννέα (999) φωτοαντίγραφα. 

• Να διαθέτει σύστηµα τουλάχιστον δύο (2) σµικρύνσεων και δύο (2) 

µεγεθύνσεων καθώς και zoom σε εύρος τουλάχιστον πενήντα µε διακόσια (50 – 

200)%. 

• Να διαθέτει σύστηµα χειροκίνητης και αυτόµατης φωτεινότητας. 

• Να διαθέτει οπτικό µετρητή (counter) έξι (6) ψηφίων τουλάχιστον. 

• Nα διαθέτει κωδικούς πρόσβασης. 

• Να διαθέτει σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας (Energy Saver Mode) όταν δεν 

λειτουργεί. 

• Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης επιλογής κασέτας (Αutomatic Paper Selection) 

και σύστηµα αυτόµατης επιλογής λόγου αναπαραγωγής (Automatic 

Magnification Selection). 

• Να διαθέτει σύστηµα φωτοαντιγραφής από βιβλία (book copy). 

• Να διαθέτει ηλεκτρονική σελιδοποίηση (electronic sorting), χωρίς να απαιτείται 

και διαχωρισµός µεταξύ των σετ. 

• Να διαθέτει λειτουργία σάρωσης (scanner) σε κοµπιούτερ. 

• Να διαθέτει λειτουργία εκτυπωτή (σύνδεση µε κοµπιούτερ). 

• Να διαθέτει µνήµη τουλάχιστον εξήντα τέσσερα (64) ΜΒ. 

• Να λειτουργεί µε ρεύµα 220/230V συχνότητας 50/60Hz χωρίς ανάγκη ειδικής 

εγκατάστασης. 



• Να µπορούν να λειτουργούν οι συσκευές σε συνθήκες µη κλιµατιζόµενου 

χώρου, σε όλη την Ελληνική επικράτεια. 

• Το µηχάνηµα να προσφέρεται µε κατάλληλη βάση η οποία να είναι στιβαρής 

κατασκευής, καλαίσθητη, τροχήλατη και να διαθέτει χώρο αποθήκευσης του 

χαρτιού (ερµάριο). 

• Κάθε µηχάνηµα θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από πλήρως 

αναλυτικά και ορθά µεταφρασµένα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας 

στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και ένα set αναλωσίµων και ένα πακέτο χαρτί 

Α4 πεντακοσίων (500) φύλλων. Η δαπάνη του πρώτου αυτού set αναλωσίµων 

και του χαρτιού θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΗΧΟΥ (Κωδικός: 24) 
Στερεοφωνικός ήχος, σύνδεση Audio Mini-jack (3,5mm), µήκος καλωδίου 3 m. 

Απόκριση ακουστικού: 100 Hz - 18 KHz. 
 

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 17” (Κωδικός: 25) 
Η οθόνη αφής θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• ∆ιαγώνιος αφής: 17" 

• Τεχνολογία οθόνης: LCD Αφής 

• Εγγύηση µηδέν (0) καµένων pixel: Ναι 

• Ανάλυση: 1280 x 1024 

• Φωτεινότητα: 200 cd/m² 

• Τυπική Αντίθεση: 1000:1 

• ∆υναµική Αντίθεση: 20000:1 

• Χρόνος Απόκρισης: 5 ms 

• Γωνία Θέασης (Οριζόντια): 170 

• Γωνία Θέασης (Κάθετη): 160 

• Απεικόνιση: 5:4 

• Είσοδοι: 1xD-Sub 15 pin 

• Ρύθµιση Βάσης: ∆υνατότητα κάθετης κλίσης (tilt) 

 

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Κωδικός: 27) 
Θα είναι εµπρόσθιας προβολής, µε δυνατότητα ανάρτησης σε σταθερό σηµείο του 

τοίχου. Θα έχει ονοµαστική διαγώνιο ≥ 76’’. Η ανάλυση της ενεργού περιοχής του θα 

είναι ≥ 4000 x 4000. Η λειτουργία του θα γίνεται µε χρήση ενεργού γραφίδας ή µε το 

δάκτυλο ή µε οποιοδήποτε αντικείµενο και δεν θα επηρεάζεται από την άµεση 

πρόσπτωση ηλιακού φωτός ή λαµπτήρων φθορισµού. Θα έχει ιδιαίτερα σκληρή και 

ανθεκτική επιφάνεια, κατάλληλη για χρήση µαρκαδόρων λευκού πίνακα (dry-erase 

markers) και χρήση µαρκαδόρων πίνακα σηµειώσεων (flip chart markers). Ο 

καθαρισµός της θα γίνεται µε στεγνό πανί ή νερό. Η επικοινωνία του πίνακα µε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή θα γίνεται µέσω γραφίδας µε χρήση κατάλληλου 

πρωτοκόλλου (πχ Bluetooth) καθώς και µέσω θύρας USB. Θα φέρει όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήµατα και καλώδια για τη διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία 

του. Θα έχει τάση λειτουργίας 220-240V/50Ηz. 

Μαζί µε τον πίνακα θα παραδίδονται: 

• οι τελευταίες εκδόσεις των απαραίτητων αρχείων για την εγκατάστασή του 

(οδηγοί συσκευών κ.λπ.), σε ηλεκτρονικό µέσο (π.χ. CD, DVD) 

• τα ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του, καθώς και τα 

αντίστοιχα του συνοδευτικού λογισµικού λειτουργίας του, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική µορφή (π.χ. CD, DVD). 



Θα έχει σήµανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος και πιστοποιητικό 

ISO 9001 του κατασκευαστή, που θα καλύπτει την κατασκευή διαδραστικών 

συστηµάτων. Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών για το σύνολο του υλικού και 

λογισµικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προµηθευτή του. 

 

Ε∆ΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ) - (Κωδικός: 31) 
1. Γενικές απαιτήσεις 
Τα σχήµατα, οι διαστάσεις και ο τρόπος κατασκευής των εδρών θα είναι σύµφωνα µε 

την παρούσα τεχνική προδιαγραφή και το επισυναπτόµενο σχέδιο, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της προδιαγραφής. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 

την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιµών θα 

αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της έδρας. 

Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιµών που απαιτούνται να προσκοµίσουν όλοι οι 

συµµετέχοντες είναι: 

• Για τη µοριοσανίδα, το µέγιστο όριο εκποµπής φορµαλδεΰδης να είναι τάξεως 

Ε1 σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

• Για την επικάλυψη µε µελαµίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να 

είναι σύµφωνα µε τα ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, 

όπως αυτά ισχύουν. ∆ηλαδή: 

� Αντοχή στην τριβή : κατηγορία 2 

� Αντοχή στη χάραξη : >2Nt 

� Αντοχή σε κάψιµο από τσιγάρο : rating 3 

� Αντοχή στη φθορά από την χρήση χηµικών: rating 4 

• Για το HPL (high pressure laminate), τα χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι 

σύµφωνα µε τα ΕΝ 438-1, ΕΝ 438-2, ΕΝ 438-3 του 2005, όπως αυτά ισχύουν, 

δηλαδή: 

� Αντοχή στην τριβή : IP>150, WR≥350 

� Αντοχή στη χάραξη : ≥ rating 3 

• Η όλη κατασκευή να συµµορφώνεται µε τα όρια µετανάστευσης 

ορισµένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 

71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο __________1 παρ. 3 δ 3). 

• Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 

από διαπιστευµένα εργαστήρια, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 118/2007. 

• Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προµηθεύτρια εταιρεία για: 

• Την πρώτη ύλη (µοριοσανίδα) που χρησιµοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι 

τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 312:2003, όπως αυτό ισχύει. 

• Την κόλλα που χρησιµοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η 

οποία πρέπει να µην είναι τοξική. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Κάθε έδρα διδασκαλίας αποτελείται από: 

• Την πινακίδα εργασίας, εξωτερικών διαστάσεων 1300x600 mm και πάχους 25 

mm. 

• Το µεταλλικό σκελετό 

• Τις περιµετρικές ποδιές, σε συνδυασµό µε το σταθερό κοµοδίνο, που περιέχει 

ένα συρτάρι και ένα ανοικτό ράφι. 

2.1 Πινακίδα εργασίας 
Η πινακίδα εργασίας θα κατασκευαστεί από µοριοσανίδα τύπου Ρ2 βάσει της ΕΝ 

312:2003, κλάσης Ε1, τριών στρώσεων όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ 

746/22-4-2009. Η µοριοσανίδα θα είναι επικαλυµµένη µε τεχνητή διακοσµητική 



επίστρωση (High Pressure Laminate - HPL). Το συνολικό πάχος τους είναι 25mm 

(±0,3mm). Τα χαρακτηριστικά της ως άνω επίστρωσης οφείλουν να προσδιορίζονται 

βάσει των προτύπων ΕΝ 438-1, ΕΝ 438-2, ΕΝ 438-3, όπως αυτά ισχύουν. 

Η επίστρωση αυτή θα καλύπτει και τις δύο επιφάνειες της µοριοσανίδας καθώς και τα 

δύο διαµήκη σόκορα. Οι ραφές της επίστρωσης, που δεν θα υπερβαίνουν τις δύο (2), 

θα είναι κατά το δυνατόν αφανείς και θα βρίσκονται οπωσδήποτε στην κάτω 

επιφάνεια της πινακίδας. Τα σόκορα στις κατά µήκος πλευρές θα είναι καµπύλα, 

όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα τεχνική περιγραφή 

και θα γίνονται µε ειδικό µηχάνηµα. Τα σόκορα, στις µικρές πλευρές της πινακίδας, 

θα καλύπτονται από πλαστικό προφίλ ABS, ιδίας απόχρωσης και πάχους 2mm, το 

οποίο επικολλάται στη µοριοσανίδα επιµελώς µε ειδική κόλλα PVA µη τοξική, µε 

ειδικό µηχάνηµα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή και να µην επιτρέπει 

την αποκόλλησή του από τη µοριοσανίδα, οι δε ακµές του θα είναι στρογγυλεµένες 

και λειασµένες. 

Η τελική επιφάνεια της πινακίδας από τεχνητή διακοσµητική επίστρωση πρέπει να 

έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Κατηγορία: HPL 

• Πάχος: 0,7 έως 0,9 mm 

• Αντοχή σε θερµοκρασία: από 180 έως 220 οC, 

• Η τεχνητή διακοσµητική επίστρωση (Laminate) επικολλάται στη µοριοσανίδα µε 

ειδική κόλλα PVA, µη τοξική. 

Οι διαστάσεις της πινακίδας εργασίας όπως και οι λεπτοµέρειες κατασκευής της 

φαίνονται στo σχετικό σχέδιο. Η σύνδεση της πινακίδας µε τον µεταλλικό σκελετό θα 

γίνει µε εννέα (9) φρεζάτες νοβοπανόβιδες διαµέτρου 5 mm περίπου και µήκους 40 

mm περίπου, µορφής σταυρού. Οι βίδες αυτές που συνδέουν την πινακίδα µε τους 

σιδηροσωλήνες πρέπει να βιδώνονται από κάτω, κάθετα στην επιφάνεια της 

πινακίδας (µέσω διαµπερών οπών του σιδηροσωλήνα), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

ασφαλής σύνδεση και τέλεια επαφή της πινακίδας µε τον µεταλλικό σκελετό. 

2.2 Μεταλλικός σκελετός 
Οι σωλήνες των ποδιών και του περιµετρικού σκελετού θα κατασκευαστούν από 

σωλήνες ανοπτηµένους (µαλακούς), στρογγυλής διατοµής, αφανούς ραφής. Οι 

διαστάσεις των παραπάνω σιδηροσωλήνων θα είναι: Φ38, Φ26 και Φ21 mm και 

πάχους 1,3 mm (±5%). Όλοι οι σιδηροσωλήνες θα έχουν αφανή και συνεχή 

ηλεκτροσυγκόλληση στη ραφή. 

Η σύνδεση των σιδηροσωλήνων µεταξύ τους θα είναι σε όλη την επιφάνεια επαφής 

τους, µε έντεχνη, αφανή και οµοιόµορφη ηλεκτροσυγκόλληση. Η κοπή των 

σιδηροσωλήνων για τις µεταξύ τους ενώσεις θα είναι του τύπου "νυχάκι". Γενικά όλες 

οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα σφυρηλατούνται, θα αφαιρούνται τα οξείδια και θα 

λειαίνονται µε τροχό έντεχνα. Αν οι ηλεκτροσυγκολλήσεις γίνουν µε 

ηλεκτροσυγκόλληση σύρµατος, τα υπολείµµατα των συρµατιδίων θα αφαιρούνται 

από τον σκελετό πριν τη βαφή. Η ηλεκτροσυγκολλητική ραφή θα είναι συνεχής, 

οµοιόµορφη και ισόπαχη. 

Τα τέσσερα πόδια του µεταλλικού σκελετού της έδρας θα έχουν στα άνω άκρα τους 

µεταλλικές «τάπες» κωνικού σχήµατος µε στρογγυλεµένη ακµή, συνδεδεµένες µε 

έντεχνη και αφανή ηλεκτροσυγκόλληση, όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Τα τέσσερα πόδια του µεταλλικού σκελετού της έδρας θα έχουν στα κάτω άκρα τους, 

προς αποφυγή των κραδασµών και του θορύβου, πλαστικά πέλµατα από µαλακό 

πολυαιθυλένιο, αρίστης ποιότητας, χρώµατος µαύρου. Τα πλαστικά πέλµατα θα είναι 

ανθεκτικά για µετακινήσεις, µεταφορές και καταπονήσεις, θα εφαρµόζουν πλήρως 

στους σιδηροσωλήνες των ποδιών, η δε αφαίρεσή τους θα δοκιµάζεται και θα πρέπει 

να είναι δύσκολη. 



2.3 Περιµετρικές ποδιές – κοµοδίνο 
Οι περιµετρικές ποδιές και το σταθερό κοµοδίνο, που περιέχει ένα συρτάρι 

και ένα ανοικτό ράφι θα κατασκευαστούν από µοριοσανίδα τύπου Ρ2 (βλ. παρ. 2.1). 

Η µοριοσανίδα θα έχει αµφίπλευρη επικάλυψη µελαµίνης µονόχρωµης, λείας, µατ. 

Ως προς τα χαρακτηριστικά των επιφανειών, των αµφίπλευρων επικαλυµµένων 

µε µελαµίνη µοριοσανίδων, οφείλουν να τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις που 

καθορίζονται στην παρ. 1. 

Το συνολικό πάχος µοριοσανίδας - µελαµίνης θα είναι 16 mm όπως φαίνεται στο 

σχέδιο. 

Tα εµφανή σόκορα των ξύλινων µερών επενδύονται µε πλαστικό προφίλ ABS, ιδίας 

απόχρωσης µε την µελαµίνη, πάχους 2mm, το οποίο επικολλάται επιµελώς (µε ειδική 

κόλλα PVA, µη τοξική) στη µοριοσανίδα, µε ειδικό µηχάνηµα, ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή και να µην επιτρέπει την αποκόλλησή του από τη 

µοριοσανίδα. Οι ακµές του θα είναι στρογγυλεµένες και λειασµένες. 

Κάθε σύνδεση µεταξύ όλων των επί µέρους στοιχείων του επίπλου (α, β, γ, δ, ε, ζ, η) 

θα γίνει µε τρεις καβίλιες 6x30 και κόλλα αρίστης ποιότητος. Επιπροσθέτως η 

σύνδεση της εµπρόσθιας ποδιάς β (16mm) µε τις δύο πλαϊνές γ, α (16mm) θα γίνει 

µε «γκινισιές» όπως αυτές φαίνονται στο σχέδιο και πιρτσίνια (3 τεµάχια ανά 

σύνδεση) που θα τη συνδέουν και µε τα πόδια του µεταλλικού σκελετού, καθώς και 

µε 6 (2 ανά πλευρά, εσωτερικά) µεταλλικές γωνιές 30/30 (βαµµένες µε βαφή 

φούρνου σε απόχρωση µελαµίνης) και νοβοπανόβιδες 3x10 mm. Με τρία πιρτσίνια 

θα συνδεθεί και η πλαϊνή ποδιά µε τα µπροστινά πόδια του µεταλλικού σκελετού, και 

µε τέσσερα ο πάτος του κοµοδίνου µε τις δύο οριζόντιες τραβέρσες. 

Στο άνω µέρος του κοµοδίνου προβλέπεται συρτάρι αποτελούµενο από µοριοσανίδα 

επενδεδυµένη αµφίπλευρα µε µελαµίνη συνολικού πάχους 16 mm. Τα εµφανή 

σόκορα των στοιχείων του συρταριού θα επενδυθούν µε ABS πάχους 2mm. Οι 

συνδέσεις των στοιχείων του συρταριού µεταξύ τους θα γίνουν µε νοβοπανόβιδες 

4x40 φρεζάτες (2 τουλάχιστον ανά σύνδεση). Στην µπροστινή πλευρά του 

συρταριού τοποθετείται µέτωπο πάχους 16mm από το ίδιο ως άνω υλικό 

(µοριοσανίδα - µελαµίνη). Τα σόκορα του µετώπου επενδύονται περιµετρικά µε 

πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm. To συρτάρι θα είναι κυλιόµενο, σε µεταλλικούς 

οδηγούς αρίστης ποιότητας. Ο πυθµένας του συρταριού θα γίνει από µοριοσανίδα, 

επενδεδυµένη και από τις δύο πλευρές µε µελαµίνη, συνολικού πάχους 6 mm. O 

πυθµένας θα στερεώνεται στις δύο κατά µήκος πλευρές µε τις νοβοπανόβιδες των 

κυλιοµένων µεταλλικών οδηγών και στις άλλες δύο πλευρές µε δύο τουλάχιστον 

νοβοπανόβιδες 4x40 ανά πλευρά. Στο µέτωπο των συρταριών προβλέπεται 

µεταλλική χειρολαβή, έγχρωµη, διπλής στήριξης. 

3. Βαφή µεταλλικών επιφανειών 
3.1 Προεργασία 
Θα γίνει απολίπανση και αποξείδωση, µε βάπτισµα ή ραντισµό, µε απολιπαντικό και 

αποξειδωτικό υγρό. Αν οι οξειδώσεις είναι σε µεγάλη έκταση θα αποµακρυνθούν µε 

τρίψιµο των επιφανειών µετά δε από κάθε φάση πρέπει να ακολουθεί πλύσιµο µε 

νερό. Μετά την αποξείδωση επιβάλλεται το βάπτισµα των µεταλλικών µερών σε 

αλκαλικό διάλυµα ΡΗ=7-9, για την εξουδετέρωση των όξινων συστατικών του 

διαλύµατος αποξείδωσης. 

3.2. Φωσφάτωση 
Μετά την παραπάνω προεργασία θα γίνει φωσφάτωση µε βάπτισµα ή ράντισµα σε 

φωσφατικό διάλυµα, ικανό να εναποθέσει σε κάθε τετραγωνικό µέτρο µεταλλικής 

επιφάνειας τρία γραµµάρια φωσφορικού σιδήρου. Η εναπόθεση αυτή πρέπει 

απαραίτητα να γίνει σε ολόκληρη την επιφάνεια. Την επεξεργασία αυτή θα 

ακολουθήσει σταθεροποίηση του παραπάνω υποστρώµατος µε κάποιο άλας 



χρωµίου. Η φωσφάτωση και η σταθεροποίηση µπορεί να γίνουν και µαζί αν 

χρησιµοποιηθεί διάλυµα wash primer. 

3.3. Βαφή 
Μετά το στέγνωµα των µεταλλικών επιφανειών για χρονικό διάστηµα ικανό για την 

σταθεροποίηση των υποστρωµάτων και εξάτµιση των διαλυτικών υγρών, όχι όµως 

υπερβολικό ώστε να καλυφθεί το υπόστρωµα µε υγρασία, ακολουθεί η 

ηλεκτροστατική βαφή. 

Η βαφή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν οµοιόµορφο επίστρωµα 

(πυκνότητα χρώµατος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κλπ.). Ο χρωµατισµός των 

µεταλλικών επιφανειών θα γίνει µε πούδρα άριστης ποιότητας, θα είναι γυαλιστερός 

και σε αποχρώσεις χρωµάτων όπως περιγράφονται στην παρ. 4 της παρούσας 

τεχνικής προδιαγραφής. 

Το χρώµα πρέπει να: 

• Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του µετάλλου 

• Έχει καλυπτικότητα 

• Είναι οµοιόµορφο σε όλη την βαµµένη επιφάνεια χωρίς ελαττώµατα σταγόνων 

ή κοκκίων 

• Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα 

3.4. Ψήσιµο 
Μετά την βαφή, τα µεταλλικά µέρη µπαίνουν σε φούρνο όπου παραµένουν για 

αρκετό χρόνο σε θερµοκρασία που κυµαίνεται από 180 έως 220 οC. Ο χρόνος και η 

θερµοκρασία εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής. Η εσωτερική κατανοµή 

της θερµοκρασίας µέσα στο φούρνο πρέπει να είναι οµοιόµορφη, ελεγχόµενη µε 

θερµόµετρα και οπωσδήποτε µεγαλύτερη των 180 οC. 

4. Χρώµατα 
Τα χρώµατα των ξύλινων και µεταλλικών µερών της έδρας θα είναι άριστης 

ποιότητας και µη τοξικά. Ειδικότερα: 
41 

• Μεταλλικός σκελετός: Χρώµα ενδεικτικού τύπου δειγµατολογίου RAL, Νο 5023 

• Πινακίδα εργασίας: Χρώµα ενδεικτικού τύπου δειγµατολογίου PURICELI (Νο 

2262) ή GETALIT (No A242) 

• Περιµετρικές ποδιές και κοµοδίνο: Χρώµα ενδεικτικού τύπου δειγµατολογίου 

AKRITAS (No 109) ή SHELMAN (Νο 725) 

• Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω αριθµοί χρωµατολογίου αναφέρονται σε 

επιθυµητές αποχρώσεις χρωµάτων και σε καµιά περίπτωση δεν προσδιορίζουν 

οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε ποιότητα υλικού. 

5. Ανταλλακτικά 
Προβλέπονται ανταλλακτικά πέλµατα εδρών. Τα ανταλλακτικά πέλµατα θα 

συσκευάζονται σε πλαστικές σακούλες. Κάθε σακούλα θα περιέχει (10) πέλµατα και 

θα προσδένεται µε ασφάλεια στο κοµοδίνο της έδρας, ανά πέντε έδρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ (Κωδικός: 32) 
1. Γενικές απαιτήσεις 
Το γραφείο θα είναι λυόµενο για εύκολη µεταφορά και παράδοση. Θα υπάρχει 

δυνατότητα αντικατάστασης των στοιχείων του σε περίπτωση καταστροφής τους. Η 

συναρµολόγηση θα είναι απλή, θα εξασφαλίζει όµως ιδιαίτερα µεγάλη σταθερότητα 

και αντοχή. Η όλη κατασκευή θα γίνεται σύµφωνα µε την παρούσα τεχνική 

προδιαγραφή και το επισυναπτόµενο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

στοιχείο της προδιαγραφής. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 

την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιµών θα 

αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του γραφείου. 

Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιµών που απαιτούνται να προσκοµίσουν όλοι οι 

συµµετέχοντες είναι: 

• Για τη µοριοσανίδα, το µέγιστο όριο εκποµπής φορµαλδεΰδης να είναι τάξεως 

Ε1 σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

• Για την επικάλυψη µε µελαµίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να 

είναι σύµφωνα µε τα ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, 

όπως αυτά ισχύουν. ∆ηλαδή: 

� Αντοχή στην τριβή : κατηγορία 2 

� Αντοχή στη χάραξη : >2Nt 

� Αντοχή σε κάψιµο από τσιγάρο : rating 3 

� Αντοχή στη φθορά από την χρήση χηµικών: rating 4 

• Ταυτοποίηση του ABS που χρησιµοποιείτε στα σόκορα 

• Η όλη κατασκευή να συµµορφώνεται µε τα όρια µετανάστευσης 

ορισµένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 

και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3). 

• Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 

από διαπιστευµένα εργαστήρια, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 118/2007. 

• Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προµηθεύτρια εταιρεία για: 

• Την πρώτη ύλη (µοριοσανίδα) που χρησιµοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι 

τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 312:2003, όπως αυτό ισχύει. 

• Την κόλλα που χρησιµοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η 

οποία πρέπει να µην είναι τοξική. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Κάθε γραφείο αποτελείται από : 

• Την πινακίδα εργασίας 

• Τα µεταλλικά πόδια 

• Τη µεταλλική τραβέρσα 

• Την µετώπη (ποδιά) 

Το ύψος του γραφείου θα είναι 750mm. (± ≈ 30mm οι ρεγουλατόροι). 

2.1 Πινακίδα εργασίας 
Η πινακίδα εργασίας, θα έχει εξωτερικές διατάσεις 1400x800 mm. 

Θα κατασκευαστεί από µοριοσανίδα τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 312:2003, κλάσης Ε1, 

τριών στρώσεων όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ 746/22-4-2009. Η 



µοριοσανίδα θα έχει αµφίπλευρη επικάλυψη µελαµίνης. Ως προς τα χαρακτηριστικά 

των επιφανειών, των αµφίπλευρων επικαλυµµένων µε µελαµίνη µοριοσανίδων, αυτά 

οφείλουν να προσδιορίζονται βάσει των σχετικών προτύπων ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 

14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπως αυτά ισχύουν (βλ. και παρ. 1). 

Περιµετρικά στα σόκορα της πινακίδας θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ ABS, 

ιδίας απόχρωσης µε την µελαµίνη, πάχους 2mm, το οποίο επικολλάται επιµελώς 

(µε ειδική κόλλα PVA, µη τοξική) στη µοριοσανίδα, µε ειδικό µηχάνηµα, ούτως 

ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή και να µην επιτρέπει την αποκόλλησή 

του από τη µοριοσανίδα. Οι ακµές του θα είναι στρογγυλεµένες και λειασµένες. 

Η σύνδεση της πινακίδας επί του µεταλλικού σκελετού θα γίνεται µε τέσσερις (4) 

βίδες ALLEN ανά πλευρά, οι οποίες θα βιδώνουν σε µεταλλικά εµφυτευµένα 

βύσµατα στην κάτω επιφάνεια της πινακίδας. 

Στην επιφάνεια της πινακίδας, αριστερά και δεξιά, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες 

θέσεις δύο (2) πλαστικοί δακτύλιοι (ροζέτες) για τη διέλευση όλων των καλωδίων 

που θα εξυπηρετούν τον χρήστη (καλώδια ηλεκτρικού, τηλεφώνου και Η/Υ). Θα 

είναι διαµέτρου 60mm περίπου, µε περιστρεφόµενο καπάκι για τη ρύθµιση του 

ανοίγµατος, ανάλογα µε τον αριθµό των διερχόµενων καλωδίων. 

2.2 Μεταλλικά πόδια 
Το κάθε πόδι αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

• Τη βάση στήριξης της πινακίδας εργασίας 

• Το κατακόρυφο στοιχείο 

• Το οριζόντιο πέλµα 

Η βάση στήριξης-σύνδεσµος µε την επιφάνεια εργασίας είναι από 

µορφοποιηµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 2,5 mm, µε κατάλληλο σχήµα για την 

στήριξη. 

Το κατακόρυφο στοιχείο του ποδιού θα είναι από διαµορφωµένο χαλυβδοέλασµα, 

πάχους 2mm κατ’ ελάχιστο, θα έχει κατάλληλο σχήµα και ικανό χώρο για να 

επιτρέπει την διέλευση των καλωδίων (ρεύµατος, τηλεφώνου, Η/Υ). 

Το κάθε πόδι θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά, καπάκι από µεταλλικό 

έλασµα, το οποίο θα «κουµπώνει» και θα κρύβει το κενό διέλευσης των 

καλωδίων. Η µορφή και το χρώµα του καλύµµατος αυτού πρέπει απαραιτήτως 

να συνδυάζεται αισθητικά και να «δένει» µε το σύνολο των ποδιών. 

Στη κάτω πλευρά του κατακόρυφου στοιχείου υπάρχει το οριζόντιο πέλµα 

κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα πάχους 3mm, ενισχυµένο µε χαλύβδινη 

πλάκα. Στο οριζόντιο πέλµα και στην επαφή του µε το δάπεδο, τοποθετούνται 

δύο (2) ειδικοί ρεγουλατόροι ανά πέλµα από χάλυβα (κοχλίες - οδηγοί) οι οποίοι 

θα εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και οριζοντίωση του γραφείου. Στο κάτω µέρος 

τους τοποθετείται κάλυµµα από ισχυρό πολυαµίδιο (εύρος ρύθµισης 

ρεγουλατόρων: 2-3 cm). 

Η αντοχή σε βάρος θα είναι 100 kg κατ' ελάχιστο για κάθε µεταλλικό πόδι. 

Η σύνδεση του κατακόρυφου στοιχείου του ποδιού µε την βάση στήριξης της 

πινακίδας καθώς και µε το οριζόντιο πέλµα θα γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση 
συνεχούς και αφανούς ραφής 
Προβλέπεται καλαίσθητη µεταλλική βάση για την τοποθέτηση της µονάδας του 

Η/Υ. Η µεταλλική αυτή βάση θα έχει τη δυνατότητα να στηρίζεται στο εσωτερικό 

των µεταλλικών ποδιών, ή να αναρτάται από την πινακίδα εργασίας (είτε δεξιά 

είτε αριστερά), ανάλογα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. 

2.3 Μεταλλική τραβέρσα 
Η µεταλλική τραβέρσα θα είναι από χαλυβδοέλασµα, πάχους 1,5 mm 

τουλάχιστον, θα είναι ειδικής διατοµής µε κατάλληλη εσωτερική διαµόρφωση, 

ούτως ώστε, µαζί µε τα πόδια να λειτουργούν σαν κανάλι για την εύκολη και 



ασφαλή διέλευση των καλωδίων. Στην τραβέρσα θα τοποθετηθεί, προς την µεριά 

του χρήστη, χωνευτό πολύπριζο τριών (3) πριζών «σούκο», ενδεικτικού τύπου 

LEGRAND. Το πολύπριζο θα τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εµπρόσθια 

επιφάνεια λήψης να εξέχει 10 mm, κατά µέγιστο, από την επιφάνεια της τραβέρσας. 

Η µορφή και το χρώµα του πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάζεται αισθητικά και να 

«δένει» µε το σύνολο. Το καλώδιο του πολύπριζου σε όλη τη διαδροµή του στο 

πόδι και στην οριζόντια τραβέρσα θα διέρχεται µέσα σε πλαστικό ηλεκτρολογικό 

σωλήνα «σπιράλ» βαρέως τύπου (ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙ∆Η). Κατά µήκος της 

τραβέρσας θα υπάρχει δυνατότητα εύκολης «επίσκεψης» στο εσωτερικό της, είτε 

από την εµπρόσθια είτε από την οπίσθια πλευρά της. Η σύνδεση της τραβέρσας 

µε τα πόδια θα γίνεται µε κατάλληλους µεταλλικούς συνδέσµους, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ακαµψία της κατασκευής. 

Επισηµαίνεται ότι: 

• Όλες οι συνδέσεις και κολλήσεις των µεταλλικών µερών πρέπει να είναι 

επιµεληµένες και λειασµένες και κατά το δυνατόν αφανείς 

• Όλες οι συνδέσεις των µεταλλικών στοιχείων µε τα ξύλινα µέρη θα γίνονται 

µέσω µεταλλικών βυσµάτων που θα έχουν εµφυτευτεί στη µοριοσανίδα. 

• Στη θέση εισόδου των καλωδίων, στο µεταλλικό σκελετό και για την ασφαλή 

διέλευση τους, θα τοποθετηθεί καλαίσθητος πλαστικός δακτύλιος. 

Στις πρίζες, για την λήψη ηλεκτρικού ρεύµατος, θα υπάρχει συνδεδεµένο καλώδιο 

εύκαµπτο, πολύκλωνο NYL 3 Χ 1,5 Τ.Χ. Το µήκος του καλωδίου θα καλύπτει την 

απόσταση διέλευσης δια µέσου της τραβέρσας, και του ποδιού. Από την έξοδό του 

(από το κάτω µέρος του ποδιού) θα έχει επιπλέον µήκος 2,00 m κατ' ελάχιστο και θα 

είναι συνδεδεµένο µε το αντίστοιχο «φίς». 

2.4 Μετώπη (ποδιά) 
Η µετώπη (ποδιά) του γραφείου θα είναι από µοριοσανίδα µε επένδυση και από τις 

δύο πλευρές µε µελαµίνη. Τα χαρακτηριστικά της µοριοσανίδας και της µελαµίνης θα 

είναι τα ίδια, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2.1. 

Το πάχος της µετώπης θα είναι 18mm. Περιµετρικά θα καλύπτεται µε πλαστικό 

προφίλ ABS πάχους 2mm. Η µετώπη θα έχει ύψος 400mm. Τοποθετείται σε εσοχή 

180 mm περίπου από την έξω πλευρά της πινακίδας και το κενό µεταξύ τους θα είναι 

50mm περίπου, µετρούµενο από την κάτω πλευρά της πινακίδας. Η στήριξή της στην 

πινακίδα εργασίας θα γίνει µε ειδικά γωνιακά ελάσµατα, µε κατάλληλη ενίσχυση της 

γωνίας, από διαµορφωµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 3mm. Οποιαδήποτε άλλη 

µορφή στήριξης της µετώπης (π.χ. µε ειδικά ελάσµατα στήριξης-αποστάτες ή 

προβόλους µετώπης ή στήριξη από την πινακίδα κλπ.) γίνεται δεκτή, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η σταθερότητα και στιβαρότητα της. 

3. Βαφή µεταλλικών επιφανειών 
Όλα τα µεταλλικά στοιχεία του γραφείου θα βαφτούν µε ηλεκτροστατική βαφή 

φούρνου, µε οµοιόµορφο και άριστο φινίρισµα και αντοχή στα χαράγµατα. 

3.1. Προεργασία 
Θα γίνει απολίπανση και αποξείδωση µε βάπτισµα ή ραντισµό µε απολιπαντικό και 

αποξειδωτικό υγρό. Αν οι οξειδώσεις είναι σε µεγάλη έκταση θα αποµακρυνθούν µε 

τρίψιµο των επιφανειών, µετά δε από κάθε φάση πρέπει να ακολουθεί πλύσιµο µε 

νερό. 

Μετά την αποξείδωση επιβάλλεται το βάπτισµα των µεταλλικών µερών, σε αλκαλικό 

διάλυµα PH=7-9 για την εξουδετέρωση των όξινων συστατικών του διαλύµατος 

αποξείδωσης. 

3.2. Φωσφάτωση 
Μετά την παραπάνω προεργασία θα γίνει φωσφάτωση µε βάπτισµα ή ράντισµα σε 

φωσφατικό διάλυµα, ικανό να εναποθέσει σε κάθε τετραγωνικό µέτρο 



µεταλλικής επιφάνειας τρία γραµµάρια φωσφορικού σιδήρου. Η εναπόθεση αυτή 

πρέπει απαραίτητα να γίνει σε ολόκληρη την επιφάνεια. 

Την παραπάνω επεξεργασία πρέπει να ακολουθήσει σταθεροποίηση του 

υποστρώµατος µε κάποιο άλας χρωµίου. 

Η φωσφάτωση και η σταθεροποίηση µπορεί να γίνουν και µαζί αν χρησιµοποιηθεί 

διάλυµα wash primer. 

3.3. Βαφή 
Μετά το στέγνωµα των µεταλλικών επιφανειών για χρονικό διάστηµα ικανό για την 

σταθεροποίηση των υποστρωµάτων και εξάτµιση των διαλυτικών υγρών, όχι όµως 

υπερβολικό ώστε να καλυφθεί το υπόστρωµα µε υγρασία, ακολουθεί η 

ηλεκτροστατική βαφή. 

Η βαφή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν οµοιόµορφο επίστρωµα 

(πυκνότητα χρώµατος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κλπ.). 

Ο χρωµατισµός των µεταλλικών επιφανειών θα γίνει µε πούδρα αρίστης ποιότητας. 

Το χρώµα πρέπει να : 

• Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του µετάλλου 

• Έχει καλυπτικότητα 

• Είναι οµοιόµορφο σε όλη την βαµµένη επιφάνεια χωρίς ελαττώµατα σταγόνων 

ή κοκκίων 

• Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα. 

3.4. Ψήσιµο 
Μετά την βαφή, τα µεταλλικά µέρη µπαίνουν σε φούρνο όπου παραµένουν για 

αρκετό χρόνο σε θερµοκρασία που κυµαίνεται από 180 έως 220 οC. Ο χρόνος και η 

θερµοκρασία εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής. Η εσωτερική κατανοµή 

της θερµοκρασίας µέσα στο φούρνο πρέπει να είναι οµοιόµορφη, ελεγχόµενη µε 

θερµόµετρα και οπωσδήποτε µεγαλύτερη των 180 οC. 

4. Χρώµατα 
Τα χρώµατα των µεταλλικών µερών του γραφείου θα είναι αρίστης ποιότητας και µη 

τοξικά. 

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαµβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση 

σκόνης κλπ. και θα είναι εύκολες στο καθάρισµα µε τα συνήθη υλικά του εµπορίου, 

χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες. 

Τα χρώµατα των προφίλ από ABS θα είναι τα ίδια µε αυτά της µελαµίνης. 

Τα τµήµατα του γραφείου θα έχουν τα ακόλουθα χρώµατα: 

• Για τον µεταλλικό σκελετό: Χρώµα ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου RAL (Νο 

7043) ή AKZO NOBEL (Bleu 2600 Sable) 

• Για την πινακίδα εργασίας: Χρώµα ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου 

SHELMAN (Νο 440) ή ΑΚRΙΤΑS (Νο 703) 

• Για την µετώπη (ποδιά): Χρώµα ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου SHELMAN 

(Νο 740) ή ΑΚRΙΤΑS (Νο 120) 

• Οι παραπάνω αριθµοί χρωµατολογίων αναφέρονται σε επιθυµητές 

αποχρώσεις χρωµάτων και σε καµία περίπτωση δεν προσδιορίζουν 

οποιοδήποτε υλικό ή ποιότητα υλικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (τύπου Π και ½ Π) - (Κωδικός: 33) 
1. Γενικές απαιτήσεις 
Το γραφείο θα είναι λυόµενο για εύκολη µεταφορά και παράδοση. Θα υπάρχει 

δυνατότητα αντικατάστασης των στοιχείων του σε περίπτωση καταστροφής τους. Η 

συναρµολόγηση θα είναι απλή, θα εξασφαλίζει όµως ιδιαίτερα µεγάλη σταθερότητα 

και αντοχή. Η όλη κατασκευή θα γίνεται σύµφωνα µε την παρούσα τεχνική 

προδιαγραφή και το επισυναπτόµενο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

στοιχείο της προδιαγραφής. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 

την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιµών θα 

αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του γραφείου. 

Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιµών που απαιτούνται να προσκοµίσουν όλοι οι 

συµµετέχοντες είναι: 

• Για τη µοριοσανίδα, το µέγιστο όριο εκποµπής φορµαλδεΰδης να είναι τάξεως 

Ε1 σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

• Για την επικάλυψη µε µελαµίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να 

είναι σύµφωνα µε τα ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, 

όπως αυτά ισχύουν. ∆ηλαδή: 

� Αντοχή στην τριβή : κατηγορία 2 

� Αντοχή στη χάραξη : >2Nt 

� Αντοχή σε κάψιµο από τσιγάρο : rating 3 



� Αντοχή στη φθορά από την χρήση χηµικών: rating 4 

• Ταυτοποίηση του ABS που χρησιµοποιείτε στα σόκορα 

• Η όλη κατασκευή να συµµορφώνεται µε τα όρια µετανάστευσης 

ορισµένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 

και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3). 

• Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 

από διαπιστευµένα εργαστήρια, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 118/2007. 

Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προµηθεύτρια εταιρεία για: 

• Την πρώτη ύλη (µοριοσανίδα) που χρησιµοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι 

τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 312:2003, όπως αυτό ισχύει. 

• Την κόλλα που χρησιµοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η 

οποία πρέπει να µην είναι τοξική. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Κάθε γραφείο αποτελείται από: 

• Την πινακίδα εργασίας 

• Τα µεταλλικά πόδια 

• Τη µεταλλική τραβέρσα 

• Την µετώπη (ποδιά) 

• Την τροχήλατη συρταριέρα (µία για το γραφείο «1/2Π» και δύο για το γραφείο 

«Π» 

Το ύψος του γραφείου θα είναι 750mm. (± ≈ 30mm οι ρεγουλατόροι). 

2.1 Πινακίδα εργασίας 
Η πινακίδα εργασίας, θα έχει εξωτερικές διατάσεις: 

• Για το γραφείο «1/2 Π»: 1200x760 mm 

• Για το γραφείο «Π»: 1520x760 mm 

Θα κατασκευαστεί από µοριοσανίδα τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 312:2003, κλάσης Ε1, 

τριών στρώσεων όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ 746/22-4-2009. Η 

µοριοσανίδα θα έχει αµφίπλευρη επικάλυψη µελαµίνης. Ως προς τα χαρακτηριστικά 

των επιφανειών, των αµφίπλευρων επικαλυµµένων µε µελαµίνη µοριοσανίδων, αυτά 

οφείλουν να προσδιορίζονται βάσει των σχετικών προτύπων ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 

14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, όπως αυτά ισχύουν (βλ. και παρ. 1). 

Περιµετρικά στα σόκορα της πινακίδας θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ ABS, 

ιδίας απόχρωσης µε την µελαµίνη, πάχους 2mm, το οποίο επικολλάται επιµελώς 

(µε ειδική κόλλα PVA, µη τοξική) στη µοριοσανίδα, µε ειδικό µηχάνηµα, ούτως 

ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή και να µην επιτρέπει την αποκόλλησή 

του από τη µοριοσανίδα. Οι ακµές του θα είναι στρογγυλεµένες και λειασµένες. 

Η σύνδεση της πινακίδας επί του µεταλλικού σκελετού θα γίνεται µε τέσσερις (4) 

βίδες ALLEN ανά πλευρά, οι οποίες θα βιδώνουν σε µεταλλικά εµφυτευµένα 

βύσµατα στην κάτω επιφάνεια της πινακίδας. 

Στην επιφάνεια της πινακίδας, αριστερά και δεξιά, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες 

θέσεις δύο (2) πλαστικοί δακτύλιοι (ροζέτες) για τη διέλευση όλων των καλωδίων 

που θα εξυπηρετούν τον χρήστη (καλώδια ηλεκτρικού, τηλεφώνου και Η/Υ). Θα 

είναι διαµέτρου 60 mm περίπου, µε περιστρεφόµενο καπάκι για τη ρύθµιση του 

ανοίγµατος, ανάλογα µε τον αριθµό των διερχόµενων καλωδίων. 

2.2 Μεταλλικά πόδια 
Το κάθε πόδι αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

• Τη βάση στήριξης της πινακίδας εργασίας 

• Το κατακόρυφο στοιχείο 

• Το οριζόντιο πέλµα 

Η βάση στήριξης-σύνδεσµος µε την επιφάνεια εργασίας είναι από 

µορφοποιηµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 2,5 mm, µε κατάλληλο σχήµα για την 



στήριξη. 

Το κατακόρυφο στοιχείο του ποδιού θα είναι από διαµορφωµένο χαλυβδοέλασµα, 

πάχους 2 mm κατ’ ελάχιστο, θα έχει κατάλληλο σχήµα και ικανό χώρο για να 

επιτρέπει την διέλευση των καλωδίων (ρεύµατος, τηλεφώνου, Η/Υ). 

Το κάθε πόδι θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά, καπάκι από µεταλλικό 

έλασµα, το οποίο θα «κουµπώνει» και θα κρύβει το κενό διέλευσης των 

καλωδίων. Η µορφή και το χρώµα του καλύµµατος αυτού πρέπει απαραιτήτως 

να συνδυάζεται αισθητικά και να «δένει» µε το σύνολο των ποδιών. 

Στη κάτω πλευρά του κατακόρυφου στοιχείου υπάρχει το οριζόντιο πέλµα 

κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα πάχους 3 mm, ενισχυµένο µε χαλύβδινη 

πλάκα. Στο οριζόντιο πέλµα και στην επαφή του µε το δάπεδο, τοποθετούνται 

δύο (2) ειδικοί ρεγουλατόροι ανά πέλµα από χάλυβα (κοχλίες - οδηγοί) οι οποίοι 

θα εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και οριζοντίωση του γραφείου. Στο κάτω µέρος 

τους τοποθετείται κάλυµµα από ισχυρό πολυαµίδιο (εύρος ρύθµισης 

ρεγουλατόρων: 2-3 cm). 

Η αντοχή σε βάρος θα είναι 100kg κατ' ελάχιστο για κάθε µεταλλικό πόδι. 

Η σύνδεση του κατακόρυφου στοιχείου του ποδιού µε την βάση στήριξης της 

πινακίδας καθώς και µε το οριζόντιο πέλµα θα γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση 

συνεχούς και αφανούς ραφής. 

Προβλέπεται καλαίσθητη µεταλλική βάση για την τοποθέτηση της µονάδας του 

Η/Υ. Η µεταλλική αυτή βάση θα έχει τη δυνατότητα να στηρίζεται στο εσωτερικό 

των µεταλλικών ποδιών, ή να αναρτάται από την πινακίδα εργασίας (είτε δεξιά 

είτε αριστερά), ανάλογα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. 

2.3 Μεταλλική τραβέρσα 
Η µεταλλική τραβέρσα θα είναι από χαλυβδοέλασµα, πάχους 1,5 mm 

τουλάχιστον, θα είναι ειδικής διατοµής µε κατάλληλη εσωτερική διαµόρφωση, 

ούτως ώστε, µαζί µε τα πόδια να λειτουργούν σαν κανάλι για την εύκολη και 

ασφαλή διέλευση των καλωδίων. Στην τραβέρσα θα τοποθετηθεί, προς την µεριά 

του χρήστη, χωνευτό πολύπριζο τριών (3) πριζών «σούκο», ενδεικτικού τύπου 

LEGRAND. Το πολύπριζο θα τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εµπρόσθια 

επιφάνεια λήψης να εξέχει 10 mm, κατά µέγιστο, από την επιφάνεια της τραβέρσας. 

Η µορφή και το χρώµα του πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάζεται αισθητικά και να 

«δένει» µε το σύνολο. Το καλώδιο του πολύπριζου σε όλη τη διαδροµή του στο 

πόδι και στην οριζόντια τραβέρσα θα διέρχεται µέσα σε πλαστικό ηλεκτρολογικό 

σωλήνα «σπιράλ» βαρέως τύπου (ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙ∆Η). Κατά µήκος της 

τραβέρσας θα υπάρχει δυνατότητα εύκολης «επίσκεψης» στο εσωτερικό της, είτε 

από την εµπρόσθια είτε από την οπίσθια πλευρά της. Η σύνδεση της τραβέρσας 

µε τα πόδια θα γίνεται µε κατάλληλους µεταλλικούς συνδέσµους, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ακαµψία της κατασκευής. 

Επισηµαίνεται ότι: 

• Όλες οι συνδέσεις και κολλήσεις των µεταλλικών µερών πρέπει να είναι 

επιµεληµένες και λειασµένες και κατά το δυνατόν αφανείς 

• Όλες οι συνδέσεις των µεταλλικών στοιχείων µε τα ξύλινα µέρη θα γίνονται 

µέσω µεταλλικών βυσµάτων που θα έχουν εµφυτευτεί στη µοριοσανίδα. 

• Στη θέση εισόδου των καλωδίων, στο µεταλλικό σκελετό και για την ασφαλή 

διέλευση τους, θα τοποθετηθεί καλαίσθητος πλαστικός δακτύλιος. 

Στις πρίζες, για την λήψη ηλεκτρικού ρεύµατος, θα υπάρχει συνδεδεµένο καλώδιο 

εύκαµπτο, πολύκλωνο NYL 3 Χ 1,5 Τ.Χ. Το µήκος του καλωδίου θα καλύπτει την 

απόσταση διέλευσης δια µέσου της τραβέρσας, και του ποδιού. Από την έξοδό του 

(από το κάτω µέρος του ποδιού) θα έχει επιπλέον µήκος 2,00 m κατ' ελάχιστο και θα 

είναι συνδεδεµένο µε το αντίστοιχο «φίς». 



2.4 Μετώπη (ποδιά) 
Η µετώπη (ποδιά) του γραφείου θα είναι από µοριοσανίδα µε επένδυση και από τις 

δύο πλευρές µε µελαµίνη. Τα χαρακτηριστικά της µοριοσανίδας και της µελαµίνης θα 

είναι τα ίδια, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2.1. 

Το πάχος της µετώπης θα είναι 18mm. Περιµετρικά θα καλύπτεται µε πλαστικό 

προφίλ ABS πάχους 2mm. Η µετώπη θα έχει ύψος 400mm. Τοποθετείται σε εσοχή 

150 mm περίπου από την έξω πλευρά της πινακίδας και το κενό µεταξύ τους θα είναι 

50 mm περίπου, µετρούµενο από την κάτω πλευρά της πινακίδας. Η στήριξή της 

στην πινακίδα εργασίας θα γίνει µε ειδικά γωνιακά ελάσµατα, µε κατάλληλη ενίσχυση 

της γωνίας, από διαµορφωµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 3mm. Οποιαδήποτε άλλη 

µορφή στήριξης της µετώπης (π.χ. µε ειδικά ελάσµατα στήριξης-αποστάτες ή 

προβόλους µετώπης ή στήριξη από την πινακίδα κλπ.) γίνεται δεκτή, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η σταθερότητα και στιβαρότητα της. 

2.5 Τροχήλατη συρταριέρα 
Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταριέρας θα είναι 400x600 mm και ύψος 600mm 

περίπου. Το ύψος της τροχήλατης συρταριέρας θα της επιτρέπει να «περνάει» κάτω 

από την µεταλλική τραβέρσα. 

Το κυρίως σώµα-κάσωµα της συρταριέρας (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πλάτη) 

κατασκευάζεται από µοριοσανίδα µε επένδυση και από τις δύο πλευρές µε µελαµίνη. 

Τα χαρακτηριστικά της µοριοσανίδας και της µελαµίνης θα είναι τα ίδια, όπως αυτά 

περιγράφονται στην παρ. 2.1. 

Το συνολικό πάχος µοριοσανίδας-µελαµίνης θα είναι 18mm. 

Τα εµφανή σόκορα της συρταριέρας επενδύονται µε πλαστικό προφίλ ABS πάχους 

2mm. 

Στο κάτω µέρος της βάσης της τροχήλατης συρταριέρας τοποθετούνται 4 διπλοί 

τροχοί "caster" που θα εξασφαλίζουν την αθόρυβη κύλισή της. Οι τροχοί βιδώνονται 

πάνω σε τριγωνικούς τάκους (µορφής ορθογώνιου ισοσκελούς τριγώνου) πλευράς 

και πάχους καταλλήλου, ώστε τοποθετούµενοι εφαρµοστά µε κόλλα και καρφιά ή 

βίδες στις 4 γωνίες της βάσης, να ρυθµίζουν το διάκενο µεταξύ του κάτω άκρου της 

"ποδιάς" της συρταριέρας και του δαπέδου. Κάθε τροχός βιδώνεται µε 4 φρεζάτες 

νοβοπανόβιδες ικανού πάχους και µήκους, ώστε να διαπερνά τον τριγωνικό τάκο και 

να εισέρχεται στη βάση της συρταριέρας. Η τοποθέτηση των τροχών θα επιτρέπει 

την περιστροφική κίνησή τους. Ο κάθε τροχός θα έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 

50 kg. 

Η σύνδεση όλων των µερών του κασώµατος (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πάτος) µεταξύ 

τους θα γίνει µε καβύλιες (τουλάχιστον 3 ανά πλευρά) και κόλλα υψηλής αντοχής µη 

τοξική, και 2 µεταλλικές γωνίες 30/30 ανά σύνδεση. 

Προβλέπονται τρία (3) συρτάρια και µία µολυβοθήκη ανά συρταριέρα. Οι µετώπες 

(πρόσωπα) των συρταριών θα είναι από µοριοσανίδα επενδεδυµένη 

αµφίπλευρα µε µελαµίνη, συνολικού πάχους 18mm. Τα σόκορα των µετώπων 

επενδύονται µε πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm. 

Στις µετώπες των συρταριών και της µολυβοθήκης προβλέπεται χειρολαβή 

µεταλλική, έγχρωµη, διπλής στήριξης. 

Στις µπροστινές πλευρές των πλαϊνών θα τοποθετηθεί ταινία µε αφρώδες πλαστικό ή 

άλλο αντίστοιχο υλικό, το οποίο θα εξασφαλίζει το οµαλό και αθόρυβο κλείσιµο των 

συρταριών και παράλληλα θα στεγανοποιεί το εσωτερικό τους από τη σκόνη. 

Τα συρτάρια θα έχουν εσωτερικό ωφέλιµο ύψος 15 cm περίπου. Το ύψος αυτό θα 

έχουν και τα πλαϊνά τοιχώµατα. Το ύψος του οπίσθιου τοιχώµατος θα είναι κατά 

30mm περίπου µεγαλύτερο από το ύψος των πλαϊνών, για να εµποδίζει την 

ολίσθηση των χαρτιών στο πίσω µέρος όταν το συρτάρι θα είναι γεµάτο. 

Τα συρτάρια κατασκευάζονται από διαµορφωµένο χαλυβδοέλασµα ψυχρής 



εξέλασης, τύπου St1203 και πάχους τουλάχιστον 0,8 mm, βαµµένο ηλεκτροστατικά 

µε πούδρα. 

Οι µηχανισµοί κύλισης (γλυσιέρες), θα είναι µεταλλικοί, τηλεσκοπικοί, αθόρυβοι και 

θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία σε συνεχή χρήση. Η κατασκευή τους θα 

είναι τέτοια που θα εµποδίζει τόσο την πλευρική όσο και την κάθετη µετατόπιση του 

συρταριού και θα εξασφαλίζει την ασφάλιση της προέκτασης. Προβλέπεται 

προστασία τους κατά της οξείδωσης. Οι γλυσιέρες πρέπει να έχουν αντοχή σε βάρος 

τουλάχιστον 40Kg σε οποιαδήποτε θέση του ανοίγµατος (για τη µολυβοθήκη αντοχή 

σε βάρος 10Kg), και θα επιτρέπουν το άνοιγµα (εκτός κασώµατος) του συρταριού, 

στο 80% κατ' ελάχιστο του συνολικού τους µήκους. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα 

για εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση των συρταριών. 

Η µολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από αντιστατική µορφοποιηµένη πολυστερίνη ή 

άλλου είδους ανθεκτικό σκληρό πλαστικό (ενδεικτικές διαστάσεις: 30x30cm και 

βάθος 2cm) και θα έχει ειδικές θέσεις, περίπου 9, για την τοποθέτηση των 

µικροαντικειµένων και άλλων ειδών γραφικής ύλης. 

Ειδικό clip σε κάθε γλυσιέρα, θα ασφαλίζει το συρτάρι όταν είναι κλειστό, για 

να µην ανοίγει µε την παραµικρή µετακίνηση. 

Προβλέπεται περιστροφική, κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας από χυτοπρεσσαριστό 

κράµα alu, υψηλής αντοχής, µε κλειδί ασφαλείας, επινικελωµένη, η οποία θα 

κλειδώνει όλα τα συρτάρια και την µολυβοθήκη, µέσω χαλύβδινης ράβδου. 

Τα συρτάρια θα δέχονται µεταλλικούς διαχωριστές, σε ειδικές υποδοχές (2 ανά 

συρτάρι). 

3. Βαφή µεταλλικών επιφανειών 
Όλα τα µεταλλικά στοιχεία του γραφείου θα βαφτούν µε ηλεκτροστατική βαφή 

φούρνου, µε οµοιόµορφο και άριστο φινίρισµα και αντοχή στα χαράγµατα. 

3.1. Προεργασία 
Θα γίνει απολίπανση και αποξείδωση µε βάπτισµα ή ραντισµό µε απολιπαντικό και 

αποξειδωτικό υγρό. Αν οι οξειδώσεις είναι σε µεγάλη έκταση θα αποµακρυνθούν µε 

τρίψιµο των επιφανειών, µετά δε από κάθε φάση πρέπει να ακολουθεί πλύσιµο µε 

νερό. 
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Μετά την αποξείδωση επιβάλλεται το βάπτισµα των µεταλλικών µερών, σε αλκαλικό 

διάλυµα PH=7-9 για την εξουδετέρωση των όξινων συστατικών του διαλύµατος 

αποξείδωσης. 

3.2. Φωσφάτωση 
Μετά την παραπάνω προεργασία θα γίνει φωσφάτωση µε βάπτισµα ή ράντισµα σε 

φωσφατικό διάλυµα, ικανό να εναποθέσει σε κάθε τετραγωνικό µέτρο 

µεταλλικής επιφάνειας τρία γραµµάρια φωσφορικού σιδήρου. Η εναπόθεση αυτή 

πρέπει απαραίτητα να γίνει σε ολόκληρη την επιφάνεια. 

Την παραπάνω επεξεργασία πρέπει να ακολουθήσει σταθεροποίηση του 

υποστρώµατος µε κάποιο άλας χρωµίου. 

Η φωσφάτωση και η σταθεροποίηση µπορεί να γίνουν και µαζί αν χρησιµοποιηθεί 

διάλυµα wash primer. 

3.3. Βαφή 
Μετά το στέγνωµα των µεταλλικών επιφανειών για χρονικό διάστηµα ικανό για την 

σταθεροποίηση των υποστρωµάτων και εξάτµιση των διαλυτικών υγρών, όχι όµως 

υπερβολικό ώστε να καλυφθεί το υπόστρωµα µε υγρασία, ακολουθεί η 

ηλεκτροστατική βαφή. 

Η βαφή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που εξασφαλίζουν οµοιόµορφο επίστρωµα 

(πυκνότητα χρώµατος, πίεση αέρα, ταχύτητα βαφής κλπ.). 

Ο χρωµατισµός των µεταλλικών επιφανειών θα γίνει µε πούδρα αρίστης ποιότητας. 



Το χρώµα πρέπει να : 

• Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του µετάλλου 

• Έχει καλυπτικότητα 

• Είναι οµοιόµορφο σε όλη την βαµµένη επιφάνεια χωρίς ελαττώµατα σταγόνων 

ή κοκκίων 

• Έχει ελαστικότητα και επιφανειακή σκληρότητα. 

3.4. Ψήσιµο 
Μετά την βαφή, τα µεταλλικά µέρη µπαίνουν σε φούρνο όπου παραµένουν για 

αρκετό χρόνο σε θερµοκρασία που κυµαίνεται από 180 έως 220 οC. Ο χρόνος και η 

θερµοκρασία εξαρτώνται από την σύνθεση του υλικού βαφής. Η εσωτερική κατανοµή 

της θερµοκρασίας µέσα στο φούρνο πρέπει να είναι οµοιόµορφη, ελεγχόµενη µε 

θερµόµετρα και οπωσδήποτε µεγαλύτερη των 180 οC. 

4. Χρώµατα 
Τα χρώµατα των µεταλλικών µερών του γραφείου θα είναι αρίστης ποιότητας και µη 

τοξικά. 

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαµβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση 

σκόνης κλπ. και θα είναι εύκολες στο καθάρισµα µε τα συνήθη υλικά του εµπορίου, 

χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες. 

Τα χρώµατα των προφίλ από ABS θα είναι τα ίδια µε αυτά της µελαµίνης. 

Τα τµήµατα του γραφείου θα έχουν τα ακόλουθα χρώµατα: 

• Για τον µεταλλικό σκελετό: Χρώµα ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου RAL (Νο 

7043) ή AKZO NOBEL (Bleu 2600 Sable) 

• Για την πινακίδα εργασίας: Χρώµα ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου 

SHELMAN (Νο 440) ή ΑΚRΙΤΑS (Νο 703) 

• Για την µετώπη (ποδιά): Χρώµα ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου SHELMAN 

(Νο 740) ή ΑΚRΙΤΑS (Νο 120) 

• Τα τµήµατα της συρταριέρας θα έχουν τα ακόλουθα χρώµατα: 

• Για όλο το κυρίως σώµα: Χρώµα ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου SHELMAN 

(Νο 740) ή ΑΚRΙΤΑS (Νο 120) 

• Για τις µετώπες των συρταριών: Χρώµα ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου 

SHELMAN (Νο 440) ή ΑΚRΙΤΑS (Νο 703) 

• Οι παραπάνω αριθµοί χρωµατολογίων αναφέρονται σε επιθυµητές 

αποχρώσεις χρωµάτων και σε καµία περίπτωση δεν προσδιορίζουν 

οποιοδήποτε υλικό ή ποιότητα υλικού. 

 



 
 

 



 
 
 
 



ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ (ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ) - (Κωδικός: 34) 
1. Γενικές απαιτήσεις 
Οι προς προµήθεια αρχειοθήκες θα είναι ξύλινης κατασκευής, συναρµολογούµενες 

(για εύκολη µεταφορά και παράδοση), στιβαρές, καλαίσθητες, λειτουργικές και 

ανθεκτικής κατασκευής. Η όλη κατασκευή θα γίνεται σύµφωνα µε την παρούσα 

τεχνική προδιαγραφή και το επισυναπτόµενο σχέδιο, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της προδιαγραφής. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 

την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιµών θα 

αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της 

αρχειοθήκης. Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιµών που απαιτούνται να προσκοµίσουν 

όλοι οι συµµετέχοντες είναι: 

• Για τη µοριοσανίδα, το µέγιστο όριο εκποµπής φορµαλδεΰδης να είναι τάξεως 

Ε1 σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

• Για την επικάλυψη µε µελαµίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να 

είναι σύµφωνα µε τα ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, 

όπως αυτά ισχύουν. ∆ηλαδή: 

� Αντοχή στην τριβή : κατηγορία 2 

� Αντοχή στη χάραξη : >2Nt 

� Αντοχή σε κάψιµο από τσιγάρο : rating 3 

� Αντοχή στη φθορά από την χρήση χηµικών: rating 4 

• Ταυτοποίηση του ABS που χρησιµοποιείτε στα σόκορα 

• Η όλη κατασκευή να συµµορφώνεται µε τα όρια µετανάστευσης 

ορισµένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 

71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3). 

• Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 

από διαπιστευµένα εργαστήρια, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 118/2007. 

• Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προµηθεύτρια εταιρεία για: 

• Την πρώτη ύλη (µοριοσανίδα) που χρησιµοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι 

τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 312:2003, όπως αυτό ισχύει. 

• Την κόλλα που χρησιµοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η 

οποία πρέπει να µην είναι τοξική. 

 
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Οι εξωτερικές διαστάσεις της αρχειοθήκης θα είναι 1.200 Χ 450mm και ύψος 1.750 

mm. 

Το κυρίως σώµα της αρχειοθήκης αποτελείται από τα εξής µέρη: 

• Τα πλαϊνά 

• Τη βάση 

• Την οροφή (καπάκι) 

• Την πλάτη 

• Τα ράφια (δύο σταθερά και έξι κινητά) 

Επίσης, η αρχειοθήκη θα έχει: 

• ∆ύο συρόµενα ντουλαπόφυλλα από µοριοσανίδα µε επένδυση µελαµίνης 

• Ένα κατακόρυφο χώρισµα στο κέντρο της 

• Όλα τα παραπάνω ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από µοριοσανίδα, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 1. 

3. Περιγραφή 
3.1 Κυρίως σώµα 

3.1.1 Πλαϊνά 



Οι πλαϊνές επιφάνειες της αρχειοθήκης θα κατασκευαστούν από µοριοσανίδα µε 

αµφίπλευρη επικάλυψη έγχρωµης µελαµίνης. Το ονοµαστικό πάχος µοριοσανίδας - 

µελαµίνης θα είναι 25 mm. 

Τα πλαϊνά, στην εσωτερική τους πλευρά, θα φέρουν διπλή διάτρηση ανά 32 mm, για 

την µετατόπιση και σταθεροποίηση των ραφιών. Στο κάτω µέρος τους θα έχουν 4 

πέλµατα, τα οποία θα φέρουν ρεγουλατόρους (δύο ανά πλαϊνό) µε πέλµα Φ25mm, 

που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου. Ο 

ρεγουλατόρος θα έχει σπείρωµα Μ8, ύψους 40mm κατ' ελάχιστο. Το εύρος ρύθµισης 

των ρεγουλατόρων θα είναι 20-25 mm. To κάθε πέλµα µε τον ρεγουλατόρο, θα 

τοποθετείται σε διαµορφωµένη διάτρηση, στην κάτω επιφάνεια (σόκορο) των 

πλαϊνών της αρχειοθήκης, µε αντίστοιχο εµφυτευµένο µεταλλικό βύσµα Μ8 (βλ. 

σχέδιο). Η ρύθµιση των ρεγουλατόρων πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται 

εξωτερικά της αρχειοθήκης. 

3.1.2 Οροφή (καπάκι) 
Η οροφή (καπάκι) της αρχειοθήκης προβλέπεται από µοριοσανίδα και µελαµίνη, 

ονοµαστικού πάχους 25mm (βλ. § 2.3) και θα πατά επάνω στις πλαϊνές επιφάνειες 

και στη πλάτη. Η κάθε σύνδεση του καπακιού µε τα πλαϊνά και την πλάτη γίνεται µε 

δύο (2) µεταλλικά εµφυτευµένα βύσµατα (φιράµια) και τρείς (3) καβίλιες ανά 

σύνδεση. 

3.1.3. Πλάτη 
Η πλάτη θα είναι από µονοκόµµατο φύλλο πάχους 18mm, από µοριοσανίδα και 

µελαµίνη. Θα τοποθετηθεί µεταξύ των δύο πλαϊνών και η σύνδεση τους θα γίνει µε 

τρία (3) µεταλλικά εµφυτευµένα βύσµατα (φιράµια) και τέσσερις (4) καβίλιες ανά 

σύνδεση και θα πατάει επάνω στη βάση της αρχειοθήκης. Η οπίσθια αυτή πλευρά 

έχει την ίδια εµφάνιση και τελειώµατα µε τις υπόλοιπες επιφάνειες, ούτως ώστε το 

έπιπλο να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν εσωτερικό διαχωριστικό γραφείου. 

3.1.4 Βάση 
Θα είναι από µοριοσανίδα µε αµφίπλευρη επικάλυψη µελαµίνης ονοµαστικού 

πάχους 25mm. Η βάση της αρχειοθήκης θα τοποθετηθεί µεταξύ των πλαϊνών και η 

συναρµολόγηση της µε τα πλαϊνά θα γίνεται µε δύο (2) φιράµια και τρεις (3) καβίλιες 

ανά σύνδεση. 

Στην κάτω µεριά της αρχειοθήκης, κάτω από τη βάση και σε εσοχή από εµπρός (βλ. 

σχέδιο) θα τοποθετηθεί µπάζα από το ίδιο συνθετικό ξύλο πάχους 18mm. Οµοίως 

µπάζα ιδίων διαστάσεων και χαρακτηριστικών θα τοποθετηθεί και στο πίσω µέρος 

κάτω από τη βάση. Οι µπάζες θα συνδέονται µε τη βάση της αρχειοθήκης µόνο µε 

καβίλιες. 

3.1.5 Ράφια 
Κάθε αρχειοθήκη φέρει δυο (2) σταθερά ράφια, εκατέρωθεν του σταθερού κάθετου 

χωρίσµατος, που αποτελούνται επίσης από το ίδιο υλικό, πάχους 25mm (βλ. σχέδιο). 

Τα ράφια αυτά ενισχύουν τη σύνδεση των πλαϊνών επιφανειών και του σταθερού 

κάθετου χωρίσµατος, αφού συνδέονται µε αυτά µε δύο (2) εµφυτευµένα βύσµατα και 

τρεις (3) καβίλιες ανά σύνδεση. 

Επίσης, η αρχειοθήκη φέρει έξι (6) κινητά ράφια, ιδίων χαρακτηριστικών µε τα 

σταθερά, πάχους 25mm. Η έδρασή τους θα γίνεται σε κατάλληλα µεταλλικά 

στηρίγµατα, από δύο ανά πλευρά, στα πλαϊνά και στις δύο (2) πλευρές του 

κατακόρυφου χωρίσµατος. Το βάθος των ραφιών θα είναι 380mm περίπου. 

Στα εµφανή σόκορα όλων των επιφανειών θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ ABS 

πάχους 2mm, της ίδιας απόχρωσης µε τις επιφάνειες, το οποίο επικολλάται επιµελώς 

(µε ειδική κόλλα, µη τοξική) στη µοριοσανίδα, µε ειδικό µηχάνηµα, ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή και να µην επιτρέπει την αποκόλληση του από τη 

µοριοσανίδα. Οι ακµές του θα είναι τέλεια στρογγυλεµένες και λειασµένες. 



Όλες οι συνδέσεις των µερών της αρχειοθήκης θα γίνουν µε δύο (2) φυτευτά 

βύσµατα και τρεις (3) καβίλιες ανά σύνδεση, εκτός των πλαϊνών µε την πλάτη που θα 

γίνει µε τρία (3) φυτευτά βύσµατα και τέσσερις (4) καβίλιες ανά σύνδεση, αλλά και 

των µπαζών µε τη βάση που θα γίνει µόνο µε καβίλιες. 

3.2. Συρόµενα φύλλα 
Στην αρχειοθήκη τοποθετούνται συρόµενες πόρτες από µοριοσανίδα µε 

επένδυση µελαµίνης αµφίπλευρα, ονοµαστικού πάχους 18mm Στα σόκορα θα 

τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm. 

Η ανάρτηση τους γίνεται µε ειδικό µηχανισµό (ράγα) επάνω - κάτω, που τους 

επιτρέπει να σύρονται επάλληλα µε τη βοήθεια ράουλων (βλ. σχέδιο) και 

προβλέπονται ειδικές µεταλλικές χειρολαβές, έγχρωµες, διπλής στήριξης. 

Προκειµένου να εξασφαλίζεται το κλείδωµα των ντουλαπόφυλλων προβλέπεται µικρή 

χωνευτή κλειδαριά, στο δεξί ντουλαπόφυλλο, µε ορειχάλκινη πλάκα και "κυπρί". 

3.3 Κατακόρυφο χώρισµα 
Το κατακόρυφο χώρισµα θα τοποθετηθεί εσωτερικά στο κέντρο της αρχειοθήκης και 

θα είναι από µοριοσανίδα µε αµφίπλευρη επικάλυψη µελαµίνης ονοµαστικού πάχους 

25mm. Θα συνδέεται µε την οροφή (καπάκι), τη βάση και τα δύο (2) σταθερά ράφια 

µε δύο (2) φυτευτά βύσµατα και τρεις (3) καβίλιες ανά σύνδεση. Στο κατακόρυφο 

χώρισµα θα υπάρχουν αντίστοιχες διατρήσεις µε τα πλαϊνά ώστε να εξασφαλίζεται η 

µετατόπιση και η στήριξη των κινητών ραφιών. 

4. Χρώµατα 
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαµβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη 

συσσώρευση σκόνης κλπ. και θα είναι εύκολες στο καθάρισµα µε τα συνήθη υλικά 

του εµπορίου, χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες. 

Τα χρώµατα των προφίλ από ABS θα είναι τα ίδια µε αυτά της µελαµίνης. 

Για τα χρώµατα των διαφόρων τµηµάτων της αρχειοθήκης προβλέπονται τα 

ακόλουθα: 

• Για την πλάτη, το καπάκι, τα συρόµενα φύλλα και το κατακόρυφο χώρισµα, 

χρώµα ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου SHELMAN (No 440) ή AKRITAS No 

703 

• Για τα πλαϊνά, τη βάση και τα ράφια, χρώµα ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου 

SHELMAN (No 740) ή AKRITAS (No 120) 

Οι παραπάνω αριθµοί χρωµατολογίων αναφέρονται σε επιθυµητές αποχρώσεις 

χρωµάτων και σε καµία περίπτωση δεν προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό ή 

ποιότητα υλικού. 

5. Γενικές παρατηρήσεις 

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα και υλικά του επίπλου, θα είναι 

έτσι τελειωµένα (φινιρισµένα) ώστε να µην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο 

τραυµατισµού στο χρήστη, ιδιαίτερα δε σε µικρά παιδιά. 

Οι ντίζες των φιραµιών θα είναι µεταλλικές και θα τοποθετούνται σε 

προεµφυτευµένα µεταλλικά βύσµατα σπειρώµατος Μ6. 

Στις κεφαλές των φιραµιών θα τοποθετηθούν τάπες, ίδιας απόχρωσης, κατά το 

δυνατό, µε αυτή της µελαµίνης, για την κάλυψή τους. 
 



 
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ (Κωδικός: 35) 
1. Γενικές απαιτήσεις 
Οι προς προµήθεια βιβλιοθήκες θα είναι ξύλινης κατασκευής, συναρµολογούµενες 

(για εύκολη µεταφορά και παράδοση), στιβαρές, καλαίσθητες, λειτουργικές και 

ανθεκτικής κατασκευής. Η όλη κατασκευή θα γίνεται σύµφωνα µε την παρούσα 

τεχνική προδιαγραφή και το επισυναπτόµενο σχέδιο, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της προδιαγραφής. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 

την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιµών θα 

αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της βιβλιοθήκης. 

Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιµών που απαιτούνται να προσκοµίσουν όλοι οι 

συµµετέχοντες είναι: 

• Για τη µοριοσανίδα, το µέγιστο όριο εκποµπής φορµαλδεΰδης να είναι τάξεως 

Ε1 σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

• Για την επικάλυψη µε µελαµίνη, τα χαρακτηριστικά των επιφανειών πρέπει να 

είναι σύµφωνα µε τα ΕΝ 14322:2004, ΕΝ 14323:2005 και ΕΝ 438-2:2005, 

όπως αυτά ισχύουν. ∆ηλαδή: 

� Αντοχή στην τριβή : κατηγορία 2 

� Αντοχή στη χάραξη : >2Nt 

� Αντοχή σε κάψιµο από τσιγάρο : rating 3 

� Αντοχή στη φθορά από την χρήση χηµικών: rating 4 

• Ταυτοποίηση του ABS που χρησιµοποιείτε στα σόκορα 

•Η όλη κατασκευή να συµµορφώνεται µε τα όρια µετανάστευσης 



ορισµένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 

71.3:1995 και ΕΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3). 

• Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 

από διαπιστευµένα εργαστήρια, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 118/2007. 

• Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προµηθεύτρια εταιρεία για: 

• Την πρώτη ύλη (µοριοσανίδα) που χρησιµοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι 

τύπου Ρ2 βάσει του ΕΝ 312:2003, όπως αυτό ισχύει. 

• Την κόλλα που χρησιµοποιείται για τη συγκόλληση του ABS στα σόκορα, η 

οποία πρέπει να µην είναι τοξική. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης θα είναι: 1200Χ450 mm και 

ύψος 1750 mm. 

Το κυρίως σώµα της βιβλιοθήκης αποτελείται από τα εξής µέρη: 

• Τα πλαϊνά 

• Τη βάση 

• Την οροφή (καπάκι) 

• Την πλάτη 

• Τα ράφια (ένα σταθερό και δύο κινητά) 

Επίσης η βιβλιοθήκη θα έχει: 

• τα κάτω συρόµενα φύλλα, από µοριοσανίδα, µε επένδυση µελαµίνης, και τα 

επάνω συρόµενα φύλλα από κρύσταλλο 

• ένα κατακόρυφο χώρισµα (στο κέντρο του κάτω µέρους) 

Όλα τα παραπάνω ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από µοριοσανίδα, σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 1. 

3. Περιγραφή 
3.1 Κυρίως σώµα 
3.1.1 Πλαϊνά 

Οι πλαϊνές επιφάνειες της αρχειοθήκης θα κατασκευαστούν από µοριοσανίδα µε 

αµφίπλευρη επικάλυψη έγχρωµης µελαµίνης. Το ονοµαστικό πάχος µοριοσανίδας - 

µελαµίνης θα είναι 25 mm. 

Τα πλαϊνά, στην εσωτερική τους πλευρά, θα φέρουν διπλή διάτρηση ανά 32 mm, για 

την µετατόπιση και σταθεροποίηση των ραφιών. Στο κάτω µέρος τους θα έχουν 4 

πέλµατα, τα οποία θα φέρουν ρεγουλατόρους (δύο ανά πλαϊνό) µε πέλµα Φ25mm, 

που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου. Ο 

ρεγουλατόρος θα έχει σπείρωµα Μ8, ύψους 40mm κατ' ελάχιστο. Το εύρος ρύθµισης 

των ρεγουλατόρων θα είναι 20-25 mm. To κάθε πέλµα µε τον ρεγουλατόρο, θα 

τοποθετείται σε διαµορφωµένη διάτρηση, στην κάτω επιφάνεια (σόκορο) των 

πλαϊνών της αρχειοθήκης, µε αντίστοιχο εµφυτευµένο µεταλλικό βύσµα Μ8 (βλ. 

σχέδιο). Η ρύθµιση των ρεγουλατόρων πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται 

εξωτερικά της βιβλιοθήκης. 

3.1.2 Οροφή (καπάκι) 
Η οροφή (καπάκι) της αρχειοθήκης προβλέπεται από µοριοσανίδα και µελαµίνη, 

ονοµαστικού πάχους 25mm και θα πατά επάνω στις πλαϊνές επιφάνειες και στη 

πλάτη. Η κάθε σύνδεση του καπακιού µε τα πλαϊνά και την πλάτη γίνεται µε δύο (2) 

µεταλλικά εµφυτευµένα βύσµατα (φιράµια) και τρείς (3) καβίλιες ανά σύνδεση. 

3.1.3. Πλάτη 
Η πλάτη θα είναι από µονοκόµµατο φύλλο πάχους 18mm, από µοριοσανίδα και 

µελαµίνη. Θα τοποθετηθεί µεταξύ των δύο πλαϊνών και η σύνδεση τους θα γίνει µε 

τρία (3) µεταλλικά εµφυτευµένα βύσµατα (φιράµια) και τέσσερις (4) καβίλιες ανά 

σύνδεση και θα πατάει επάνω στη βάση της αρχειοθήκης. Η οπίσθια αυτή πλευρά 

έχει την ίδια εµφάνιση και τελειώµατα µε τις υπόλοιπες επιφάνειες, ούτως ώστε το 



έπιπλο να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν εσωτερικό διαχωριστικό γραφείου. ΣΤΟ 

κέντρο της πλάτης, εσωτερικά, θα υπάρχει διάτρηση ανά 32 mm για επιπλέον στήριξη 

του κάθε ραφιού. 

3.1.4 Βάση 
Θα είναι από µοριοσανίδα µε αµφίπλευρη επικάλυψη µελαµίνης ονοµαστικού 

πάχους 25mm. Η βάση της αρχειοθήκης θα τοποθετηθεί µεταξύ των πλαϊνών και η 

συναρµολόγηση της µε τα πλαϊνά θα γίνεται µε δύο (2) φιράµια και τρεις (3) καβίλιες 

ανά σύνδεση. 

Στην κάτω µεριά της αρχειοθήκης, κάτω από τη βάση και σε εσοχή από εµπρός (βλ. 

σχέδιο) θα τοποθετηθεί µπάζα από το ίδιο συνθετικό ξύλο πάχους 18mm. Οµοίως 

µπάζα ιδίων διαστάσεων και χαρακτηριστικών θα τοποθετηθεί και στο πίσω µέρος 

κάτω από τη βάση. Οι µπάζες θα συνδέονται µε τη βάση της αρχειοθήκης µόνο µε 

καβίλιες. 

3.1.5 Ράφια 

Κάθε βιβλιοθήκη φέρει ένα (1) σταθερό ράφι, που αποτελούνται επίσης από το ίδιο 

υλικό, πάχους 25mm (βλ. σχέδιο). Το ράφι αυτό ενισχύει τη σύνδεση των πλαϊνών 

επιφανειών, αφού συνδέεται µε αυτές µε δύο (2) εµφυτευµένα βύσµατα και τρεις (3) 

καβίλιες ανά πλευρά. 

Επίσης, η βιβλιοθήκη φέρει δύο (2) κινητά ράφια, ιδίων χαρακτηριστικών µε τα 

σταθερά, πάχους 25 mm. Η έδρασή τους θα γίνεται σε κατάλληλα µεταλλικά 

στηρίγµατα, από δύο ανά πλευρά, στα πλάγια και ένα στο κέντρο του πίσω µέρους 

τους. Το βάθος των ραφιών θα είναι 380mm περίπου. 

Στα εµφανή σόκορα όλων των επιφανειών θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ ABS 

πάχους 2mm, της ίδιας απόχρωσης µε τις επιφάνειες, το οποίο επικολλάται επιµελώς 

(µε ειδική κόλλα, µη τοξική) στη µοριοσανίδα, µε ειδικό µηχάνηµα, ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή και να µην επιτρέπει την αποκόλληση του από τη 

µοριοσανίδα. Οι ακµές του θα είναι τέλεια στρογγυλεµένες και λειασµένες. 

Όλες οι συνδέσεις των µερών της αρχειοθήκης θα γίνουν µε δύο (2) φυτευτά 

βύσµατα και τρεις (3) καβίλιες ανά σύνδεση, εκτός των πλαϊνών µε την πλάτη που θα 

γίνει µε τρία (3) φυτευτά βύσµατα και τέσσερις (4) καβίλιες ανά σύνδεση, αλλά και 

των µπαζών µε τη βάση που θα γίνει µόνο µε καβίλιες. 

3.2. Συρόµενα φύλλα 
3.2.1 Επάνω µέρος 
Προβλέπονται από υαλοπίνακες ασφαλείας «securit» πάχους 5 mm κατ' ελάχιστο. Το 

κρύσταλλο θα είναι εντελώς καθαρό, καλά τροχισµένο περιµετρικά και θα έχει 

εγκλυφή (χούφτα) µήκους περίπου 50mm, πλάτους περίπου 12mm και βάθους 

περίπου 2-3mm στο µέσον της µιας κατακόρυφης πλευράς κάθε πόρτας (βλ. σχέδιο). 

Η ανάρτησή τους γίνεται µε ειδικό µηχανισµό αλουµινίου, µε δύο (2) 

τροχούς ανά κρύσταλλο, στο κάτω µέρος, που τους επιτρέπει να 

σύρονται επάλληλα. Στο επάνω και κάτω µέρος (οροφή-σταθερό 

ράφι) θα υπάρχει ειδικός οδηγός από αλουµίνιο, για την εύκολη κύλιση 

του κρυστάλλου. Το σύνολο της κατασκευής θα εξασφαλίζει την σταθερή κίνηση των 

κρυστάλλων και συγχρόνως θα επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση τους 

(βλ. σχέδιο). 

Προκειµένου να εξασφαλίζεται το κλείδωµα των συρόµενων φύλλων από κρύσταλλο, 

προβλέπεται ειδική αφαιρούµενη κλειδαριά ασφαλείας που τοποθετείται ανάµεσά 

τους. 

3.2.2 Κάτω µέρος 
Στο κάτω µέρος της βιβλιοθήκης τοποθετούνται συρόµενες πόρτες από µοριοσανίδα 

µε επένδυση µελαµίνης αµφίπλευρα, ονοµαστικού πάχους 18 mm και προφίλ ABS 

πάχους 2 mm στα σόκορα. 



Η ανάρτησή τους γίνεται µε ειδικό µηχανισµό (ράγα) επάνω-κάτω, 

που τους επιτρέπει να σύρονται επάλληλα µε τη βοήθεια ράουλων, ενδεικτικού τύπου 

όπως αυτός παρουσιάζεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο. 

Προβλέπονται ειδικές µεταλλικές χειρολαβές, έγχρωµες, διπλής στήριξης (βλ. 

σχέδιο). 

Προκειµένου να εξασφαλίζεται το κλείδωµα των φύλλων, προβλέπεται µικρή χωνευτή 

κλειδαριά, στο δεξί φύλλο, µε ορειχάλκινη πλάκα και "κυπρί". 

Προβλέπεται επίσης στο κέντρο του κάτω µέρους, εσωτερικά, χώρισµα 

από µοριοσανίδα τύπου Ε1, µε αµφίπλευρη επικάλυψη µελαµίνης ονοµαστικού 

πάχους 18mm, το οποίο συνδέεται µε το σταθερό χώρισµα και τη βάση µε δύο (2) 

φυτευτά βύσµατα και τρεις (3) καβίλιες ανά σύνδεση. 

Οποιαδήποτε άλλη πρόταση για τον µηχανισµό κύλισης των κρυστάλλων και των 

φύλλων της βιβλιοθήκης, θα γίνεται αποδεκτή εφόσον θα βελτιώνει τη λειτουργία της 

κίνησης και της προσθαφαίρεσης των στοιχείων και θα εγκρίνεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

3.3 Κατακόρυφο χώρισµα 
Το κατακόρυφο χώρισµα θα τοποθετηθεί εσωτερικά στο κέντρο της αρχειοθήκης και 

θα είναι από µοριοσανίδα µε αµφίπλευρη επικάλυψη µελαµίνης ονοµαστικού πάχους 

25mm. Θα συνδέεται µε την οροφή (καπάκι), τη βάση και τα δύο (2) σταθερά ράφια 

µε δύο (2) φυτευτά βύσµατα και τρεις (3) καβίλιες ανά σύνδεση. Στο κατακόρυφο 

χώρισµα θα υπάρχουν αντίστοιχες διατρήσεις µε τα πλαϊνά ώστε να εξασφαλίζεται η 

µετατόπιση και η στήριξη των κινητών ραφιών. 

4. Χρώµατα 
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαµβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη 

συσσώρευση σκόνης κλπ. και θα είναι εύκολες στο καθάρισµα µε τα συνήθη υλικά 

του εµπορίου, χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες. 

Τα χρώµατα των προφίλ από ABS θα είναι τα ίδια µε αυτά της µελαµίνης. 

Για τα χρώµατα των διαφόρων τµηµάτων της βιβλιοθήκης προβλέπονται τα 

ακόλουθα: 

• Για την πλάτη, το καπάκι, τα συρόµενα φύλλα και το κατακόρυφο χώρισµα, 

χρώµα ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου SHELMAN (No 440) ή AKRITAS No 

703 

• Για τα πλαϊνά, τη βάση και τα ράφια, χρώµα ενδεικτικού τύπου χρωµατολογίου 

SHELMAN (No 740) ή AKRITAS (No 120) 

Οι παραπάνω αριθµοί χρωµατολογίων αναφέρονται σε επιθυµητές αποχρώσεις 

χρωµάτων και σε καµία περίπτωση δεν προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό ή 

ποιότητα υλικού. 

 



 
 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Κωδικός: 36) 
Το κάθισµα εργασίας να είναι τροχήλατο, περιστρεφόµενο, µε µπράτσα. Να φέρει 

µηχανισµούς ρύθµισης του ύψους έδρας και πλάτης και µηχανισµούς ανάκλησης της 

πλάτης. 

Η βάση να είναι πεντάκτινη, ενδεικτικής διαµέτρου 640 mm. και να είναι 

κατασκευασµένη από πολυαµίδιο σε χρώµα µαύρο. Να φέρει αµορτισέρ ασφαλείας 

πεπιεσµένου ειδικού αερίου διαδροµής και µέσω αυτού να επιτυγχάνεται η ρύθµιση 

του ύψους της έδρας. Το αµορτισέρ να καλύπτεται εξωτερικά από πλαστικό 

τηλεσκοπικό κάλυµµα σε µαύρο χρώµα. Να φέρει δίδυµους τροχούς ασφαλείας από 

πολυαµίδιο που να κουµπώνουν στους υποδοχείς του πεντάκτινης βάσης. Όλοι οι 

τροχοί να καλύπτονται µε ειδική καλύπτρα από ενισχυµένο πολυαµίδιο. 

Η έδρα και η πλάτη των καθισµάτων να είναι ανεξάρτητες. Ο σκελετός της έδρας να 

κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ πάχους 12 χιλ. ή άλλο ανάλογο υλικό και να είναι 

ανατοµικής µορφής. Πάνω στο σκελετό να τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη, 

πυκνότητας 40 Kg/m3 και πάχους 40 mm κατ’ ελάχιστο) που να ακολουθεί το 

περίγραµµα του σκελετού και να επενδύεται µε ύφασµα ή δερµατίνη. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία από κόντρα-πλακέ που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να 

συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009). Οι 

εκθέσεις δοκιµών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την 

κατασκευή του καθίσµατος. Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιµών που απαιτούνται να 

προσκοµίσουν όλοι οι συµµετέχοντες είναι: 

• Για το κόντρα πλακέ: το µέγιστο όριο εκποµπής φορµαλδεΰδης να είναι: 

� Τάξεως Ε1 σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 



� Η ποιότητα συγκόλλησης να είναι αποδεκτή σύµφωνα µε το ΕΝ314-2 (βλ. 

παρ. 2.2). 

• Η όλη κατασκευή να συµµορφώνεται µε τα όρια µετανάστευσης ορισµένων 

στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 

/Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3). 

Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευµένα εργαστήρια, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 118/2007. 

Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προµηθεύτρια εταιρεία για την πρώτη 

ύλη (κόντρα πλακέ) που χρησιµοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι σύµφωνη µε το 

ΕΝ 636-1. 

Ο σκελετός του στηρίγµατος της πλάτης να είναι ανατοµικής µορφής και να 

κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο ενισχυµένο µε νευρώσεις. Πάνω στο σκελετό 

να τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη που να ακολουθεί το περίγραµµα του 

σκελετού και να επενδύεται µε ύφασµα ή δερµατίνη. Στο πίσω µέρος της πλάτης να 

τοποθετείται κέλυφος από πολυπροπυλένιο, µε καµπύλα τελειώµατα. 

Τα µπράτσα να είναι κλειστής διατοµής, ανατοµικής µορφής και να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις της εργονοµίας. Να είναι κατασκευασµένα από πολυµερές πλαστικό, µε 

αντοχή στην θραύση άνω των 80 kg και να είναι σε µαύρο χρώµα, βιδωµένα στον 

σκελετό της έδρας. 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του καθίσµατος θα είναι οι ακόλουθες: 

• Πλάτος καθίσµατος: 48 cm 

• Βάθος καθίσµατος: 44 cm 

• Ύψος καθίσµατος: 46 - 57 cm 
 

ΧΑΡΤΟΣΤΑΤΗΣ (ΡΟΛΟΘΗΚΗ) - (Κωδικός: 40) 
Χαρτοστάτης για την αποθήκευση σχεδίων και χαρτών (σε ρολλά). Θα είναι 

κατασκευασµένος από µεταλλικό πλέγµα, το οποίο θα ηλεκτροσυγκολληθεί, πάνω 

και κάτω, στο µεταλλικό σκελετό του χαρτοστάτη, ο οποίος θα είναι κατασκευασµένος 

από σωλήνες στρογγυλής διατοµής, διαµέτρου 50 mm περίπου. 

Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα σφυρηλατούνται, θα αφαιρούνται τα οξείδια και θα 

λειαίνονται µε τροχό έντεχνα. Αν οι ηλεκτροσυγκολλήσεις γίνουν µε 

ηλεκτροσυγκόλληση σύρµατος, τα υπολείµµατα των συρµατιδίων θα αφαιρούνται 

από τον σκελετό πριν τη βαφή. 

Ο χαρτοστάτης θα διαµορφώνεται µε τουλάχιστον τέσσερις ισοµεγέθεις θέσεις 

αποθήκευσης, δύο ψηλές (ύψος περί τα 70 cm) και δύο χαµηλές (ύψος περί τα 70 

cm). Οι λοιπές διαστάσεις του χαρτοστάτη (µήκος Χ πλάτος) θα είναι 40,5 Χ 40,5 cm. 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ (Κωδικός: 41) 
Ο σκελετός της βάσης να είναι µονοκόµµατος σχήµατος C και να επιτρέπει ελαφρό 

"ριλάξ". Να είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινο σωλήνα Φ=22-25 mm και πάχους 

2,5-3 mm, βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και στη βάση του να 

προσαρµόζονται κουµπωτά αντιολισθητικά πέλµατα ώστε να στηρίζεται σταθερά. 

Επάνω του να προσαρµόζονται η έδρα του καθίσµατος και ο βραχίονας του 

στηρίγµατος της πλάτης. 

Ο σκελετός της έδρας να κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ πάχους 12 mm ή άλλο 

ανάλογο υλικό και να είναι ανατοµικής µορφής. Πάνω στο σκελετό να τοποθετείται 

αφρώδης πολυουρεθάνη που να ακολουθεί το περίγραµµα του σκελετού και να 

επενδύεται µε ύφασµα ή δερµατίνη. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία από κόντρα-πλακέ που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να 

συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009). Οι 



εκθέσεις δοκιµών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την 

κατασκευή του καθίσµατος. Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιµών που απαιτούνται να 

προσκοµίσουν όλοι οι συµµετέχοντες είναι: 

• Για το κόντρα πλακέ: το µέγιστο όριο εκποµπής φορµαλδεΰδης να είναι: 

� Τάξεως Ε1 σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

� Η ποιότητα συγκόλλησης να είναι αποδεκτή σύµφωνα µε το ΕΝ314-2 (βλ. 

παρ. 2.2). 

• Η όλη κατασκευή να συµµορφώνεται µε τα όρια µετανάστευσης ορισµένων 

στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 71.3 

/Α1:2000 (ΦΕΚ 746/22-4-2009 άρθρο 1 παρ. 3 δ 3). 

Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 

διαπιστευµένα εργαστήρια, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 118/2007. 

Επιπλέον, απαιτείται πιστοποιητικό από την προµηθεύτρια εταιρεία για την πρώτη 

ύλη (κόντρα πλακέ) που χρησιµοποιήθηκε η οποία οφείλει να είναι σύµφωνη µε το 

ΕΝ 636-1. 

Ο σκελετός του στηρίγµατος της πλάτης να είναι ανατοµικής µορφής και να 

κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο ενισχυµένο µε νευρώσεις. Πάνω στο σκελετό 

να τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη που να ακολουθεί το περίγραµµα του 

σκελετού. Να επενδύεται µε ύφασµα ή δερµατίνη. Στο πίσω µέρος της πλάτης να 

τοποθετείται κέλυφος από πολυπροπυλένιο, µε καµπύλα τελειώµατα. 

Στη βάση του καθίσµατος να συνδέεται µεταλλική κατασκευή από µορφοποιηµένο 

χάλυβα πάχους 3 mm, που να φέρει την έδρα και το βραχίονα του στηρίγµατος της 

πλάτης. Στο πάνω µέρος της κατασκευής αυτής να βιδώνεται ο σκελετός της έδρας 

του καθίσµατος. Η κατασκευή αυτή να φέρει κατάλληλη υποδοχή για το βραχίονα 

στήριξης της πλάτης του καθίσµατος. Ο βραχίονας να είναι από χαλύβδινο σωλήνα 

οβάλ διατοµής 48Χ19 mm και πάχος 2 mm και να είναι βαµµένος µε ηλεκτροστατική 

βαφή πούδρας, να βιδώνεται στο στήριγµα της πλάτης του καθίσµατος και να 

συνδέεται µε το σκελετό της έδρας. 

Τα µπράτσα να είναι κλειστής διατοµής, ανατοµικής µορφής και να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις της εργονοµίας κατασκευασµένα από πολυµερές πλαστικό, µε αντοχή 

στην θραύση άνω των 80 kgr και είναι σε µαύρο χρώµα βιδωµένα στον σκελετό της 

έδρας. 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του καθίσµατος θα είναι οι ακόλουθες: 

• Πλάτος καθίσµατος: 50 cm 

• Βάθος καθίσµατος: 48 cm 

• Ύψος καθίσµατος: 44 cm 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΥ (Κωδικός: 47) 
Πίνακας µαγνητικός και µαρκαδόρου, που τοποθετείται σε τοίχο, για σχολική 

αίθουσα. 

Η επιφάνεια γραφής θα είναι κατασκευασµένη από φύλλο πορσελάνης, θα είναι 

µαγνητική και ταυτόχρονα θα υπάρχει δυνατότητα γραφής και µε µαρκαδόρο. 

Η επιφάνεια γραφής επικολλάται µε ειδική µη τοξική κόλλα σε µοριοσανίδα τύπου Ρ2, 

βάσει της ΕΝ 312:2003, κλάσης Ε1, τριών στρώσεων όπως και ρητά προσδιορίζεται 

στην ΚΥΑ 746/22-4-2009. Στην οπίσθια πλευρά της θα καλύπτεται µε γαλβανισµένη 

λαµαρίνα, πάχους 0,5 mm, για αντοχή στην υγρασία και σταθεροποίηση ολόκληρου 

του πίνακα. 

Περιµετρικά, ο πίνακας θα καλύπτεται από κατάλληλο προφίλ αλουµινίου, 

κουρµπαριστό στην εµπρόσθια πλευρά. Στις γωνίες του πίνακα η συναρµολόγηση 

γίνεται µε ειδικές πλαστικές γωνίες και το πίσω µέρος του προφίλ βιδώνεται µε βίδες. 



Στο κάτω µέρος, ο πίνακας θα φέρει ειδική εταζέρα για τον σπόγγο και τους 

µαρκαδόρους που θα έχει τη δυνατότητα αναδίπλωσης κατά 90ο. Στα άκρα της η 

εταζέρα φέρει ειδικά προστατευτικά πλαστικά, προς αποφυγή τραυµατισµών. 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πίνακα θα είναι (µήκος Χ ύψος): 240 Χ 120 cm. 
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Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 

την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-2009). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΟ∆Ο (Κωδικός: 48) 
Η επιφάνεια γραφής θα είναι κατασκευασµένη από φύλλο φορµάικας και προσφέρει 

δυνατότητα γραφής µόνο µε µαρκαδόρο. 

Η επιφάνεια γραφής επικολλάται µε ειδική µη τοξική κόλλα σε µοριοσανίδα τύπου Ρ2, 

βάσει της ΕΝ 312:2003, κλάσης Ε1, τριών στρώσεων όπως και ρητά προσδιορίζεται 

στην ΚΥΑ 746/22-4-2009. Στην οπίσθια πλευρά της θα καλύπτεται µε γαλβανισµένη 

λαµαρίνα, πάχους 0,5 mm, για αντοχή στην υγρασία και σταθεροποίηση ολόκληρου 

του πίνακα. 

Περιµετρικά, ο πίνακας θα καλύπτεται από κατάλληλο προφίλ αλουµινίου, 

κουρµπαριστό στην εµπρόσθια πλευρά. Στις γωνίες του πίνακα η συναρµολόγηση 

γίνεται µε ειδικές πλαστικές γωνίες και το πίσω µέρος του προφίλ βιδώνεται µε βίδες. 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πίνακα θα είναι (µήκος Χ ύψος): 100 Χ 70 cm. 

Ο πίνακας θα τοποθετείται σε µεταλλικό τρίποδο µε ρυθµιζόµενα σκέλη, για εύκολη 

µεταφορά και χρησιµοποίησή του σε διάφορους χώρους. Τα σκέλη, στα κάτω άκρα 

τους θα φέρουν ανθεκτικά και αντιολισθητικά πλαστικά πέλµατα για την προστασία 

του δαπέδου και την ασφαλή στήριξη του τριπόδου. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 

την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-2009). 

 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ/∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΥΛΙΝO (Κωδικός: 51) 
Καρεκλάκι για µαθητές νηπιαγωγείου από µασίφ ξύλο (π.χ. οξιά κλπ.) , σταθερά µε 

ενισχυµένη βάση (δοκίδες που συνδέουν τα πόδια µεταξύ τους και δοκίδα που 

συνδέει κάθετα τις προηγούµενες στο µέσο τους) και ανατοµική πλάτη) και 

στρογγυλεµένες γωνίες προς αποφυγή τραυµατισµών. Στα πόδια της καρέκλας θα 

είναι τοποθετηµένα αντιολισθητικά πλαστικά πέλµατα. Το καρεκλάκι θα έχει 

ενδεικτικές διαστάσεις καθίσµατος 30 Χ 30 cm και ύψος (από το επίπεδο της έδρας) 

30 cm. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 

την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-2009). 
 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛΙΝΟ ΚΥΚΛΙΚΟ (Κωδικός: 52) 
Κυκλικό τραπέζι µαθητικών δραστηριοτήτων, µε πόδια από µασίφ ξύλο (π.χ. οξιά 

κλπ.) και επιφάνεια από λακαρισµένο MDF. Στα πόδια του τραπεζιού θα είναι 

τοποθετηµένα αντιολισθητικά πλαστικά πέλµατα. Το τραπέζι θα έχει τις ακόλουθες 

ενδεικτικές διαστάσεις: 

• ∆ιάµετρος: 120 cm 

• Ύψος: 52 – 54 cm 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 

την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-2009) 

 

ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ (ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ) 12 ΘΕΣΕΩΝ (Κωδικός: 57) 
Οι ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις της χαρτοθήκης θα είναι (µήκος Χ πλάτος Χ 



ύψος) 84 Χ 39 Χ 93 cm. 

Η χαρτοθήκη αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα: 

• Τα πλαϊνά (2 τεµάχια) 

• Τη βάση (1 τεµάχιο) 

• Την οροφή (καπάκι - 1 τεµάχιο) 

• Την πλάτη (1 τεµάχιο) 

• Τα ενδιάµεσα σταθερά χωρίσµατα (2 τεµάχια, έτσι ώστε η χαρτοθήκη να 

διαιρείται κατά πλάτος σε 3 ίσα µέρη) 

Όλα τα τµήµατα θα είναι κατασκευασµένα από µοριοσανίδα, µε αµφίπλευρη 

επικάλυψη έγχρωµης µελαµίνης. 

Η σύνδεση µεταξύ όλων των τµηµάτων της βιβλιοθήκης θα γίνεται µε κατάλληλα, σε 

µέγεθος και αριθµό, φιράµια και καβίλιες. 

Τα πλαϊνά και τα ενδιάµεσα χωρίσµατα θα φέρουν κατάλληλη διαµόρφωση για την 

τοποθέτηση και στερέωση πλαστικών οδηγών για την ολίσθηση των συρταριών. Η 

χαρτοθήκη θα παρέχει τη δυνατότητα για τοποθέτηση 12 συνολικά συρταριών (4 Χ 

3), µε ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 25 Χ 35 Χ 17 cm. 

Τα συρτάρια θα είναι ξύλινα από κόντρα πλακέ Α΄ ποιότητας και στην εµπρόσθια 

πλευρά τους θα υπάρχει κατάλληλη οπή για το άνοιγµα και κλείσιµο των συρταριών. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 

την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-2009). 

 

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (Κωδικός: 64) 
Ξύλινο καβαλέτο, από µασίφ ξύλο (π.χ. οξιά κλπ.), διπλής όψης, για να εργάζονται 

ταυτόχρονα 2 παιδιά. Η πινακίδα ζωγραφικής σε κάθε πλευρά θα είναι επίσης από 

το ίδιο µασίφ ξύλο και θα βιδώνεται σταθερά στο πλαίσιο του καβαλέτου, µε 

κατάλληλους σφιγκτήρες. Σε κάθε όψη θα προσαρµόζεται ξύλινη ή πλαστική θήκη για 

πινέλα και χρώµατα. Θα έχει τις ακόλουθες ενδεικτικές διαστάσεις: 

• Πινακίδα ζωγραφικής (µήκος Χ πλάτος): 65 Χ 65 cm 

• Συνολικό ύψος καβαλέτου: 125cm. 

Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 

την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-2009). 

 

ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 5 (Κωδικός: 109) 
Θα είναι από ανθεκτικό λάστιχο Νο 5. 

 

ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 7 (Κωδικός: 110) 
Θα είναι µεγέθους 7, κατασκευασµένη από υλικό PU, για εσωτερικούς και για 

εξωτερικούς χώρους. 

 

ΜΠΑΛΛΑ ΒΟΛΛΕΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5 (Κωδικός: 131) 
Θα είναι από συνθετικό πολύ µαλακό υλικό,για να µην επιβαρύνει τους καρπούς των 

χεριών, µεγέθους 5, παιδικό. 

 

MΠΑΛΑ MINI HANDBALL (Κωδικός: 154) 
Mπάλα mini-handball, Νο 0, διαµέτρου Φ 45 cm, από γνήσιο δέρµα. 

 

MΠΑΛΑ HANDBALL (Κωδικός: 155) 
Θα είναι µεγέθους 3, διαµέτρου Φ 56 - 58 cm, από υλικό PU, µε ειδική επιφάνεια για 

σταθερό πιάσιµο. 



 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ (Κωδικός: 322) 
• Tο πληκτρολόγιο να προσφέρει µικρότερο αριθµό πλήκτρων από τα συµβατικά 

πληκτρολόγια, έτσι ώστε οι χρήστες να εστιάζονται µόνο στα πλήκτρα που 

χρησιµοποιούν (απαραίτητα διαθέτει πλήκτρα για τα γράµµατα, τους αριθµούς 

και πλήκτρα για space, backspace, enter και arrow keys) 
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• Τα πλήκτρα για τα γράµµατα, τους αριθµούς και τα πλήκτρα κατευθύνσεως να 

έχουν διαστάσεις (δεκτή απόκλιση +/- 25% από την προδιαγραφή) 2 cm x 2 cm 

(± 25%) 

• Το πλήκτρο εισαγωγής δεδοµένων (ENTER) να έχει διαστάσεις 4,5 cm x 4,5 

cm (± 25%) 

• Συµβατό µε Microsoft Windows XP/Windows 7 

• ∆ιεπαφή τύπου USB 

Επί πλέον των παραπάνω απαιτήσεων επιθυµητά είναι και τα ακόλουθα: 

• Να συνοδεύεται από συµβατό µε το πληκτρολόγιο πλέγµα αποµόνωνσης 

πλήκτρων από ανθεκτικό υλικό 

• Να συνοδεύεται από συµβατή µε το πληκτρολόγιο προστατευτική µεµβράνη 

από ελαστικό υλικό 

 

ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΧΛΟΣ (Κωδικός: 324) 
Ειδικό ποντίκι που υλοποιεί την λειτουργικότητα του ποντικιού µε την χρήση µοχλού. 

• ∆ιαθέτει ενσωµατωµένα πλήκτρα για τις λειτουργίες: δεξί κλικ, αριστερό κλικ, 

και σύρσιµο (drug) 

• ∆έχεται ή ενσωµατώνει προσαρµογέα (adaptor) για σύνδεση µε εξωτερικούς 

διακόπτες, τουλάχιστον για τις λειτουργίες δεξί κλικ, αριστερό κλικ, και σύρσιµο 

(drug), που εκτελούνται µε τα πλήκτρα 

Συµβατότητα µε διακόπτες µε βύσµα jack 1/8’’ (3,5mm). 

• ∆ιαθέτει πλέγµα αποµόνωσης πλήκτρων για τα ενσωµατωµένα στη συσκευή 

πλήκτρα 

• Συµβατό µε Microsoft Windows XP/Windows 7 

• ∆ιεπαφή τύπου USB 

• Ο µοχλός της συσκευής θα πρέπει να µπορεί να επιδέχεται στο άκρο του τρεις 

διαφορετικούς τύπους λαβών ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άτοµα µε 

διαφορετικές κινητικές ικανότητες των άνω άκρων 

• Η εναλλαγή των λαβών πάνω στο µοχλό θα πρέπει να γίνεται µε εύκολο τρόπο 

χωρίς τη χρήση εργαλείων 

Επί πλέον των παραπάνω απαιτήσεων επιθυµητά είναι και τα ακόλουθα: 

• Να διαθέτει ενσωµατωµένο πλήκτρο για το κλείδωµα κίνησης του δροµέα 

(cursor) στην οριζόντια και στην κάθετη διεύθυνση 

• Να διαθέτει ενσωµατωµένο πλήκτρο για τη ρύθµιση της ταχύτητας κίνησης του 

δροµέα (cursor) στην οθόνη 
 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΟΦΘΑΛΜΙΟ (Κωδικός: 354) 
Το µικροσκόπιο θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Κεφαλή µε διοφθάλµια περιστροφή 3600 και κλίση µέχρι 300 µε ρυθµιζόµενη 

εστιακή απόσταση και διοπτική αντιστάθµιση 

• Προσοφθάλµιος ευρυγώνιος WF 10Χ/18 mm 

• Πλατφόρµα αντικειµενικών τεσσάρων θέσεων 

• Αντικειµενικοί φακοί αχρωµατικοί DIN 4Χ/0,10, DIN 10Χ/0,25, DIN 40Χ/0,65, 



DIN 100Χ/1,25 

• Τράπεζα µηχανικής κίνησης σε δύο άξονες, µε διαστάσεις 125 Χ 115 mm και 

ελεύθερη κίνηση 70 Χ 30 mm 

• Οµοαξονικό σύστηµα αδρής και µικροµετρικής εστίασης 

• Σύστηµα φωτισµού Χ-LED2 µε ρυθµιζόµενη ένταση 

• Συµπυκνωτής τύπου 1,25 Ν Α Abbe, ρυθµιζόµενου ύψους και µε διάφραγµα 

ίριδος 

• Τροφοδοσία 100 – 240 V (AC), 50 – 60 Hz και εξωτερική µονάδα τροφοδοσίας 

µε έξοδο 7,5 V (AC) 

 


