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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:   28/07/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ:          7070     
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917               

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
21Η Συνεδρίαση    27-07-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 96/2020 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης-τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού 
λειτουργικότητας για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δίχρονης προσχολικής αγωγής. 
 

Πρακτικό της με αριθμό 21ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής, η οποία την 27η του μηνός IOYΛIOY  έτους 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  
08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με  αριθμό πρωτ. 6901/23-07-2020 
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου.Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) μέλη. 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν το αναπληρωματικό μέλος ο κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος.  
Ονομαστικά οι:  
 
                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος   Παραγιού Άννα 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Γραφίδου Γεσθημανή  
6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  
  
  
 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  μόνιμη υπάλληλο του Δήμου     Σ.Φιλοπούλου. 
 

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 6847/20-7-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος 
Λογιστηρίου κ. Σκαροπούλου Ευαγγελίας η οποία έχει  ως εξής : 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  23/07/2020 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ       
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Πληρ. Ειρήνη Ταμπάκη 
Τηλ. 2132010728 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

«Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού λειτουργικότητας για 1 αίθουσα διδασκαλίας δίχρονης 

προσχολικής αγωγής»  

 

 
Στο πλαίσιο της έναρξης της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης εντάχθηκε 

η παραπάνω προμήθεια στο ΠΔΕ 2020, ΣΑΕ 047 (κωδικός Έργου 2020ΣΕ04700023) με 
προϋπολογισμό 8.680€ (με ΦΠΑ 24%) με την αύξηση Π/Υ από το ΠΔΕ ΥΠΑΙΘ με ΑΔΑ 
Ψ4Ψ346ΜΤΛΠ-Δ2Π. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού 
σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της 
ΣΑΕ047 με κωδικό 2020ΣΕ04700023 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», με φορέα 
χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 

Αφορά στην Προμήθεια καρεκλών, τραπεζιών, βιβλιοθηκών κλπ εξοπλισμού αιθουσών 

νηπίων με βάση την λίστα εξοπλισμού της ΚΤΥΠ και την ακόλουθη ανάλυση.  

 
(η ακόλουθη Τεχνική Προδιαγραφή είναι από τις πρότυπες Προδιαγραφές της ΚΤΥΠ για την 

δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
1. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 
Κάθε αίθουσα διδασκαλίας θα περιλαμβάνει και τον κινητό εξοπλισμό της που 
είναι: 
Έξι (6) τραπέζια και εικοσιτέσσερα (24) καρεκλάκια νηπίων, 
Δύο (2) κλειστά ερμάρια νηπίων, 
Ένα γραφείο του τύπου ½ Π με μία τροχήλατη συρταριέρα και  
Ένα κάθισμα εργασίας νηπιαγωγού σταθερό. 
 
Η κατασκευή και οι προδιαγραφές των παραπάνω, περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 
 
2.1 ΘΡΑΝΙΟ  
(Σχέδια: Ξ-ΘΡΝΓ 1/3, Ξ-ΘΡΝΓ 2/3, Ξ-ΘΡΝΓ 3/3) 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39113300-0 

 

               
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Κάθε σύνολο τραπεζοθρανίου Νηπιαγωγείου αποτελείται από ένα (1) τραπέζι διαστάσεων 
1200/700mm και 550mm ύψος καθώς και τέσσερα (4) μικρά καθίσματα με πλάτη, 
διαστάσεων 300/300mm και 300mm ύψος καθίσματος. Το ύψος της πλάτης θα είναι όσο 
και του τραπεζοθρανίου, δηλαδή 550mm (βλ. επισυναπτόμενα σχέδια). 
Όλες οι ξύλινες φυσικές ή τεχνητές επιφάνειες, άμεσα ή έμμεσα ορατές, θα είναι απόλυτα λείες στην 
αφή των νηπίων και βερνικωμένες ανάλογα με βερνίκια νερού, τα οποία να μην περιέχουν τοξικές 
ενώσεις, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 
Όλες οι ξυλοσυνδέσεις θα είναι με μόρσα και μορσαρότρυπες ή με κατάλληλες σε  διάμετρο και 
αριθμό καβίλιες ή με γκινισιές και γκινισόπηχες, ανάλογα της μελέτης και των λεπτομερειών της, με 
κόλλες ψυχροπλάστικές Α΄ ποιότητας. 
Η κόλλα πρέπει να καλύπτει ολόκληρες τις προς συγκόλληση εφαπτόμενες επιφάνειες. 
Όπου προβλέπονται φρεζάτες βίδες, η φρέζα στην αντίστοιχη επιφάνεια, θα έχει την ίδια διάμετρο 
με εκείνη του κεφαλιού της βίδας, καθώς και το κατάλληλο βάθος, ώστε η τελική επιφάνεια του 
τελευταίου να είναι συνεπίπεδη - πρόσωπο - με την γύρω επιφάνεια. 
 
2.  ΤΕΧΝΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΟ  
Αποτελείται από την ξύλινη βάση του και την πινακίδα εργασίας (καπάκι) που συνδέεται 
μόνιμα πάνω σε αυτήν. 
Ξύλινη βάση 
Προβλέπεται από ξυλεία φουρνιστής οξιάς Α΄ ποιότητας χωρίς ρόζους και ρωγμές. 
Αποτελείται από τέσσερα «πόδια» διατομής 45/45mm που συνδέονται μεταξύ τους με πάνω 
τρέσα διαστάσεων 55/30mm. 
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Το άνω άκρο (σόκορο) των ποδιών διαμορφώνεται σε κύλινδρο (περίπου) διαμέτρου 20mm 
και ύψους 10mm, ώστε να εγκαθίσει σε αντίστοιχη τυφλή τρύπα στην κάτω επιφάνεια του 
καπακιού. Στα τοιχώματα του κυλίνδρου (πείρος) γίνονται μία - δύο χαρακιές για το 
ξεθύμασμα της κόλλας. Το βάθος της τρύπας είναι φυσικά ένα έως δύο mm μεγαλύτερο 
από το ύψος του. 
Στα σόκορα της βάσης των «ποδιών» προβλέπονται ειδικά χωνευτά πλαστικά πέλματα του 
εμπορίου και κολλητά, ώστε να μετακινείται αθόρυβα το τραπέζι στο δάπεδο. 
Τα τέρματα (σόκορα) των τρέσων καταλήγουν σε μόρσα που μπαίνουν σφηνωτά κολλητά 
σε αντίστοιχες μορσαρότρυπες των τεσσάρων ποδιών, ενώ κατά μήκος δημιουργείται 
πατούρα, δεξιά - αριστερά της πλευράς των 65mm (παταδούρα) και προκύπτει «νεύρο» 
ύψους και πλάτους 10mm σε ολόκληρο το μήκος του τρέσου. 
Ανά δύο τα «πόδια» στις μικρές πλευρές  συνδέονται μεταξύ τους με κάτω τρέσα, 
διαστάσεων όμως 30/55mm και αυτά τα τρέσα καταλήγουν σε μόρσα που μπαίνουν σε 
μορσαρότρυπες των ποδιών. 
Μεταξύ τους τώρα τα κάτω δύο μικρά τρέσα, συνδέονται με ένα ζευγάρι μακριά τρέσα 
(45/22,5mm) που τα άκρα τους καταλήγουν σε μόρσα που μπαίνουν σε μορσαρότρυπες 
των παραπάνω μικρών τρέσων. 
Για ενίσχυση της ακαμψίας του ζευγαριού αυτών των τρέσων τα συνδέουμε μεταξύ τους με 
πέντε (5) συνολικά καβίλιες διαμέτρου είκοσι (20)mm. 
Η απόσταση μεταξύ των τρέσων είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει να «χωνεύουν» κάτω από 
το τραπέζι δύο αντικριστά καρεκλάκια. 
Πινακίδα εργασίας (καπάκι) 
Είναι από ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF), κλάσης Ε1.  Θα είναι επενδεδυμένη με HPL πάχους 
περίπου 1mm. Η συγκόλληση του HPL στην ινοσανίδα θα γίνει με κατάλληλη πίεση και θερμοκρασία 
με ειδική κόλλα μη τοξική.  
Μετά το κόλλημα του HPL, το περίγραμμα της πινακίδας διαμορφώνεται π.χ. στη «σβούρα» 
με καμπυλωμένες ακμές, ακτίνα καμπυλότητας R1>10mm και στρογγυλεμένες γωνίες με 
ακτίνα καμπυλότητας R2=20mm. 
Η επιφάνεια του καπακιού που θα κολληθεί στο ορθογώνιο της βάσης, διαμορφώνεται με 
τις κατάλληλες αυλακώσεις (γκινισιές) για να χωνέψουν εφαρμοστά και με κόλλα στα 
«νεύρα» των πάνω τρέσων. Η σύνδεση της πινακίδας με τα άνω τρέσα μπορεί να γίνει και 
με γκινισιά - γκινισόπηχυ (γκινισιά βάθους 13mm και γκινισόπηχυ πάχους 4mm τουλάχιστον 
και ύψους 25mm) και κόλλα αρίστης ποιότητας. 
Επί πλέον για την ασφαλή στερέωση της πινακίδας θα χρησιμοποιηθούν τέσσερις (4) 
μεταλλικές γωνίες με νεύρωση που θα στερεωθούν με φρεζάτες βίδες στην πινακίδα και 
στις τραβέρσες. 
Στις τέσσερις γωνιές υπάρχουν οι αντίστοιχες τυφλές τρύπες της παραγρ. 2.1.1. για να 
δεχτούν τους «πείρους» των τεσσάρων «ποδιών» με κόλλα. 
 
3.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Το χρώμα για την επιφάνεια HPL του θρανίου θα είναι λευκό (το Νo 2208 ενδεικτικού τύπου 
χρωματολογίου της PURICELLI).  
Για τις επιφάνειες HPL της έδρας και πλάτης του καθίσματος, θα χρησιμοποιηθούν, κατά το δυνατόν 
σε ίσες αναλογίες, οι παρακάτω τέσσερις ενδεικτικές αποχρώσεις χρωματολογίου της PURICELLI: no 
2007, no 2023 ή no 8533, no 2024 ή no 8526, no 2054. Μετά από έγκριση της υπηρεσίας, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και η απόχρωση χρωματολογίου της PURICELLI no 2208 (λευκό) κατά μέγιστο 
στο 1/4 της συνολικής ποσότητας. 
Οι τελικές επιφάνειες (και όχι μόνο οι άμεσα ορατές) όλων των ξύλινων ή συνθετικών ξύλινων 
επιφανειών, θα είναι απόλυτα λείες και θα βαφούν στο φυσικό χρώμα του ξύλου (με πιστόλι βαφής 
ή άλλο μέσον επάλειψης) ως ακολούθως: 
α)  Με δύο (2) επιστρώσεις σίλερ δύο συστατικών ή γεμιστικού υποστρώματος νερού 
ακρυλικό ενός (1) συστατικού, διαφανές, με αντίστοιχα γυαλοχαρταρίσματα, μετά από κάθε 
επίστρώση. 
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β) Με δύο (2) επιστρώσεις βερνίκι φινιρίσματος δύο συστατικών ή βερνίκι φινιρίσματος 
νερού ακρυλικό ενός (1) συστατικού, διαφανές, με αντίστοιχα γυαλοχαρταρίσματα πριν 
κάθε επίστρωση. 
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι γυαλιστερές ή σατινέ. 
Μεταξύ κάθε επίστρωσης σίλερ (ή γεμιστικού υποστρώματος) και βερνικιού φινιρίσματος, 
θα μεσολαβεί ελαφρό τρίψιμο της επιφάνειας με το κατάλληλο υλικό π.χ. ντουκόχαρτο ή 
λεπτό ατσαλόμαλλο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν «μπιμπίκια» στις τελικές επιφάνειες ή 
«κρεμάσματα», τα οποία δεν θα είναι  αποδεκτά. 
Διευκρινίζεται ότι οι βαφές αυτές θα γίνουν μετά από επιμελή λείανση των επιφανειών και 
ακμών και ότι η επικάλυψη των επιφανειών με τα υλικά βαφής θα είναι ομοιόμορφη. 
Όλα τα υλικά βαφής που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να μην περιέχουν τοξικές ενώσεις. 
Ειδικά Χαρακτηριστικά Βαφής 
Αντοχή στο νερό ώστε να μην παρουσιάζει φυσαλίδες, διογκώσεις, γαλακτώσεις και άλλα 
ελαττώματα αν μετά από 15 ημέρες από την βαφή ένα ξύλινο κομμάτι παραμείνει σε 
αποσταγμένο νερό σε 100οC για επτά (7) ώρες. 
Ικανοποιητική αντοχή σε διαλυτικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ΣΧΕΔΙΑ 
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2.2 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
(Σχέδιο: Ξ-ΚΑΝΓ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39113300-0 
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1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ 
Τα καθίσματα με πλάτη θα είναι διαστάσεων 300/300mm και 300mm ύψος έδρας. Το 
ύψος της πλάτης θα είναι 550mm (βλ. επισυναπτόμενα σχέδια). 
Όλες οι ξύλινες φυσικές ή τεχνητές επιφάνειες, άμεσα ή έμμεσα ορατές, θα είναι απόλυτα λείες 
στην αφή των νηπίων και βερνικωμένες ανάλογα με βερνίκια νερού, τα οποία να μην 
περιέχουν τοξικές ενώσεις, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 
Όλες οι ξυλοσυνδέσεις θα είναι με μόρσα και μορσαρότρυπες ή με κατάλληλες σε  διάμετρο 
και αριθμό καβίλιες ή με γκινισιές και γκινισόπηχες, ανάλογα της μελέτης και των λεπτομερειών 
της, με κόλλες ψυχροπλάστικές Α΄ ποιότητας. 
Η κόλλα πρέπει να καλύπτει ολόκληρες τις προς συγκόλληση εφαπτόμενες επιφάνειες. 
Όπου προβλέπονται φρεζάτες βίδες, η φρέζα στην αντίστοιχη επιφάνεια, θα έχει την ίδια 
διάμετρο με εκείνη του κεφαλιού της βίδας, καθώς και το κατάλληλο βάθος, ώστε η τελική 
επιφάνεια του τελευταίου να είναι συνεπίπεδη - πρόσωπο - με την γύρω επιφάνεια. 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Αποτελείται από ένα ξύλινο σκελετό από φουρνιστή οξιά Α΄ ποιότητας, χωρίς ρόζους και 

ρωγμές με μικρή ξύλινη πλάτη και την επιφάνεια έδρασης (έδρα) από ινοσανίδα μέσης 
πυκνότητας (MDF) πάχους 12mm, επενδεδυμένη με HPL πάχους περίπου 1mm χρώματος 
λευκού. 

 Μετά το κόλλημα του HPL το περίγραμμα της έδρας καθίσματος μορφώνεται π.χ. στη 
«σβούρα», με καμπυλωμένες ακμές - ακτίνας καμπυλότητας R1=5mm και στρογγυλεμένες 
γωνίες - ακτίνας καμπυλότητας R2=20mm. 

 
Ξύλινος σκελετός και πλάτη 
Αποτελείται από δύο ζευγάρια ποδιών - το εμπρός και το πίσω διατομής 35/35mm. Το πίσω 
ζευγάρι έχει ύψος 550mm - όσο το ύψος του τραπεζοθρανίου - ενώ το εμπρός (μαζί με την 
έδρα) έχει ύψος 300mm. Τα δύο ζευγάρια ποδιών, συνδέονται με τέσσερα (4) πάνω τρέσα και 
άλλα τόσα κάτω. Η σύνδεση τρέσων και ποδιών είναι με μόρσα και μορσαρότρυπες. Κι εδώ 
όλες οι προσιτές στην αφή ακμές είναι στρογγυλεμένες. Στα σόκορα της βάσης των ποδιών θα 
τοποθετηθούν χωνευτά πλαστικά πέλματα του εμπορίου κολλητά σφηνωτά. 
Στις τέσσερις γωνιές που σχηματίζουν τα πάνω τρέσα με τα πόδια τοποθετούνται 
ξύλινοι τριγωνικοί τάκοι καρφωτοί και κολλητοί, από φουρνιστή οξιά. 
Η πλάτη αποτελείται από ινοσανίδα πάχους 12mm με επένδυση HPL. Η σύνδεση της 
πλάτης με το ζευγάρι των πίσω ποδιών, γίνεται μορσαριστή, αλλά με μικρή κλίση ως 
προς την κατακόρυφο. Τα ορατά σόκορα της πλάτης διαμορφώνονται με καμπυλότητα 
στη «σβούρα». 
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Έδρα 
Η έδρα κάθεται κολλητή, πάνω στο πλαίσιο που δημιουργούν τα πάνω τρέσα με δύο ζευγάρια 
των ποδιών και αγκυρώνεται με τέσσερις (4) συνολικά ξύλινες καβίλιες διαμέτρου 12mm, και 
κόλλα κατά μήκος των τρέσων. 
Επιπλέον θα χρησιμοποιηθούν τρεις (3) γωνίες με νεύρωση που θα στερεωθούν με φρεζάτες 
βίδες στην πινακίδα και στο μέσα μέρος των τραβερσών του σκελετού. 
 

3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Για τις επιφάνειες HPL της έδρας και πλάτης του καθίσματος, θα χρησιμοποιηθούν, κατά το 
δυνατόν σε ίσες αναλογίες, οι παρακάτω τέσσερις ενδεικτικές αποχρώσεις χρωματολογίου της 
PURICELLI: no 2007, no 2023 ή no 8533, no 2024 ή no 8526, no 2054. Μετά από έγκριση της 
υπηρεσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η απόχρωση χρωματολογίου της PURICELLI no 2208 
(λευκό) κατά μέγιστο στο 1/4 της συνολικής ποσότητας. 
Οι τελικές επιφάνειες (και όχι μόνο οι άμεσα ορατές) όλων των ξύλινων ή συνθετικών ξύλινων 
επιφανειών, θα είναι απόλυτα λείες και θα βαφούν στο φυσικό χρώμα του ξύλου (με πιστόλι 
βαφής ή άλλο μέσον επάλειψης) ως ακολούθως: 
α) Με δύο (2) επιστρώσεις σίλερ δύο συστατικών ή γεμιστικού υποστρώματος νερού 
ακρυλικό ενός (1) συστατικού, διαφανές, με αντίστοιχα γυαλοχαρταρίσματα, μετά από 
κάθε επίστρώση. 
β) Με δύο (2) επιστρώσεις βερνίκι φινιρίσματος δύο συστατικών ή βερνίκι 
φινιρίσματος νερού ακρυλικό ενός (1) συστατικού, διαφανές, με αντίστοιχα 
γυαλοχαρταρίσματα πριν κάθε επίστρωση. 
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι γυαλιστερές ή σατινέ. 
Μεταξύ κάθε επίστρωσης σίλερ (ή γεμιστικού υποστρώματος) και βερνικιού 
φινιρίσματος, θα μεσολαβεί ελαφρό τρίψιμο της επιφάνειας με το κατάλληλο υλικό π.χ. 
ντουκόχαρτο ή λεπτό ατσαλόμαλλο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν «μπιμπίκια» στις 
τελικές επιφάνειες ή «κρεμάσματα», τα οποία δεν θα είναι  αποδεκτά. 
Διευκρινίζεται ότι οι βαφές αυτές θα γίνουν μετά από επιμελή λείανση των επιφανειών 
και ακμών και ότι η επικάλυψη των επιφανειών με τα υλικά βαφής θα είναι 
ομοιόμορφη. 
Όλα τα υλικά βαφής που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να μην περιέχουν τοξικές 
ενώσεις. 
 
Ειδικά Χαρακτηριστικά Βαφής 
Αντοχή στο νερό ώστε να μην παρουσιάζει φυσαλίδες, διογκώσεις, γαλακτώσεις και 
άλλα ελαττώματα αν μετά από 15 ημέρες από την βαφή ένα ξύλινο κομμάτι παραμείνει 
σε αποσταγμένο νερό σε 100οC για επτά (7) ώρες. 
Ικανοποιητική αντοχή σε διαλυτικά. 

 
2.3 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Ν/Γ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
Κωδικός CPV: 39122200-5 
Σχέδια: Ξ-ΒΙΝΓΣΤ 
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1.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –  ΓΕΝΙΚΑ 
Οι προς προμήθεια βιβλιοθήκες θα είναι συναρμολογημένες από τον προμηθευτή στιβαρές, 
καλαίσθητες,  λειτουργικές και ανθεκτικής κατασκευής. Όλα τα στοιχεία της θα είναι από 
μοριοσανίδα τύπου P2 με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης τάξεως Ε1. 
Εσωτερικά περιέχει τρία (3) κινητά ράφια κι ένα σταθερό, όλα από το ίδιο συνθετικό ξύλο 
και την ίδια επένδυση. Εξωτερικά ασφαλίζει με δύο ντουλαπόφυλλα. Για διαστάσεις και 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες βλέπε επισυναπτόμενο σχέδιο. 
Η όλη κατασκευή θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 
Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης θα είναι: 600mm πλάτος Χ 350mm βάθος (πλέον 
18mm τα ντουλαπόφυλλα) και ύψος 1650mm. 
Το κυρίως σώμα της βιβλιοθήκης αποτελείται από τα εξής μέρη: 
Τα πλαϊνά, το καπάκι, την πλάτη, τη βάση, τα ράφια (ένα σταθερό και τρία κινητά) και τα 
ντουλαπόφυλλα. 

 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΟΥ 
ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ 
Πλαϊνά 
Οι πλαϊνές επιφάνειες της βιβλιοθήκης θα έχουν ονομαστικό πάχος 18mm. 
Στην εσωτερική τους πλευρά, θα φέρουν διπλή διάτρηση ανά 36mm για την μετατόπιση 
και σταθεροποίηση των ραφιών. 
Θα έχουν στο πίσω μέρος τους εσοχή με πατούρα 8x14mm περίπου (σχέδιο Λ2) στην 
οποία θα υποδέχονται την πλάτη. Η σύνδεση αυτή θα ενισχύεται και με καρφιά με φαρδύ 
κεφάλι ή με διχάλες με καρφωτικό μηχάνημα. Το κάρφωμα θα γίνει περιμετρικά σε όλα τα 
σταθερά μέρη της βιβλιοθήκης (καπάκι, βάση, σταθερό ράφι, πλαϊνά). 
Στο κάτω πίσω μέρος των πλαϊνών (κάτω από τη βάση της βιβλιοθήκης) θα υπάρχει εσοχή 
15x100mm (σχέδιο Λ1) ώστε να μην εμποδίζεται η τοποθέτηση της βιβλιοθήκης στον 
τοίχο, λόγω των σοβατεπί. 
Στο κάτω μέρος τους τα πλαϊνά θα έχουν τέσσερις (4) ρεγουλατόρους (δύο ανά πλαϊνό) οι 
οποίοι θα φέρουν πέλμα Φ20mm επενδεδυμένο με ισχυρό πλαστικό, που θα εξασφαλίζουν 
σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου. Ο ρεγουλατόρος θα έχει σπείρωμα Μ6. 
Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα υπάρχει διαμορφωμένη διάτρηση με αντίστοιχο 
εμφυτευμένο βύσμα.   
Καπάκι 
Το καπάκι θα έχει ονομαστικό πάχος 18mm και θα πατά επάνω στις πλαϊνές επιφάνειες. Η 
σύνδεση του καπακιού με τα πλαϊνά γίνεται με δύο (2) μεταλλικά εμφυτευμένα βύσματα 
(φιράμια) (ενδεικτικού τύπου Blum) και τρείς (3) καβίλιες με κόλλα (μη τοξική) ανά 
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σύνδεση. Επίσης θα υπάρχει αντίστοιχη εσοχή με πατούρα (σχέδιο Λ2) για την σύνδεση 
του καπακιού με την πλάτη. 
Πλάτη 
Η πλάτη θα έχει ονομαστικό πάχος 8mm. Θα τοποθετηθεί μεταξύ των δύο πλαϊνών και η 
σύνδεσή τους θα γίνει όπως περιγράφηκε παραπάνω και θα πατάει επάνω στη βάση της 
βιβλιοθήκης.  
Βάση  
Η βάση θα έχει ονομαστικό πάχος 18mm. Θα τοποθετηθεί μεταξύ των πλαϊνών και η 
συναρμολόγησή της με τα πλαϊνά θα γίνεται με δύο (2) φιράμια (ενδεικτικού τύπου Blum) 
και τρεις (3) καβίλιες με κόλλα (μη τοξική) ανά σύνδεση. 
Επίσης θα υπάρχει αντίστοιχη εσοχή με πατούρα όπως περιγράφεται παραπάνω, για την 
σύνδεση της βάσης με την πλάτη. 
Στην κάτω μεριά της βιβλιοθήκης, στο εμπρός μέρος, κάτω από τη βάση (βλ. σχέδιο) θα 
τοποθετηθεί μπάζα από το ίδιο συνθετικό ξύλο πάχους 18mm με ABS στο κάτω μέρος και 
θα συνδέονται μεταξύ τους με τρεις (3) βίδες γαλβανιζέ (περίπου 40mm). 
 
ΝΤΟΥΛΑΠΟΦΥΛΛΑ 
Το άνοιγμα από εμπρός της βιβλιοθήκης (εξωτερικά του κουτιού) καλύπτεται με δίφυλλο 
ντουλαπόφυλλο ονομαστικού πάχους 18mm και προφίλ ABS πάχους 1mm στα σόκορα. 
Θα αναρτώνται με τρεις (3) τουλάχιστον ανά ντουλαπόφυλλο ειδικούς ρυθμιζόμενους 
μεταλλικούς μεντεσέδες (ενδεικτικού τύπου Salice, Blum) με κατάλληλο μηχανισμό, 
βιδωτοί στα πλαϊνά και βιδωτοί χωνευτοί στα ντουλαπόφυλλα.  
Ειδικές πλαστικές “πινέζες”, τοποθετημένες πάνω και κάτω, στις κατάλληλες θέσεις ή στον 
Κορμό ή στα Ντουλαπόφυλλα, εξασφαλίζουν το αθόρυβο του κλεισίματος των τελευταίων. 
Προβλέπονται μεταλλικές μαύρες χειρολαβές δύο σημείων (Α’ ποιότητας) του εμπορίου και 
θα επιλέγονται από την Υπηρεσία, μεταξύ δειγμάτων που θα προσκομίσει ο ανάδοχος (βλ. 
σχέδιο). Θα βιδώνονται εσωτερικά των ντουλαπόφυλλων για να μην εμποδίζουν στην 
συσκευασία και στην μεταφορά και θα είναι υποχρέωση του χρήστη να τα τοποθετεί στην 
εξωτερική πλευρά. 
Προκειμένου να εξασφαλίζεται το κλείδωμα των ντουλαπόφυλλων προβλέπεται μικρή 
μεταλλική κλειδαριά, στο δεξί ντουλαπόφυλλο, με πλάκα και “κυπρί”.  
Στο αριστερό ντουλαπόφυλλο προβλέπονται πάνω και κάτω μικροί μεταλλικοί σύρτες 
πλακέ, βιδωμένοι με ανάλογες βίδες, για την εξασφάλιση σταθερότητας του κλειδώματος. 
Οι σύρτες θα ασφαλίζουν σε μεταλλικές λάμες που θα είναι βιδωμένες στα αντίστοιχα 
οριζόντια μέρη της βιβλιοθήκης. 
Οποιαδήποτε άλλη πρόταση για την τοποθέτηση των ντουλαπόφυλλων, θα γίνεται 
αποδεκτή εφόσον θα βελτιώνει τη λειτουργία της κίνησης και της προσθαφαίρεσης των 
στοιχείων και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 
 
ΡΑΦΙΑ 
Κάθε βιβλιοθήκη φέρει ένα (1) σταθερό ράφι ονομαστικού πάχους 18mm (βλ. σχέδιο). 
Ενισχύει τη σύνδεση των πλαϊνών επιφανειών, αφού συνδέεται με αυτές με δύο (2) 
εμφυτευμένα βύσματα (ενδεικτικού τύπου Blum) και τρεις (3) καβίλιες με κόλλα (μη 
τοξική) ανά πλευρά. 
Επίσης, φέρει τρία (3) κινητά ράφια, ιδίων χαρακτηριστικών με το σταθερό, πάχους 
18mm. Η έδρασή τους θα γίνεται σε κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα, από δύο ανά 
πλευρά. 
Βάθος κινητών ραφιών: 330-340mm περίπου. 
 
Σημ.1: Οι ντίζες των φιραμιών θα είναι μεταλλικές και θα τοποθετούνται σε 
προεμφυτευμένα μεταλλικά βύσματα σπειρώματος Μ6. 
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Στις κεφαλές των φιραμιών θα τοποθετηθούν τάπες, ίδιας απόχρωσης κατά το δυνατόν με 
αυτή της μελαμίνης, για την κάλυψη τους. 
Σημ.2:Στα εμφανή σόκορα όλων των  επιφανειών  θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ  ABS 
πάχους 1mm, της ίδιας απόχρωσης κατά το δυνατόν 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 αποκόλλησή του 
από τη μοριοσανίδα. Οι ακμές του θα είναι τέλεια στρογγυλεμένες και λειασμένες. Δεν 
απαιτείται ABS μόνο, στο πίσω μέρος των πλαϊνών και στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά των 
ραφιών. 
Σημ.3:Προβλέπεται στερέωση της βιβλιοθήκης στον τοίχο (με ευθύνη των χρηστών) με 
δύο γωνιές 35x25x27mm ή 35x35mm περίπου με τις δύο (2) βίδες 6x60 και τα αντίστοιχα 
ούπα, που διατίθενται από τον προμηθευτή. Οι δύο αυτές γωνιές θα έχουν βιδωθεί από τον 
προμηθευτή στα πλαϊνά της βιβλιοθήκης στο πίσω μέρος μεταξύ πλαϊνών και πλάτης και σε 
ύψος περίπου 1500mm. Το βίδωμα στον τοίχο είναι υποχρέωση του χρήστη. Με αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζεται η σταθερότητα του επίπλου σε περίπτωση σεισμού. 
Σημ.4: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.  
Σημ.5:Τα μεταλλικά στηρίγματα των κινητών ραφιών θα είναι τοποθετημένα από τον 
προμηθευτή στις θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο. 
Σημ.6:Για όλα τα επιμέρους στοιχεία της βιβλιοθήκης (φιράμια, μεταλλικά στηρίγματα, 
ρεγουλατόροι, κλειδαριά, συρτής, ABS, κ.λπ), ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει δείγματα, 
βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή από την Υπηρεσία – Αρμόδια επιτροπή. 
 

  (Ενδεικτικά στοιχεία σύνδεσης)  
 
 
3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Ενδεικτικά χρώματα και ενδεικτικού τύπου χρωματολόγια: 
Καπάκι, πλαϊνά, πλάτη, βάση, ράφια και μπάζα:  
Λευκό, No 101 AKRITAS ή No 101 INTERWOOD – Interbasic ή No W1100 ST9 EGGER.  
Ντουλαπόφυλλα: 
Επισημαίνεται ότι στις μισές βιβλιοθήκες τα ντουλαπόφυλλα θα έχουν απόχρωση του 
πράσινου και στις άλλες μισές απόχρωση του κίτρινου. 
Πράσινο, No U630 ST9 EGGER ή No 142 AKRITAS ή Νο D134 INTERWOOD – Interbasic.  
Κίτρινο, No U131 ST9 EGGER. 
Τα χρώματα των προφίλ από ABS θα είναι κατά το δυνατόν τα ίδια με αυτά της μελαμίνης. 
Οι παραπάνω αριθμοί χρωματολογίων (ΑΚRΙΤΑS, EGGER, INTERWOOD – Interbasic, κλπ) 
αναφέρονται σε επιθυμητές αποχρώσεις χρωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν 
προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε ποιότητα υλικού. 
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2.4 ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (τύπου ½ Π) 
(Σχέδια : M3-ΓΡΠ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39121100-7 
 

 
 

 
 

 
 

1.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -  ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Κάθε γραφείο αποτελείται από : 
 Την πινακίδα εργασίας 
 Τα μεταλλικά πόδια  
 Τη μεταλλική τραβέρσα  
 Την μετώπη (ποδιά)  
 Την τροχήλατη συρταριέρα - μία (1) για το γραφείο “1/2Π”  

Ύψος γραφείου 750mm. (± ≈ 30mm οι ρεγουλατόροι). 
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. 
 
1.2. Όλα τα ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα τύπου Ρ2, κλάσης Ε1, 
τριών στρώσεων. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει όλη η κατασκευή να συμμορφώνεται με τα “όρια μετανάστευσης 
ορισμένων στοιχείων” τα οποία καθορίζονται από τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα όπως αυτά 
ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού και αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6.7 της 
διακήρυξης. 
Επιπλέον απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, φυσικές και χημικές ιδιότητες περιγράφονται 
στην παράγραφο 6.6.1.στ και 6.7 της διακήρυξης. 
Οι διαστάσεις της πινακίδας εργασίας όπως και οι λεπτομέρειες κατασκευής της φαίνονται στα 
συνοδευτικά σχέδια. 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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2.1. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1.1. Η πινακίδα εργασίας θα έχει εξωτερικές διαστάσεις: 
o για τον τύπο  ½ Π   : 1200Χ760 mm.  
o και για τον τύπο Π   : 1520Χ760 mm.  

2.1.2. Η πινακίδα εργασίας θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα τύπου Ρ2, κλάσης Ε1, τριών 
στρώσεων. Η μοριοσανίδα θα έχει αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. Τα χαρακτηριστικά των 
επιφανειών, των αμφίπλευρων επικαλυμμένων με μελαμίνη μοριοσανίδων, προσδιορίζονται 
βάσει των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών όπως εκάστοτε ισχύουν και αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 6.7 της διακήρυξης. 
Το συνολικό πάχος της πινακίδας εργασίας θα είναι 30mm (±0,3mm). 
2.1.3. Περιμετρικά στα σόκορα της πινακίδας θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ ABS, ιδίας 
απόχρωσης με την μελαμίνη, πάχους 2mm, 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 αποκόλλησή του από τη μοριοσανίδα.  
Οι ακμές του θα είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. 
2.1.4. Η σύνδεση της πινακίδας επί του μεταλλικού σκελετού θα γίνεται με τέσσερις (4) 
βίδες ALLEN ανά πλευρά, οι οποίες θα βιδωθούν σε μεταλλικά εμφυτευμένα βύσματα στην 
κάτω επιφάνεια της πινακίδας. 
2.1.5. Πλαστικοί δακτύλιοι: 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. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ 

Το κάθε πόδι αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

 Τη βάση στήριξης της πινακίδας εργασίας 
 Το κατακόρυφο στοιχείο  
 Το οριζόντιο πέλμα 

2.2.1. Η βάση στήριξης – σύνδεσμος με την επιφάνεια εργασίας είναι από μορφοποιημένο 
χαλυβδοέλασμα πάχους 2,5mm με κατάλληλο σχήμα για την στήριξη.  
2.2.2. 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). 
2.2.3. 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. 
2.2.4. 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 2-3cm). 
Αντοχή σε βάρος: 100kg για κάθε μεταλλικό πόδι. 

2.2.5. 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. 
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2.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑ 

2.3.1. Η μεταλλική τραβέρσα θα είναι από χαλυβδοέλασμα, πάχους 1,5mm 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. 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. 

Σημείωση: ▪ 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. 

2.3.2. Στη θέση εισόδου των καλωδίων στο μεταλλικό σκελετό και για την ασφαλή 
διέλευση τους, θα τοποθετηθεί καλαίσθητος πλαστικός δακτύλιος. 
 

2.4. ΜΕΤΩΠΗ (ΠΟΔΙΑ) 

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, 
με αυτά της επιφάνειας εργασίας. Το πάχος της θα είναι 18mm. 
Περιμετρικά θα καλύπτεται με πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm.  
Η μετώπη θα έχει ύψος 400mm. Τοποθετείται σε εσοχή 150mm 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 κ.λ.π.) γίνεται δεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
εξασφαλίζεται η σταθερότητα και στιβαρότητα της. 

 
2.5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 

Προβλέπεται μία (1) τροχήλατη συρταριέρα για το γραφείο τύπου “1/2Π”  
2.5.1. Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταριέρας είναι: 400x600mm 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, με αυτά της επιφάνειας εργασίας. Το συνολικό 
πάχος μοριοσανίδας-μελαμίνης θα είναι 18mm.  
Τα εμφανή σόκορα της συρταριέρας επενδύονται με πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm. 
2.5.2. 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. 
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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 επιλογή των τροχών θα γίνει 
από την Υπηρεσία μεταξύ δειγμάτων που θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο μαζί με το 
δείγμα στη φάση κατακύρωσης. 
2.5.3. 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. 
2.5.4. Προβλέπονται τρία (3) συρτάρια και μία μολυβοθήκη . Οι μετώπες (πρόσωπα) των 
συρταριών θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη, συνολικού 
πάχους 18mm και με τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά της επιφάνειας εργασίας. Τα σόκορα των 
μετώπων επενδύονται με πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2mm. 
Στις μετώπες των συρταριών και της μολυβοθήκης προβλέπεται χειρολαβή μεταλλική, 
έγχρωμη, διπλής στήριξης, που θα επιλεγεί από την υπηρεσία, μεταξύ δειγμάτων που θα 
προσκομίσει ο ανάδοχος μαζί με το δείγμα στη φάση κατακύρωσης. 
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. 
2.5.5. 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. 
Κατασκευάζονται από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα ψυχρής εξέλασης τύπου St1203, πάχους 
τουλάχιστον 0,8mm, 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 του προεκτάματος.  
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’ ελάχιστον του συνολικού τους μήκους. Θα έχουν 
επίσης τη δυνατότητα για εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση των συρταριών. 
2.5.6. 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. 
2.5.7. Κλειδαριά. Προβλέπεται περιστροφική, κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας από 
χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου (Al), υψηλής αντοχής, με κλειδί ασφαλείας, 
επινικελωμένη, η οποία θα κλειδώνει όλα τα συρτάρια και την μολυβοθήκη, μέσω χαλύβδινης 
ράβδου. 
 

3. ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του γραφείου θα βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου με 
ομοιόμορφο και άριστο φινίρισμα και αντοχή στα χαράγματα. 
3.1. Προεργασία 
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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 επεξεργασία αυτή πρέπει να 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 αρίστης ποιότητας. 
Το χρώμα πρέπει να : 
α) Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου. 
β) Έχει καλυπτικότητα. 
γ) Είναι ομοιόμορφο σε όλη την βαμμένη επιφάνεια χωρίς ελαττώματα σταγόνων ή  
    κοκκίων. 
δ) 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 220οC. 
Τα στοιχεία: Χρόνος, 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 180οC. 
 
4.    ΧΡΩΜΑΤΑ  
Τα χρώματα των μεταλλικών και ξύλινων μερών του γραφείου θα είναι αρίστης ποιότητας και 
ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ.  
Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων καθώς και των μεταλλικών 
επιφανειών θα είναι της απόλυτης επιλογής της υπηρεσίας και θα γίνεται βάσει δειγματολογίων 
από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά τα οποία θα προσκομίσει ο ανάδοχος μαζί με το 
δείγμα στη φάση κατακύρωσης. 
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης 
κ.λ.π. και θα είναι εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, χωρίς να 
προξενείται βλάβη στις επιφάνειες. 
4.1.1. Τα χρώματα των προφίλ από ABS θα είναι τα ίδια με αυτά της μελαμίνης.  
4.2. ΓΡΑΦΕΙΟ:  
-Για τον μεταλλικό σκελετό: Το Νο 7043 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου  RAL ή                               
Το Bleu 2600 Sable ενδεικτικού  τύπου χρωματολογίου AKZO NOBEL 
 -Για την πινακίδα εργασίας :Το Νο 703 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου ΑΚRΙΤΑS ή Το Νο 
Η1706 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου EGGER 
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 -Για την μετώπη (ποδιά): Το Νο 120 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου  ΑΚRΙΤΑS ή Το Νο 
U961 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου EGGER 
4.3.  ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ:-Για όλο το κυρίως σώμα:Το Νο 120 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου 
ΑΚRΙΤΑS ή 
 Το Νο U961 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου EGGER 
 -Για τις μετώπες των συρταριών Το Νο 703 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου  ΑΚRΙΤΑS ή Το 
Νο Η1706 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου EGGER 
 
Σημείωση: Οι παραπάνω αριθμοί χρωματολογίων (RAL, ΑΚRΙΤΑS, EGGER, AKZO 
NOBEL, κλπ) αναφέρονται σε επιθυμητές αποχρώσεις χρωμάτων και σε καμία 
περίπτωση δεν προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε ποιότητα υλικού. 

 
 
 
 
 

2.5 ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
(Σχέδια : Μ-ΚΚΝΟ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39111000-3 
 

 
 
1.  ΓΕΝΙΚΑ 
Το κοινό κάθισμα ταπετσαρίας αποτελείται από: 
1.  Το μεταλλικό τμήμα (σωληνωτός σκελετός) τετραγωνικής διατομής 
2.  Το ξύλινο τμήμα με επένδυση ταπετσαρίας (έδρα – πλάτη) 

Το επισυναπτόμενο σχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προδιαγραφής αυτής. 

Το περιγραφόμενο κάθισμα είναι σταθερού τύπου και έχει τις παρακάτω γενικές εξωτερικές διαστάσεις: 

Συνολικό ύψος ≈ 850mm 
Ύψος έδρας     ≈ 480mm 
Πλάτος        ≈ 420mm 
Βάθος        ≈ 420mm 
 
2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
2.1. Μεταλλικό Τμήμα 

Κατασεκευάζεται από χαλυβδοσωλήνες τετραγωνικής διατομής αφανούς και συνεχούς 
ηλεκτροσυγκολλητής ραφής και αποτελείται από τα παρακάτω κομμάτια: 

α)Τρία κομμάτια χαλυβδοσωλήνων διατομής 25x25x1,25mm ηλεκτροσυγκολούμενα μεταξύ τους 
σε σχήμα Π που αποτελούν τα πίσω πόδια και τη βάση στήριξης της ράχης. Διαστάσεις 
εξωτερικές του πλαισίου: ύψος 830mm, πλάτος 400mm. Το σωληνωτό πλαίσιο και σε ύψος 
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480mm από τη βάση του,  κάμπτεται με απόκλιση από την καθετότητα 60mm, δίνοντας με 
αυτόν τον τρόπο κλίση της ράχης του καθίσματος. 

β)Τρία κομμάτια χαλυβδοσωλήνων διατομής 25x25x1,25mm ηλεκτροσυγκολούμενα μεταξύ τους 
σε σχήμα Π που αποτελούν τα εμπρός πόδια του καθίσματος, με διαστάσεις πλαισίου 
εξωτερικές: ύψος 420mm, πλάτος 400mm. 

γ)Τα δύο πλαίσια σχήματος Π ενώνονται μεταξύ τους με δύο τραβέρσες (σε ορθή γωνία) 
διατομής 21x21x1,5mm και μήκους 400mm. Στο πίσω μέρος τοποθετείται τραβέρσα ίδιας ως 
άνω διατομής και μήκους 350mm, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. Οι τρεις (3) αυτές 
τραβέρσες, σε συνδυασμό με το πάνω μέρος του μικρού πλαισίου, αποτελούν τη βάση στήριξης 
της έδρας του καθίσματος. 

δ)Τρία κομμάτια χαλυβδοσωλήνων δύο πλευρικά και ένα στη μέση τετραγωνικής διατομής 
21x21x1,5mm, αποτελούν τις συνδετικές τραβέρσες της βάσης του καθίσματος. Οι συνδετικές 
αυτές τραβέρσες ηλεκτροσυγκολλούνται στα πόδια σε ύψος 110mm από το δάπεδο για να  
εξασφαλίσουν την ακαμψία των ποδιών. Οι σιδηροσωλήνες  θα συνδεθούν μεταξύ τους με 
ηλεκτροσυγκόλληση σε όλη την επιφάνεια επαφής τους με έντεχνη και ομοιόμορφη ραφή. Οι 
κολλήσεις θα σφυρηλατηθούν για να αφαιρεθούν τα οξείδια και θα λειανθούν έντεχνα με τροχό. 
Εάν οι κολλήσεις γίνουν με αργκόν (συρματοκόλληση) τότε θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
υπολείμματα των συρμάτων τα οποία πρέπει επιμελώς να αφαιρούνται και μετά οι κολλήσεις θα 
λειαίνονται. 

Οι άκρες των ποδιών θα έχουν πλαστικά πέλματα χρώματος μαύρου από σκληρό P.V.C. Τα 
πλαστικά πέλματα θα είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις και θα εφαρμόζουν πλήρως στους 
σιδηροσωλήνες των ποδιών. 

 

2.2. Ξύλινο Τμήμα με Ταπετσαρία  
Αποτελείται από:  

  

α)Την έδρα καθίσματος, διαστάσεων πλάτους 420mm, βάθους 420mm, πάχους 62mm. 
Κατασκευάζεται από ενιαίο φύλλο, κόντρα πλακέ πάχους 12mm ή ινοσανίδας μέσης πυκνότητας 
(MDF) πάχους 12mm, κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1. Στην πάνω επιφάνεια του, συγκολλείται 
στρώμα αφρώδους πλαστικού ελάχιστου βάρους 40Kg/m3, πάχους 50mm με επικάλυψη 
δερματίνης άριστης ποιότητας, πάχους 1,2mm τουλάχιστον, σε απόχρωση της επιλογής της 
Υπηρεσίας. Το φύλλο έχει τέσσερις τρύπες εξαερισμού, η δε στερέωσή της δερματίνης στην 
κάτω επιφάνεια της έδρας θα γίνει με συνεχή ραφή από συνδετήρες άριστης ποιότητας και σε 
απόσταση τουλάχιστον 30mm από τις ακμές του φύλλου. Το υπόλοιπο της κάτω επιφάνειας 
καλύπτεται με ανθεκτικό μαύρο υλικό τύπου non woven 70gr/m2 καλά τεντωμένου και 
στερεωμένου στην επιφάνεια του φύλλου αφού αναδιπλωθεί περιμετρικά με συνδετήρες 
συνεχούς ραφής. 

Η σύνδεση της δερματίνης της έδρας σε όλες τις συνδετήριες ακμές θα γίνει με ανθεκτική 
κλωστή. Προβλέπεται έντεχνη εσωτερική ραφή, διπλά γυρισμένη προς τα μέσα. Θα υπάρχει 
επίσης πρόσθετη ενίσχυση με αναδιπλωμένο τεμάχιο από το ίδιο υλικό. Για την σωστή 
διαμόρφωση της ραφής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά «φυτίλι» από P.V.C. Φ0,4 mm.  

Η σύνδεση της έδρας με το σωληνωτό σκελετό θα γίνει με έξι (6) γαλβανιζέ λαμαρινόβιδες 
διαμέτρου 5mm φρεζάτης κεφαλής μορφής φακής. 

Οι 4 γωνίες του φύλλου της έδρας θα καλύπτονται έντεχνα με πρόσθετο ενισχυτικό αφρώδες 
υπόστρωμα πάχους 2mm (foam πολυαιθυλενίου – εύκαμπτο υλικό) ή άλλο κατάλληλο 
ενισχυτικό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά. 

 

β)Την πλάτη καθίσματος, διαστάσεων πλάτους 420mm, βάθους 300mm, πάχους 42mm. 
Κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό με την έδρα. Στην μπροστινή επιφάνεια της, συγκολλείται 
στρώμα αφρώδους πλαστικού με ελάχιστο βάρος 35Kg/m3 και πάχους 30mm με επικάλυψη και 
των δύο πλευρών με την ίδια όπως παραπάνω δερματίνη άριστης ποιότητας. 
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Η σύνδεση αυτού στις συνδετήριες ακμές θα γίνει όπως ακριβώς και στην έδρα. Η σύνδεση της 
πλάτης με το σωληνωτό σκελετό θα γίνει με έξι (6) λαμαρινόβιδες. 

Οι 4 γωνίες του φύλλου της έδρας θα καλύπτονται έντεχνα με πρόσθετο ενισχυτικό αφρώδες 
υπόστρωμα πάχους 2mm (foam πολυαιθυλενίου – εύκαμπτο υλικό) ή άλλο κατάλληλο 
ενισχυτικό υλικό, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά. 

 

3.  ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
3.1. Προεργασία 

Θα γίνει απολίπανση και αποξείδωση με βάπτισμα και 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 ραντισμό σε φωσφατικό 
διάλυμα ικανό να εναποθέσει σε κάθε τετραγωνικό μέτρο μεταλλικής επιφάνειας σε 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 κ.λπ.). Ο χρωματισμός των επιφανειών θα γίνει με 
χρώμα πούδρας άριστης ποιότητας (ηλεκτροστατική βαφή πούδρας). 

Το χρώμα πρέπει να: 

α) Παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης του μετάλλου. 

β) Έχει καλυπτικότητα. 

γ) Είναι ομοιόμορφο σε όλη την βαμμένη επιφάνεια, χωρίς ελαττώματα  σταγόνων ή κόκκων. 

δ) 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 220οC. 

Τα στοιχεία: Χρόνος, 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 180οC. 

4.  ΧΡΩΜΑΤΑ 
Για το μεταλλικό σκελετό, η απόχρωση θα είναι ενδεικτικά το Νο 7043 χρωματολογίου RAL. 
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Για τη δερματίνη της έδρας και της πλάτης η απόχρωση θα είναι (ανοιχτό γκρι) ενδεικτικά: το 
Νο 7037 ή  Νο 7030 ή Νο 7039 χρωματολογίου RAL. 

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αριθμοί χρωματολογίου RAL αναφέρονται σε επιθυμητή απόχρωση 
χρωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό ή οποιαδήποτε 
ποιότητα υλικού.  

 
Επισήμανση. 

1. Οι παραπάνω διαστάσεις τόσο των επί μέρους στοιχείων όσο και των καθισμάτων 
και τραπεζιών συνολικά, δίδονται κατά προσέγγιση. 
Ελάχιστες διαφοροποιήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές πάντα κατά τη κρίση 
της Υπηρεσίας. 

2. Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει από την επίβλεψη και μέσα από το χρωματολόγιο 
του προμηθευτή που θα επιλεγεί. 

3. Η Υπηρεσία δύναται να προσδιορίσει άλλα χρώματα το αργότερο κατά την υπογραφή της 
Σύμβασης 
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ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΞΥΛΙΝΑ  
(Σχέδιο: Ξ10-ΠΓΝΓ) 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39113600-3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ  

Το παγκάκι είναι εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Οι διαστάσεις 
και λοιπές κατασκευαστικές λεπτομέρειες φαίνονται στο συνοδευτικό σχέδιο.  
Το παγκάκι αποτελείται από: 
1) τον ξύλινο σκελετό και 
2) την έδρα 

 Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  δοθεί  στις  κολλήσεις  των  μόρσων,  που  θα  γίνονται  αφού 
 εξασφαλιστούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 α) Τα ξύλα να μην έχουν ποσοστό υγρασίας πέραν από αυτό του περιβάλλοντος. 
 β) Η χρησιμοποιούμενη κόλλα να είναι άριστης ποιότητας. 
 γ) Να αλείφονται με κόλλα και τα μόρσα και οι τρύπες αφού καθαριστούν. 
 δ) Να υπολογίζονται σωστά οι ανοχές που πρέπει να έχουν τα μόρσα σε σχέση με τις 
  τρύπες. 

2 . ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
2.1 ΞΥΛΙΝΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
 Κατασκευάζεται από ξυλεία φουρνιστής οξιάς αρίστης ποιότητας χωρίς ρόζους και ρωγμές.  

Αποτελείται από τέσσερα πόδια διατομής 45 x45mm τους πέντε (5) επάνω συνδετήριους 
πήχεις (άνω τρέσα) διατομής 25x55mm και τις τέσσερις(4) κάτω ενισχυτικές τραβέρσες 
διατομής 25x45mm δημιουργώντας έτσι το ορθογωνίου σχήματος πλαίσιο, οι δε δύο (2) κατά 
μήκος τραβέρσες, συνδέονται με ενδιάμεσο τρέσο Φ20mm όπως φαίνεται στο συνοδευτικό 
σχέδιο. 

 
 
 
 

Σελίδα 36 
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Όλες οι ενώσεις θα γίνουν, με μόρσα και τρύπες, κολλητές και καρφωτές και με 
νοβοπανόβιδες. Στα σόκορα της βάσης των ποδιών προβλέπονται ειδικά χωνευτά - κολλητά 
πέλματα, ώστε να μετακινείται αθόρυβα ο πάγκος στο δάπεδο. 

2.2 ΕΔΡΑ  
Κατασκευάζεται από πέντε (5) ξύλινους πήχεις φουρνιστής άροζης οξιάς διατομής 55x25mm οι 
οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση μεταξύ τους 10mm και στερεώνονται στην πάνω 
επιφάνεια του ξύλινου σκελετού με νοβοπανόβιδες 5x70 (24 τεμ.) που τοποθετούνται σε 
εσοχή από την κάτω πλευρά της έδρας. Ειδική προσοχή θα δοθεί στην καμπυλότητα όλων 
των ακμών των ξύλινων μερών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του πάγκου.  

2.3 ΒΑΦΗ  
Η βαφή του ξύλου θα είναι διαφανής (με εμφανή τα νερά του ξύλου) και η απόχρωση θα 
καθοριστεί από την Υπηρεσία στη φάση κατακύρωσης.  
Όλες οι επιφάνειες των ξύλινων μερών του καθίσματος θα βαφούν (με πιστόλι βαφής ή άλλο 
μέσον επάλειψης):  
α) Με δύο στρώσεις Σίλερ δύο συστατικών, με αντίστοιχο γυαλοχαρτάρισμα, μετά από κάθε 

στρώση.  
β) Με δύο στρώματα βερνίκι φινιρίσματος δύο συστατικών και με αντίστοιχο 

γυαλοχαρτάρισμα πριν κάθε στρώση.  
Διευκρινίζεται ότι οι βαφές αυτές θα γίνουν μετά από επιμελή λείανση των επιφανειών και 
ακμών και ότι ή επικάλυψη των επιφανειών με τα υλικά βαφής θα είναι ομοιόμορφη και πρέπει 
απαραιτήτως να εξασφαλίζουν μακροχρόνια προστασία του ξύλου που προορίζεται για χρήση 
εσωτερικών χώρων.  
Σημειώνεται ότι τα προς χρήση βερνίκια ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΑ 

 
Παρατήρηση: Επιτρέπονται ανοχές ±2mm επί των διατομών της παραγρ. 2 και ±5mm επί των 
συνολικών διαστάσεων (μήκος, πλάτος, ύψος) 

 
ΣΧΕΔΙΟ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 37 
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3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
3.1 Συνδέσεις 

Όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα είναι τριμμένες με τα κατάλληλα λειαντικά ώστε να είναι απόλυτα 
λείες στην αφή. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην καμπυλότητα όλων των ακμών των ξύλινων 
μερών, που θα είναι τριμμένες (σπασμένες) με κατάλληλο λειαντικό π.χ. ντουκόχαρτο Νο180.  
Όπου προβλέπονται φρεζάτες γενικά βίδες, ή φρέζα στην αντίστοιχη επιφάνεια θα έχει την 
κατάλληλη διάμετρο και βάθος, ώστε η μεγάλη διάμετρος της κεφαλής της βίδας είναι 
συνεπίπεδο (πρόσωπο) με εκείνη της επιφάνειας. 

 
3.2 Συσκευασία 

Οι ακμές θα προστατεύονται με γωνίες συσκευασίας (foam πολυαιθυλενίου – εύκαμπτο και 
αφρώδες υλικό ή γωνία από πεπιεσμένο χαρτί πάχους τουλάχιστον 2,5mm), τύπου "L" 
τουλάχιστον 35mm x 35mm x όλο το μήκος των μεγάλων πλευρών. Στη συνέχεια το προϊόν θα 
περιτυλίγεται με πλαστικό γκοφρέ (αεροπλάστ) και θα δένεται με πλαστικές ταινίες, έτσι ώστε 
να προστατεύεται επαρκώς κατά τη μεταφορά του. 
Το είδος στο σύνολό του, θα είναι συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτιο ισχυρής αντοχής και θα 
δένεται σφιχτά με πλαστικά τσέρκια, σταυροειδώς. 

 
 

ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΗ 12 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ)  
(Σχέδια: Ξ-ΧΡΝΓ) 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39173000-5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΑ  

Πρόκειται για έπιπλο που αποτελείται από συνθετικό ξύλο ινοσανίδα (M.D.F.), εξωτερικών 
διαστάσεων περίπου:  
Πρόταση 1α: 787mm 

πλάτος, 520mm 
βάθος και  
644mm ύψος (ύψος πλαϊνού), 

με ανοχές ±20mm μετά από έγκριση της Υπηρεσίας (δείγμα). 
 

Προορίζεται να δεχτεί στα δώδεκα (12) συρτάρια του τα “γραφικά” έργα των νηπίων κατά τη 
διάρκεια του χρόνου φοίτησής τους. Κάθε συρτάρι πρέπει να χωράει άνετα ένα χαρτί 
διαστάσεων 297x420mm (Α3). Το έπιπλο εδράζεται με τη βάση του, σε τέσσερις (4) 
περιστρεφόμενους τροχούς CASTER του εμπορίου ώστε να μπορεί εύκολα να μετακινηθεί για 
τις ανάγκες του χώρου.  
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Το σχέδιο που συνοδεύει τις προδιαγραφές είναι ενδεικτικό και διατίθεται για την διευκόλυνση 
του κατασκευαστή.  
Στην πρόταση 1β αυξάνει το πλάτος αναλόγως λόγω των καρφωτών πηχακίων, ενώ στην 
πρόταση 2 αυξάνει το ύψος αναλόγως επειδή οι οδηγοί μπαίνουν κάτω από τα συρτάρια. (οι 
ανοχές ±20mm ισχύουν και σε αυτές τις προτάσεις). 

 
Ο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Αποτελείται από ένα κέλυφος (κουτί) που υποδέχεται στο εσωτερικό του δώδεκα (12) 
συρτάρια.  
Τα μέρη του Κελύφους είναι:  
Τα Πλαϊνά (δεξί και αριστερό), το Καπάκι, το Διαχώρισμα, η Βάση με τις δύο Ποδιές και τους 
τροχούς CASTER και η Πλάτη. Τα παραπάνω μέρη του κελύφους θα είναι κατασκευασμένα  
από ινοσανίδα (M.D.F.) με επένδυση οξιάς συνολικού πάχους 17mm, έκτος από τη πλάτη που  
θα είναι συνολικού πάχους 4mm. 
Τα μέρη του Συρταριού είναι: 
Το μέτωπο, τα πλαϊνά, η πλάτη, ο πυθμένας (πάτος) και οι οδηγοί. Τα παραπάνω μέρη του 
συρταριού θα είναι κατασκευασμένα από ινοσανίδα (M.D.F.) με επένδυση οξιάς συνολικού 
πάχους 17mm, έκτος από τον πυθμένα (πάτο) που θα είναι συνολικού πάχους 4mm. 
Τα σόκορα σε όλα τα μέρη του επίπλου πρέπει να είναι στρογγυλεμένα. 

 
2.1.  Μέρη κελύφους 

Πλαϊνά  
Τα πλαϊνά θα φτάνουν 5-15mm περίπου πάνω από το έδαφος, ώστε να μην εμποδίζεται η 
κύλιση των τροχών CASTER. Στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών είναι τοποθετημένοι με 
ακρίβεια οι αρσενικοί οδηγοί των συρταριών από φουρνιστή οξιά (κολλητοί καρφωτοί) ή 
κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία (δείγμα), από ισχυρό πλαστικό ή αλουμίνιο ή μέταλλο (με 
αντίστοιχες βίδες).  
Καπάκι  
Συνδέεται με τα δύο Πλαϊνά και με το ενδιάμεσο διαχώρισμα με κόλλα και καβίλιες Φ8x35 σε 
κάθε επιφάνεια σύνδεσης.  
Διαχώρισμα  
Στις δύο επιφάνειες του Διαχωρίσματος τοποθετούνται με ακρίβεια οι αρσενικοί οδηγοί των 
συρταριών (βλ. πλαϊνά)  
Το Διαχώρισμα συνδέεται στις άκρες του (σόκορα) με το καπάκι και τον πάτο της βάσης με 
καβίλιες και ειδική κόλλα μη τοξική.  
Βάση  
Αποτελείται από τον πυθμένα “πάτος”, την εμπρός και την πίσω “ποδιά”, τους τάκους και τους 
τροχούς CASTER.  
Οι ποδιές κρύβουν από τη θέα τους τέσσερις τροχούς CASTER, οι οποίοι βιδώνονται επάνω 
στους τάκους στις τέσσερις γωνίες της κάτω επιφάνειας της Βάσης, με τέσσερις φρεζάτες 
νοβοπανόβιδες κατάλληλων διαστάσεων ώστε να διαπερνούν τους τάκους και να εισέρχονται 
τουλάχιστον 10mm στη βάση. Οι τροχοί CASTER θα είναι ενδεικτικού μεγέθους 50-70mm 
συνολικού ύψους από τους τάκους έως το δάπεδο. Οι τάκοι είναι ορθογώνια τρίγωνα ισοσκελή 
ή τετράγωνα από οξιά ή κόντρα πλακέ κατάλληλων διαστάσεων και πάχους 15mm περίπου, 
ώστε να εφαρμόζουν με κόλλα και καρφιά ή βίδες στις τέσσερις γωνίες της Βάσης και να 
ενισχύουν την κατασκευή.  
Οι τροχοί (CASTER) και οι τάκοι εγκρίνονται από την Υπηρεσία μετά από προσκόμιση 
δειγμάτων από τον ανάδοχο κατά τη φάση κατακύρωσης. 
Πλάτη 
Τοποθετείται περιμετρικά στα δύο πλαϊνά και στο καπάκι, σε ειδικά διαμορφωμένη γκινισιά και 
στερεώνεται με κόλλα. Η σύνδεση της πλάτης με τον πυθμένα και το διαχώρισμα γίνεται με 
συρραπτικό μηχάνημα με καρφάκια τύπου Π ανά 50mm περίπου. 
Ποδιές  
Οι ποδιές (μία μπροστά και μία πίσω) θα φτάνουν 5-15mm περίπου πάνω από το έδαφος, ώστε 
να μην εμποδίζεται η κύλιση των τροχών CASTER. Η σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα μέρη του 
κελύφους θα γίνεται με καβίλιες και κόλλα μη τοξική ή με άλλον τρόπο που θα εξασφαλίζει την 
σταθερότητά τους. 
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2.2.  Μέρη συρταριών  

Σε  κάθε  περίπτωση  το καθαρό  βάθος  του συρταριού  μετρούμενο  ως  καθαρό  ύψος  των  
πλαϊνών του στο εσωτερικό των συρταριών, θα είναι τουλάχιστον 55mm.  
1. πυθμένας (πάτος) του συρταριού τοποθετείται κολλητά συρταρωτά χωρίς ανοχή 
συναρμογής σε κατάλληλες γκινισιές των τεσσάρων πλευρών. Τα συρτάρια στην όψη, στο 
κέντρο του μετώπου, έχουν διαμορφωμένες χειρολαβές (οπές) 80x17mm περίπου, για την 
έλξη τους. 
Οι οδηγοί των συρταριών αποτελούνται από ξύλινα πηχάκια άροζης φουρνιστής οξιάς διατομής 
10mm(πλάτος)x14mm(ύψος) επιμελώς λειασμένα ή κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία 
(δείγμα), από ισχυρό πλαστικό ή αλουμίνιο ή μέταλλο.  
Τοποθετούνται κολλητά καρφωτά με 5 ακέφαλα καρφιά των 20mm ανά οδηγό ή με τις 
αντίστοιχες βίδες.  
Οι συνδέσεις στις γωνίες των συρταριών (μοντάρισμα) θα γίνουν με μόρσα και κόλλα μη 
τοξική ή με άλλο τρόπο σύνδεσης που θα εξασφαλίζει την απαραίτητη αντοχή και θα 
εγκρίνεται από την Υπηρεσία (δείγμα).  
Επίσης, κάθε συρτάρι στη δεξιά πλευρά του μετώπου φέρει διακριτικό σήμα, π.χ. αριθμούς 
από το 1-12 ή ζωάκια ή παιδικούς χαρακτήρες (12 διαφορετικά για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το 
συρτάρι του).  
Οι συνδέσεις των συρταριών, οι οδηγοί τους καθώς και τα διακριτικά σήματα εγκρίνονται από 
την Υπηρεσία (δείγμα). 

 
Σημείωση: Τα σόκορα όλων των επιφανειών στην όψη να είναι καμπυλωμένα. 

 
3. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΛΟΥ 

Το κέλυφος (κουτί) και όλα τα μέρη των συρταριών έκτος από την μετώπη (δηλαδή, πλαϊνά, 
πυθμένας και πλάτη), θα είναι λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου ως εξής: 
Γυαλοχαρτάρισμα – μια στρώση βερνίκι Σίλερ (προεργασία) – απαλό γυαλοχαρτάρισμα – μια 
στρώση βερνίκι γυαλιστερό ή σατινέ (τελείωμα).  
Μόνο η μετώπη του κάθε συρταριού (μπροστά και περιμετρικά τα σόκορα) θα είναι 
χρωματιστή σε απαλές αποχρώσεις επιλογής της Υπηρεσίας (βλ. ενδεικτικά τη φωτογραφία της 
τεχνικής προδιαγραφής) με την εξής διαδικασία:  
Γυαλοχαρτάρισμα – βαφή με χρώμα σε διαφορετικές αποχρώσεις ανά σειρά συρταριών – μια 
στρώση βερνίκι Σίλερ – απαλό γυαλοχαρτάρισμα – μια στρώση βερνίκι γυαλιστερό ή σατινέ 
(τελείωμα).  
Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.  
Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το 
περιβάλλον.  
Όλα τα σόκορα χρειάζονται ιδιαίτερη επεξεργασία με γυαλοχαρτάρισμα, συμπληρωματικό 
αστάρι και διπλό πέρασμα με χρώμα (στα σόκορα της μετώπης), διότι είναι περισσότερο 
απορροφητικά και τραχιά σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη της ινοσανίδας (M.D.F.). 

 
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
4.1. Συσκευασία  

Οι ακμές θα προστατεύονται με γωνίες συσκευασίας (foam πολυαιθυλενίου – εύκαμπτο και 
αφρώδες υλικό ή γωνία από πεπιεσμένο χαρτί πάχους τουλάχιστον 2,5mm), τύπου "L" 
τουλάχιστον 35mm x 35mm x όλο το μήκος των μεγάλων πλευρών. Στη συνέχεια το προϊόν 
θα περιτυλίγεται με πλαστικό γκοφρέ (αεροπλάστ) και θα δένεται με πλαστικές ταινίες, έτσι 
ώστε να προστατεύεται επαρκώς κατά τη μεταφορά της.  
Το είδος στο σύνολό του, θα είναι συσκευασμένο σε χαρτοκιβώτιο ισχυρής αντοχής, βάρους 
450gr/m2 κατ’ ελάχιστον και θα δένεται σφιχτά με πλαστικά τσέρκια, σταυροειδώς.  
Για την εύκολη μεταφορά τους θα τοποθετούνται, σε αριθμό αναλόγως του μεγέθους και του 
βάρους τους, σε ξύλινες παλέτες, θα τυλίγονται με σελοφαν ανά 6άδα ή 8άδα και αν απαιτείται 
θα δένονται επιπλέον, π.χ. με πλαστικό τσέρκι. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 30195400-6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ  

Ο πίνακας για μαρκαδόρους θα είναι σε μορφή σάντουιτς και θα αποτελείται από την 
επιφάνεια γραφής, το υπόστρωμα και την οπίσθια πλευρά.  
Η επιφάνεια του πίνακα θα είναι μαγνητική. Θα έχει υψηλή αντοχή στα χημικά προϊόντα, 
στην χάραξη από αιχμηρό αντικείμενο και θα είναι άκαυστη.  
Ολικές διαστάσεις πίνακα : 2300x1200mm (Ύψος: 1200mm) (ανοχή ±2%). 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
2.1. Επιφάνεια γραφής 

Η επιφάνεια γραφής (χρώματος λευκού) θα είναι από μίγμα (enamel steel) κεραμικής 
πορσελάνης σε χαλυβδόφυλλο (πάχος χαλυβδόφυλλου: 0,4 mm κατ’ ελάχιστον). 
Αποκλείεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου υλικού πλην της πορσελάνης.  
Μετά το ψήσιμο σε θερμοκρασίες άνω των 800 °C και την σταθεροποίηση του μίγματος, το 
συνολικό πάχος της πορσελάνης και του χαλυβδόφυλλου θα είναι 0,50mm περίπου.  
Το υπόστρωμα θα είναι από ενιαίο φύλλο ινοσανίδας μέσης πυκνότητας (MDF), πάχους 
8mm κατ’ ελάχιστον, κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1.  
Η οπίσθια πλευρά του θα καλύπτεται από λαμαρίνα γαλβανιζέ ίδιου περίπου πάχους με το 
χαλυβδόφυλλο της επιφάνειας γραφής (0,40mm).  
Η επιφάνεια γραφής (μίγμα κεραμικής πορσελάνης σε χαλυβδόφυλλο) και η οπίσθια πλευρά 
(γαλβανιζέ λαμαρίνα) θα είναι κολλημένες στο υλικό του υποστρώματος από ινοσανίδα (MDF), με 
ειδική κόλλα υψηλής αντοχής, ανθυγρή, άριστης ποιότητας, με τη βοήθεια πρέσσας, ώστε να 
εξασφαλίζεται επιπεδότητα, αντοχή σε πίεση κατά την χρήση και αντοχή στην υγρασία. 

 
2.2. Κορνίζα  

Από κατάλληλο ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου σχήματος Π εξωτερικών διαστάσεων  
15Χ12Χ15mm (όπου : 15mm η πρόσθια πλευρά, 12mm το πάχος της κορνίζας και 15mm η 
οπίσθια πλευρά). Μικρές αποκλίσεις στις διαστάσεις, επιπλέον των αιτουμένων και οι οποίες θα 
βελτιώνουν την όλη κατασκευή, θα γίνουν δεκτές μετά από έγκριση της υπηρεσίας (δείγμα).  
Η κορνίζα θα έχει κατάλληλη εσοχή που θα δέχεται «σφηνωτά» το σώμα του πίνακα, τον 
οποίο θα περιβάλλει περιφερειακά. 
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Στις γωνίες του πίνακα η συναρμολόγηση του προφίλ θα γίνει με ειδικά παρεμβύσματα από 
ανθεκτικό πλαστικό αντιστοίχων διαστάσεων και μορφής με την κορνίζα.  
Η στερέωση της κορνίζας στο σώμα του πίνακα θα γίνεται με ειδική σιλικόνη υψηλής αντοχής 
και με πιρτσίνια ή φρεζάτες νοβοπανόβιδες ανά 50cm περίπου που θα τοποθετούνται σε μη 
εμφανείς θέσεις του πίνακα. 
Στο κάτω μέρος της κορνίζας του πίνακα θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη εσοχή στο προφίλ του 
αλουμινίου για να δέχεται το αντίστοιχο στοιχείο της εταζέρας (δυνατότητα εξαγωγής της). 

Επιπλέον, επιθυμητή είναι η δυνατότητα για αναδίπλωση – περιστροφή κατά 90ο της εταζέρας. 
 
2.3. Εταζέρα  

Θα υπάρχει πλαστική εταζέρα συνολικού μήκους τουλάχιστον 1000mm (μονοκόμματη ή σε 
περισσότερα κομμάτια ≥400mm το καθένα) και πλάτους 60mm – 100mm, για την εναπόθεση 
μαρκαδόρων και σπόγγου. Θα έχει ειδικά διαμορφωμένο στοιχείο το οποίο εισερχόμενο στην 
εσοχή του κάτω μέρους της κορνίζας θα εξασφαλίζει την σταθερότητά της εταζέρας, ενώ θα 
επιτρέπει και τυχόν αναδίπλωσή της.  
Η εταζέρα θα έχει καμπυλωμένες γωνίες προς αποφυγή τραυματισμού. Στα δύο άκρα της 
εταζέρας τοποθετείται επιπλέον καλαίσθητο πλαστικό προστατευτικό επικάλυμμα.  
Δεκτή θα γίνεται και η εταζέρα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με απαραίτητα τα πλαστικά 
προστατευτικά επικαλύμματα και τις καμπυλωμένες γωνίες, ώστε να μην προκαλεί κανενός 
είδος τραυματισμού.  
Θα συσκευάζεται μαζί με τα παρελκόμενα (χωριστά από τον πίνακα). 

 
4. ΣΤΗΡΙΞΗ  

(Τα παρακάτω θα τυπωθούν σε χαρτί Α4 ως οδηγίες για τον χρήστη και θα τοποθετηθούν 
μαζί με τα παρελκόμενα σε κάθε πίνακα) 

 
Η στήριξη του πίνακα θα γίνεται ως εξής: 
Μέθοδος 1η: 
Επάνω πλευρά 
Με 2 οπές  εσωτερικά από την κορνίζα, στις γωνίες της επιφάνειας γραφής. 
Κάτω πλευρά 
Με 2 άγκιστρα, γαλβανιζέ πάχους 1,2mm (τύπου Ζ) στο κάτω μέρος του πίνακα. 

 
Μέθοδος 2η: 
Επάνω πλευρά 
Με 2 άγκιστρα, γαλβανιζέ πάχους 1,2mm (τύπου Ζ) στο πάνω μέρος του πίνακα. 
Κάτω πλευρά 
Με 2 άγκιστρα, γαλβανιζέ πάχους 1,2mm (τύπου Ζ) στο κάτω μέρος του πίνακα. 

 
Σε όλες τις στηρίξεις θα χρησιμοποιούνται  στριφώνια Μ6 μήκους 80mm.  
Η περιγραφείσα στήριξη δεν ισχύει για τοίχο από γυψοσανίδα ή πορώδη υλικά 
πλήρωσης (πχ Ytong). 

 
 

Οι διαστάσεις και το σχήμα των άγκιστρων θα είναι ως εξής: 
 

Επάνω πλευρά πίνακα  
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30mm  
 
 

20mm 12mm 
 
 
 
 

Κάτω πλευρά πίνακα  
 

20mm  
12mm  

 
30mm 

 
 
 
 

Η σωστή και ασφαλής στερέωση του πίνακα είναι ευθύνη του χρήστη. 

 
5. ΓΕΝΙΚΑ 

Η επιφάνεια γραφής να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε ο καθαρισμός της να είναι εύκολος. 
Επίσης, θα έχει υψηλή αντοχή σε γδαρσίματα, καψίματα και άλλες τυχόν καταπονήσεις (πλην 
βανδαλισμών) πάνω σ’ αυτή. 
Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται από: 
Ένα (1) ειδικό σπόγγο για το σβήσιμο μαρκαδόρου. 
Τέσσερις (4) μαρκαδόρους αλκοόλης μη τοξικούς: μπλε – κόκκινος – μαύρος – πράσινος. 
Πέντε (5) μαγνήτες διαμέτρου 30mm.  
Τα παραπάνω παρελκόμενα του πίνακα μαζί με την εταζέρα και τα υλικά στήριξής του (2 ή 4 
άγκιστρα στήριξης, 4 στριφώνια Μ6 με τα αντίστοιχα ούπα τους), θα είναι όλα μαζί σε 
ξεχωριστή συσκευασία.  
Σε κάθε συσκευασία πίνακα θα υπάρχει φυλλάδιο με οδηγίες χρήσεως για: 
α) την στερέωση του πίνακα στον τοίχο, β) την ποιότητα των 
χρησιμοποιούμενων μαρκαδόρων  
γ) τον καθημερινό και περιοδικό καθαρισμό των πινάκων (Πρέπει να αναφέρεται ότι σε 
περίπτωση γραφής με ανεξίτηλο μαρκαδόρο θα πρέπει να καθαρίζεται με τα ειδικά διαλυτικά 
όπως με οινόπνευμα ή άλλο καθαριστικό υγρό. 

 
6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
6.1. Κάθε πίνακας θα συσκευάζεται σε χαρτόκουτο από χαρτόνι βάρους 430 gr/m2 κατ’ ελάχιστον, 

αποτελούμενο από δύο τεμάχια (καπάκια) κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε το ένα να χωράει 
μέσα στο άλλο (συνεπώς θα πρέπει το δεύτερο να είναι 6 έως 8 mm μικρότερο ήτοι 2 φορές 
το πάχος του χαρτονιού και στις δύο διευθύνσεις). Οι τέσσερις (4) μικρές πλευρές (κάθετες 
στην μεγάλη επιφάνεια) του κάθε καπακιού θα είναι διαμορφωμένες και όπου απαιτείται (π.χ. 
στις γωνίες) θα συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρή σύνδεση από καρφίτσες συρραπτικού 
μηχανήματος.  
Εσωτερικά, στην επιφάνεια γραφής και στην πίσω πλευρά του πίνακα, θα τοποθετηθούν 
τεμάχια φελιζόλ, πάχους 1cm κατ΄ ελάχιστον, τα οποία θα προστατεύουν τις δύο (2) πλευρές 
του πίνακα κατά την μεταφορά του. Το χαρτόκουτο θα δένεται σφιχτά με τρία (3) πλαστικά 
τσέρκια κάθετα στην μεγάλη πλευρά. 

 
Σε κάθε περίπτωση οι μικρές πλευρές της συσκευασίας θα έχουν ασφάλεια ώστε να μην 
ανοίγουν από το βάρος του πίνακα κατά τη μεταφορά τους σε κατακόρυφη θέση (π.χ. 
ασφάλιση των μικρών πλευρών με ταινία συσκευασίας πλάτους τουλάχιστον 5cm σε τρια 
σημεία). 
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Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος ασφαλούς συσκευασίας, θα γίνεται αποδεκτός μετά από έγκριση 
της υπηρεσίας (δείγμα).  
Τα παρελκόμενα του πίνακα (σπόγγος, μαρκαδόροι, μαγνήτες), η εταζέρα και τα υλικά στήριξης του 
πίνακα, θα συσκευάζονται ξεχωριστά από αυτόν σε ειδική πλαστική συσκευασία.  
Οι πίνακες θα τοποθετούνται, σε αριθμό αναλόγως του μεγέθους και του βάρους τους, σε 
ξύλινες παλέτες, θα τυλίγονται με σελοφάν (ή από πλαστικό γκοφρέ) και θα δένονται με 
πλαστικό τσέρκι. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 30195920-7 

 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ 
Ο πίνακας θα είναι σε μορφή σάντουιτς και θα αποτελείται από την επιφάνεια γραφής, το 
υπόστρωμα και την οπίσθια πλευρά. 
Η επιφάνεια του πίνακα θα είναι κατάλληλη για γραφή με μαρκαδόρο. Θα έχει υψηλή αντοχή 
στα χημικά προϊόντα, στην χάραξη από αιχμηρό αντικείμενο και θα είναι άκαυστη. Θα 
χρησιμοποιείται στα Νηπιαγωγεία, σε συνδυασμό με μαγνητικά γράμματα και αριθμούς σαν 
βοηθητικό σύστημα για εκμάθηση γραφής, ανάγνωσης και των τεσσάρων πράξεων στα 
μαθηματικά. 
Ολικές διαστάσεις πίνακα : 1500x1200mm (Ύψος: 1200mm) (ανοχή ±2%). 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Επιφάνεια γραφής 
 Η επιφάνεια γραφής (χρώματος λευκού) θα είναι από μίγμα (enamel steel) κεραμικής 
πορσελάνης σε χαλυβδόφυλλο (πάχος χαλυβδόφυλλου: 0,4 mm κατ’ ελάχιστον). 
Αποκλείεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου υλικού πλην της πορσελάνης. Θα είναι ματ, ώστε να 
είναι κατάλληλη και για προβολές. 
Μετά το ψήσιμο σε θερμοκρασίες άνω των 800 °C και την σταθεροποίηση του μίγματος, το 
συνολικό πάχος της πορσελάνης και του χαλυβδόφυλλου θα είναι 0,50mm περίπου. 
 Το υπόστρωμα θα είναι από ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας τύπου Ρ2 ή ινοσανίδας μέσης 
πυκνότητας (MDF), πάχους 8mm κατ’ ελάχιστον, κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1. 
 Η οπίσθια πλευρά του θα καλύπτεται από λαμαρίνα γαλβανιζέ ίδιου περίπου πάχους με το 
χαλυβδόφυλλο της επιφάνειας γραφής (0,40mm). 
Η επιφάνεια γραφής (μίγμα κεραμικής πορσελάνης σε χαλυβδόφυλλο) και η οπίσθια πλευρά 
(γαλβανιζέ λαμαρίνα) θα είναι κολλημένες στο υλικό του υποστρώματος από ινοσανίδα (MDF), 
με ειδική κόλλα υψηλής αντοχής, ανθυγρή, άριστης ποιότητας, με τη βοήθεια πρέσσας, ώστε 
να εξασφαλίζεται επιπεδότητα, αντοχή σε πίεση κατά την χρήση και αντοχή στην υγρασία. 

 Κορνίζα 
Από κατάλληλο ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου σχήματος Π εξωτερικών διαστάσεων 
15Χ12Χ15mm (όπου : 15mm η πρόσθια πλευρά, 12mm το πάχος της κορνίζας και 15mm η 
οπίσθια πλευρά). Μικρές αποκλίσεις στις διαστάσεις, επιπλέον των αιτουμένων και οι οποίες θα 
βελτιώνουν την όλη κατασκευή, θα γίνουν δεκτές μετά από έγκριση της υπηρεσίας (δείγμα). Η 
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κορνίζα θα έχει κατάλληλη εσοχή που θα δέχεται «σφηνωτά» το σώμα του πίνακα, τον οποίο θα 
περιβάλλει περιφερειακά. 
Στις γωνίες του πίνακα η συναρμολόγηση του προφίλ θα γίνει με ειδικά παρεμβύσματα από 
ανθεκτικό πλαστικό αντιστοίχων διαστάσεων και μορφής με την κορνίζα. Οι ακμές των γωνιών 
θα είναι καμπύλες. 

Η στερέωση της κορνίζας στο σώμα του πίνακα θα γίνεται με ειδική σιλικόνη υψηλής αντοχής 
και με πιρτσίνια ή φρεζάτες νοβοπανόβιδες ανά 50cm περίπου που θα τοποθετούνται σε μη 
εμφανείς θέσεις του πίνακα. 
Στο κάτω μέρος της κορνίζας του πίνακα θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη εσοχή στο προφίλ 
του αλουμινίου για να δέχεται το αντίστοιχο στοιχείο της εταζέρας (δυνατότητα εξαγωγής 
της). Επιπλέον, επιθυμητή είναι η δυνατότητα για αναδίπλωση – περιστροφή κατά 90ο της 
εταζέρας 

 Εταζέρα 
Θα υπάρχει πλαστική εταζέρα συνολικού μήκους τουλάχιστον 300mm και πλάτους 60mm – 
100mm, για την εναπόθεση μαρκαδόρων και σπόγγου. Θα έχει ειδικά διαμορφωμένο στοιχείο το 
οποίο εισερχόμενο στην εσοχή του κάτω μέρους της κορνίζας θα εξασφαλίζει την σταθερότητά 
της εταζέρας, ενώ θα επιτρέπει και τυχόν αναδίπλωσή της. 
Η εταζέρα θα έχει καμπυλωμένες γωνίες προς αποφυγή τραυματισμού. Στα δύο άκρα της 
εταζέρας τοποθετείται επιπλέον καλαίσθητο πλαστικό προστατευτικό επικάλυμμα. 
Δεκτή θα γίνεται και η εταζέρα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με απαραίτητα τα πλαστικά 
προστατευτικά επικαλύμματα και τις καμπυλωμένες γωνίες, ώστε να μην προκαλεί κανενός είδος 
τραυματισμού. 
Θα συσκευάζεται μαζί με τα παρελκόμενα (χωριστά από τον πίνακα). 

 
3. ΣΤΗΡΙΞΗ 

(Τα παρακάτω θα τυπωθούν σε χαρτί Α4 ως οδηγίες για τον χρήστη και θα τοποθετηθούν μαζί 
με τα παρελκόμενα σε κάθε πίνακα) 

 
Η στήριξη του πίνακα θα γίνεται ως εξής: 
Μέθοδος 1η: 
 Επάνω πλευρά 
Με 2 οπές εσωτερικά από την κορνίζα, στις γωνίες της επιφάνειας γραφής. 
 Κάτω πλευρά 
Με 2 άγκιστρα, γαλβανιζέ πάχους 1,2mm (τύπου Ζ ή ) στο κάτω μέρος του πίνακα. 

 
Μέθοδος 2η: 
 Επάνω πλευρά 
Με 2 άγκιστρα, γαλβανιζέ πάχους 1,2mm (τύπου Ζ) στο πάνω μέρος του πίνακα. 
 Κάτω πλευρά 
Με 2 άγκιστρα, γαλβανιζέ πάχους 1,2mm (τύπου Ζ ή ) στο κάτω μέρος του πίνακα. 

 
Σε όλες τις στηρίξεις θα χρησιμοποιούνται στριφώνια Μ6 μήκους 80mm. 
Η περιγραφείσα στήριξη δεν ισχύει για τοίχο από γυψοσανίδα ή πορώδη υλικά 
πλήρωσης (πχ Ytong). 
Οι διαστάσεις και το σχήμα των άγκιστρων θα είναι ως εξής: 

 Επάνω πλευρά πίνακα 
 
 
 

20mm 

 
30mm 

12mm 

 

 Κάτω πλευρά πίνακα 

20mm 
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12mm 
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 Η σωστή και ασφαλής στερέωση του πίνακα είναι ευθύνη του χρήστη. 
 
 

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος ασφαλούς στήριξης του πίνακα, μπορεί να γίνει 
αποδεκτός εγγράφως μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
της υπηρεσίας. 

 
4. ΓΕΝΙΚΑ 

Η επιφάνεια γραφής να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε ο καθαρισμός της να είναι 
εύκολος. Επίσης, θα έχει υψηλή αντοχή σε γδαρσίματα, καψίματα και άλλες τυχόν 
καταπονήσεις (πλην βανδαλισμών) πάνω σ’ αυτή. 
Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται από: 
Ένα (1) ειδικό σπόγγο για το σβήσιμο μαρκαδόρου. 
Τέσσερις (4) μαρκαδόρους αλκοόλης μη τοξικούς: μπλε – κόκκινος – μαύρος – 
πράσινος. Πέντε (5) μαγνήτες διαμέτρου 30mm. 
Τα παραπάνω παρελκόμενα του πίνακα μαζί με την εταζέρα και τα υλικά στήριξής του 
(2 ή 4 άγκιστρα στήριξης, 4 στριφώνια Μ6 με τα αντίστοιχα ούπα τους), θα είναι 
όλα μαζί σε ξεχωριστή συσκευασία. 
Σε κάθε συσκευασία πίνακα θα υπάρχει φυλλάδιο με οδηγίες χρήσεως 
για: α) την στερέωση του πίνακα στον τοίχο, 
β) την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων μαρκαδόρων 
γ) τον καθημερινό και περιοδικό καθαρισμό των πινάκων (Πρέπει να αναφέρεται 
ότι σε περίπτωση γραφής με ανεξίτηλο μαρκαδόρο θα πρέπει να καθαρίζεται με τα 
ειδικά διαλυτικά όπως με οινόπνευμα ή άλλο καθαριστικό υγρό. 
Ο Ανάδοχος εγγυάται ανεπιφύλακτα για δύο (2) έτη την στερεότητα και λειτουργικότητα 
της κατασκευής και για πέντε (5) έτη την σωστή λειτουργιά της επιφάνειας γραφής, 
από την οριστική παράδοσή του. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη που εμφανίζουν βλάβες, 
φθορές, κακοτεχνίες ή κρυμμένα ελαττώματα εντός του χρόνου της εγγύησης 
ανεξάρτητα αν αυτά έχουν παραληφθεί από επιτροπή παραλαβής, και δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα των χρηστών. 

 
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 Κάθε πίνακας θα συσκευάζεται σε χαρτόκουτο από χαρτόνι βάρους 430 gr/m2 κατ’ ελάχιστον, 

αποτελούμενο από δύο τεμάχια (καπάκια) κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε το ένα να χωράει μέσα 
στο άλλο (συνεπώς θα πρέπει το δεύτερο να είναι 6 έως 8 mm μικρότερο ήτοι 2 φορές το πάχος του 
χαρτονιού και στις δύο διευθύνσεις). Οι τέσσερις (4) μικρές πλευρές (κάθετες στην μεγάλη 
επιφάνεια) του κάθε καπακιού θα είναι διαμορφωμένες και όπου απαιτείται (π.χ. στις γωνίες) θα 
συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρή σύνδεση από καρφίτσες συρραπτικού μηχανήματος. 

Εσωτερικά, στην επιφάνεια γραφής και στην πίσω πλευρά του πίνακα, θα τοποθετηθούν 
τεμάχια φελιζόλ, πάχους 1cm κατ΄ ελάχιστον, τα οποία θα προστατεύουν τις δύο (2) 
πλευρές του πίνακα κατά την μεταφορά του. Το χαρτόκουτο θα δένεται σφιχτά με τρία (3) 
πλαστικά τσέρκια κάθετα στην μεγάλη πλευρά. 

Σε κάθε περίπτωση οι μικρές πλευρές της συσκευασίας θα έχουν ασφάλεια ώστε να 
μην ανοίγουν από το βάρος του πίνακα κατά τη μεταφορά τους σε κατακόρυφη 
θέση (π.χ. ασφάλιση των μικρών πλευρών με ταινία συσκευασίας πλάτους 
τουλάχιστον 5cm σε τρια σημεία). 

 Εναλλακτικά, ο πίνακας θα συσκευάζεται από ισχυρό νάιλον με περιμετρική 
θερμοκόλληση. Περιμετρικά θα υπάρχουν φελιζόλ σχήματος Π και στις γωνίες ενίσχυση. 
Στις εμπρός και πίσω επιφάνειες του πίνακα (κεντρικά στο 30% τουλάχιστον των 
επιφανειών), θα τοποθετηθούν τεμάχια φελιζόλ, πάχους 1cm κατ΄ελάχιστον, τα 
οποία θα τον προστατεύουν κατά την μεταφορά του. 

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος ασφαλούς συσκευασίας, θα γίνεται αποδεκτός μετά από 
έγκριση 
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 της Επιτροπής Διαγωνισμού και της υπηρεσίας (δείγμα). 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ KAI ΑΡΙΘΜΟΙ (ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ) ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39162110-9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ  

Τα γράμματα και οι αριθμοί θα είναι τυπωμένα με μεταξοτυπία πάνω σε πλαστικά πλακίδια ή με 
επικόλληση πολύ λεπτού και ισχυρού πλαστικού φιλμ που θα περιέχει τα γράμματα και τους 
αριθμούς. Στην δεύτερη περίπτωση το πλαστικό φιλμ πρέπει να φωλιάζει στην επιφάνεια των 
μαγνητικών πλακών, δηλ. οι ακμές του φιλμ να μην φαίνονται. Και στις δύο περιπτώσεις η 
μελάνη θα είναι ανεξίτηλη και μη τοξική. Γράμματα και αριθμοί τυπωμένα σε χαρτί και 
κολλημένα στις μαγνητικές πλάκες δεν θα γίνονται δεκτά, επίσης θα απορρίπτεται σετ που έχει 
πλάκες με κακέκτυπα σύμβολα.  
Τα πλακίδια θα είναι από ανθεκτικό πλαστικό σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου ή 
τετραγώνου, ελαχίστου εμβαδού 15cm2 και μεγίστου 50cm2. Το εμβαδόν των πλακιδίων θα 
είναι ανάλογο με το ύψος των γραμμάτων και αριθμών που θα πρέπει να κυμαίνεται από 30 
έως 40mm. Το πάχος τους μπορεί να κυμαίνεται από 2-5mm. Στο πίσω μέρος των πλακιδίων 
θα είναι στερεωμένος ένας ή περισσότεροι μαγνήτες. Η στερέωση των μαγνητών στις πλάκες 
θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και μέσα σε κατάλληλες φωλιές. Οι μαγνήτες θα είναι 
κατασκευασμένοι από κράμα ισχυρής μαγνήτισης που θα επιτρέπει την απόλυτα σταθερή 
και με ασφάλεια συγκράτηση των πλακιδίων στον μαγνητικό πίνακα είτε μεμονωμένα είτε 
συνδεδεμένα μεταξύ τους εν σειρά. Το φόντο των γραμμάτων και αριθμών πρέπει να είναι 
τέτοιο ώστε τα γράμματα και οι αριθμοί να διακρίνονται από απόσταση και να διεγείρουν την 
προσοχή των μαθητών.  
Τα πλακίδια των γραμμάτων πρέπει να έχουν δυνατότητα να συνδυάζονται μεταξύ τους και 
εκτός μαγνητικού πίνακα για σχηματισμό συλλαβών και λέξεων, επομένως πρέπει να έχουν 
εύχρηστο σύστημα σύνδεσης - αποσύνδεσης. 

 
5. ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Γράμματα α) Μικρά: 
Φωνήεντα :    7x15 σειρ. = 105 (13 σειρ. μαύρα + 2σειρ.κόκκινα) 
Σύμφωνα  :  17x10 σειρ. = 170 ( 8 σειρ. μαύρα + 2σειρ.κόκκινα) 
 Τελικό ’’ς’’ :1x10 σειρ. =  10  ( 8 μαύρα + 2 κόκκινα)
Σημείωση: Από τις 13 σειρές πεζών μαύρων φωνηέντων οι 3 να είναι με τόνους. 
β) Κεφαλαία: 24x5 σειρές = 120 (4 σειρές μαύρα + 1 κόκκινα) 

Τα κεφαλαία γράμματα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα από τα πεζά.  
γ) Γράμματα με διαλυτικά και τόνους: 2 σειρές από ϊ – ΐ – ϋ – ΰ – , – . – ; – 

!, δηλ. 8x2 = 16 τεμάχια 
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Αριθμοί  
5 σειρές αριθμών από 0-9, δηλ. 5x10 = 50 τεμάχια. 
Επίσης 5 σειρές σημείων 4 πράξεων και ίσον  +,  -,  x,  :,  =,  ήτοι 25. 
Συνολικός αριθμός πλακιδίων 496 τεμάχια. 
Τα πλακίδια θα είναι τοποθετημένα μέσα σε πλαστικές θήκες κατά ομάδες,  
δηλ. θήκες για: σύμφωνα μαύρα, σύμφωνα κόκκινα, φωνήεντα μαύρα, φωνήεντα κόκκινα, 

κεφαλαία μαύρα, κεφαλαία κόκκινα, γράμματα με διαλυτικά, τόνους και 
σημεία στίξεως, αριθμούς  

Σημειώσεις: α) Κάθε γράμμα και αριθμός θα έχει την δική του θήκη και όλη η 
κατασκευή θα είναι εποπτική και λειτουργική  

β) Ο μειοδότης υποχρεούται μαζί με κάθε σετ να παραδώσει και 
κατατοπιστικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και λειτουργίας του 
συστήματος, σχετικά με την αναλυτικο-συνθετική μέθοδο πρώτης 
ανάγνωσης που περιέχεται στα σχολικά βιβλία 

 
2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
3.1. Τα γράμματα και οι αριθμοί θα τοποθετούνται, ανά ομάδα, σε ειδικές διαμορφωμένες θήκες 

από κατάλληλο πλαστικό (χρώμα RAL 1016), πάχους 0,8 mm κατ’ ελάχιστον.  
Οι θήκες αυτές θα τοποθετηθούν σε κιβώτιο από ξύλο οξιάς, ισχυρής κατασκευής, 
αναλόγων διαστάσεων και πάχους πλαϊνών 10 mm. Ο πυθμένας θα είναι από κόντρα πλακέ 
οκουμέ πάχους 6 mm, σε γκινισιές. Το καπάκι από κόντρα πλακέ οκουμέ πάχους 6 mm θα 
είναι συρταρωτό, με ξύλινη λαβή από πηχάκι φουρνιστής οξιάς. Το ξύλινο πηχάκι θα είναι 
κολλητό σε όλο το ελεύθερο μέρος της μικρής πλευράς του καπακιού, ώστε να έχει πλήρη 
εφαρμογή κατά το κλείσιμό του. Το δέσιμο του ξύλινου κιβωτίου θα είναι με μόρσα ή 
«χελιδονοουρά». Το κιβώτιο θα έχει υποστεί κατάλληλη προεργασία και θα βαφεί με δύο 
χέρια βερνίκι νερού μη τοξικό (χρώμα RAL 6018). Για την προστασία των γραμμάτων και 
αριθμών, στο πάνω μέρος των πλαστικών θα τοποθετηθεί τεμάχιο φελιζόλ, πάχους 10 mm 
περίπου και αντίστοιχων λοιπών διαστάσεων με το κουτί. Το καπάκι μπορεί να συνδεθεί με 
το ένα πλαϊνό του κιβωτίου με κατάλληλους μεντεσέδες που θα βοηθούν στο άνοιγμα και 
το κλείσιμο του και θα ασφαλίζει με κατάλληλο κούμπωμα στο άλλο πλαϊνό.  
Εναλλακτικά, οι θήκες με τα πλακίδια, μπορούν να τοποθετηθούν και σε κασετίνα ή βαλίτσα 
(π.χ. από πλαστικό ή αλουμίνιο ή δέρμα). Σε περίπτωση που η βαλίτσα έχει κατάλληλα 
χωρίσματα για την τοποθέτηση και ταξινόμηση των πλακιδίων, τότε η ύπαρξη θηκών δεν 
είναι απαραίτητη. 

 
 
ΦΑΞ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

 
      Πολυμηχάνημα inkjet 4-σε-1 μικρού μεγέθους. Με συνδέσεις Με USB/Wifi Direct/WiFi και 
εκτύπωση διπλής όψης. Χαρακτηριστικά μηχανήματος: 
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DVD 
Μηχάνημα ανάγνωσης δίσκων DVD και άλλων μορφών που να φέρει και θύρα ανάγνωσης μέσω 
USB. 
 
 
ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ 
 

Να είναι από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς , λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του 

ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Στην πλάτη να φέρει ραφάκια για την τοποθέτηση 

εμπορευμάτων. Η πλάτη του να  είναι επενδυμένη με φορμάικα σε διάφορα χρώματα. Στο 

μπροστινό μέρος θα φέρει πάγκο συναλλαγής. Ο πάγκος στο κάτω μέρος έχει ράφια κεκλιμένα για 

την τοποθέτηση καφασιών. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα 

χρώματα και τα βερνίκια να είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές 

Διαστάσεις: 100Χ106Χ140 εκ. ύψος. Πιστοποιημένο κατά EN 71-1:2014 και 71-2:2011+A1:2014 
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Κασετίνα με πλαστικές χάντρες (να περιλαμβάνεται και κορδόνι) 
 
 
 

 
 
 
 
Κασετίνα συναρμολογούμενη Ελληνική σημαία 
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Σύνθετες παιδαγωγικές συσκευές 
 

 
 
Αυτοκίνητα με παρελκόμενα 
 

 
 
Ξύλινο παιδαγωγικό υλικό 
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Κασετίνα διαφόρων σχημάτων 
 
 

 
 
 
Σύνθεση πόλης (ξύλινο οικοδομικό υλικό) 
 

 
 
Παιχνίδι συσχετισμού εξέλιξης 
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Παιχνίδι μαθηματικής σκέψης 
 

 
 
 
Αριθμητήριο σκάλας 
 

 
 
 
Κουκλοθέατρο με κούκλες (σετ) 
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Μουσικά όργανα (σειρά) 
 

 
 
Κατασκευές (ξύλινο παιδαγωγικό υλικό) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κλάσματα σχημάτων (κύκλος- φρούτα) 
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Τα παραπάνω παιχνίδια είναι από τον προτεινόμενο εξοπλισμό Προσχολικής Αγωγής 
ΚΤΥΠ: 
 
https://www.ktyp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=127&lang=el 
 
Σε περίπτωση που κάποια δεν μπορούν να εξευρεθούν μπορεί να προταθεί εναλλακτικό παιχνίδι για 
την Προσχολική Εκπαίδευση που να ανήκει στην ίδια κατηγορία Παιδαγωγικού Παιχνιδιού. 
Όλα τα παιχνίδια πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να αφορούν στην ηλικία Προσχολικής 
Εκπαίδευσης. 
 
Ψυγείο Δίπορτο 
Τύπος συσκευής: Ψυγείο Δίπορτο 
Ενεργειακή κλάση: Α++ 
Χωρητικότητα συντήρησης: περίπου 166 lt 
Χωρητικότητα κατάψυξης: περίπου 41 lt 
Διαστάσεις (Π/Υ/Β): 55 cm x 143 cm x 55 cm 
Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος): 40dB 
 
Φούρνος Μικροκυμάτων με γκριλ 
Τύπος συσκευής: Φούρνος μικροκυμάτων 
Χωρητικότητα: κατ’ ελάχιστον 20 l 
Μέγιστη ισχύς: 700 W 
Γκριλ: Ναι 
Λειτουργία ξεπαγώματος: Ναι 
 
Τα σχέδια που επισυνάπτονται αποτελούν ιδιοκτησία της ΚΤΥΠ, η οποία και τα 
συνέταξε. 
 
 
     Η συντάξασα  
 
    Ειρήνη Ταμπάκη 
    Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

«Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού λειτουργικότητας για 1 αίθουσα διδασκαλίας δίχρονης 

προσχολικής αγωγής»  
 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ047 με κωδικό 
2020ΣΕ04700023 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», με φορέα χρηματοδότησης το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΠΔΕ 2020, ΣΑΕ 047 (κωδικός Έργου 2020ΣΕ04700023) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΧΡΟΝΗΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

 Αίθουσες τεμάχιο/αίθουσα 
συνολικά 
τεμάχια 

Εξοπλιστικά Είδη       

Έδρα Νηπιαγωγείου & τροχήλατη συρταριέρα 1 1 1 
Κάθισμα Κοινό ταπετσαρίας 1 1 1 
Τραπέζι Ξύλινο για 4 καρεκλάκια  1 6 6 
Καρεκλάκι ξύλινο Νηπιαγωγείου 1 24 24 
Βιβλιοθήκη Ξύλινη Σταθερή 1 2 2 
Χαρτοθήκη ξύλινη 12 συρταριών 1 1 1 
Παγκάκι Ξύλινο νηπιαγωγείου 4 θέσεων 1 1 1 
Μπακάλικο 1 1 1 

        

Εποπτικά Είδη       

Φαξ- Φωτοτυπικό 1 1 1 
DVD 1 1 1 

        

Παιδαγωγικά Παιχνίδια       

Κασετίνα με πλαστικές χάντρες 1 1 1 
Κασετίνα συναρμολογούμενη Ελληνική σημαία 1 1 1 
Σύνθετες παιδαγωγικές συσκευές 1 1 1 
Αυτοκίνητα με παρελκόμενα 1 1 1 
Ξύλινο παιδαγωγικό υλικό 1 1 1 
Κασετίνα διαφόρων σχημάτων 1 1 1 
Σύνθεση πόλης (ξύλινο οικοδομικό υλικό) 1 1 1 
Παιχνίδι συσχετισμού εξέλιξης 1 1 1 
Παιχνίδι μαθηματικής σκέψης 1 1 1 
Αριθμητήριο σκάλας 1 1 1 
Κουκλοθέατρο με κούκλες (σετ) 1 1 1 
Μουσικά όργανα (σειρά) 1 1 1 
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Πίνακας Μαρκαδόρου 1 1 1 
Μαγνητικοί Πίνακες 1 1 1 
Γράμματα και αριθμοί 1 1 1 
Κατασκευές (ξύλινο παιδαγωγικό υλικό) 1 1 1 
Κλάσματα σχημάτων (κύκλος- φρούτα) 1 1 1 

 
Ηλεκτρικές Συσκευές    

Φουρνάκι με γκριλ (μικροκυμάτων) 1 1 1 
Ψυγείο 1 1 1 

 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 
        (€) 
        

ΔΑΠΑΝΗ 
        
      (€) 

1. 

Προμήθεια απαιτούμενου 
εξοπλισμού λειτουργικότητας για 1 

αίθουσα διδασκαλίας δίχρονης 
προσχολικής αγωγής (με ότι 

περιγράφεται στην Τεχνική Μελέτη 
και στην λίστα ανάλυσης εξοπλισμού) 

Κατ’ αποκοπήν 1 7.000 7.000 

 ΣΥΝΟΛΟ    7.000,00 
 ΦΠΑ 24%    1.680,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ME ΦΠΑ 24%    8.680,00 

 
 
 
             ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  23-07-2020                                 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   23-07-2020 
                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                 Η   ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                                                   Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ.                                   ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ 
                ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                              ΠΟΛΙΤ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η  Οικονομική  
Επιτροπή και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  

 Την εισήγηση της  Προϊσταμένης Τμήματος Λογιστηρίου 
 Την σχετική νομοθεσία 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη μελέτη-τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού 
λειτουργικότητας για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας δίχρονης προσχολικής αγωγής, η οποία στο 
πλαίσιο της έναρξης της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης εντάχθηκε στο 
ΠΔΕ 2020, ΣΑΕ 047 (κωδικός Έργου 2020ΣΕ04700023) με προϋπολογισμό 8.680€ (με ΦΠΑ 
24%) με την αύξηση Π/Υ από το ΠΔΕ ΥΠΑΙΘ με ΑΔΑ Ψ4Ψ346ΜΤΛΠ-Δ2Π. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ047 με 
κωδικό 2020ΣΕ04700023 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70Α)», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

  
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών  
                                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή 
                                                                             6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)   
                                                                           
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       27/07/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


