
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

Πίνακες Συμμόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την 
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

Η.Α. ΠΑΚΕΤΟ Α(Η/Υ) 

Η.Α.1. PC – INTEL (Κωδικός: 1) 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 σ 
αυτό 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”. 

NAI   

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. 
 

NAI   

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. 
 

NAI   

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

NAI   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

υπερεντάσεις,υπερτάσεις και 
βραχυκυκλώµατα. 
ΜΝΗΜΗ (RAM) 
Θα έχει µνήµη RAM 4Gb, τύπου 
DDR3. 

NAI   

ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ 
Θα έχει ελάχιστη χωρητικότητα 320Gb 
και ταχύτητα περιστροφής 7200rpm. 
Θα έχει πρωτόκολλο επικοινωνίας 
SATA2 3.0 Gbit/s. 

NAI   

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. 

NAI   

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

NAI   

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

NAI   

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. 

NAI   

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. 
 

NAI   

 
Η.Α.2. PC – AMD (Κωδικός: 2) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 σ 
αυτό θα γίνεται χωρίς εργαλεία (tool 
free). Θα υποστηρίζει µητρικές κάρτες 
ATX ή M-ATΧ ή και τις δύο (2). Στην 

ΝΑΙ 

  



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 
AM3. 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 
10/100/1000Mbits/s. 

ΝΑΙ 

  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
Η ταχύτητα του επεξεργαστή θα είναι 
τουλάχιστον 3GHz και η βάση του θα 
είναι AM3. Θα είναι τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) πυρήνων, L2 Cashe 
2Μb. Θα έχει µικροαρχιτεκτονική 
45nm. Θα υποστηρίζει λειτουργικά 
συστήµατα 32-64 bits. 

ΝΑΙ 

  

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

ΝΑΙ 

  

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

ΝΑΙ 
  

ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ 
Θα έχει ελάχιστη χωρητικότητα 
320Gb και ταχύτητα περιστροφής 
7200rpm. Θα έχει πρωτόκολλο 
επικοινωνίας SATA2 3.0 Gbit/s. 

ΝΑΙ 

  

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. 

ΝΑΙ 

  

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

ΝΑΙ 
  

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

ΝΑΙ 
  

ΟΘΟΝΗ 
Θα είναι επίπεδου τύπου (TFT (Thin 

ΝΑΙ 
  



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. 

ΝΑΙ 

  

 
Η. Α.3.ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)(Κωδικός 3) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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. 

ΝΑΙ 

  

 
Η. Α.4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ (Κωδικός: 4) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει χωρητικότητα 500Gb, 
µέγεθος 2,5’’ και σύνδεση USB 2.0. Ο 
µέγιστος ρυθµός µεταφοράς αρχείων 
µέσω USB θα είναι τουλάχιστον 
480Mbit/sec και θα διαθέτει αυτόµατο 
backup. Θα είναι συµβατός µε 
Windows 2000/XP/Vista/7 και 
υπολογιστές Mac OS X 10.4.10+, 
10.5.2+. Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις: 
11x8.3x1.5mm (ΠxΒxΥ) 

ΝΑΙ 

  

 
Η. Α.5. WEB CAMERA (Κωδικός: 5) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ανάλυση φωτογραφίας 
τουλάχιστον 4megapixels και βίντεο 

ΝΑΙ 
  



1280 Χ 720 pixels. Θα προσφέρει 
high definition εικόνα στα 720p, θα 
διαθέτει δυνατότητα αυτόµατης 
εστίασης (AutoFocus) καθώς και 
τεχνολογία για καθαρή εικόνα σε 
διάφορες συνθήκες φωτισµού. Θα 
έχει δυνατότητα περιστροφής 360ο. 
Θα φέρει ενσωµατωµένο µικρόφωνο. 
Θα περιλαµβάνεται η βάση στήριξης 
και η θήκη µεταφοράς της. 
 
Η. Α.6. ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET (Κωδικός: 6) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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. 

ΝΑΙ 

  

 
Η. Α.7. ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER (Κωδικός: 7) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι µεγέθους Α4 και θα έχει 
ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης 
16 σελ/λεπτό. Η ανάλυση εκτύπωσης 
θα είναι 600 x 600 dpi. Ο µηνιαίος 
κύκλος εργασιών θα είναι 5000 
σελίδες. Θα έχει εγκατεστηµένη 
µνήµη 8 Mb και σύνδεση usb 2.0. Ο 
τροφοδότης χαρτιού θα είναι 
τουλάχιστον 150 φύλλων. 

ΝΑΙ 

  

 
Η. Α.8. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET (Κωδικός: 8) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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. 

ΝΑΙ 

  

 
Η. Α.9. ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ (Κωδικός: 9) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει δυνατότητα εγγραφής και 
αναπαραγωγής πλήρους υψηλής 

ΝΑΙ 
  



ευκρίνειας (Full High Definition) 
1920x1080 pixels, οπτικό ζουµ 10x 
και ψηφιακό τουλάχιστον 100x. 
Θα έχει δυνατότητα εγγραφής σε 
ανάλυση 16:9 και 4:3. H ανάλυση 
φωτογραφίας θα είναι τουλάχιστον 3 
megapixels. Θα έχει οθόνη αφής LCD 
2,7”. Θα διαθέτει τουλάχιστον 3 
διαφορετικές ποιότητες εγγραφής, 
ενσωµατωµένο φλας, λειτουργία 
νυχτερινής λήψης και αθόρυβη 
λειτουργία. Θα έχει ως αποθηκευτικά 
µέσα µια εσωτερική (flash) και µια 
αφαιρούµενη (memory stick) κάρτα 
µνήµης. Θα έχει τις παρακάτω 
εξόδους: ΗDMI, S-Video, USB, audio. 
 
Η. Α.10. ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (Κωδικός: 10) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ανάλυση τουλάχιστον 10 
megapixels. Η µέγιστη ανάλυσή της 
θα είναι τουλάχιστον 3600 x 2700 
pixels. Θα έχει ευρυγώνιο φακό, 
οπτικό ζουµ τουλάχιστον 5x και 
ψηφιακό 4x. Η οθόνη θα είναι 2,7’’ µε 
ανάλυση τουλάχιστον 230000 pixels. 
Θα έχει δυνατότητα εγγραφής βίντεο 
µε ανάλυση τουλάχιστον 640 x 480 
pixels. Θα διαθέτει σταθεροποιητή 
εικόνας. Η µνήµη της θα είναι 
τουλάχιστον 16Gb. Το µέσο 
εγγραφής θα είναι κάρτα µνήµης. Θα 
έχει εξωτερική σύνδεση USB. 

ΝΑΙ 

  

 
Η. Α.11. ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ (Κωδικός: 11) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα διαθέτει ενσωµατωµένη µνήµη 
τουλάχιστον 1Gb µε τουλάχιστον 400 
ώρες χρόνο εγγραφής σε λειτουργία 
long play. Θα έχει τουλάχιστον 3 
ποιότητες ηχογράφησης (ΗQ/SP/LP), 
φωνητικό έλεγχο εγγραφής µε 
υψηλή/χαµηλή ευαισθησία 
µικροφώνου και τεχνολογία 
αποκοπής θορύβου (για ενίσχυση της 
ανθρώπινης οµιλίας και µείωση 
του θορύβου). Θα διαθέτει οθόνη 
LCD. Θα έχει ευκολία στη χρήση 
καθώς και στην επεξεργασία των 
δεδοµένων. Θα συνδέεται µε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω θύρας 
USB. Θα έχει τη δυνατότητα 
σύνδεσης εξωτερικού µικροφώνου και 
ακουστικών. 

ΝΑΙ 

  



 
Η. Α.12. PROJECTOR (Κωδικός: 12) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 . 

ΝΑΙ 

  

 
Η. Α.13. ΟΘΟΝΗ PROJECTOR (Κωδικός: 13) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι οθόνη προβολής για 
τοποθέτηση σε τοίχο. Θα έχει 
ελάχιστες διαστάσεις 2x2m και βαθµό 
αντανάκλασης 1.1 Gain. Θα είναι 
κατάλληλη για παρουσιάσεις µε 
overhead και data projector καθώς 
και για προβολή βίντεο και slides. Θα 
διαθέτει ειδικό µηχανισµό για εύκολο 
δίπλωµα. 

ΝΑΙ 

  

 
Η. Α.14. ΟVERHEAD PROJECTOR (Κωδικός: 14) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει τάση λειτουργίας 230V/50Hz, 
µε διακόπτη τροφοδοσίας (on -off) και 
καλώδιο ρεύµατος. Θα διαθέτει 
ενσωµατωµένο σύστηµα ψύξης. Θα 
φέρει λάµπα αλογόνου τουλάχιστον 
250W/24V και θα έχει θέση δεύτερης 
λάµπας, ίδιας ισχύος, µε δυνατότητα 
άµεσης λειτουργίας της. Θα έχει 
κεφαλή ανοιχτού τύπου (µε κινητό 
κάτοπτρο). Θα φέρει κοχλία εστίασης 
στον βραχίονα ή στον φακό. Ο φακός 
θα είναι εστιακής απόστασης: 300 
mm ± 20 mm. Η προσφορά φακού 
zoom είναι επιθυµητή, 
αλλά όχι υποχρεωτική. Θα έχει 

ΝΑΙ 

  



επιφάνεια εργασίας τουλάχιστον 285 
mm Χ 285 mm. 
 
Η. Α.15. ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗΣ (Κωδικός: 15) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει δυνατότητα βιβλιοδεσίας 400 
φύλλων µεγέθους τουλάχιστον Α4 και 
µέγιστο χρόνο βιβλιοδεσίας 40sec. 
Θα αποτελείται από δύο τµήµατα, ένα 
στο οποίο γίνεται η θερµοκόλληση και 
ένα στο οποίο ψύχεται το έγγραφο. 
Θα διαθέτει διακόπτη επιλογής 
για θερµοκόλληση σε 2 διαφορετικές 
ταχύτητες, ανάλογα µε το πάχος του 
εντύπου. Θα φέρει ενσωµατωµένο 
σύστηµα ψύξης. Θα έχει οπτικά και 
ηχητικά µηνύµατα-ειδοποιήσεις για το 
πέρας της εργασίας και αυτόµατη 
διακοπή λειτουργίας για µεγαλύτερη 
ασφάλεια. 

ΝΑΙ 

  

 
Η. Α.16. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ (Κωδικός: 16) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα πλαστικοποιεί έγγραφα µεγέθους 
έως και Α3. Θα έχει πάχος µέγιστης 
πλαστικοποίησης τουλάχιστον 125µm 
και ταχύτητα πλαστικοποίησης 
τουλάχιστον 300mm/min. Θα έχει 
ονοµαστική ισχύ 500W και η τάση 
λειτουργίας του θα είναι 220-240V. O 
µέγιστος χρόνος προθέρµανσής του 
θα είναι 5 min. Ενδεικτικές 
∆ιαστάσεις: 480X150X85 mm 
(ΜxΠxΥ) 

ΝΑΙ 

  

 
Η. Α.17. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Κωδικός: 17) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ενισχυτής 
Ο ενισχυτής θα έχει ισχύ 60Wrms @ 
100V & 4 έως 16Ω. Θα διαθέτει 
τουλάχιστον 3 εισόδους µικροφώνου 
µε βύσµατα XLR ( balanced) και 3 
Aux (στέρεο-εισόδους σήµατος line) 
για CD-Mp3 player, Ραδιοφωνικό 
∆έκτη (Tuner) & Κασετόφωνο (tape 
deck). Όλες οι είσοδοι µικροφώνου θα 
διαθέτουν διακόπτη phantom µε 
επιλογή on off για την τροφοδοσία σε 
πυκνωτικά µικρόφωνα. Θα έχει 
καµπύλη απόκρισης 50-20000Ηz 
±3Db. Η αρµονική παραµόρφωση 
από οποιαδήποτε είσοδο στην τελική 
έξοδο θα είναι µικρότερη από 2% σε 
πλήρη ισχύ στο 1 KHz. Ο λόγος 

ΝΑΙ 

  



σήµατος προς τον θόρυβο στη 
µέγιστη ρύθµιση εντάσεως (maximum 
volume control) θα είναι ελάχιστα 
(minimum): 
• για τις εισόδους µικροφώνου -
60dB& 
• για τις εισόδους aux(line)-76dB. 
Θα έχει ρυθµιστικά τόνου bass & 
treble. Θα έχει ενδεικτικά λειτουργίας 
οn – οff , για την στάθµη εξόδου, και 
για την ενεργοποίηση των ηχείων. 
Θα έχει διαστάσεις για να 
τοποθετείται σε µεταλλικό ικρίωµα 
19΄΄ ή flight case. Θα λειτουργεί µε 
τάση 230 V/50Hz Θα είναι γνωστού 
κατασκευαστικού οίκου, που θα 
διαθέτει ISO 2008 ενώ η συσκευή 
θα διαθέτει CE. 
CD-Mp3 PLAYER 
Θα διαθέτει τουλάχιστον 1 stereo 
έξοδο σήµατος (line), θα αναπαράγει 
CD, CD-R, CD-RW και µουσικά 
αρχεία mp3. Θα έχει καµπύλη 
απόκρισης 20-20000Ηz ±1dB. Θα 
έχει αρµονική παραµόρφωση 
µικρότερη από 0,01%. O λόγος 
σήµατος προς τον θόρυβο θα είναι -
90dB. Θα έχει διαστάσεις 1U για να 
τοποθετείται σε µεταλλικό ικρίωµα 
19΄΄ ή µεταφερόµενη θήκη (flight 
case). Θα λειτουργεί µε τάση 230 
V/50Hz. Θα είναι γνωστού 
κατασκευαστικού οίκου που θα 
διαθέτει διαθέτει CE. 

ΝΑΙ 

  

Ραδιοφωνικό ∆έκτη (Tuner) AΜ-FΜ 
Θα διαθέτει δυνατότητα λήψης στα 
ΑΜ-FM. Θα έχει δυνατότητα για 
αποµνηµόνευση 20 σταθµών. Θα έχει 
τουλάχιστον 1 stereo & 1 mono έξοδο 
για σύνδεση µε το υπόλοιπο 
σύστηµα. Θα έχει ενδεικτικά 
λειτουργίας οn – οff , για την στάθµη 
εξόδου, και για την ενεργοποίηση των 
ηχείων. Θα έχει διαστάσεις για να 
τοποθετείται σε µεταλλικό ικρίωµα 
19΄΄ ή µεταφερόµενη θήκη (flight 
case). Θα λειτουργεί µε τάση 230 
V/50Hz. Θα είναι γνωστού 
κατασκευαστικού οίκου που θα 
διαθέτει ISO 2008 ενώ η 
συσκευή θα διαθέτει CE. 

ΝΑΙ   

Ασύρµατο σετ µικροφώνου χειρός 
στα UHF 
Το σύστηµα θα είναι πλήρες και θα 

ΝΑΙ   



αποτελείται από 1 δέκτη µε 
ενσωµατωµένες τις 2 κεραίες λήψης, 
και ένα ποµπό που θα είναι το 
µικρόφωνο χειρός. Το σύστηµα θα 
λειτουργεί στα UHF από τους 660-
865ΜΗz (έξω από την περιοχή των 
UHF τηλεοπτικών σταθµών (TV 
channels)) και θα διαθέτει την 
δυνατότητα για επιλογή 3 
συχνοτήτων λειτουργίας. Ο ποµπός 
θα λειτουργεί µε 1 µπαταρία τύπου 
ΑΑ και θα έχει δυνατότηατα 
τουλάχιστον 25 ωρών λειτουργίας µε 
µπαταρία των 2200mAh. 
Συνολικά το σύστηµα θα έχει: 
• Καµπύλη απόκρισης 35-20000Hz o 
δέκτης & 65-20000Ηz ο ποµπός 
χειρός 
• Αρµονική παραµόρφωση ( ποµπός 
& δέκτης) 0,8% 
• Λόγο σήµατος προς θόρυβο ( 
ποµπός & δέκτης) -110dB(Α) 
• Ο ποµπός θα έχει ισχύ εκποµπής 
10mW (ERP) 
• Ο δέκτης θα διαθέτει έξοδο 
Balanced µε βύσµα 3pin XLR male & 
unbalanced µε βύσµα τύπου JACK 
TS ¼’’ 
 
Σετ ηχείων 
Τα ηχεία θα είναι 2 δρόµων 2 
µεγαφώνων µε woofer 5’’ και tweeter 
1’’ µε φόρτιση τύπου κόρνας. Θα 
έχουν καµπύλη απόκρισης 80-
20000Ηz. Θα έχουν ευαισθησία 
90dB/w/m. Θα διαθέτουν στο 
εσωτερικό τους ενσωµατωµένο 
εργοστασιακό µετασχηµατιστή 70-
100V µε επιλογέα της ισχύος 
λειτουργίας στα 30-15-10 W. Θα 
είναι αυτοστήρικτα και θα 
εµπεριέχουν την εργοστασιακή 
επίτοιχη βάση στήριξης τους. Οι 
διαστάσεις του θα είναι το µέγιστο 
165mm (Βάθος) x 265mm (Ύψος) 
x165mm (Πλάτος).Το βάρος καθενός 
ηχείου θα είναι µικρότερο από 3,7 kg 
µαζί µε την επίτοιχη βάση. 

ΝΑΙ   

Πλαστική θήκη 
Θα είναι από πολυουρεθάνη, τύπου 
flight-case πλάτους 19’’, µε ύψος 6 
units, για την τοποθέτηση και φύλαξη 
των µηχανηµάτων (εκτός των ηχείων) 
και την εύκολη µεταφορά τους. 
 

   



 
Η. Α.18. DVD PLAYER (MHXANHMA ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ∆ΙΣΚΟΥΣ) - (Κωδικός: 18) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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. 

ΝΑΙ 

  

 
Η. Α.19. ΣΥΣΚΕΥΗ ΤHΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) - (Κωδικός: 19) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να ΝΑΙ   



πληροί το µηχάνηµα είναι οι 
ακόλουθες: 
• Η µέθοδος εκτύπωσης να είναι µόνο 
Laser (ασπρόµαυρο). 
• 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, τα υλικά κατασκευής 
του. 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. 
• Οι συσκευές να έχουν τη 
δυνατότητα λειτουργίας στα 
υφιστάµενα 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σταθερής 
τηλεφωνίας της χώρας εφοδιασµένες 
µε τα 
κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας 
(εγκρίσεις ΟΤΕ). 
• Οι συσκευές να συνδέονται µε 
δισύρµατη τηλεφωνική γραµµή 
σύµφωνα µε τα 
υφιστάµενα πρότυπα της χώρας. 
• Η συσκευή να στέλνει και να 
λαµβάνει φύλλα µεγέθους Α4 
(ασπρόµαυρα και 
έγχρωµα) καθώς και να εκτυπώνει 
ασπρόµαυρα φύλλα Α4. 
• Η συσκευή να εκτυπώνει σελίδες 
µηνυµάτων Α4 µε ταχύτητα 
τουλάχιστον δέκα 
(10) σελ. ανά λεπτό. 
• Να διαθέτει ταχύτητα επικοινωνίας 
τριάντα τρείς χιλιάδες εξακόσια µε 
δύο 
χιλιάδες τετρακόσια (33600 – 2400) 
bps µε αυτόµατη µετάπτωση. 
• Ανάλυση τουλάχιστον 64 
διαβαθµίσεις του γκρι. 
• Μνήµη αποθήκευσης µηνυµάτων 



τουλάχιστον δύο (2) MB, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα αποστολής 
εγγράφων µέσω µνήµης σε οµάδες 
παραληπτών, ήλήψης σε περίπτωση 
που έχει τελειώσει το χαρτί 
τροφοδοσίας ή σε περίπτωση 
που η συσκευή είναι απασχοληµένη 
µε άλλη εργασία. Στην ανωτέρω 
χωρητικότητα δεν περιλαµβάνεται η 
µνήµη που απαιτείται για την 
εκτέλεση βασικών λειτουργιών της 
συσκευής (Setup, Error Correction 
Mode, ID, αριθµοί τηλεφώνων, 
οµαδοποιήσεις κλπ.) και η οποία 
πρέπει να παραµένει αναλλοίωτη 
όταν η συσκευή FAX τίθεται εκτός 
λειτουργίας ή διακόπτεται η τάση 
τροφοδοσίας της. 
• Να διαθέτει τουλάχιστον ογδόντα 
(80) µνήµες τηλεφωνικών κλήσεων 
και 
µπαταρία διατήρησής τους. 
• Να διαθέτει αυτόµατο τροφοδότη 
τουλάχιστον είκοσι (20) φύλλων, 
µεγέθους 
Α4. 
• Να διαθέτει κασέτα χωρητικότητας 
τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) 
φύλλων 
Α4, για χαρτί βάρους ογδόντα (80) 
gr/m2 περίπου. 
• Το πληκτρολόγιο της συσκευής να 
αποτελείται από ανεξάρτητα πλήκτρα 
αφής και όχι από πλήκτρα 
µεµβράνης. Να είναι δε 
κατασκευασµένη η συσκευή από 
ανθεκτικό υλικό (απλή πίεση µε 
αντίχειρα να µην επηρεάζει το σχήµα 
της συσκευής). Το χρώµα της 
συσκευής να αρµόζει αισθητικά σε 
περιβάλλον 
γραφείου. 
• Να υπάρχει στην συσκευή, οθόνη 
απεικόνισης τουλάχιστον είκοσι (20) 
σταθερών ή κυλιόµενων 
αλφαριθµητικών χαρακτήρων, όπου 
θα φαίνεται η ηµεροµηνία, η ώρα, η 
ταυτότητα (ID), ο αριθµός 
καλούµενου, ο αριθµός 
καλούντος, οι οδηγίες χειρισµού, η 
κατάσταση της συσκευής, τα 
µηνύµατα των βλαβών, τα µηνύµατα 
αντικατάστασης αναλωσίµων, η 
ύπαρξη προς εκτύπωση 
µηνυµάτων κ.λ.π, χωρίς να 



χρειάζονται γραπτές οδηγίες – 
επεξηγήσεις. 
• Να έχει σύστηµα προστασίας του 
αποστελλοµένου εγγράφου από 
παράσιτα τηλεφωνικών γραµµών 
(error correction mode). 
• Να διαθέτει αυτόµατη επανάκληση, 
σε περίπτωση που ο καλούµενος 
αποδέκτης είναι κατειληµµένος. 
• Να διαθέτει σύστηµα ακύρωσης 
(Reject). 
• Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης 
αποστολής µηνυµάτων σε πολλαπλές 
διευθύνσεις, τουλάχιστον είκοσι (20) 
διαδοχικών, το οποίο να δίνει και 
αναλυτική απόδειξη αποστολής. 
• Να παρέχει επιβεβαίωση 
αποστολής κατάλληλη για 
αρχειοθέτηση που να αναφέρει τον 
αριθµό FAX, µε τον οποίο 
επικοινώνησε, ηµεροµηνία, ώρα, 
διάρκεια κ αριθµό σελίδων 
αποστολής, καθώς και να εµφανίζει, 
µερική τουλάχιστον, απεικόνιση της 
πρώτης σελίδας αποστολής. 
• Να διαθέτει λειτουργία εκτύπωσης 
συγκεντρωτικής κατάστασης 
µηνυµάτων. 
• Να παρέχουν οι συσκευές την 
δυνατότητα σύνδεσης και δεύτερης 
τηλεφωνικής 
συσκευής (Line Out). 
• Να διαθέτει αυτόµατο διαχωριστή 
FAX / Τηλεφώνου. 
• Σε περίπτωση που η συσκευή τεθεί 
εκτός λειτουργίας λόγω διακοπής 
τροφοδοσίας ή κλεισίµατος διακόπτη 
(θέση Power off), η τηλεφωνική 
συσκευή που έχει συνδεθεί στην 
γραµµή εξόδου (LINE OUT), ή το 
µικροτηλέφωνο που ενδεχοµένως 
υπάρχει στην ίδια την συσκευή, να 
λειτουργούν κανονικά. 
• Η συσκευή να µπορεί να 
λειτουργήσει αυτόνοµα, χωρίς την 
ανάγκη σύνδεσης 
µε Η/Υ. 
• Να µπορούν να λειτουργούν οι 
συσκευές σε συνθήκες µη 
κλιµατιζόµενου 
χώρου, σε όλη την Ελληνική 
επικράτεια. 
• Να λειτουργούν µε ρεύµα τάσης 
220/230 V και συχνότητας 50/60 Hz, 
να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και 



τεχνικά αξιόπιστες. ∆εν είναι 
αποδεκτές συσκευές που 
χρησιµοποιούν εξωτερικά της 
συσκευής µετασχηµατιστή που 
µετατρέπει την τάση από 220 V. Το 
καλώδιο τροφοδοσίας να διαθέτει 
τρείς (3) αγωγούς (φάση, ουδέτερο 
και γείωση), µήκους τουλάχιστον 2µ. 
που θα καταλήγει σε ρευµατολήπτη 
(φις) τύπου σούκο, από άθραυστο 
υλικό. 
• Η συσκευή να είναι εφοδιασµένη µε 
κατάλληλο ρευµατολήπτη για την 
σύνδεσή της στο τηλεφωνικό δίκτυο 
ενός Σχολείου. Το καλώδιο σύνδεσης 
στο τηλεφωνικό δίκτυο να έχει µήκος 
δύο (2) µέτρα τουλάχιστον και να 
καταλήγει σε ρευµατολήπτη 4πολικό 
ή 6πολικό ή 8πολικό, του οποίου οι 
δυο επαφές θα συνδέουν το 
τηλεφωνικό δίκτυο. 
• 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. Τα 
αναλώσιµα πρέπει να τοποθετούνται 
χωρίς την χρήση εργαλείων. 
• Να διατίθεται µε κάθε συσκευή 
οδηγός γρήγορης εκκίνησης και 
βασικών λειτουργιών στην Ελληνική 
γλώσσα, ο οποίος θα διευκολύνει τον 
χρήστη στην σύνδεση και χρήση της 
συσκευής. 
 
Η. Α.20. ΡΑ∆ΙΟ CD (µε κασετόφωνο) - (Κωδικός: 20) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
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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. 
 
Η. Α.21. ∆ΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ (Κωδικός: 21) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούν οι συσκευές είναι οι 
ακόλουθες: 
• Οι προς προµήθεια συσκευές 
πρέπει να είναι καινούργιες, στιβαρής 
κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας 
και τεχνικά αξιόπιστες. Επί πλέον, θα 
πρέπει να είναι νέο είδος (µοντέλο) 
και να έχουν κατασκευασθεί τους 
τελευταίους 12 µήνες από την 
δηµοσίευση. 
• Οι συσκευές να είναι 
κατασκευασµένες και να λειτουργούν 
σύµφωνα µε τους 
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κανονισµούς της Ε.Ε να είναι δε 
εφοδιασµένες µε το σήµα CE και να 
επισυναφθούν τα σχετικά 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης για το 
συγκεκριµένο 
µοντέλο. 
• Τάση λειτουργίας 220 Βολτ 50 Hz 
±10%. 
• Ακροδέκτες είσοδοι- έξοδοι HDMI 
x2, VGA, AV-In, S-VIDEO-In, Scart, 
Component (Y, Pb, Pr), . 
• Εύχρηστο menu λειτουργίας και 
TELETEXT, αυτόµατη αναζήτηση και 
χειροκίνητη. 
• Οθόνη τουλάχιστον 32΄΄ (TFT - LCD 
16:9) και κατά µέγιστο 40”. 
• Ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 
1366Χ768 
• Φωτεινότητα τουλάχιστον 500cd/m2 
• Λόγος αντίθεσης τουλάχιστον 
10.000:1 
• Γωνία θέασης >=170°/ 170° 
• Χρόνος απόκρισης <=8ms 
• Συµβατή µε σήµατα υψηλής 
ευκρίνειας 1080i, 720p µέσω θύρας 
HDMI 
• Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα 
επιλογής 50 τουλάχιστον 
προγραµµάτων και 
ρύθµιση όλων των λειτουργιών, µε 
µπαταρίες. 
• Ενσωµατωµένος ψηφιακός 
αποκωδικοποιητής. 
• Ελληνικό µενού (ρυθµίσεων – 
λειτουργίας) 
• 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 βοήθειες για 
ελαφρές βλάβες. Θα παραδίδεται 
γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας µε 
τον προσφερόµενο χρόνο 
ισχύος της. Επί πλέον να διατίθεται, 
µε κάθε συσκευή, οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης και βασικών λειτουργιών 
στην Ελληνική γλώσσα, ο οποίος θα 
διευκολύνει τον χρήστη στην σύνδεση 
και χρήση της συσκευής. 
 
Η. Α.22. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Κωδικός: 22) 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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. 
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• 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. 
 
 
Η. Α.23. ΦΟΡΗΤΟ DISCMAN ME ΡΑ∆ΙΟ (Κωδικός: 23) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα φέρει ακουστικά, τροφοδοτικό, 
οθόνη LCD και κουµπί κλειδώµατος. 
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Θα έχει δυνατότητα αναπαραγωγής 
CD-R, CD-RW, mp3. Θα διαθέτει 
ψηφιακό δέκτη, µε επιλογή 
µονοφωνικού η στερεοφωνικού ήχου 
στα FM. Θα έχει δυνατότητα 
αποθήκευσης τουλάχιστον 30 
προσυντονισµένων σταθµών. Θα 
διαθέτει αντικραδασµική προστασία. 
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις: 136x31x136 
mm (ΠxΥxΒ) 
 
Η. Α.24. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΗΧΟΥ (Κωδικός: 24) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Στερεοφωνικός ήχος, σύνδεση Audio 
Mini-jack (3,5mm), µήκος καλωδίου 3 
m. Απόκριση ακουστικού: 100 Hz - 18 
KHz. 
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Η. Α.25. ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 17” (Κωδικός: 25) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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) 
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Η. Α.26. ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (NETWORK 
STORAGE/HOMESERVER) – (Κωδικός:26) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Συσκευή αποθήκευσης αρχείων για 
χρήση σε τοπικό δίκτυο και κεντρική 
αποθήκευση/φύλαξη αρχείων. Θα 
έχει τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
• Υποστήριξη RAID: Ναι 
• Τύπος RAID: 1 
• Χωρητικότητα: 1 ΤΒ 
• Αριθµός σκληρών δίσκων:1 
• Σύνδεση σκληρών δίσκων: SATA 
• ∆υνατότητα τοποθέτησης δεύτερου 
δίσκου µε mirroring (µε επιπλέον 
κόστος):Ναι 
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• Τύπος σύνδεσης: Ethernet 
• Συµβατότητα µε λειτουργικά: 
Windows, Linux, Mac OS 
• ∆υνατότητα ορισµού ονόµατος 
χρήστη (user name) και κωδικού 
προστασίας(password): Ναι 
 

Η.Β. ΠΑΚΕΤΟ Β (ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ) 

 
Η. Β.1. ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Κωδικός: 27) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
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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. 
 
Η. Β.2. ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (DIGITAL 
VIDEOPROJECTOR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) - 
(Κωδικός: 28) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει δυνατότητα ανάρτησης σε 
επιτοίχια ή βάση οροφής. Η 
φωτεινότητά του θα είναι ≥ 2000 
Lumens και ο λόγος αντί8εσής του ≥ 
500:1. Η πραγµατική ανάλυση 
εικόνας του (native resolution) θα 
είναι ≥ 1024 x 768 True Color. Θα έχει 
λόγο πλευρών εικόνας συµβατό µε 
λόγο πλευρών διαδραστικού πίνακα 
(σε native resolution mode). Θα 
υποστηρίζει τα πρότυπα PAL, PAL-N, 
PAL-M, SECAM. Θα διαθέτει 
ασύρµατο τηλεχειριστήριο ελέγχου 
του βιντεοπροβολέα. Η επικοινωνία 
του πίνακα µε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή θα γίνεται µέσω εισόδου 
VGA (D15). Θα έχει οικονοµική 
λειτουργία (economy mode) για 
µεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής της 
λάµπας. Ο χρόνος ζωής της λυχνίας 
σε οικονοµική λειτουργία θα είναι ≥ 
3000 ώρες. 
Σε περίπτωση αδυναµίας 
ικανοποίησης της παραπάνω 
προδιαγραφής, η τελευταία 
θα καλύπεται µε προσφορά 
πρόσθετης λυχνίας. Θα έχει 
µηχανισµό προστασίας από 
κλοπή (security lock) 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 
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αντίστοιχα του συνοδευτικού 
λογισµικού λειτουργίας του, σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή (π.χ. 
CD, DVD). 
• τα απαραίτητα εξαρτήµατα και 
καλώδια για διασύνδεση, 
εγκατάσταση και λειτουργία του 
βιντεοπροβολέα 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 (εκτός της 
λυχνίας του) και λογισµικού του, που 
θα προσφέρεται από τον 
εισαγωγέα/προµηθευτή του. 
Βάση Στήριξης Βιντεοπροβολέα 
Θα είναι κατάλληλη για ανάρτηση του 
προτεινόµενου βιντεοπροβολέα είτε 
από την οροφή είτε από τον τοίχο και 
θα αντέχει το βάρος του. Σε 
περίπτωση στήριξής από την οροφή 
θα παρέχεται η ρυθµιζόµενη 
απόστασή του από αυτήν για 
τοποθέτηση σε αίθουσες µε 
διαφορετικό ύψος. Θα έχει 
δυνατότητα ρύθµισης της κλίσης και 
της περιστροφής του, για επίτευξη 
σωστής γωνίας προβολής στο 
διαδραστικό πίνακα. Θα φέρει όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα για 
εγκατάσταση βάσης στήριξης 
βιντεοπροβολέα. 
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Λογισµικό 
Το λογισµικό θα έχει τις παρακάτω 
δυνατότητες: 
• ∆ηµιουργία νέας σελίδας, διαγραφή, 
µετακίνηση σελίδας, µετάβαση σε 
επόµενη/προηγούµενη/επιλεγµένη 
σελίδα 
• ∆υνατότητα ενεργοποίησης 
λειτουργίας διπλού-κλικ, δεξιού-κλικ 
ποντικού 
• ∆υνατότητα drag and drop, 
αντιγραφής–αποκοπής–επικόλλησης, 
περιστροφής, 
αλλαγής µεγέθους, διαγραφής, 
οµαδοποίησης αντικειµένων 
• Επιλογή χρώµατος, πάχους, 
στυλ(συνεχόµενη, διακεκοµµένη 
κ.λπ.) γραµµής,επιλογή είδους 
γραφίδας (µολύβι, πινέλο κ.λπ.), 
επιλογή µεγέθους «γόµας». 

 

  



• Συλλογή µε γεωµετρικά σχήµατα, 
επιλογή χρώµατος, εφέ γεµίσµατος 
σχήµατος 
• ∆ηµιουργία πίνακα κειµένου, 
υπέρθεση γραµµών, σχηµάτων κ.λπ. 
σε τρίτες 
εφαρµογές (annotation) 
• Εικονικό πληκτρολόγιο µε 
υποστήριξη ελληνικών (ελληνικοί 
χαρακτήρες σε πλήκτρα όταν γίνεται 
πληκτρολόγηση ελληνικών 
χαρακτήρων), µε διαµόρφωση 
κειµένου που εισάγεται από αυτό 
(γραµµατοσειρά, µέγεθος, χρώµα, 
εφέ κ.λπ.) 
• Αποθήκευση περιεχοµένου 
διαδραστικού πίνακα σε αρχείο 
εικόνας 
• Εισαγωγή δεδοµένων από αρχεία: 
Microsoft Office (.doc, .xls, .ppt), 
Εικόνας,Βίντεο Μεγέθυνση/σµίκρυνση 
περιεχοµένου διαδραστικού πίνακα 
(zoom in –zoom out) 
• Ελληνική διεπαφή χρήστη (ελληνικά 
µενού, µηνύµατα, βοήθεια κ.λπ.) 
• Εγκατάσταση στα λειτουργικά 
συστήµατα MS Windows XP/Vista/7 & 
Linux. 
• Αδεια χρήσης, που θα καλύπτει το 
σύνολο των µαθητών και των 
εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας 
εγκατάστασης και λειτουργίας του. 
• Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(αποσφαλµάτωση, δωρεάν νέες 
εκδόσεις) για 3 έτη από την οριστική 
παραλαβή. 
 

Η.Γ. ΠΑΚΕΤΟ Γ (ΓΡΑΦΕΙΑ Η/Υ) 

 
Η.Γ.1. ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ (Κωδικός: 32) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
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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. 



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

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. 
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Βαφή µεταλλικών επιφανειών 
Όλα τα µεταλλικά στοιχεία του 
γραφείου θα βαφτούν µε 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, µε 
οµοιόµορφο και άριστο φινίρισµα και 
αντοχή στα χαράγµατα. 
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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 

ΝΑΙ   



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. 
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. 
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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. 
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Ψήσιµο 
Μετά την βαφή, τα µεταλλικά µέρη 
µπαίνουν σε φούρνο όπου 
παραµένουν για 
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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. 
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. 
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Η.Γ.2. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (τύπου Π) - (Κωδικός: 33) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
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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. 



 
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). 
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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 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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• 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». 
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 
πλαστικόπροφίλ ABS πάχους 2mm. 
Η µετώπη θα έχει ύψος 400mm. 
Τοποθετείται σε εσοχή150 mm 
περίπου από την έξω πλευρά της 
πινακίδας και το κενό µεταξύ τους θα 
είναι50 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. 
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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. 
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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). 
Βαφή µεταλλικών επιφανειών 
Όλα τα µεταλλικά στοιχεία του 
γραφείου θα βαφτούν µε 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, µε 
οµοιόµορφο και άριστο φινίρισµα και 
αντοχή στα χαράγµατα. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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. 
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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 
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(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. 
 
 
Η.Γ.3. ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ (ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ) - (Κωδικός: 34) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
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-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. 
 
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. 
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Περιγραφή 
1 Κυρίως σώµα 
1.1 Πλαϊνά 
Οι πλαϊνές επιφάνειες της 
αρχειοθήκης θα κατασκευαστούν από 
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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. 
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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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. 
 
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". 
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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. 

ΝΑΙ 

  

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 
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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. 
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. 
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Η.Γ.4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ (Κωδικός: 35) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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: 
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• 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, 
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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. 
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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. 
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3.1.3. Πλάτη 
Η πλάτη θα είναι από µονοκόµµατο 

ΝΑΙ 
  



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. 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
 
Η.Γ.5. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Κωδικός: 36) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
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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 
 
Η.Γ.6. ΧΑΡΤΟΣΤΑΤΗΣ (ΡΟΛΟΘΗΚΗ) - (Κωδικός: 40) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Γ.7. ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ (Κωδικός: 41) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
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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 
 
 
Η.Γ.8. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Κωδικός: 43) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τραπέζι συµβουλίου ενδεικτικών 
διαστάσεων (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 
210 Χ 90 Χ 75 cm. Oι επιφάνειές του 
θα κατασκευάζονται από µοριοσανίδα 
τριών στρώσεων, πάχους 30 mm, για 
την επιφάνεια και τα πλαϊνά, και 22-
25 mm για την τραβέρσα. Οι εν λόγω 
επιφάνειες θα είναι επενδεδυµένες 
αµφίπλευρα µε µελαµίνη 110 gr/m2. 
Περιµετρικά και όπου οι επιφάνειες 
τέµνονται τότε οι γραµµές τοµής 
(σόκορα) που είναι εµφανείς θα 
επενδύονται µε πλαστικό προφίλ ABS 
ιδίας απόχρωσης µε την µελαµίνη, το 
οποίο θα 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. Θα αποτελείται από 
οριζόντια ορθογωνική ή καµπύλη 
επιφάνεια εργασίας, δύο κατακόρυφα 
πλαϊνά και τραβέρσα. Η τραβέρσα θα 
τοποθετείται ανάµεσα στα δύο 
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πλαϊνά στο άνω µέρος τους και στο 
µέσον του βάθους του τραπεζιού και 
θα συνδέεται µε αυτά, έτσι ώστε να 
σχηµατίζεται η βάση, σχήµατος “Η”. Η 
επιφάνεια εργασίας θα τοποθετείται 
επάνω σε αυτή τη βάση. Το κάθε 
πλαϊνό θα φέρει στο κάτω µέρος του 
δύο πλαστικά πέλµατα για τη σωστή 
και ασφαλή στήριξη του γραφείου. 
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). 
 
Η.Γ.9. και Η.Γ.10. ΚΑΝΑΠΕΣ ∆ΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ (Κωδικός: 44) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο σκελετός να αποτελείται από δύο 
πλευρικά "Π" που τα κατακόρυφα 
στοιχεία (πόδια-µπράτσα) να είναι 
κατασκευασµένα από σωλήνα Φ=50 
mm, πάχους 2 mm. Το οριζόντιο 
στοιχείο να είναι κατασκευασµένο 

ΝΑΙ 

  



από χαλυβδοέλασµα 460 Χ 8 mm, 
ηλεκτροσυγκολληµένο στα πόδια µε 
εσωτερικές κολλήσεις. Στο κάτω 
µέρος να τοποθετούνται τάπες για 
σταθερότητα και προστασία του 
δαπέδου. Τα µπράτσα να είναι 
ανατοµικής µορφής και να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
εργονοµίας.Ο σκελετός της έδρας-
στηρίγµατος πλάτης να είναι 
µεταλλικός και να κατασκευάζεται 
από σωλήνες Φ=25 mm, πάχους 2 
mm. Πάνω στο σκελετό να εκχύνεται 
καλουπωτή πολυουρεθάνη πάχους 
12-15 cm, που να ακολουθεί το 
περίγραµµα του σκελετού. Η έδρα-
στήριγµα πλάτης να επενδύεται µε 
ύφασµα ή δερµατίνη. Οι ενδεικτικές 
διαστάσεις θα είναι οι ακόλουθες: 
• ∆ιθέσιος καναπές: 140 Χ 70 Χ 70 
cm 
• Τριθέσιος καναπές: 200 Χ 70 Χ 70 
cm 
 
Η.Γ.11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ (Κωδικός: 45) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι δίφυλλη, µε επάλληλες 
συρόµενες πόρτες. Θα 
κατασκευάζεται από λαµαρίνα 
ψυχρής εξέλασης (DKP), πάχους 0,7 
mm. Οι ενδεικτικές εξωτερικές 
διαστάσεις της (ύψος Χ πλάτος Χ 
βάθος) θα είναι 165 Χ 133 Χ 48 cm. 
Θα φέρει εσωτερικά και στο µέσον 
της σταθερό κατακόρυφο χώρισµα, το 
οποίο διαιρεί τη βιβλιοθήκη σε δύο 
τµήµατα. Σε κάθε τµήµα 
τοποθετούνται 4 κινητά ράφια από το 
ίδιο υλικό, τα οποία στερεώνονται σε 
κατάλληλα διαµορφωµένες εγκοπές 
στα πλαϊνά τοιχώµατα και στο µεσαίο 
χώρισµα της βιβλιοθήκης. 
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Η.Γ.12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΥ (Κωδικός: 47) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
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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. 
Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα 
χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ Ζ3-
5430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-
2009). 
 
Η.Γ.13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΟ∆Ο (Κωδικός: 48) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
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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). 
 
Η.Γ.14. ΠΙΝΑΚΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΥΛΙΝΟΣ (Κωδικός: 49) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η πινακίδα κατασκευάζεται από 
πλακάζ, συνολικού πάχους 19mm. To 
«γέµισµα» (ψυχή) του πλακάζ 
αποτελείται από πηχάκια υγιούς 
συµπαγούς ξυλείας, κολλητών 
µεταξύ τους και µε τις ίνες (νερά) του 
κατ' αντίθετη φορά. Η επένδυση του 
γεµίσµατος (στην εµπρός & πίσω 
επιφάνεια) θα είναι φύλλο από 
καθαρό (χωρίς ρόζους) και υγιές ξύλο 
είτε οκουµέ είτε µαόνι ελάχιστου 
πάχους τριών (3) mm ή κόντρα πλακέ 
οκουµέ, πάχους τουλάχιστον τριών 
(3) mm. Σε όλες τις περιπτώσεις, η 
ποιότητα του πλακάζ και η φυσική 
εµφάνιση του, θα είναι αρίστη, και 
η επιφάνεια του επίπεδη λεία και 
χωρίς ρόζους. Η εν λόγω επιφάνεια 
χρωµατίζεται κατάλληλα. Το πλαίσιο 
αποτελείται από συµπαγές, 
λεπτόβεννο, φυσικό ξύλο κωνοφόρων 
δένδρων, Α΄ ποιότητας, κατά το 
δυνατόν χωρίς ρόζους, και 
χρωµατίζεται κατάλληλα. Τα δύο 
πλάγια κατακόρυφα τεµάχια και το 
άνω οριζόντιο έχουν την αυτή διατοµή 
ενώ το τέταρτο κάτω οριζόντιο έχει 
ειδική διαµόρφωση για να δέχεται τις 
κιµωλίες, τη σκόνη τους και το 
σπόγγο. Τα τρία πρώτα τεµάχια 
τοποθετούνται καρφωτά, µε ακέφαλα 
βελονάκια µήκους 50 mm και 
σποραδική κόλλα, ενώ το τέταρτο 
(κάτω οριζόντιο) τοποθετείται βιδωτό 
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µε γαλβάνιζε «νοβοπανόβιδες», 4x50 
mm ανά 300 mm, φρεζάτες. Τα 
βελονάκια βυθίζονται 
(ζουµπαδιάζονται) ελαφρά στο ξύλο 
και στοκάρονται, µε, αναλόγου 
χρώµατος προς το ξύλο, πλαστικό 
ξηραινόµενο στόκο τύπου Clou. 
Φρέζα στο ξύλο για την εγκάθιση των 
φρεζάτων νοβοπανόβιδων, ανοίγεται 
µε ειδικό φρεζοτρύπανο και στο 
κατάλληλο βάθος, ώστε µετά το 
σφίξιµο της βίδας, το επίπεδο του 
κεφαλιού της να είναι «πρόσωπο» µε 
το γύρω από αυτό ξύλο. Οι συνδέσεις 
των τεµαχίων του πλαισίου είναι 
φαλτσογωνιαστές στις δύο επάνω 
γωνίες, ενώ στις κάτω τα κατακόρυφα 
τεµάχια εδράζονται στο κάτω 
οριζόντιο τµήµα που δέχεται τις 
κιµωλίες. 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 ενδεικτικές διαστάσεις του 
πίνακα (µήκος Χ ύψος) θα είναι 240 Χ 
120 cm. 
 
Η.Γ.15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (Κωδικός: 50) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο πίνακας θα κατασκευάζεται από 
φύλλο τύπου «ινσουλάιτ», επί του 
οποίου θα επικολλάται φύλλο από 
φελλό. 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): 
90 Χ 60 cm. 
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Η.Γ.16. ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ/∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΥΛΙΝO (Κωδικός: 51) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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. 
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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). 
 
Η.Γ.17. ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛΙΝΟ ΚΥΚΛΙΚΟ (Κωδικός: 52) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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) 
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Η.Γ.18. ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛΙΝΟ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ (Κωδικός: 53) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ηµικυκλικό 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). 
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Η.Γ.19. ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ (Κωδικός: 54) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Παραλληλόγραµµο τραπέζι 
µαθητικών δραστηριοτήτων, µε πόδια 
από µασίφ ξύλο (π.χ. οξιά κλπ.) και 
επιφάνεια από λακαρισµένο MDF. 
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Στα πόδια του τραπεζιού θα 
είναι τοποθετηµένα αντιολισθητικά 
πλαστικά πέλµατα. Το τραπέζι θα έχει 
τις ακόλουθες ενδεικτικές διαστάσεις: 
• Μήκος: 120 cm 
• Πλάτος: 60 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). 
 
Η.Γ.20. ΠΑΓΚΑΚΙ (Κωδικός: 56) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Παγκάκι νηπιαγωγείου αποτελούµενα 
από τέσσερα (4) πόδια και την έδρα. 
Τα πόδια θα είναι από µασίφ ξύλο 
(π.χ. οξιά κλπ.) και θα συνδέονται 
σταθερά µε την έδρα, η οποία θα είναι 
κατασκευασµένη από µοριοσανίδα 
τριών στρώσεων, επενδεδυµένη 
στην άνω επιφάνειά της µε λακαριστό 
MDF. Στα πόδια θα είναι 
τοποθετηµένα αντιολισθητικά 
πλαστικά πέλµατα. Το παγκάκι θα 
έχει ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος 
Χ πλάτος Χ ύψος) 120 Χ 30 Χ 29 cm. 
Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα 
χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ Ζ3-
5430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-
2009). 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Γ.21. ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ (ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ) 12 ΘΕΣΕΩΝ (Κωδικός: 57) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
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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). 
 
Η.Γ.22. ΠΑΡΑΒΑΝ (Κωδικός: 58) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ξύλινο διαχωριστικό παραβάν από 
ανθεκτικό ύφασµα, µε ενδεικτικές 
διαστάσεις (µήκος Χ ύψος) 90 Χ 80 
cm. Οι στυλοβάτες του παραβάν θα 
είναι κατάλληλα διαµορφωµένοι, έτσι 
ώστε να µπορούν να συνδεθούν τα 
επί µέρους κοµµάτια µεταξύ τους, σε 
ευθεία γραµµή ή υπό γωνία, µε στόχο 
την οριοθέτηση χώρων παιχνιδιού και 
άλλων δραστηριοτήτων. Όλα τα 
ξύλινα στοιχεία που θα 
χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ Ζ3-
5430/22-4-2009 (ΦΕΚ746Β/22-4-
2009). 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Γ.23. ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ (ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ) - (Κωδικός: 
59) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Γωνία τριών τεµαχίων, τα οποία θα 
είναι κατασκευασµένα από ελαστικό 
υλικό (αφρολέξ) µεγάλης πυκνότητας. 
Τα καλύµµατά τους θα είναι 
κατασκευασµένα από ναϋλόπανα, µε 
βαµβακερή επιφάνεια και εσωτερικά 
επενδεδυµένα µε πλαστικό για 
αδιαβροχοποίηση και µεγαλύτερη 
αντοχή, και θα διαθέτουν φερµουάρ 
ασφαλείας. Τα δύο τεµάχια θα 
εδράζονται το ένα επί του άλλου και 
θα αποτελούν τη βάση του 
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καθίσµατος και το τρίτο θα αποτελεί 
την πλάτη του. Το διαµορφούµενο 
κάθισµα θα έχει ενδεικτικές 
διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος 
πλάτης) 150Χ55Χ26 cm. Τα 
παραπάνω τεµάχια, τοποθετούµενα 
το ένα δίπλα στο άλλο επί του 
δαπέδου θα δηµιουργούν στρώµα 
χαλάρωσης ενδεικτικών διαστάσεων 
(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 
150Χ136Χ13 cm. 
 
Η.Γ.24. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ (Κωδικός: 60) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Γωνιακός καναπές, που θα είναι 
κατασκευασµένος από ελαστικό υλικό 
(αφρολέξ) µεγάλης πυκνότητας και 
κάλυµµα από ύφασµα, µε ενδεικτικές 
διαστάσεις 110 Χ 110 Χ 40 Χ 45cm 
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Η.Γ.25. ΠΟΥΦ (Κωδικός: 61) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Πουφ τετράγωνο, που θα είναι 
κατασκευασµένο από ελαστικό υλικό 
(αφρολέξ) µεγάλης πυκνότητας και 
κάλυµµα από ύφασµα, µε ενδεικτικές 
διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 
40 Χ 40 Χ 25 cm. 
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Η.Γ.26. ΜΑΞΙΛΑΡΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ (Κωδικός: 62) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι κατασκευασµένη από 
αφρώδες ελαστικό υλικό (αφρολέξ) 
µεγάλης πυκνότητας. Το κάλυµµα της 
θα είναι από ύφασµα βαµβακερής 
υφής, εσωτερικά επενδεδυµένο µε 
πλαστικό για αδιαβροχοποίηση, και 
θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται 
εύκολα και να πλένεται. Το σχήµα της 
θα είναι τετράγωνο, µε ενδεικτικές 
διαστάσεις 60 Χ 60 cm. 
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Η.Γ.27. ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (Κωδικός: 63) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

∆ιαχωριστικό – φράχτης για την 
οριοθέτηση/περίφραξη χώρων 
δραστηριοτήτων. Θα αποτελείται από 
επί µέρους τεµάχια από ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό και τις κατάλληλες 
συνδέσεις τους. Το κάθε τεµάχιο θα 
έχει ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ 
ύψος) 110 Χ 60 cm. 
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Η.Γ.28. ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (Κωδικός: 64) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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). 
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Η.Γ.29. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ) - (Κωδικός: 67) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι καλόγεροι πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 
• ∆ιαστάσεις: Ύψος 1.700 χιλ. και 
διάµετρος βάσης 400 χιλ. 
• Η βάση στήριξης θα είναι από 
πολυαµίδιο, κατάλληλα 
διαµορφωµένη σε κώνο, µε υποδοχή 
(λούκι), για τη συγκράτηση του νερού 
από τις οµπρέλες που τοποθετούνται 
στην οµπρελοθήκη. Εσωτερικά να 
έχει επαρκές βάρος για να 
διασφαλίζει την ευστάθεια της όλης 
κατασκευής. 
• Το κυρίως σώµα θα είναι από 
µεταλλική σωλήνα κυκλικής διατοµής, 
ύψους 1.670 χιλ. βαµµένη µε βαφή 
φούρνου. 
• Θα φέρει κατάλληλο µηχανισµό, που 
επιτρέπει την µεταβολή ύψους και την 
περιστροφή, όπου τοποθετούνται τα 
µπράτσα στήριξης των ρούχων και 
οµπρελών. 
• Τα µεταλλικά µέρη πριν τη βαφή δεν 
θα έχουν σκόνες ή ρινίσµατα και θα 
έχουν υποστεί επεξεργασία 
απολυµάνσεως, αποσκωριάσεως και 
φωσφατώσεως. 
• Όλα τα µεταλλικά και πλαστικά µέρη 
θα είναι σε µαύρο χρώµα. 
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Η.Γ.30. ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ (Κωδικός: 68) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μονό κρεβάτι ύπνου από 
λακαρισµένο µασίφ ξύλο (π.χ. οξιά, 
πεύκο, σουηδική ξυλεία κλπ.), 
ενδεικτικών διαστάσεων (µήκος Χ 
πλάτος) 109 Χ 207 cm. Όλα τα ξύλινα 
στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα 
πρέπει να συµµορφώνονται µε 
την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 
746Β/22-4-2009). Το στρώµα του 
κρεβατιού θα είναι ορθοπεδικό, 
µέτριας σκληρότητας. Περιµετρικά θα 
έχει τοιχώµατα από ενισχυµένο 
αφρώδες υλικό που θα εξασφαλίζουν 
πρόσθετη ενίσχυση, οµοιόµορφη 
στήριξη και αυξηµένη αντοχή, καθώς 
και βελτίωση της µορφοποίησης του 
στρώµατος. Θα έχει ελατήρια τύπου 
bonell (116 ανά m2) για τη διατήρηση 
της σπονδυλικής στήλης σε οριζόντια 
θέση. Το υλικό πληρώσεως θα είναι 
βιολογικό βαµβάκι και η κάλυψη από 
ύφασµα ζακάρ. Θα συνοδεύεται από 
γραπτή εγγύηση 5 ετών. 
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Η.Γ.31. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΗ (Κωδικός: 71) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κρεµάστρα ξύλινη που τοποθετείται 
εύκολα στον τοίχο, 18 θέσεων, µε 
ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ ύψος) 
100 Χ 24 cm. 
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Η.Γ.32. ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (Κωδικός: 72) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κουτί αποθήκευσης από ανθεκτικό 
πλαστικό για αποθήκευση παιχνιδιών 
κλπ., µε καπάκι και λαβές ασφάλισης, 
ενδεικτικών διαστάσεων (µήκος Χ 
πλάτος Χ ύψος) 45 Χ 35 Χ 35 cm. 
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Η.Γ.33. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ/ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Κωδικός: 73) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Πίνακας οργάνωσης εργασιών, από 
αδιάβροχο πλαστικό, ο οποίος 
κρεµιέται στον τοίχο και έχει 27 θήκες 
µεγέθους Α4. Κάθε θήκη έχει διαφανή 
θέση για ετικέτα ονόµατος ή 
κατηγορίας. Οι ενδεικτικές διαστάσεις 
του πίνακα (µήκος Χ ύψος) είναι 75 
Χ 120 cm. 
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Η.Γ.34. ΒΑΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (Κωδικός: 74) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ξύλινη βάση για την τοποθέτηση 
µεγάλων και µικρών καρτών και την 
υποβοήθηση της διδασκαλίας, 
παρατήρησης, ταξινόµησης και 
σειροθέτησης καρτών αλληλουχίας. 
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Η.Γ.35. ΘΗΚΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Κωδικός: 75) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θήκη µουσικών οργάνων από 
αδιάβροχο πλαστικό, µε υποδοχές για 
ανάρτηση στον τοίχο. Θα έχει 
τουλάχιστον 14 τσέπες (θήκες) 
κατάλληλα σχεδιασµένες για µουσικά 
όργανα και ενδεικτικές διαστάσεις 
(µήκος Χ ύψος) 63 Χ 86 cm. 
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Η.Γ.36. ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΘΡΑΝΙΟ ΓΙΑ Η/Υ (Κωδικός: 76) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το γραφείο θα είναι λυόµενο για 
εύκολη µεταφορά και παράδοση. Η 
συναρµολόγηση θα είναι απλή, θα 
εξασφαλίζει όµως ιδιαίτερα µεγάλη 
σταθερότητα και αντοχή. Το γραφείο 
θα είναι ξύλινο και όλα τα τµήµατά 
του (επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά 
κλπ.) θα είναι κατασκευασµένα από 
µοριοσανίδα, µε αµφίπλευρη 
επικάλυψη µελαµίνης. Όλα τα ξύλινα 
στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν θα 
πρέπει να συµµορφώνονται µε την 
ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 
746Β/22-4-2009). Ειδικότερα, πρέπει: 
• Για τη µοριοσανίδα, το µέγιστο όριο 
εκποµπής φορµαλδεΰδης να είναι 
τάξεως Ε1 σύµφωνα µε τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). Επίσης η 
µοριοσανίδα να είναι τύπου Ρ2, βάσει 
του ΕΝ 312:2003, όπως αυτό ισχύει 
• 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. 
• Οι χρησιµοποιούµενες κόλλες να 
µην είναι τοξικές Το γραφείο θα 
διαθέτει ειδικό συρτάρι για το 
πληκτρολόγιο του Η/Υ, βάση για 
τοποθέτηση εκτυπωτή, καθώς και 
κατάλληλα διαµορφωµένη θέση για 
την τοποθέτηση του κουτιού του 
υπολογιστή. Θα διαθέτει τη 
δυνατότητα να είναι τροχήλατο µε την 
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τοποθέτηση τεσσάρων (4) δίδυµων 
τροχών ασφαλείας από πολυαµίδιο 
που θα κουµπώνουν στις κάτω ακµές 
των πλαϊνών του γραφείου. Όλοι οι 
τροχοί να καλύπτονται µε ειδική 
καλύπτρα από ενισχυµένο 
πολυαµίδιο. Οι διαστάσεις του 
γραφείου θα είναι (µήκος Χ πλάτος Χ 
ύψος) 90 Χ 60 Χ 73 cm.  
 
Η.Γ.37. ΠΑΓΚΟΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (Κωδικός: 78) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Πάγκος (τραπέζι) χειροτεχνίας 
διαστάσεων (µήκος Χ πλάτος) 2 Χ 1 
m, ρυθµιζόµενου ύψους, µε µεταλλικό 
σκελετό και ξύλινη επιφάνεια 
εργασίας. 
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Η.∆.ΠΑΚΕΤΟ ∆(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) 
 
 
Η.∆.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (Κωδικός: 81) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι επιτραπέζια συσκευή, 
κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση. 
Θα έχει δυνατότητα να λειτουργήσει 
µε συνεχή και παλµική εκποµπή. 
Στην παλµική εκποµπή θα υπάρχουν 
τρεις επιλογές: 25% - 50 και 75%. Θα 
λειτουργεί σε µια συχνότητα 1 ΜΗz µε 
δυο διαφορετικές κεφαλές εκποµπής, 
οι οποίες θα είναι υδροστεγείς και 
ηλεκτρικά ασφαλείς για θεραπεία 
µέσα στο νερό. Η µέγιστη ισχύς και 
στην συνεχή και στην παλµική 
εκποµπή θα είναι 3 W/cm2 .Θα 
διαθέτει πλήκτρα αφής και οθόνη 
υγρού κρυστάλλου όπου θα φαίνονται 
η ένταση και ο χρόνος θεραπείας. Θα 
φέρει φωτεινή ένδειξη εκποµπής και 
ηχητικό σήµα, που θα ειδοποιεί για το 
τέλος του χρόνου της θεραπείας. Θα 
είναι σύγχρονης τεχνολογίας και θα 
πληρεί τους διεθνείς κανόνες 
ασφαλείας 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΧΝΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (Κωδικός: 82) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι επιτραπέζια συσκευή, 
κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση, 
τελευταίας τεχνολογίας. Θα διαθέτει 
touch panel (οθόνη αφής) και θα είναι 

ΝΑΙ 

  



εύκολη στη χρήση. Θα διαθέτει δύο 
ανεξάρτητα κανάλια θεραπείας στα 
οποία θα υπάρχει η δυνατότητα 
διακοπής της θεραπείας στο καθένα 
ξεχωριστά. Θα διαθέτει τουλάχιστον 
εβδοµήντα (70) κενές θέσεις µνήµης 
για την αποθήκευση προγραµµάτων. 
Θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης 
µε συσκευή αναρρόφησης, καθώς και 
µε συσκευή υπερήχων για 
συνδιασµένη θεραπεία. Θα διαθέτει 
πολλές µορφές ρευµάτων όπως: 
• ∆ιασταυρούµενα 2πολικής και 
4πολικής 
• ΕΜS 
• Ρώσικα 
• ΤΕΝS 
• Ηι-νοΙtage 
• Μικρορεύµατα 
• Συνεχές γαλβανικό (DC). 
Θα διαθέτει πιστοποιητικό CE και θα 
πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές. 
 
Η.∆.3. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
ΜΕ ΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟ ΜΕ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (Κωδικός: 83) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι τροχήλατη, νοσοκοµειακού 
τύπου, µε σύστηµα πέδησης για 
καλύτερη σταθεροποίηση. Θα είναι 
τελευταίας τεχνολογίας, θα διαθέτει 
οθόνη υγρών κρυστάλλων και οι 
παράµετροί της θα ρυθµίζονται 
ψηφιακά. Θα διαθέτει δύο εξόδους 
ανεξάρτητες µεταξύ τους µε 
δυνατότητα θεραπείας σε δύο 
διαφορετικούς ασθενείς. Η συχνότητα 
λειτουργίας της θα είναι 27,12 mHz. 
Η συσκευή θα λειτουργεί µε παλµική 
εκποµπή και εύρος παλµού από 65 - 
400 µsec τουλάχιστον και συχνότητα 
από 25 – 1215 Hz για το κανάλι 1 και 
25 – 800 Hz για το κανάλι 2 
τουλάχιστον. Θα συνοδεύεται από 
ένα πολύσπαστο βραχίονα και 
µονοπολικό ηλεκτρόδιο. H συσκευή 
θα διαθέτει έτοιµα προγράµµατα και 
κενές θέσεις µνήµης για αποθήκευση 
προγραµµάτων από τον χρήστη. 
Θα διαθέτει µέγιστη ισχύ 200 W. 
Θα διαθέτει ψηφιακό χρονόµετρο 0-
60 λεπτών και ηχητικό σήµα µετά το 
πέρας της θεραπείας. Θα πληρεί όλες 
τις διεθνείς προδιαγραφές. 

ΝΑΙ 

  

 



Η.∆.4. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ (Κωδικός: 85) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι τροχήλατη, θα έχει διακόπτη 
επιλογής λειτουργίας IR, θα φέρει 
χρονόµετρο 60min τουλάχιστον, θα 
έχει ισχύ 400W στην IR. Θα έχει την 
δυνατότητα να ρυθµίζεται η 
απόσταση από τον ασθενή, θα 
διαθέτει προστατευτική σχάρα για την 
αποφυγή επαφής µε τις λυχνίες, θα 
µπορεί να αλλάζει γωνίες για εύκολη 
τοποθέτηση. Θα λειτουργεί µε τάση 
220V-50Hz 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ (Κωδικός: 88) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι τροχήλατο, νοσοκοµειακού 
τύπου, θα έχει µεταλλικό ανοξείδωτο 
σκελετό, θα διαθέτει 2 ράφια 
κατασκευασµένα από ανθεκτική 
µελαµίνη, συρτάρι και µεταλλικό 
καλαθάκι στο κάτω µέρος. Θα έχει 
φρένο στους εµπρός τροχούς. Θα 
έχει διαστάσεις:82 Χ 52 Χ 40 
cm. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.6. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ (Κωδικός: 89) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα διαθέτει µαξιλάρι από αφρό 
πολυαιθέρα και κάλυµµα από 
δερµατίνη πολυουρεθάνης στο 
χρώµα του κρεβατιού θεραπείας. Θα 
έχει ρυθµιζόµενο ύψος 49-69 cm 
µέσω πνευµατικού ελατηρίου. Η βάση 
θα διαθέτει 5 ακτίνες για καλύτερη 
σταθεροποίηση. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.7. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ (Κωδικός: 90) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι τροχήλατος, µε άθραυστο 
τζάµι. Το πλαίσιο θα είναι µεταλλικής 
κατασκευής, βαµµένο µε 
ηλεκτροστατική βαφή ή χρωµέ. 
Ενδεικτικές διαστάσεις: 2X1m (ΥΧΠ). 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.8. ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (Κωδικός: 91) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Στρώµα γυµναστικής µε ενισχυµένες 
γωνίες. ∆ιαστάσεις 200cm 
x100cmx7cm. Θα φέρει κάλυµµα 
άριστης ποιότητας από 
αντιολισθητικό υλικό µε φερµουάρ και 
λαβές. Στο εσωτερικό του θα έχει 
ελαφρύ αλλά πολύ σφιχτό και 

ΝΑΙ 

  



ανθεκτικό σφουγγάρι. 
 
Η.∆.9. ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ (Κωδικός: 92) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι ξύλινο, θα διαθέτει 14 
µπάρες στρογγυλεµένες µε απόσταση 
περίπου 15cm µεταξύ τους και µία 
προτεταµένη µε απόσταση 15 cm 
περίπου. Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις: 250 
cm ύψος και 90 cm πλάτος . Θα έχει 
ειδική σανίδα για κοιλιακές ασκήσεις 
και θα περιλαµβάνει 4 µεταλλικά 
στηρίγµατα τοίχου. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.10. STEP IΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Κωδικός: 93) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

∆ιαστάσεις : Μήκος 35cm, πλάτος 
35cm., υψος 7cm. Θα φέρει ειδική 
βαλβίδα που επιτρέπει τη ροή αέρα 
έτσι ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση 
καρδιαγγειακών ασκήσεων η 
ασκήσεων συντονισµού και 
ισορροπίας 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.11. και Η.∆.12. ΚΑΙ Η.∆.13. ΜΠΑΛΕΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Κωδικός: 94) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχουν µεγέθη Φ40, 55, 85cm. Θα 
είναι κατασκευασµένες από ειδικό 
ελαστικό υλικό, εξαιρετικά ανθεκτικό 
σε ταχύτητα, τρύπηµα, σκάσιµο. Θα 
συνοδεύονται µε την αντίστοιχη 
τρόµπα. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.14. και Η.∆.15. και Η.∆.16. ΡΟΛΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Κωδικός: 95) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχουν διαστάσεις : µήκος 61, 91 
και 122 cm, και διαµέτρους, 
αντίστοιχα 20, 30 και 40cm. Θα είναι 
σταθερά, µε σκληρό εσωτερικό 
πυρήνα, θα φέρουν µαλακή µη τοξική 
επένδυση και θα έχουν υποδοχή για 
κρεµάστρα 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.17. ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Κωδικός: 96) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι µεταλλικής κατασκευής, 
επιχρωµιωµένο, θα έχει επένδυση 
δερµατίνης, ανθεκτική σε χηµικά και 
καθαρτικά. Το προσκέφαλο θα 
µπορεί να ανυψωθεί µέχρι 90º 
περίπου. Η ρύθµιση του 
προσκέφαλου θα γίνεται µηχανικά και 

ΝΑΙ 

  



από τις δύο πλευρές. Θα διαθέτει 
υποδοχή για την τοποθέτηση ρολού 
χαρτιού. Στα τρία πόδια θα υπάρχουν 
πλαστικές σκληρές τάπες, ενώ στο 
ένα πόδι θα υπάρχει ρυθµιστής, σε 
περίπτωση που το δάπεδο έχει κλίση. 
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις: 180 X 60 X 
70 cm 
 
Η.∆.18. ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ (Κωδικός: 97) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει µήκος 50cm και ύψος 7.5 cm. 
Θα φέρει κάλυµµα από δερµατίνη 
(PVC). Θα έχει σκληρό πυρήνα, 
γέµισµα από πολυαιθερικό αφρό και 
θα είναι µέσης σκληρότητας. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.19. ΜΙΣΟ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ (Κωδικός: 98) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει επίπεδη κάτω πλευρά και 
διαστάσεις : µήκος 50 cm, ύψος7,5 
cm. Θα φέρει κάλυµµα, από 
δερµατίνη (PVC). Θα έχει σκληρό 
πυρήνα και γέµισµα από 
πολυαιθερικό αφρό, µέσης 
σκληρότητας. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.20. ΚΡΕΒΑΤΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ BOBATH (Κωδικός: 99) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι σταθερής κατασκευής, 
κατάλληλο για νοσοκοµειακή χρήση. 
Ο σκελετός του θα είναι µεταλλικός. 
Θα είναι τροχήλατο για εύκολη 
µετακίνηση και θα διαθέτει σύστηµα 
σταθεροποίησης (φρένο). Θα έχει 
ηλεκτρικό σύστηµα ανύψωσης µε 
ποδοδιακόπτη µε το ύψος του να 
είναι από 43 - 95cm. Θα έχει 
διαστάσεις 120 Χ202 cm τουλάχιστον. 
Η επιφάνειά του θα είναι ενιαία από 
δερµατίνη και το εσωτερικό του θα 
αποτελείται από λεπτό στρώµα 
αφρώδους υλικού. Θα έχει 
ρυθµιζόµενα πόδια για προσαρµογή 
και µεγαλύτερη σταθερότητα σε 
κεκλιµένο δάπεδο. Η µέγιστη 
δυνατότητα ανύψωσης θα είναι 150 
kg. Θα πληρεί τους διεθνείς κανόνες 
ασφαλείας και θα φέρει σήµανση CE. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.21. ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ∆ΑΚΤΥΛΟΥ (Κωδικός: 100) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η συσκευή και ο αισθητήρας θα είναι 
ενσωµατωµένα. Το βάρος της 

ΝΑΙ 
  



συσκευής δεν θα ξεπερνάει τα 
60gr,µαζί µε τις µπαταρίες. Θα είναι 
µικρών διαστάσεων, ενδεικτικά 
60mm(πλάτος) x 34mm(ύψος)x 
30mm (βάθος). Θα λειτουργεί µε ΑΑ 
αλκαλικές µπαταρίες που θα 
επαρκούν για συνεχή λειτουργία έως 
και 24 ώρες. H κατάσταση φόρτισης 
των µπαταριών θα εµφανίζεται επί 
της οθόνης και σε περίπτωση 
αποφόρτισης ο χειριστής θα 
ειδοποιείται µε οπτικό και ακουστικό 
σήµα. Θα διαθέτει LED οθόνη στην 
οποία θα απεικονίζονται: 
• Η ψηφιακή τιµή κορεσµού οξυγόνου 
(%) 
• Η ψηφιακή τιµή παλµού 
• Η κυµατοµορφή κορεσµού 
οξυγόνου, ενώ θα υπάρχει 
δυνατότητα αλλαγής 
κατεύθυνσης της κυµατοµορφής επί 
της οθόνης. Η συσκευή θα σβήνει 
αυτόµατα µόνη της, σε περίπου 8 
sec, στην περίπτωση που δεν 
αντιλαµβάνεται δάκτυλο. Οι τιµές 
µετρήσεων θα παραµένουν σταθερές 
και δεν θα επηρεάζονται από τις 
διαφορετικές συνθήκες φωτισµού. 
Η οξυµετρία θα διαθέτει εύρος 
µέτρησης: 0- 100% και ακρίβεια: +/-
2% (70%-100%) Ο καρδιακός παλµός 
θα έχει εύρος µέτρησης: 25- 250 bpm, 
ακρίβεια: +/-1% και ανάλυση: 
1bpm. Η συσκευή θα πληροί τα 
standards IEC60601-1:1998, ISO 
9919:2005, IEC60601-2, και 
προστασία: συσκευή εσωτερικής 
ισχύος και βαθµό προστασίας: τύπος 
BF. Θα λειτουργεί σε θερµοκρασία 
από 0οC έως +40°C και σε υγρασία 
από 0% έως 85%. Θα δοθεί εγγύηση 
ενός (1) έτους. 
 
 
Η.∆.22. ΣΦΗΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κωδικός: 101) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

∆ιαστάσεις : Κλίση 30 cm . Βάση: 61 
cm Χ 71 cm .Θα είναι σταθερή µε 
σκληρό εσωτερικό πυρήνα, θα φέρει 
µαλακή µη τοξική επένδυση και 
δύο ιµάντες υποστήριξης 

ΝΑΙ 

  

 
 
 



Η.∆.23. ΣΚΑΛΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Κωδικός: 102) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι βαριάς στέρεας κατασκευής 
µε µεταλλικό σκελετό. Όλες οι 
επίπεδες επιφάνειες θα είναι από 
ξύλο µε αντιολισθητική επένδυση. Θα 
έχει τρία (3) σκαλιά για την άνοδο και 
την κάθοδο αντίστοιχα, πλάτους 
15cm και ένα (1) πλατύσκαλο 
πλάτους 30cm. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.24. ΣΚΑΜΠΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΛΑΣ (Κωδικός: 103) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι περιστρεφόµενο µε σέλλα, 
εργονοµικά σχεδιασµένο, 
ρυθµιζόµενο σε ύψος, µε µπουκάλα 
αερίου, µεταξύ 60 και 84 cm και θα 
έχει πεντάκτινη βάση από 
πολυαµίδιο, στα κάτω άκρα της 
οποίας θα προσαρµόζονται δίδυµοι 
τροχοί ασφαλείας από πολυαµίδιο. 
Όλοι οι τροχοί θα καλύπτονται µε 
ειδική καλύπτρα από ενισχυµένο 
πολυαµίδιο. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.25. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Κωδικός: 104) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι κατασκευασµένο από 
αλουµίνιο. Θα είναι κατάλληλο για 
µασάζ, σιάτσου, βελονισµό κλπ. Θα 
διαθέτει µαξιλάρι στήριξης κεφαλής, 
µε δυνατότητα µεταβολής κλίσης, 
ρυθµιζόµενα στηρίγµατα χεριών και 
στήριγµα στήθους. Θα έχει ειδικά 
εργονοµικά σχεδιασµένο µαξιλάρι 
καθίσµατος, το οποίο θα µπορεί να 
ρυθµιστεί σε 6 διαφορετικά ύψη, 
ανάλογα µε τις ανάγκες του ασθενή. 
Θα είναι απόλυτα ασφαλές και θα 
φέρει πώµατα-φρένα και καλώδιο 
ασφαλείας από ατσάλι. Θα διαθέτει 
ιµάντες για µεταφορά του στον ώµο. 
Οι ενδεικτικές διαστάσεις του θα είναι 
(συνολικό ύψος): 90-110 cm 

ΝΑΙ 

  

 
Η.∆.26. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (Κωδικός: 105) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι κατάλληλο για θεραπεία από 
πόνους στους µύες και την 
σπονδυλική στήλη. Θα βελτιώνει τη 
κυκλοφορία του αίµατος και θα 
µειώνει την καταπόνηση της καρδιάς. 
Ο σκελετός του θα είναι από 
αλουµίνιο. Θα περιέχει CD µε οδηγίες 

ΝΑΙ 

  



χρήσης. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του 
θα είναι (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 
140 Χ 40 Χ 77 cm 
 
 
 
Η.Ε.ΠΑΚΕΤΟ Ε(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ 
ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 
 
Η.Ε.1. ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΜΙΝΙ (Κωδικός: 107) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ταµπλό 90 x 60 cm και 
στεφάνι 9 mm από µαύρο συµπαγές 
ατσάλι. Θα έχει δίχτυ κατάλληλο για 
όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο στύλος 
της θα είναι ατσάλινος και θα 
αποτελείται από τρία τµήµατα. Θα 
έχει πτυσσόµενη βάση πίνακα, 
δυνατότητα ρύθµισης ύψους από 
200-260cm. Θα έχει βάση βινυλίου, 
που θα γεµίζεται µε νερό ή άµµο και 
ρόδες για τη µεταφορά της. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.2. ∆ΙΧΤΥ ΜΠΑΣΚΕΤ (Κωδικός: 108) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι από νάιλον 4mm, µε 12 
θηλειές τρίχρωµο, µε UV προστασία. 

ΝΑΙ 
  

 
Η.Ε.3. ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 5 (Κωδικός: 109) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι από ανθεκτικό λάστιχο Νο 5. ΝΑΙ   

 
Η.Ε.4. ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Νο 7 (Κωδικός: 110) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι µεγέθους 7, κατασκευασµένη 
από υλικό PU, για εσωτερικούς και 
για εξωτερικούς χώρους. 

ΝΑΙ 
  

 
Η.Ε.5. ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ (Κωδικός: 113) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει επιφάνεια µοριοσανίδας 19 
mm και θα είναι αναδιπλούµενο. Θα 
φέρει σταθερό φιλέ, που δεν θα 
χρειάζεται να βγει για να διπλώσει το 
τραπέζι, µε δυνατότητα ρύθµισης του 
ύψους. Θα έχει ρόδες µεταφοράς. 
∆ιαστάσεις: 274 x 152,5 x 76cm 
(Επίσηµη ∆ιεθνής ∆ιάσταση) 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.6. ΡΑΚΕΤΑ ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ (Κωδικός: 114) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι κατηγορίας Α για σχολεία, ΝΑΙ   



χώρους αναψυχής και ερασιτεχνική 
χρήση. Θα είναι κατασκευασµένη απο 
κοντραπλακέ, µε επιφάνεια απο 
λάστιχο πάνω σε σπογγώδες υλικό 
πάχους 1,5 mm, και θα έχει κοίλη 
ανατοµική λαβή. Θα είναι 
εγκεκριµένο απο την ITTF. 
 
Η.Ε.7. MΠΑΛΑΚΙ ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ (Κωδικός: 115) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι εγκεκριµένο απο την ITTF, 
διαµέτρου Φ40mm. 

ΝΑΙ 
  

 
Η.Ε.8. ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κωδικός: 116) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει σύστηµα αντίστασης 
µαγνητικό, µε 1-8 επίπεδα αντίστασης 
ρυθµιζόµενα ηλεκτρονικά, ροδάκια 
µετακίνησης, αφρώδες ρυθµιζόµενο 
κάθισµα εµπρός-πίσω. Θα έχει οθόνη 
µε τις παρακάτω ενδείξεις: µέτρησης 
χρόνου, απόστασης, ταχύτητας, 
θερµίδων, καρδιακών παλµών. Θα 
έχει σύστηµα µέτρησης των 
καρδιακών παλµών τύπου αφής 
(HRC). Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις : 95 x 
55 x 135 (MxΠxΥ) cm 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.9. ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΚΑΘΙΣΤΗ (Κωδικός: 117) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα φέρει οριζόντιο δοκό αλουµινίου 
για οµαλή κίνηση και θα έχει 
µαγνητικό σύστηµα αντίστασης. Θα 
διαθέτει οθόνη µε τις παρακάτω 
ενδείξεις: µετρητή επαναλήψεων, 
χρόνου, καρδιακών παλµών, 
απόστασης, θερµίδων, 
επαναλήψεων/λεπτό, σύνολα. 
Θα έχει 8 επίπεδα αντίστασης, 
χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά 
ρυθµιζόµενα. Θα έχει αυξοµειούµενες 
αποστάσεις των λαβών για ποικιλία 
στην άσκηση και θα έχει ειδικές 
«κόντρες» στα πόδια για καλύτερη 
αποµόνωση της άσκησης. Θα έχει 
µαλακό κάθισµα και εύκαµπτες θέσεις 
ποδιών. Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις: 210 
Χ 55 Χ 80 cm 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.10. ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ (Κωδικός: 119) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει βάρος αδρανείας τροχού 20 
kg. Θα έχει 16 ηλεκτροµαγνητικά 
επίπεδα αντίστασης, ρυθµιζόµενα 

ΝΑΙ 
  



ηλεκτρονικά. Θα διαθέτει οθόνη µε τις 
παρακάτω ενδείξεις: ταχύτητας, 
απόστασης, χρόνου άσκησης, 
θερµίδων, καρδιακών παλµών και 
περιστροφές πεντάλ RPM. Θα έχει 
ρυθµιζόµενα αντιολισθητικά πέλµατα, 
ρύθµιση οριζοντίωσης και ροδάκια 
µετακίνησης. Θα έχει σύστηµα 
µέτρησης των καρδιακών παλµών 
τύπου αφής (HRC). Το µέγιστο βάρος 
ασκουµένου θα είναι 120 kg. 
∆ιαστάσεις: 125 x 60 x 165 (ΜxΠxΥ) 
cm 
 
 
Η.Ε.11. ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ∆ΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Κωδικός: 124) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το τραµπολίνο θα έχει διαστάσεις 
365cm, µε σκελετό 38x1.5mm x6τµ, 
πόδια 38x1.5mm ύψος 76cm, 
ελατήρια 48τµ. Θα έχει γέµιση EPE 
FOAM 22mm και κάλυµµα µε φύλλο 
PE. Τα ελατήρια θα έχουν πάχος 
3,2mm, αντοχή 41Newton και µήκος 
178mm. Θα έχουν διάµετρο 25,5mm 
& φ 3,65mm & 45/42/38x1.5mm x 8τµ 
& 38x1.5mm x4τµχ ύψος 89cm. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.12. και Η.Ε.13.ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Κωδικός: 125) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι εσωτερικό χώρου, κυκλικής 
διατοµής, θα έχει ανοξείδωτο σκελετό 
και µεγάλη αντοχή. Η επιφάνειά του 
θα είναι από ελαστικό ύφασµα, 
κατάλληλο για ασκήσεις αναπήδησης 
και ισορροπίας και περιµετρικά θα 
φέρει αφρώδες υλικό. 
• Νηπίων µε διαστάσεις: 102cm 
(διάµετρος), 23cm (ύψος) 
• ∆ηµοτικού µε διαστάσεις: 135cm 
(διάµετρος), 23cm (ύψος) 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.14. ΜΠΑΛΛΑ ΒΟΛΛΕΥ (Κωδικός: 130) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μπάλα βόλλεϋ από συνθετικό πολύ 
µαλακό υλικό, µε ραφές στις ενώσεις. 
Θα έχει επίσηµες (official) διαστάσεις 
και βάρος 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.15. ΜΠΑΛΛΑ ΒΟΛΛΕΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5 (Κωδικός: 131) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι από συνθετικό πολύ µαλακό 
υλικό,για να µην επιβαρύνει τους 
καρπούς των χεριών, µεγέθους 5, 

ΝΑΙ 
  



παιδικό. 
 
Η.Ε.16. ΚΟΡ∆ΕΛΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ (Κωδικός: 132) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι σατέν κορδέλα, µήκους 6m, 
πλάτους 5cm σε µπακέτα πλαστική 
60cm. 

ΝΑΙ 
  

 
Η.Ε.17. ΚΟΡΙΝΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ (Κωδικός: 133) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι πλαστική, βάρους 160g, 
ύψους 45cm. 

ΝΑΙ 
  

 
Η.Ε.18. ΜΠΑΛΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ (Κωδικός: 134) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι ελαστική, διαµέτρου 16 cm - 
19 cm, βάρους 210 - 220 gr. 

ΝΑΙ 
  

 
Η.Ε.19. και Η.Ε.20. και Η.Ε.21. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ (Κωδικός: 135) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι 3 διαστάσεων διαµέτρου 60, 
70 και 80 cm. 

ΝΑΙ 
  

 
Η.Ε.22. ΣΧΟΙΝΑΚΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ (Κωδικός: 136) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι µήκους 3 m, από πλεγµένο 
πολυπροπυλένιο 10 mm, διαφόρων 
χρωµάτων (κίτρινο, κόκκινο, µπλε, 
πράσινο) και θα έχουν πιστοποίηση 
F.I.G. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.23. και Η.Ε.24. ΚΩΝΟΙ ΣΤΙΒΟΥ (Κωδικός: 140) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι πλαστικοί 30 ή 50 cm. ΝΑΙ   

 
Η.Ε.25. ∆ΙΣΚΟΣ ΡΙΨΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ (Κωδικός: 142) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι από καουτσούκ 1 kg. ΝΑΙ   

 
Η.Ε.26. ΣΚΥΤΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (Κωδικός: 143) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σετ 6 τεµαχίων. Θα είναι πλαστικές 
30cm, σε διάφορους χρωµατισµούς. 

ΝΑΙ 
  

 
Η.Ε.27. MINI ΤΕΡΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κωδικός: 145) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι πλαστικό µε δίχτυα, 
διαστάσεων 150 x 110 x 70 cm, 
εύκολo στη µεταφορά και 
συναρµολόγησή του. 

ΝΑΙ 

  

 
 



Η.Ε.28. ΜΠΑΛΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κωδικός: 149) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι µεγέθους 5, από υψηλής 
ποιότητας συνθετικό δέρµα. Θα είναι 
πιστοποιηµένη από τη FIFA, 
κατάλληλη για όλες τις καιρικές 
συνθήκες, για θερµοκρασία µέχρι -5ο 
C και θα έχει προστασία UV. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.29. EΣΤΙΑ MINI HANDBALL ( Κωδικός: 152) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι διαστάσεων 3 x 2 m, από 
µορφοσωλήνα σιδήρου. 

ΝΑΙ 
  

 
Η.Ε.30. ∆ΙΧΤΥΑ HANDBALL ( Κωδικός: 153) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι από στριφτό πολυαιθυλένιο, 
πάχους 3mm, πλάτους 3.05m, ύψους 
2.13m, βάθους κάτω 1.23m, βάθους 
πάνω 1.23m, χρώµατος λευκού. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.31. MΠΑΛΑ MINI HANDBALL ( Κωδικός: 154) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Mπάλα mini-handball, Νο 0, 
διαµέτρου Φ 45 cm, από γνήσιο 
δέρµα. 

ΝΑΙ 
  

 
Η.Ε.32. MΠΑΛΑ HANDBALL ( Κωδικός: 155) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι µεγέθους 3, διαµέτρου Φ 56 
- 58 cm, από υλικό PU, µε ειδική 
επιφάνεια για σταθερό πιάσιµο 

ΝΑΙ 
  

 
Η.Ε.33. ΒΑΓΟΝΕΤΟ (ΤΡΟΛΕΪ) ΟΡΓΑΝΩΝ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ) - 
(Κωδικός: 156) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Βαγονέτο (τρόλεϊ), για εύκολη 
ταξινόµηση και µεταφορά ειδών 
ψυχοκινητικής αγωγής - γυµναστικής 
(π.χ. κορίνες, µπάλες, στεφάνια 
κλπ.), µε τρία ράφια. Θα είναι ξύλινο, 
από µασίφ ξύλο (πχ. οξυά, δρυς 
κλπ.) Για την εύκολη µετακίνησή του 
θα φέρει κατάλληλη διαµόρφωση 
χειρολαβών, οι οποίες θα διαθέτουν 
και κατάλληλα διαµορφωµένες 
εγκοπές για το πέρασµα των 
στεφανιών γυµναστικής. Επίσης θα 
διαθέτει ρόδες και οι ενδεικτικές 
διαστάσεις του (µήκος Χ πλάτος Χ 
ύψος) θα είναι 120 Χ 60 Χ 90 cm. 
 

ΝΑΙ 

  

 



Η.Ε.34. ΒΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Κωδικός: 157) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τραµπάλα ισορροπίας από ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό (αντοχή σε βάρος 
µέχρι 80Kg), µε ειδική επίστρωση 
στην επιφάνεια της από υλικό που 
διεγείρει τα νεύρα των ποδιών. Θα 
έχει αντιολισθητικό σχεδιασµό για 
ασφαλή αιώρηση και ενδεικτικές 
διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 
60 Χ 25 Χ 20 cm. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.35. ∆ΙΣΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Κωδικός: 158) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

∆ίσκος περιστροφής και ισορροπίας, 
πάνω στον οποίο τα παιδιά 
ασκούνται, όρθια ή καθισµένα, για 
έλεγχο κίνησης, ισορροπίας και 
περιστροφής. Ο δίσκος θα έχει 
αντιολισθητικό σχεδιασµό, θα είναι 
κατασκευασµένος από ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό (αντοχή σε βάρος 
µέχρι 60 Kg), θα φέρει 
ενσωµατωµένες, στην περίµετρό του, 
τέσσερις χειρολαβές και θα έχει 
διάµετρο περί τα 80 cm, έτσι ώστε να 
επιτρέπει και την ταυτόχρονη άσκηση 
δύο παιδιών. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.36. ∆ΟΚΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Κωδικός: 159) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οι δοκοί ισορροπίας εδράζονται 
πάνω σε κατάλληλα τούβλα 
ψυχοκινητικής αγωγής, έτσι ώστε να 
δηµιουργούνται διαδροµές 
ισορροπίας. Θα είναι 
κατασκευασµένες από ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό (αντοχή σε βάρος 
µέχρι και 80 kg) και θα έχουν 
ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ 
πλάτος) 80 X 12 cm. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.37. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Κωδικός: 160) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Πλατφόρµα ισορροπίας, πάνω στον 
οποία τα παιδιά ασκούνται, όρθια ή 
καθισµένα, για έλεγχο κίνησης και 
ισορροπίας. Το σώµα της 
πλατφόρµας θα είναι 
κατασκευασµένο από µασίφ ξύλο 
(αντοχή σε βάρος µέχρι 80 Kg) και η 
επιφάνεια της θα είναι από µοκέτα µε 
κατάλληλη αντιολισθηρή 
διαµόρφωση. Οι ενδεικτικές 

ΝΑΙ 

  



διαστάσεις της θα είναι (µήκος Χ 
πλάτος Χ ύψος) 100 Χ 70 Χ 20 cm, 
έτσι ώστε να επιτρέπει και την 
ταυτόχρονη άσκηση δύο παιδιών. 
 
Η.Ε.38. ΤΟΥΒΛΑ (BLOCKS) ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (Κωδικός: 161) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τούβλα ισορροπίας (ευθεία και 
καµπύλα) που συνδέονται µεταξύ 
τους (συρταρώνουν), κατά µήκος, µε 
ασφάλεια, για τη δηµιουργία 
διαδροµών ισορροπίας. Θα είναι από 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό (αντοχή σε 
βάρος µέχρι και 80 kg), µε ειδική 
αντιολισθητική επιφάνεια βάδισης. Θα 
έχουν ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ 
πλάτος Χ ύψος), τα µεν ευθύγραµµα 
25Χ16Χ13 cm, τα δε καµπύλα 22 
(µήκος εσωτερικής καµπύλης) Χ16 Χ 
13 cm. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.39. ΤΟΥΒΛΑ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Κωδικός: 162) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τούβλα που χρησιµοποιούνται για 
την έδραση των δοκών ισορροπίας. 
Θα είναι κατασκευασµένα από 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό (αντοχή σε 
βάρος µέχρι και 80 kg) και θα έχουν 
ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ 
πλάτος Χ ύψος) 36 Χ 14,5 Χ 10 cm. Η 
σταθεροποίηση τους µε το δάπεδο ή 
µεταξύ τους (καθ’ ύψος) 
επιτυγχάνεται µε πλαστικές βεντούζες 
και ράβδους, που προσαρµόζονται σε 
κατάλληλα διαµορφωµένες εγκοπές 
της επιφάνειάς τους. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.40. ΘΟΛΟΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ (Κωδικός: 163) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αποτελείται από κυκλική βάση και 
θόλο µορφής ηµισφαιρίου. Ο θόλος 
φέρει σε όλη την επιφάνειά του 
κατάλληλα διαµορφωµένες εσοχές για 
τα πόδια και τα χέρια των παιδιών, 
έτσι ώστε να επιτρέπει την 
αναρρίχησή τους µέχρι την κορυφή 
όπου υπάρχει κατάλληλο άνοιγµα για 
την είσοδο των παιδιών. Αντίστοιχο 
άνοιγµα υπάρχει και στη βάση του 
θόλου για την έξοδο των παιδιών. 
Όλα τα τµήµατα του παιχνιδιού θα 
είναι κατασκευασµένα από πλαστικό 
υλικό (PVC), άκαυστο. Θα 
συνοδεύεται από τρόµπα διπλής 

ΝΑΙ 

  



ενέργειας για εύκολο και γρήγορο 
στήσιµο. Οι ενδεικτικές διαστάσεις 
του θα είναι: 
• ∆ιάµετρος: 215 cm 
• Ύψος: 140 cm 
 
Η.Ε.41. ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟ (Κωδικός: 164) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τούνελ ψυχοκινητικής αγωγής που 
χρησιµοποιείται αυτόνοµα ή 
εντάσσεται ως µέρος σε µια συνολική 
διαδροµή µαζί µε άλλα όργανα 
ασκήσεων. Έχει ισχυρό µεταλλικό 
σκελετό και διαφανές πλέγµα στην 
επάνω πλευρά για εύκολη 
παρακολούθηση των παιδιών κατά τη 
διάρκεια της άσκησης. Θα έχει τις 
ακόλουθες ενδεικτικές διαστάσεις: 
• ∆ιάµετρος: 55cm 
• Μήκος 160cm 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.42. ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟ (Κωδικός: 165) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ως ανωτέρω αλλά µε µεγαλύτερο 
µήκος και δυνατότητα διαδροµής ζικ-
ζακ. Θα έχει τις ακόλουθες ενδεικτικές 
διαστάσεις: 
• ∆ιάµετρος: 55cm 
108 
• Μήκος: 280 cm 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.43. ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (Κωδικός: 166) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μπαλάκια αφής, ενδεικτικής 
διαµέτρου 7 cm, από πλαστικό υλικό, 
τα οποία συµπιέζονται και οδηγούν 
σε κίνηση τα µικρότερα µπαλάκια που 
περιέχουν στο εσωτερικό τους 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.44. ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΩΣ 
(Κωδικός: 167) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μπαλάκια αφής, ενδεικτικής 
διαµέτρου 7 cm, από πλαστικό υλικό, 
τα οποία συµπιέζονται και παράγουν 
φως 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.45. και Η.Ε.46 και Η.Ε.47. ΜΠΑΛΕΣ ΑΝΑΠΗ∆ΗΣΗΣ (Κωδικός: 168) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μπάλες αναπήδησης από ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό (αντοχή σε βάρος 
µέχρι 150 kg). Θα έχουν τα ακόλουθα 
ενδεικτικά µεγέθη: 
• ∆ιάµετρος: 45 cm (κατάλληλη για 

ΝΑΙ 

  



ηλικίες από 3 ετών και ύψος έως 1,54 
m) 
• ∆ιάµετρος: 55 cm (κατάλληλη για 
ηλικίες από 6 ετών και ύψος από 1,55 
έως 1,69 m) 
• ∆ιάµετρος: 66 cm (κατάλληλη για 
ηλικίες από 9 ετών και ύψος από 1,70 
έως 1,85 m) 
 
Η.Ε.48. ΜΠΑΛΕΣ ΜΕ ΣΧΕ∆ΙΑ (Κωδικός: 169) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Πλαστικές µπάλες µε διάφορα σχέδια, 
για καθηµερινό παιχίδι, ενδεικτικής 
διαµέτρου 23 cm. 

ΝΑΙ 
  

 
Η.Ε.49./ Η.Ε.50./Η.Ε.51./Η.Ε.52./Η.Ε.53. ΜΠΑΛΕΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ (Κωδικός: 170) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μπάλες εκγύµνασης τύπου 
«medicine», από συνθετικό 
καουτσούκ, βάρους 1, 2, και 3 kg. 

ΝΑΙ 
  

 
Η.Ε.54. /Η.Ε.55./Η.Ε.56./Η.Ε.57.ΜΠΑΛΕΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ (Κωδικός: 
171) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μπάλες εκγύµνασης τύπου 
«medicine», από συνθετικό 
καουτσούκ, βάρους 1,2 και 3 kg, 
δεµένες σταθερά µε σχοινί, συνολικού 
µήκους περί τα 90 cm, σε µορφή 
βρόχου. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.58. ΚΑΙ Η.Ε.59. ΜΠΑΛΕΣ ΑΦΗΣ (Κωδικός: 172) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μπάλες αφής, από πλαστικό υλικό, 
διαµέτρου 12 cm, µε ανάγλυφη 
επιφάνεια, για ασκήσεις 
επανόρθωσης ή ανάπτυξης της 
αίσθησης της αφής. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.60. ΜΠΑΛΑ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ (Κωδικός: 173) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μπάλα γυµναστικής, από ανθεκτικό 
πλαστικό (αντοχή σε βάρος µέχρι 150 
kg), διαµέτρου 65 cm, µε ειδική 
ανάγλυφη επιφάνεια, για ασκήσεις 
επανόρθωσης της αίσθησης της αφής 
σε όλο το σώµα. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.61. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΒΑ∆ΙΣΗΣ (Κωδικός: 174) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Παράλληλες µπάρες για εκπαίδευση 
των παιδιών στη βάδιση. Οι µπάρες 
θα είναι µεταλλικές, επενδεδυµένες µε 

ΝΑΙ 
  



αντιολισθητικό πλαστικό, και η βάση 
τους θα είναι από επιχρωµιωµένο 
χάλυβα. Θα αναδιπλώνουν για 
ευκολότερη αποθήκευση και θα 
προσαρµόζονται καθ’ ύψος. Οι 
ενδεικτικές διαστάσεις τους, έτσι ώστε 
να είναι κατάλληλες για παιδιά, θα 
είναι (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 186 Χ 
36 Χ 40 - 65 cm. 
 
Η.Ε.62. ∆ΑΠΕ∆Ο ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κωδικός: 175) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

∆άπεδο κατάλληλο για χώρους 
πολλαπλών δραστηριοτήτων (πχ. 
γυµναστικής, παιχνιδιού, διδασκαλίας 
κλπ.), το οποίο συντίθεται ανάλογα µε 
τις διαστάσεις του χώρου από 
τετράγωνες πλάκες από ειδικό 
αντικραδασµικό και αντιολισθητικό 
αφρώδες υλικό, οι οποίες διαθέτουν 
κατάλληλες εσοχές. Θα έχουν 
ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ 
πλάτος Χ πάχος) 100 Χ 100 Χ 2 cm. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.63. ΚΟΥΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (ΣΑΜΠΡΕΛΑ) - (Κωδικός: 177) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η σαµπρέλα θα αποτελείται από 
υψηλής ποιότητας λάστιχο, µε 
εσωτερικό πλέγµα ώστε να διατηρεί 
την ελαστικότητά του κατά τη χρήση. 
Θα διαθέτει φαρδύ ιµάντα πρόσδεσης 
από νάυλον πλέγµα υψηλής αντοχής, 
ρυθµιζόµενο στη διάµετρό του, για 
να δέχεται σαµπρέλες διαφόρων 
µεγεθών. Η κούνια θα είναι απόλυτα 
συµβατή µε την εξάρτηση για κούνιες 
sensory. Η διάµετρος της θα είναι 
95cm και το µέγιστο επιτρεπόµενο 
φορτίο της θα είναι 125 kg. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.64. ΚΟΥΝΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α) - (Κωδικός: 
178) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η κούνια θα είναι ξύλινη, µε 
στρογγυλεµένες άκρες, 
επενδεδυµένες µε υψηλής αντοχής 
δερµατίνη και επάνω στην επιφάνειά 
της θα υπάρχει αποσπώµενη µοκέτα. 
Θα διαθέτει 4 πολυεστερικά σχοινιά 
υψηλής αντοχής (µε 
πλαστικοποιηµένη επικάλυψη για την 
αποφυγή της τριβής µε τα χέρια του 
ασθενή), ένα σε κάθε γωνία της, τα 
οποία θα ενώνονται στην κορυφή της 

ΝΑΙ 

  



περνώντας από ένα ξύλινο δίσκο. Τα 
σχοινιά θα καταλήγουν σε 
µεταλλικούς γάντζους απόλυτα 
συµβατούς µε τους µεταλλικούς 
γάντζους της εξάρτησης για κούνιες 
sensory. Θα είναι τετράγωνη πλευράς 
77,5cm, µε ύψος 150cm και το 
µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο της θα 
είναι 110kg. 
 
 
Η.Ε.65. ΚΟΥΝΙΑ ΡΟΛΟ ΜΕ ΜΟΝΟΖΥΓΟ (Κωδικός: 180) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η κούνια θα διαθέτει ρολό, που 
αποτελείται στο εσωτερικό του από 
σωλήνα αλουµινίου µε επικάλυψη 
ενός στρώµατος πολυουρεθάνης, 
από πάνω ενός στρώµατος αφρολέξ 
υψηλής πυκνότητας και τέλος ενός 
ακόµα στρώµατος αφρολέξ χαµηλής 
πυκνότητας. Το ρολο θα είναι 
επενδεδυµένο µε υψηλής ποιότητας 
βινύλιο. Θα διαθέτει 2 πολυεστερικά 
σχοινιά ένα σε κάθε άκρη του ρολού, 
υψηλής αντοχής µε 
πλαστικοποιηµένη επικάλυψη για την 
αποφυγή της τριβής µε τα χέρια του 
ασθενή. Τα σχοινιά θα καταλήγουν σε 
µεταλλικούς γάντζους µε ασφάλεια 
και εύκολη απασφάλιση, που 
ενώνουν το ρολό µε µία ξύλινη µπάρα 
ίδιου µήκους. Η ξύλινη µπάρα θα 
λειτουργεί και χωρίς το ρολό, ως 
µονόζυγο. Η κούνια στην κορυφή της 
θα διαθέτει τρία σχοινιά ενωµένα στην 
κορυφή και θα είναι απόλυτη συµβατή 
µε την εξάρτηση για κούνιες sensory. 
Θα έχει διάµετρο 23cm, µήκος 120cm 
και µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο 
150kg. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.66. ΚΟΥΝΙΑ ΡΟΛΟ (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ) - (Κωδικός: 181) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το ρολό θα αποτελείται από υψηλής 
πυκνότητας αφρολέξ µε επένδυση 
από υψηλής ποιότητας βινύλιο. Στην 
κορυφή θα διαθέτει µεταλλικό γάντζο 
µε ασφάλεια και εύκολη απασφάλιση, 
απόλυτα συµβατό µε την εξάρτηση 
για κούνιες sensory. Θα έχει µήκος 
150 cm και διάµετρο 30cm. 

ΝΑΙ 

  

 
 
 



Η.Ε.67. ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ (Κωδικός: 186) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η πισίνα θα έχει ξύλινο σκελετό στο 
εσωτερικό της, επικαλυµµένο µε 
αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας 
και επένδυση από υψηλής ποιότητας 
και αντοχής βινύλιο (PVC), 
αδιάβροχο, µη τοξικό, ίδιο µε αυτό 
των στρωµάτων επένδυσης του 
πατώµατος και των τοίχων. Θα 
διατίθεται σε ποικιλία χρωµάτων ώστε 
να µπορεί να γίνει οποιαδήποτε 
επιλογή. Η πισίνα θα αποτελείται από 
4 συναρµολογούµενες πλευρές µε 
ξύλινες ενώσεις στο πλάι και όχι 
Velcro, για µεγαλύτερη σταθερότητα 
και θα στέκεται αυτόνοµα στο χώρο. 
Θα είναι τετράγωνη πλευράς 145cm 
και ύψους 72,5cm. Θα 
περιλαµβάνονται 2000 µπαλάκια των 
7,5cm. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.68. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ- ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΕΣ SENSORY (Κωδικός: 
188) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η εξάρτηση θα αποτελείται από τα 
παρακάτω: 
• Ειδικά κατασκευασµένο µεταλλικό 
υποστήριγµα, που θα στερεώνεται 
στο ταβάνι για να κρεµαστούν µε 
απόλυτη ασφάλεια οι κούνιες. Θα 
διαθέτει γάντζο για ασφάλεια και 
εύκολη απασφάλιση. Οι διαστάσεις 
του θα είναι 13 cm x 30 cm x 11 cm 
ύψος. 
• Μεταλλικό εξάρτηµα που θα 
επιτρέπει την περιστροφή στο 
σύστηµα αιώρησης 
• Ειδικό πολυεστερικό σχοινί 3m, 
υψηλής αντοχής, µε µεταλλικό κρίκο 
στην κορυφή για ασφαλή τοποθέτηση 
στους γάντζους ασφαλείας. 
• Εξάρτηµα του µηχανισµού 
αιώρησης, που θα ρυθµίζει το ύψος 
της κούνιας επάνω στο σχοινί. Η 
ρύθµιση θα γίνεται µε πολύ απλό 
τρόπο µε το πάτηµα ενός κουµπιού. 
• Κρίκο ασφαλείας µε εύκολη 
απασφάλιση, για να συνδέονται τα 
κοµµάτια του εξοπλισµού που 
αιωρούνται. Το σύστηµα αιώρησης 
θα έχει µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο 
450 kg. 

ΝΑΙ 

  

 



Η.Ε.69. ΣΤΡΩΜΑΤΑ  ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (Κωδικός: 189) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τα στρώµατα του δαπέδου, θα είναι 
από αφρώδες βραδύκαυστο υλικό 
κατάλληλης σκληρότητας και θα 
διαθέτουν επαναφορά στην αρχική 
τους θέση µετά από την όποια 
άσκηση πίεσης. Η επένδυσή τους θα 
είναι από ανθεκτικό, αδιάβροχο µη 
τοξικό υλικό (PVC) σε διάφορα 
χρώµατα κατ΄ επιλογή. Το πάχος των 
στρωµάτων θα είναι 10 cm για άνεση 
και αποφυγή τυχόν τραυµατισµών. Τα 
στρώµατα θα προσφέρονται σε 
τετραγωνικά µέτρα ανάλογα µε τις 
ανάγκες του κάθε δωµατίου sensory. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.70. ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ (Κωδικός: 190) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τα στρώµατα του τοίχου θα είναι από 
αφρώδες βραδύκαυστο υλικό 
κατάλληλης σκληρότητας και θα 
διαθέτουν επαναφορά στην αρχική 
τους θέση µετά από την όποια 
άσκηση πίεσης. Η επένδυσή τους θα 
είναι από ανθεκτικό, αδιάβροχο µη 
τοξικό υλικό (PVC) σε διάφορα 
χρώµατα κατ’ επιλογή. Το πάχος των 
στρωµάτων θα είναι 10 cm για άνεση 
και αποφυγή τυχόν τραυµατισµών. Το 
ύψος των στρωµάτων θα ποικίλει 
ανάλογα µε τις ανάγκες του 
δωµατίου. Τα στρώµατα θα 
προσφέρονται σε τετραγωνικά µέτρα 
ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε 
δωµατίου sensory. Για την 
προσαρµογή των στρωµάτων το 
ύψος του δωµατίου δεν θα είναι 
χαµηλότερο από 1,45 m. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ε.71. ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΡΟ∆ΕΣ (Κωδικός: 191) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο σκελετός και τα πηρούνια του θα 
είναι ατσάλινα. Η διάµετρος των 
τροχών του θα είναι 14’’ , θα φέρει 
βοηθητικές ρόδες και θα έχει 
καλυµµένη την αλυσίδα. Τα φρένα 
του θα είναι εξωτερικά. Θα έχει 
µαλακή σέλα, µε σιλικόνη και θα φέρει 
χερούλι σ αυτήν. Ο σκελετός και ο 
εξοπλισµός του θα έχουν εγγύηση 2 
και 1 έτους αντίστοιχα. 

ΝΑΙ 

  

 
 



Η.Ε.72. ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ (Κωδικός: 192) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο σκελετός του θα είναι από 
αλουµίνιο και θα έχει εµπρόσθια 
ανάρτηση, για απορρόφηση των 
κραδασµών. Η διάµετρος των τροχών 
του θα είναι 24’’ και θα έχει τρεις (3) 
εσωτερικές ταχύτητες. Θα έχει κόντρα 
φρένα. Ο σκελετός και ο εξοπλισµός 
του θα έχουν εγγύηση 5 και 1 έτους 
αντίστοιχα. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.ΣΤ.ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ) 
 
 
Η.ΣΤ.1. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ (Κωδικός: 199) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

To πλυντήριο θα έχει ανοξείδωτο 
κυψελωτό κάδο για ελάχιστη 
χωρητικότητα 6kg και ελάχιστη 
ονοµαστική ισχύ 2,3 kW. Η διάµετρος 
της πόρτας του θα είναι 30cm και το 
άνοιγµά της 180°. Θα έχει 
προγράµµατα λειτουργίας για όλες τις 
κατηγορίες ρούχων, δηλαδή 
βαµβακερά, ευαίσθητα, συνθετικά, 
σκούρα, τζην, πουκάµισα, µάλλινα, 
παπλώµατα, µαξιλάρια, κουρτίνες. 
Θα διαθέτει, επίσης, πρόγραµµα 
γρήγορου πλυσίµατος καθηµερινής 
χρήσης, πρόπλυσης, ξεβγάλµατος-
στύψιµου. Θα έχει σύστηµα 
αυτόµατου ζύγισµατος των ρούχων. 
Θα έχει περιστρεφόµενο επιλογέα 
προγραµµάτων πλύσης και 
θερµοκρασίας. Η ενεργειακή κλάση 
της συσκευής θα είναι τουλάχιστον 
Α+. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του 
πλυντηρίου θα είναι 85X60X60 cm 
(ύψοςΧπλάτοςΧβάθος). 

ΝΑΙ 

  

 
Η.ΣΤ.2. ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ (Κωδικός: 200) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ονοµαστική ισχύ τουλάχιστον 
2.8kW. Θα έχει ενεργειακή κλάση 
τουλάχιστον Β και χωρητικότητα 7kg. 
Θα έχει ενδεικτική λυχνία για την 
εξέλιξη του προγράµµατος. Θα 
διαθέτει προγράµµατα για όλες τις 
κατηγορίες ρούχων και επιπλέον 
πρόγραµµα προστασίας τους από το 
τσαλάκωµα. Θα λειτουργεί, επίσης, µε 
συµπύκνωση ατµών. Ενδεικτικές 

ΝΑΙ 

  



∆ιαστάσεις: 
600x630mmx670mm.(ΠxΒxΥ) 
 
Η.ΣΤ.3. ΤΟΣΤΙΕΡΑ (Κωδικός: 201) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ισχύ 1700 W. Θα έχει 
αντικολλητικές, αποσπώµενες 
πλάκες, ρυθµιζόµενο θερµοστάτη, 
τουλάχιστον 3 θέσεις ψησίµατος και 
χωρητικότητα τεσσάρων θέσεων 
τοστ. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.ΣΤ.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΤΜΟΣΙ∆ΕΡΟ (Κωδικός: 202) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

H ονοµαστική ισχύς του θα είναι 
τουλάχιστον 2200 W. Θα έχει 
ρυθµιζόµενη ροή ατµού 0-35g/min και 
εκτόξευση έξτρα ατµού 90 g/min. Θα 
φέρει ανοξείδωτη ή κεραµική πλάκα. 
Θα έχει κάθετη εκτόξευση ατµού. Θα 
διαθέτει σύστηµα drip stop (σύστηµα 
αποφυγής σταξίµατος όταν το σίδερο 
δεν έχει ζεσταθεί καλά). Θα έχει 
µόνιµο αντιαλκαλικό φίλτρο και 
σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.ΣΤ.5. ΣΙ∆ΕΡΩΣΤΡΑ (Κωδικός: 203) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ειδική επιφάνεια σιδερώµατος 
µε πλέγµα, για τη σωστή κυκλοφορία 
του ατµού, διαστάσεων τουλάχιστον 
120 x 40 cm.΄και µε ρυθµιζόµενο 
ύψος τουλάχιστον από 68-90cm. Θα 
έχει θέση τοποθέτησης για απλά 
σίδερα. Θα φέρει µεταλλικά 
αντιολισθητικά πέλµατα. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.ΣΤ.6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ (Κωδικός: 204) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ονοµαστική ισχύ τουλάχιστον 
2200 W και ωφέλιµη χωρητικότητα 
σακούλας φίλτρου 4.5 lt. Θα φέρει 
ανοξείδωτο τηλεσκοπικό σωλήνα. Θα 
έχει περιστρεφόµενο διακόπτη 
ρύθµισης ισχύος, ένδειξη αλλαγής 
σακούλας και φίλτρου και αυτόµατο 
τύλιγµα καλωδίου. Θα κινείται µε 3 ή 
4 περιστρεφόµενες ρόδες και η ακτίνα 
κίνησής της θα είναι τουλάχιστον 
10m. Θα φέρει τα παρακάτω 3 
εξαρτήµατα ενσωµατωµένα στη 
συσκευή: ρύγχος, ακροφύσιο για 
ταπετσαρίες, βούρτσα. 

ΝΑΙ 

  

 



Η.ΣΤ.7. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ (Κωδικός: 205) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ελάχιστη ονοµαστική ισχύ 
2.300W, τάση λειτουργίας 220-240V, 
συχνότητα 50Hz. Το υλικό του κάδου 
θα είναι ανοξείδωτο/polinox. Θα έχει 
χωρητικότητα τουλάχιστον για 
δώδεκα (12) σερβίτσια. Θα έχει 
τουλάχιστον πέντε (5) προγράµµατα 
λειτουργίας, εντατικό, αυτόµατο, 
οικονοµικό, γρήγορο, πρόπλυση 
καθώς και πρόγραµµα πλύσης µε 
µισό φορτίο, half load. H επιλογή των 
προγραµµάτων θα γίνεται µε 
περιστροφικό διακόπτη. Θα διαθέτει 
σύστηµα προστασίας κατά των 
διαρροών µε τριπλή προστασία 
νερού. Το επάνω καλάθι θα είναι 
ρυθµιζόµενο και θα έχει ελάχιστο 
µέγιστο φορτίο 26cm ενώ το κάτω 30. 
Θα έχει ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης 
του προγράµµατος ή ένδειξης 
υπολειπόµενου χρόνου, άλατος και 
λαµπρυντικού. Θα διαθέτει σύστηµα 
αποσκλήρυνσης του νερού, µε 
µέγιστη αποδεκτή σκληρότητα νερού 
τουλάχιστον 35o DH. Θα φέρει 
αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο. Η 
ενεργειακή κλάση της συσκευής θα 
είναι τουλάχιστον Α, και η απόδοση 
πλυσίµατος και στεγνώµατος Α. Οι 
ενδεικτικές διαστάσεις του πλυντηρίου 
θα είναι 85X60X60 cm (ύψος Χ 
πλάτος Χ βάθος). 

ΝΑΙ 

  

 
Η.ΣΤ.8. ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ (Κωδικός: 206) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η ελάχιστη ονοµαστική ισχύς εξόδου 
των µικροκυµάτων θα είναι 700 W και 
η ελάχιστη χωρητικότητα του 
φούρνου 20lt. Θα έχει σύστηµα 
οµοιόµορφης διανοµής των 
µικροκυµάτων. Θα έχει αυτόµατα 
προγράµµατα για ζέσταµα και 
γρήγορη απόψυξη. Η επιλογή των 
προγραµµάτων θα γίνεται µε 
περιστροφικούς διακόπτες και 
το άνοιγµα της πόρτας µε πλήκτρο. 
Θα έχει ηχητική ειδοποίηση µετά την 
ολοκλήρωση της λειτουργίας του. Το 
σύστηµα διανοµής των µικροκυµάτων 
θα είναι µε περιστρεφόµενη 
επιφάνεια. Οι ενδεικτικές διαστάσεις 
του φούρνου θα είναι 49 X 28 X 37 

ΝΑΙ 

  



cm (ύψος Χ πλάτος Χ βάθος). 
 
Η.ΣΤ.9. ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ MULTI (ΒLENDER) - (Κωδικός: 207) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ονοµαστική ισχύ τουλάχιστον 
400 W και χωρητικότητα κανάτας 
500ml. Θα έχει τουλάχιστον δύο 
ταχύτητες λειτουργίας. Θα φέρει 
κοπτήριο για ξηρούς καρπούς και 
θρυµµατισµό πάγου. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.ΣΤ.10. ΜΙΞΕΡ (Κωδικός: 208) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ονοµαστική ισχύ τουλάχιστον 
1000 W και χωρητικότητα 
περιστρεφόµενου κάδου τουλάχιστον 
3 lt. Θα φέρει Blender χωρητικότητας 
1,5 lt, ανοξείδωτα µαχαίρια και 
δίσκους κοπής, και ανοξείδωτους 
αναδευτήρες. Θα έχει διακεκοµµένη 
κίνηση. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.ΣΤ.11. ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ (Κωδικός: 212) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι συνεχούς ροής, ισχύος 5,5 
KW, µε απόδοση 3 lt/min στους 38oC. 
Θα φέρει ενσωµατωµένο φίλτρο 
νερού και θα έχει σύνδεση 230 V. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.ΣΤ.12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (Κωδικός: 213) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ικανότητα ζυγίσµατος έως 
5kgr, µε διαβάθµιση ένδειξης βάρους 
ανά 1gr. Θα έχει λειτουργίες 
αυτόµατου µηδενισµού, υπολογισµού 
καθαρού βάρους, αλλαγής της 
µονάδας µέτρησης. Η τροφοδοσία της 
θα γίνεται µε µπαταρία. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.ΣΤ.13. ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ (Κωδικός: 214) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ελάχιστη ονοµαστική ισχύ 
700W και χωρητικότητα 1.20lt. Θα 
έχει αποσπώµενα µέρη τα οποία θα 
πλένονται σε πλυντήριο πιάτων. Θα 
διαθέτει δοχείο συλλογής 
υπολειµµάτων. 

ΝΑΙ 

  

 
 
 



Η.ΣΤ.14. ΦΡΙΤΕΖΑ (Κωδικός: 215) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ελάχιστη ονοµαστική ισχύ 
1.9kW και χωρητικότητα τουλάχιστον 
2.5lt. Θα έχει αποσπώµενο 
αντικολλητικό κάδο, φίλτρο κατά των 
οσµών, ρυθµιζόµενο θερµοστάτη. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.ΣΤ.15. ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ (Κωδικός: 216) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ονοµαστική ισχύ τουλάχιστον 
480W. Θα έχει δυνατότητα 
παρασκευής τουλάχιστον 900gr 
ψωµιού, µε τρεις επιλογές κρούστας. 
Θα έχει δυνατότητα παρασκευής κέικ 
και µαρµελάδας. Θα διαθέτει 
χρονοδιακόπτη. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.ΣΤ.16. KAΦΕΤΙΕΡΑ (Κωδικός: 218) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ονοµαστική ισχύ τουλάχιστον 
1kW και χωρητικότητα για 10 
τουλάχιστον φλιτζάνια. Η κανάτα της 
θα είναι γυάλινη. Θα έχει 
θερµαινόµενη βάση. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.ΣΤ.17. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ (Κωδικός: 219) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ονοµαστική ισχύ τουλάχιστον 
2,2 kW και χωρητικότητα τουλάχιστον 
1,5 lt. Θα έχει καλυµµένη αντίσταση, 
αποσπώµενο φίλτρο νερού και 
αυτόµατη διακοπή λειτουργίας. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.ΣΤ.18. ΣΕΣΟΥΑΡ (Κωδικός: 220) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η ονοµαστική του ισχύς θα είναι 
τουλάχιστον 2000W. Θα έχει τρεις 
ρυθµίσεις θερµοκρασίας, δυο 
ρυθµίσεις ταχύτητας και κουµπί για 
κρύο αέρα. Θα φέρει στενό στόµιο. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ζ.ΠΑΚΕΤΟ Ζ(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ 
 
 
 
Η.Ζ.1. ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ (Κωδικός: 221) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι µη αυτοπροωθούµενη, µε ΝΑΙ   



κινητήρα αµόλυβδης βενζίνης 5,5 HP. 
Θα έχει πλάτος κοπής 40cm. Θα 
φέρει κάδο συλλογής χλόης 60lt. Το 
πλαίσιό της θα είναι ατσάλινο, µε 
ρύθµιση ύψους από 30-70 mm. 
 
 
Η.Ζ.2. ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (Κωδικός: 223) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ποτιστικό µπεκ ½”, ρυθµιζόµενο, 
ορειχάλκινο, µε λόγχη, για κάρφωµα 
στο έδαφος, σε κάρτα, µε ακτίνα 
ποτίσµατος 3-11m, περιστροφή 360ο. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Ζ.3. ΨΑΛΙ∆Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ (Κωδικός: 224) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ονοµαστική ισχύ 500 W. Θα 
είναι διπλής κοπής, το µήκος της 
λάµας του θα είναι 40 cm και η 
απόσταση των δοντιών του 24 mm. 
Θα φέρει µηχανισµό ταχείας 
ακινητοποίησης των µαχαιριών για 
λόγους ασφαλείας. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Ζ.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ (Κωδικός: 225) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ονοµαστική ισχύ 2,2 kW, 
διάµετρο κοπής 38 mm και απόδοση 
180 kg/h. Θα φέρει κάδο συλλογής 35 
lt. Θα έχει αθόρυβη λειτουργία. Θα 
έχει διάταξη για εύκολη και γρήγορη 
απελευθέρωση των µπλοκαρισµένων 
κλαδιών και θωρακισµένο µηχανισµό 
κοπής για λόγους ασφάλειας. Θα έχει 
ρόδες και ενσωµατωµένη λαβή για 
διευκόλυνση του χρήστη. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Ζ.5. ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΗΤΗΡΑΣ – ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ (Κωδικός: 226) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ονοµαστική ισχύ 2,.5 kW, 
ταχύτητα αέρος κατά το φύσηµα 270 
km/h, µέγιστη αναρρόφηση 720 m3/h. 
Θα έχει σάκο χωρητικότητας 40 lt και 
θα φέρει ιµάντα ανάρτησης. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Ζ.6. ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜEΣΙΝΕΖΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ (Κωδικός: 227) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ονοµαστική ισχύ 1000 W. Θα 
έχει διάµετρο κοπής 30 cm, διάµετρο 

ΝΑΙ 
  



και µήκος νήµατος 1,4 mm και 2 Χ 5 
m, αντίστοιχα. 
 
Η.Ζ.7. ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (Κωδικός: 230) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ονοµαστική ισχύ κινητήρα 1,8 
HP. Θα έχει λάµα µήκους 35 cm, µε 
γρανάζι περιστροφής. To βήµα και το 
πάχος της αλυσίδας θα είναι 3/8’’ και 
0,05’’ αντίστοιχα. 

ΝΑΙ 

  

 
Η.Ζ.8. ΚΑ∆ΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κωδικός: 234) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι κατασκευασµένος από 
θερµοµονωτικό υλικό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απαραίτητη 
θερµοκρασία για τη διαδικασία της 
κοµποστοποίησης. Θα έχει τρία 
καπάκια, δύο για την είσοδο των 
υλικών και ένα για την έξοδο του 
compost. Το ένα καπάκι εισόδου θα 
είναι µε ρυθµιζόµενους αεραγωγούς. 
Θα φέρει διάτρητη βάση εδάφους, για 
τη δίοδο του αέρα. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Ζ.9. AYTOMATOΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 5 LT (Κωδικός: 235) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι αυτόµατος, µε 
χωρητικότητα δοχείου 5 lt, 
ενσωµατωµένη µπαταρία και 
λουράκι µεταφοράς. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Ζ.10. ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Κωδικός: 236) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ονοµαστική ισχύ κινητήρα 1,3 
kW, µέγιστη πίεση 100bar, µέγιστη 
παροχή 300 lt/h και αυτόµατη 
διακοπή λειτουργίας. Θα 
περιλαµβάνονται ακροφύσιο fan, 
εύκαµπτος σωλήνας 3 m και φιάλη 
απορρυπαντικού 0,5 lt. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Ζ.11. ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ (Κωδικός: 238) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μεταλλικό σκαλιστήρι κηπουρικής. 
 

ΝΑΙ 
  

 
 
 
 



Η.Ζ.12. ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY DUTY (Κωδικός: 239) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Φτυαράκι κηπουρικής Heavy Duty µε 
ξεκούραστη ενισχυµένη χειρολαβή. 

ΝΑΙ 
  

 
 
Η.Ζ.13. ΚΛΑ∆ΟΚΟΦΤΗΣ (Κωδικός: 241) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κλαδοκόφτης κηπουρικής, µε ξύλινες 
χειρολαβές, για δέντρα και θάµνους. 

ΝΑΙ 
  

 
 
Η.Ζ.14. ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ HEAVY DUTY ΜΕ 9 ∆ΟΝΤΙΑ (Κωδικός: 
244) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μεταλλικό τσουγκρανάκι κηπουρικής 
Heavy Duty µε 9 δόντια και 
ξεκούραστη ενισχυµένη χειρολαβή. 

ΝΑΙ 
  

 
 
Η.Ζ.15. ΨΑΛΙ∆Ι ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΑΖΟΝ (Κωδικός: 248) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ψαλίδι για γκαζόν, µε 
περιστρεφόµενο µηχανισµό λεπίδων. 
Θα έχει υψηλής ποιότητας 
επινικελωµένες αντικολλητικές 
κυµατιστές λεπίδες και σκληρή 
πλαστική επενδεδυµένη λαβή 
(µαξιλαράκι). 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Ζ.16. ΨΑΛΙ∆Ι MΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ (Κωδικός: 
249) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει ατσάλινες αντικολλητικές 
κυµατιστές λεπίδες, µήκους 225mm 
και τηλεσκοπικές επιµηκυνόµενες 
λαβές από υψηλής αντοχής 
αλουµίνιο, 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Ζ.17.ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ (Κωδικός: 255) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι µεταλλικό, βαµµένο µε 
ηλεκτροστατική βαφή. Θα έχει βαθειά 
σκάφη, τρακτερωτή ρόδα και οι λάβες 
του θα είναι επικαλυµµένες µε 
καουτσούκ. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Ζ.18. NTOYΛΑΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (Κωδικός: 256) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι πλαστική, ενδεικτικών ΝΑΙ   



διαστάσεων 85 Χ 50 Χ180 (ΠΧBΧY) 
cm, και θα έχει τουλάχιστον 4 ράφια 
αντοχής 25 κιλών το καθένα. 
 
 
Η.Ζ.19. ΓΛΑΣΤΡΑΚΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ (Κωδικός: 257) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Γλαστράκια φύτευσης σπόρων, από 
ανθεκτικό πλαστικό, µε δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης, ενδεικτικών 
διαστάσεων (Μήκος Χ Πλάτος Χ 
Ύψος) 7 Χ 7 Χ 8 cm. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Ζ.20. ΜΙΝΙ  ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ – ΣΠΟΡΕΙΟ (Κωδικός: 258) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σπορείο από ανθεκτικό πλαστικό, µε 
30 θήκες (3-4 σπόροι ανά θήκη), µε 
πλαστικό καπάκι προφύλαξης, 
ενδεικτικών διαστάσεων (Μήκος Χ 
Πλάτος Χ Ύψος) 54,2 Χ 15,7 Χ 14,5 
cm. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Ζ.21. και Η.Ζ.22. ΠΑΓΚΟΣ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ (Κωδικός: 259) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Πάγκος µεταφύτευσης για φυτώρια, 
κατασκευασµένος από πλήρως 
γαλβανισµένη λαµαρίνα, µε τις 
ακόλουθες ενδεικτικές διαστάσεις: 
• Μικρός: (Μήκος Χ Πλάτος) 135 Χ 66 
cm 
• Μεγάλος: (Μήκος Χ Πλάτος) 200 Χ 
100 cm 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Ζ.23. ΠΑΓΚΟΣ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ∆ΡΟΝΕΦΩΣΗΣ (Κωδικός: 260) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Πάγκος ριζοβολίας, θερµαινόµενος, 
µε σύστηµα υδρονέφωσης, 
ενδεικτικών διαστάσεων (µήκος Χ 
πλάτος Χ ύψος) 2,00 Χ 1,20 Χ 0,83 
m, µε τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
• Τα ποδαρικά των πάγκων θα είναι 
από σωλήνα 1", µε 2 mm πάχος 
τοιχωµάτων. Τοποθετούνται ανά 2 m 
και το καθένα έχει βάση στήριξης σε 
µπλοκ από σκυρόδεµα. 
• Κουπαστή από προφίλ αλουµινίου. 
• Τα ποδαρικά θα συνδέονται µεταξύ 
τους µε δύο σειρές γαλβανισµένη 
µορφοσωλήνα 30 Χ 30 mm. 

ΝΑΙ 

  



• Για το αλφάδιασµα των πάγκων σε 
κάθε ποδαρικό θα υπάρχει 
δυνατότητα ρύθµισης του ύψους. 
• Οι γωνίες του πάγκου και οι 
συνδετήρες της κουπαστής θα είναι 
από αλουµίνιο. 
• Η όλη κατασκευή θα είναι 
γαλβανισµένη για προστασία από την 
οξείδωση. 
• Θα τοποθετούνται τοξάκια 1/2", τα 
οποία θα συνδέονται στην κορυφή µε 
σωλήνα 1/2" κατά µήκος, µε ειδικούς 
συνδέσµους (χούφτες και φουρκέτες). 
Πάνω στα τοξάκια θα τοποθετείται 
πλαστικό για τη κάλυψη του πάγκου. 
Η συγκράτηση του πλαστικού θα 
γίνεται σε σωλήνες 1/2" κατά µήκος 
µε κλιπ 1/2" και η κίνηση θα γίνεται 
δεξιά - αριστερά του πάγκου µε δύο 
µανιβέλες. 
• Η θέρµανση του υποστρώµατος 
στον πάγκο θα επιτυγχάνεται µε 
θερµικό καλώδιο ισχύος 640 watt. 
• Η υδρονέφωση θα επιτυγχάνεται µε 
υδρονεφωτές παροχής 7 λίτρων/ώρα 
Το όλο σύστηµα θα περιλαµβάνει 
όλους τους αναγκαίους αγωγούς και 
σύνδεσµους ( ταφ, ρακόρ, τερµατικά 
κλπ.) 
• Ο έλεγχος λειτουργίας θα γίνεται 
από ηλεκτρικό πίνακα στεγανού 
τύπου µε ηλεκτρονικό όργανο 
(microcomputer), µε πλήρη έλεγχο 
θερµοκρασίας εδάφους και σχετικής 
υγρασίας και δυνατότητα ρύθµισης 
των επιθυµητών µεγεθών .To 
ηλεκτρονικό όργανο θα παρέχει 
οπτική ένδειξη σχετικής υγρασίας από 
10-99% και θερµοκρασίας από -50°C 
- 115 °C, µε ακρίβεια ± 1%. 
 
 
Η.Η.ΠΑΚΕΤΟ Η (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) 
 
 
Η.Η.1. ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΙΩΝ (Κωδικός: 299) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ηλεκτρική εστία κεριών µε 
ονοµαστική ισχύ 1500W, 
χωρητικότητας 50kg παραφίνης. 
Το κερί θα βγαίνει στο χρώµα της 
παραφίνης. Θα διαθέτει 
µεταβαλλόµενο θερµοστάτη, 
ενδεικτική λυχνία και προστασία 
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υπερθέρµανσης µε θερµοασφάλεια. 
Θα έχει τροφοδοσία 230 V/50 Hz. 
 
 
Η.Θ.ΠΑΚΕΤΟ Θ(ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ) 
 
 
Η.Θ.1. ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (Κωδικός: 301) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το ειδικό κάθισµα θα είναι 
λειτουργικό, εργονοµικού σχεδιασµού 
ρυθµιζόµενου ύψους. Η κατασκευή 
του θα είναι στιβαρή και ανθεκτική. Το 
κάθισµα θα είναι τροχήλατο µε 4 
περιστρεφόµενες ρόδες µε φρένα. 
Οι κύριες διαστάσεις του καθίσµατος 
θα είναι οι ακόλουθες: 
• Ύψος καθίσµατος (έδρας): 
µεταβαλλόµενο από 40 cm min έως 
65 cm max. 
• Πλάτος καθίσµατος (έδρας): 
-Για το ∆ηµοτικό: 36 cm (ανοχή ± 2 
cm) 
-για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 40 cm 
(ανοχή ± 3 cm) 
• Βάθος καθίσµατος (έδρας): 
-Για το ∆ηµοτικό: 38 cm (ανοχή ± 2 
cm) 
- Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 43 cm 
(ανοχή ± 3 cm) 
• Ύψος πλάτης: 
-Για το ∆ηµοτικό: 38 cm (ανοχή ± 2 
cm) 
-Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 44 cm 
(ανοχή ± 2 cm) 
• Πρόσθετη επέκταση πλάτης 
(προσκέφαλο): 
-Για το ∆ηµοτικό: 36 X 19 X 4 (πλάτος 
Χ ύψος Χ πάχος) cm 
-Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 38 Χ 19 
Χ 4 (πλάτος Χ ύψος Χ πάχος) cm 
Θα διαθέτει υποπόδια, τα οποία θα 
είναι προσθαφαιρούµενα, 
ρυθµιζόµενου ύψους, µε ιµάντες 
σταθεροποίησης άκρου πόδα και 
αντιολισθητικά πατήµατα σε όλη τη 
πάνω επιφάνειά τους. Θα έχει 
προσθαφαιρούµενο διαχωριστικό 
ποδιών (προσαγωγών), το οποίο θα 
ρυθµίζεται ως προς το βάθος του και 
δύο (2) πελότες πλευρικής στήριξης 
κορµού, ρυθµιζόµενους καθ’ ύψος και 
µέσα – έξω πλευρικά. 
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Θα διαθέτει µεταλλικούς βραχίονες 
(µπράτσα), ρυθµιζόµενου ύψους, στο 
πάνω µέρος των οποίων, και στην 
επαφή τους µε τους βραχίονες του 
χρήστη, θα είναι επενδεδυµένοι εξ 
ολοκλήρου µε ανθεκτικό υλικό (π.χ. 
ηµίσκληρη πολυουρεθάνη τύπου 
INTEGRAL). Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στην µορφή τους, για αποφυγή 
φθορών και τραυµατισµών. Θα έχει 
σκελετό από κόντρα πλακέ πάχους 
10mm κατ’ ελάχιστον, ανατοµικού 
σχεδιασµού, στρώµα αφρώδους 
πλαστικού πάχους 40 mm κατ’ 
ελάχιστον και επικάλυψη πλαστικού 
δέρµατος αρίστης ποιότητας πάχους 
1 mm κατ’ ελάχιστον. Τα υλικά της 
έδρας, πλάτης και βραχιόνων θα είναι 
ανθεκτικά στη χρήση, την τριβή και 
στα σκασίµατα. Το κάθισµα θα έχει τα 
ακόλουθα χρώµατα: 
• Χρώµα σκελετού :Το Νο:3003 ή το 
5003 ενδεικτικού τύπου 
δειγµατολογίου RAL 
• Χρώµα ταπετσαρίας µαύρο ή µπλε 
σκούρο 
 
 
 
Η.Θ.2. ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΘΡΑΝΙΟ) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ (Κωδικός: 302) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το θρανίο θα είναι ειδικά 
κατασκευασµένο για την εκπαιδευτική 
δραστηριότητα των µαθητών µε 
κινητικές δυσκολίες. Θα είναι 
συναρµολογούµενο και η κατασκευή 
του θα είναι στιβαρή και ανθεκτική. Τα 
κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι η 
ρύθµιση του ύψους και οι κλίσεις της 
πινακίδας. Η πινακίδα εργασίας µε 
εργονοµική εγκοπή για το σώµα, θα 
είναι από µοριοσανίδα τύπου Ε1 
(οικολογική) πάχους 18 mm, κατ’ 
ελάχιστον, µε αµφίπλευρη επικάλυψη 
πλαστικού φύλλου (µελαµίνη) πάχους 
1,2 mm. έκαστο, µεγάλης αντοχής 
στην φθορά, στην τριβή, σε 
γρατζουνίσµατα, καψίµατα και 
θερµότητα. Οι εξωτερικές διαστάσεις 
της πινακίδας θα είναι : 
• Μήκος: 75 cm (± 5 cm) 
• Πλάτος: 63 cm. (± 3 cm) 
Στα σόκορα, στις τρεις (3) πλευρές, 
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θα τοποθετηθεί µπορντούρα που θα 
προεξέχει της επιφάνειας της 
πινακίδας κατά 2 cm τουλάχιστον, για 
την συγκράτηση των αντικειµένων. 
Στο σόκορο της τέταρτης πλευράς (µε 
την εργονοµική εγκοπή για το σώµα) 
θα τοποθετηθεί πλαστικό προφίλ 
P.V.C., πάχους 3mm µε 
στρογγυλεµένες ακµές. 
Στην επιφάνεια της πινακίδας, στην 
πλευρά προς την µεριά του χρήστη, 
θα έχει εγκοπή ή οπές για την 
τοποθέτηση µπάρας στην οποία θα 
στηρίζεται το εκπαιδευτικό υλικό όταν 
το θρανίο θα είναι σε κλίση. 
Οι τέσσερις γωνίες της πινακίδας θα 
στρογγυλευτούν (µε ακτίνα 
καµπυλότητας 3 cm περίπου). 
Η βάση του θρανίου θα είναι 
µεταλλική. Τα µεταλλικά στοιχεία του 
θρανίου θα βαφούν µε 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, στους 
180-200 CO, µε εποξειδική πούδρα 
(epoxy polyester). Θα προηγηθεί 
απολύπανση και φωσφάτωση. Η 
βαφή θα έχει οµοιόµορφο και άριστο 
φινίρισµα και ιδιαίτερα µεγάλη 
επιφανειακή σκληρότητα. Θα διαθέτει 
εύχρηστο και απλό µηχανισµό 
ρύθµισης του ύψους της πινακίδας 
(από:55 cm min. έως 95 cm max.), ο 
οποίος όµως θα εξασφαλίζει την 
απόλυτη ασφάλεια και σταθερότητα 
της κατασκευής. Επίσης, θα έχει 
µηχανισµό για την ρύθµιση της 
κλίσης της πινακίδας µε τα ίδια ως 
άνω χαρακτηριστικά. Για τη σωστή 
έδραση του θρανίου, στο κάτω µέρος 
του µεταλλικού σκελετού και στην 
επαφή του µε το δάπεδο, θα 
υπάρχουν τέσσερις (4) µεταλλικοί 
ρεγουλατόροι, µε κάλυµµα από 
ισχυρό πλαστικό, ανθεκτικό στις 
καταπονήσεις. Σε όλες τις ελεύθερες 
απολήξεις των µεταλλικών στοιχείων 
θα τοποθετηθούν πλαστικές τάπες. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ώστε τα 
διάφορα εξαρτήµατα του θρανίου να 
µην εµποδίζουν την επαφή του 
µαθητή µε την επιφάνεια εργασίας. 
Επίσης, η βάση του θρανίου θα έχει 
ελεύθερο χώρο ώστε να µπορεί να 
µπαίνει το αµαξίδιο ή το ειδικό 
κάθισµα χωρίς να συναντά κανένα 
εµπόδιο. 



Το θρανίο θα έχει τα ακόλουθα 
χρώµατα: 
• Χρώµα σκελετού: Το Νο 3003 
ενδεικτικού τύπου δειγµατολογίου 
RAL 
• Χρώµα πινακίδας: Το Νο 2262 
ενδεικτικού τύπου δειγµατολογίου της 
PURICELI 
 
 
Η.Θ.3. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΣ) - (Κωδικός: 304) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

O ορθοστάτης θα είναι λειτουργικός, 
ρυθµιζόµενου ύψους. Η κατασκευή 
του θα είναι στιβαρή και ανθεκτική και 
θα παρέχει πλήρη ασφάλεια στον 
χρήστη. Θα είναι τροχήλατος (όχι 
αυτοκινούµενος), µε φρένα και στους 
τέσσερις (4) τροχούς. Επισηµαίνεται 
ότι ο ορθοστάτης που προορίζεται για 
παιδιά Γυµνασίου – Λυκείου θα 
πρέπει να εξυπηρετεί άτοµα βάρους 
έως 100 Kg. Θα έχει την δυνατότητα 
ανάκλησης, µε ειδικό µηχανισµό 
ρύθµισης της κλίσης, από την όρθια 
θέση του χρήστη έως κλίση 45 - 50ο. 
Θα διαθέτει οπίσθιο σύστηµα 
συγκράτησης της περιφέρειας (στην 
όρθια θέση) καθώς και συστήµατα για 
την στήριξη (µε πελότες) του 
θώρακος, της λεκάνης και των 
γονάτων. Στην περίπτωση που οι 
πελότες στήριξης των γονάτων δεν 
εξασφαλίζουν και το διαχωρισµό των 
σκελών, ο ορθοστάτης θα διαθέτει και 
ρυθµιζόµενο διαχωριστικό σκελών. 
Όλα τα ανωτέρω συστήµατα θα είναι 
προσθαφαιρούµενα και ρυθµιζόµενα 
σε βάθος, πλάτος, ύψος και µε 
περιστροφή. Θα έχει σύστηµα 
ρυθµιζόµενο συγκράτησης άκρου 
πόδα µε πέλµατα και ιµάντες 
συγκράτησης (ρύθµιση καθ’ ύψος, 
πλάτος, εµπρός και πίσω). 
Οι ρυθµίσεις του µεταλλικού σκελετού 
θα διαθέτουν συστήµατα ασφαλείας. 
Για την εργοθεραπεία των µαθητών 
θα υπάρχει πινακίδα εργασίας 
ενδεικτικών διαστάσεων 50Χ70 cm 
περίπου, ξύλινη, πάχους 10 mm κατ’ 
ελάχιστον, εργονοµική µε εσοχή. Η 
πινακίδα θα είναι από µοριοσανίδα 
τύπου Ε1 (οικολογική), µε 
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αµφίπλευρη επικάλυψη πλαστικού 
φύλλου (µελαµίνη) πάχους 1,2 mm 
έκαστο, µεγάλης αντοχής στην 
φθορά, την τριβή και σε καψίµατα. Θα 
είναι προσθαφαιρούµενη και θα 
ρυθµίζεται σε ύψος, εµπρός και πίσω. 
Στα σόκορα του τραπεζιού, στις τρεις 
(3) πλευρές, θα τοποθετηθεί 
µπορντούρα που θα προεξέχει κατά 2 
cm περίπου της επιφανείας της 
πινακίδας για την συγκράτηση 
των αντικειµένων. Στο σόκορο της 
τέταρτης πλευράς (προς την µεριά 
του χρήστη) θα τοποθετηθεί P.V.C. 
πάχους 3 mm. Το ύψος του 
τραπεζιού θα είναι µεταβαλλόµενο, 
ως ακολούθως (από το υποπόδιο 
έως την επιφάνεια του τραπεζιού): 
• Για το ∆ηµοτικό: από 65 cm έως 100 
cm (ανοχή ± 10%) 
• Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ: από 
95 cm έως 120 cm (ανοχή ± 10%) 
 
 
Η.Θ.4. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΜΑΞΙ∆ΙΟΥ (Κωδικός: 313) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σκελετός 
Θα είναι κατασκευασµένος από 
αλουµίνιο µε πλαστικό κάλυµµα. Θα 
φέρει βραχίονες και για τις δύο 
κατευθύνσεις, που θα συγχρονίζονται 
µε την κίνηση της πλατφόρµας 
και θα διπλώνουν µέσα σε αυτήν, 
όταν θα βρίσκεται σε θέση 
στάθµευσης. 
Πλατφόρµα 
Ο σκελετός της θα είναι 
κατασκευασµένος από αλουµίνιο. Το 
πάτωµά της θα είναι καλυµµένο µε 
αντιολισθητικό υλικό, ώστε να 
εξυπηρετεί χρήστες µε αναπηρικό 
αµαξίδιο ή όρθιους. 
Ράµπες Επιβίβασης Αποβίβασης 
Θα είναι αναδιπλούµενες και 
συγχρονισµένες µε την κίνηση της 
πλατφόρµας. 
Χειριστήρια 
Θα είναι τοποθετηµένα στον τοίχο, η 
επιλογή κατεύθυνσης θα γίνεται µε 
κλειδί και θα έχουν διακόπτη κινδύνου 
STOP. 
Ασφάλεια Χειρισµού 
Θα έχει ανιχνευτές antishear και 
anticrush στις πλευρές και στο κάτω 
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µέρος του, για ανίχνευση τυχόν 
εµποδίων, καθώς και antishock 
(αντικραδασµικό), κοντά στο γρανάζι, 
για τη διασφάλιση της οµαλής κίνησής 
του. Θα διαθέτει, ακόµη, µηχανικό 
φρένο, που θα ενεργοποιείται µετά 
από αύξηση της καθορισµένης 
ταχύτητάς του, και το οποίο θα 
συνοδεύεται µε διακόπτη της 
παροχής ρεύµατος προς τον 
κινητήρα. 
Ράγα και Ορθοστάτες 
Οι ορθοστάτες θα είναι 
κατασκευασµένοι από ατσάλι και θα 
είναι τοποθετηµένοι σε 
απόσταση 60cm περίπου µεταξύ 
τους. Η ράγα θα είναι διπλή, βαµµένη 
σε χρώµα RAL, από προφίλ 
αλουµινίου διαστάσεων 40x80mm. 
Θα στηρίζεται στους ορθοστάτες και 
θα ακολουθεί τις σκάλες και το 
διάδροµο ανάβασης. Θα είναι 
εργονοµικά κατασκευασµένη έτσι 
ώστε να χρησιµοποιείται και σαν 
κουπαστή. Θα περιέχει τον ατσάλινο 
οδοντωτό οδηγό, που χρησιµοποιεί 
το γρανάζι του κινητήρα για την 
κίνηση του ανελκυστήρα. 
Κινητήρας 
Θα έχει τάση λειτουργίας 24V, µέσω 
µετασχηµατιστή 220AC/24VDC. Η 
µετάδοση της κίνησης θα γίνεται 
απευθείας µέσω συστήµατος 
οδοντωτού τροχού και όχι µε 
συρµατόσχοινα. 
Πιστοποιήσεις 
Ο ανελκυστήρας θα συνοδεύεται από 
πιστοποιητικά CE, TUV και ΙΜQ και 
θα πληρεί τις προδιαγραφές για 
ΑΜΕΑ 98/37/CE της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
 
 
Η.Θ.5. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ (Κωδικός: 315) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι ηλεκτροκίνητο, µε 
δυνατότητα χειροκίνητης 
προσαρµογής της κλίσης της θέσης 
του µεταξύ 0◦ και 25◦, του βάθους 
της, καθώς και της κλίσης της πλάτης 
µεταξύ -20◦ και +10◦. Θα διαθέτει 
αποσπώµενα πλαϊνά στηρίγµατα για 
τα χέρια, τα οποία θα µπορούν να 
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ρυθµιστούν ξεχωριστά σε ύψος και 
βάθος µέχρι και 6cm, καθώς και 
στηρίγµατα ποδιών µε δυνατότητα 
ρύθµισης ύψους και βάθους 
ξεχωριστά επίσης. Θα έχει δύο 
κινητήρες ονοµαστικής ισχύος 250 W 
ο καθένας, τάσης λειτουργίας 24V. 
Θα έχει δύο µπαταρίες 12V, 55A η 
καθεµία. Θα διαθέτει 
ηλεκτροµαγνητικά φρένα, όπως και 
φώτα. Η µέγιστη ταχύτητά του θα 
είναι 10 km/h. Ενδεικτικά 
Χαρακτηριστικά: 
• Μέγεθος µπροστινών τροχών: 
200x50mm 
• Συνολικό πλάτος αµαξιδίου: 59-64 
cm 
• Πλάτος καθίσµατος : 40-45 cm 
• Συνολικό µήκος αµαξιδίου: 106 cm 
• Βάθος καθίσµατος : 45-56cm 
• ‘Υψος πλάτης: 41 cm 
• Βάρος αµαξιδίου: 105 kg 
• Μέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο: 120 
kg 
 
 
Η.Θ.6. ΡΑΜΠΑ TRAVELLER (Κωδικός: 316) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μεταλλική πτυσσόµενη ελαφριά 
ράµπα, που διασφαλίζει την 
πρόσβαση του αναπηρικού αµαξιδίου 
σε πεζοδρόµια και χαµηλά κράσπεδα. 
Θα έχει βάρος µέχρι 3 kg, αντοχή σε 
συνολικό φορτίο µέχρι 300 kg και τις 
ακόλουθες ενδεικτικές διαστάσεις: 
• Εσωτερικό πλάτος: 66 cm 
• Συνολικό πλάτος: 71 cm 
• Μήκος: 45 cm 
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Η.Θ.7. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ (Κωδικός: 322) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

• 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) 
• Τα πλήκτρα για τα γράµµατα, τους 
αριθµούς και τα πλήκτρα 
κατευθύνσεως να έχουν διαστάσεις 
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(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 αποµόνωσης 
πλήκτρων από ανθεκτικό υλικό 
• Να συνοδεύεται από συµβατή µε το 
πληκτρολόγιο προστατευτική 
µεµβράνη από ελαστικό υλικό 
 
Η.Θ.8. ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΧΛΟΣ (Κωδικός: 324) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 
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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 
 
 
Η.Θ.9. ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΕΦΑΛΗΣ (Κωδικός: 326) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

• Να εξοµοιώνει τη λειτουργία του 
ποντικού (κίνηση δροµέα, δεξί και 
αριστερό κλικ) αποκλειστικά και µόνο 
µε την κίνηση της κεφαλής (χωρίς ο 
χρήστης να είναι διασυνδεµένος µε 
καλώδια µε τη συσκευή) 
• Να συνοδεύεται από τους 
κατάλληλους οδηγούς υλικού ή 
αντίστοιχο λογισµικό για την 
παραµετροποίηση της κίνησης του 
δροµέα του ποντικού και των 
λειτουργιών των πλήκτρων του 
ποντικιού. 
• Ρύθµιση της ταχύτητας κίνησης του 
δροµέα 
• ∆υνατότητα κλειδώµατος της 
κίνησης του δροµέα (cursor) στην 
οριζόντια και στην κάθετη διεύθυνση 
• Να επιτρέπει την παράλληλη χρήση 
του συµβατικού ποντικιού ώστε ο 
εκπαιδευτής να µπορεί να το 
χρησιµοποιεί χωρίς να απαιτείται 
αλλαγή στο υλικό ή το λογισµικό του 
υπολογιστή. 
• Να συνοδεύεται από λογισµικό 
εικονικού πληκτρολογίου στα 
ελληνικά 
• ∆υνατότητα σύνδεσης µε 
εξωτερικούς διακόπτες για την 
ενεργοποίηση του αριστερού και του 
δεξιού πλήκτρου του ποντικιού 
(ενεργοποίηση πλήκτρων ποντικιού 
µε διακόπτες από άλλα σηµεία του 
σώµατος) 
• Συµβατό µε Microsoft Windows 
XP/Windows 7 
• ∆ιεπαφή τύπου USB 
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Η.Θ.10. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΗΣ (Κωδικός: 327) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

• ∆ιαστάσεις: (Μήκος x Πλάτος) 
(δεκτή απόκλιση +/- 10cm από την 
προδιαγραφή) 25 x 45 cm (± 10 cm) 
• Το πληκτρολόγιο θα πρέπει να 
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φέρει προγραµµατιζόµενες περιοχές 
λειτουργιών (πλήκτρων) και να 
επιδέχεται εξατοµικευµένες 
προσόψεις βασισµένο στις ανάγκες 
του χρήστη και της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας. 
• Να συνοδεύεται από έτοιµες 
εναλλακτικές προσόψεις στα 
Ελληνικά 
• Να συνοδεύεται από λογισµικό το 
οποίο επιτρέπει τη δηµιουργία 
εξατοµικευµένων προσόψεων στα 
Ελληνικά (για την ανάπτυξη 
εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού 
θεµατολογίου). 
• Να διαθέτει υποδοχές για 
τουλάχιστον δυο εξωτερικούς 
διακόπτες 
• Συµβατό µε Microsoft Windows 
XP/Windows 7 
• ∆ιεπαφή τύπου USB 
Επί πλέον των παραπάνω 
απαιτήσεων επιθυµητά είναι και τα 
ακόλουθα: 
• Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 
ένα πλέγµα αποµόνωσης πλήκτρων 
• ∆υνατότητα επικλινούς τοποθέτησης 
 
 
Η.Θ.11. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ (Κωδικός: 328) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Λογισµικό εξάσκησης στη χρήση του 
ποντικιού ή άλλης συσκευής εισόδου 
που εξοµοιώνει το ποντίκι. 
• ∆υνατότητα εξατοµίκευσης στις 
δεξιότητες του χρήστη 
• ∆υνατότητα διαβάθµισης της 
δυσκολίας 
• Συµβατό µε Microsoft Windows 
XP/Windows 7 
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Η.Θ.12. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ (Κωδικός: 329) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

• ∆υνατότητα χρήσης του λογισµικού 
µε εξωτερικούς διακόπτες 
• ∆υνατότητα διαβάθµισης της 
δυσκολίας 
• Συµβατό µε Microsoft Windows 
XP/Windows 7 
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Η.Θ.13. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ (Κωδικός: 330) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

• ∆υνατότητα χρήσης του λογισµικού ΝΑΙ   



µε εξωτερικούς διακόπτες 
• Να ενσωµατώνει έτοιµες ασκήσεις 
ζωγραφικής διαφόρων επιπέδων 
δυσκολίας 
• ∆υνατότητα διαβάθµισης της 
δυσκολίας 
• ∆υνατότητα εισαγωγής εικόνων και 
από άλλες πηγές (πχ. σαρωτή, 
ψηφιακή φωτογρ.) εκτός των 
ενσωµατωµένων 
• Συµβατό µε Microsoft Windows 
XP/Windows 7 
 
Η.Θ.14. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ (Κωδικός: 
331) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

• ∆υνατότητα παράλληλης χρήσης µε 
συµβατικό ποντίκι 
• ∆υνατότητα εκµάθησης και 
πρόβλεψης λέξεων 
• ∆υνατότητα µεταβολής µεγέθους 
του εικονικού πληκτρολογίου – 
ποντικιού στην οθόνη 
• Συµβατό µε Microsoft Windows 
XP/Windows 7 
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Η.Θ.15. ΦΟΡΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΕΣΑΙΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ) -(Κωδικός: 332) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

• Συνολική µνήµη ηχογράφησης 
τουλάχιστον 10 λεπτά 
• ∆ιαθέτει ενσωµατωµένο πλέγµα 
αποµόνωσης πλήκτρων 
• ∆ιαθέτει τουλάχιστον 20 πλήκτρα 
• ∆ιαστάσεις επιφάνειας πλήκτρων 
2,5cm x 2,5cm (± 10%) 
• ∆ιαθέτει τουλάχιστον 3 επίπεδα 
• Η ηχογράφηση των µηνυµάτων να 
γίνεται µε απλό τρόπο 
• Τροφοδοσία από µπαταρία 
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Η.Θ.16. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ (ΤΥΠΟΥ MY TOBII 10) - 
(Κωδικός: 333) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ειδικός υπολογιστής µε 
ενσωµατωµένο σύστηµα ανίχνευσης 
της κίνησης των µατιών. 
Θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Ελευθερία κινήσεως κεφαλής (δεκτή 
απόκλιση +/- 5cm από την 
προδιαγραφή σε κάθε διάσταση): 30 
x 20 x 20 cm 
• Ρυθµός ανίχνευσης κίνησης µατιών 
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τουλάχιστον: 38Ηz 
• Μέγιστο σφάλµα αντιστάθµισης της 
κίνησης κεφαλής (δεκτή απόκλιση +/- 
50% από την προδιαγραφή): 1,0° 
• Ενσωµατωµένος υπολογιστής: Intel 
Pentium, 1GB RAM, 60GB Hard 
Drive, Windows 7, 2 x USB II 
• Οθόνη Αφής µε διάσταση ίση ή 
µεγαλύτερη των 15" 
• Βάρος συσκευής µικρότερο ή ίσο 
των 6 kg 
• Υποδοχή για στήριξη τύπου 
VESA/Daessy 
• Να συνοδεύεται από κατάλληλη 
βάση στήριξης για γραφείο 
Επιθυµητό είναι να συνοδεύεται και 
από λογισµικό εναλλακτικής 
επικοινωνίας. 
 
Η.Θ.17. ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κωδικός: 
334) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ειδικός συµπαγής φορητός 
υπολογιστής για εναλλακτική 
επικοινωνία. Θα έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
• Οθόνη Αφής µε διάσταση ίση ή 
µεγαλύτερη των 8" 
• Ενσωµατωµένος υπολογιστής: Intel, 
2GB RAM, 60 GB Hard Drive, 2 x 
USB II 
• Ενσωµατωµένη κάµερα, ηχεία και 
µικρόφωνο 
• Θα διαθέτει υποδοχές για 
τουλάχιστον δυο εξωτερικούς 
διακόπτες 
• Βάρος συσκευής µικρότερο ή ίσο 
των 2 kg 
• Αυτονοµία λειτουργίας µε τις 
µπαταρίες µε τυπική χρήση 
τουλάχιστον για 4 ώρες 
• Υποδοχή για στήριξη τύπου VESA 
• Να συνοδεύεται ή να ενσωµατώνει 
βάση στήριξης για επικλινή 
τοποθέτηση σε γραφείο 
Επιθυµητό είναι να συνοδεύεται και 
από λογισµικό εναλλακτικής 
επικοινωνίας. 
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Η.Ι.ΠΑΚΕΤΟ Ι(ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗΣ) 
 
 
 



Η.Ι.1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ (Κωδικός: 336) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 
• Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. 
• Συνεργασία µε εφαρµογές των 
Windows και ειδικότερα µε το 
λογισµικό ανάγνωσης & µεγέθυνσης 
οθόνης που θα προσφερθεί. 
• Επαρκές λεξικό µε δυνατότητα 
προσθήκης νέων λέξεων. 
• ∆υνατότητα αναγγελίας από δύο 
τουλάχιστον φωνές. 
• Πλήρης υποστήριξη των 
πρωτοκόλλων Microsoft Speech API 
version 4.0 και 5.0 
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Η.Ι.2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ/ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κωδικός: 344) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

• ∆υνατότητα µετατροπής Ελληνικού, 
Αγγλικού ή και µικτού προφορικού 
λόγου, σε γραπτό στον Η/Υ. 
• Υψηλό ποσοστό επιτυχίας στην 
αναγνώριση και µετατροπή της 
φωνής, σε γραπτό λόγο. 
• Ενσωµατωµένο λεξικό που 
επιτρέπει την υπαγόρευση πολλών 
ειδών κειµένων. 
• ∆υνατότητα υπαγόρευσης στα 
Ελληνικά, στα Αγγλικά ή και µικτών 
κειµένων (καθώς µιλάει ο χρήστης το 
αναγνωρισθέν κείµενο εµφανίζεται 
ταυτόχρονα στην οθόνη του Η/Υ). 
• Συνεργασία µε το λογισµικό 
επεξεργασίας κειµένου Microsoft 
Word. 
• Υποστήριξη φωνητικών εντολών. 
• ∆υνατότητα χειρισµού των 
λειτουργιών του προγράµµατος µε 
πλήκτρα, καθώς και ύπαρξη ηχητικής 
επιβεβαίωσης των λειτουργιών 
ηχογράφησης και αναγνώρισης, για 
άτοµα µε κινητικά προβλήµατα και 
ειδικές ανάγκες. 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
Η.Κ.ΠΑΚΕΤΟ Κ(ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
 
Η.Κ.1. ΑΜΜΟ∆ΟΧΟΣ (Κωδικός: 346) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 



Αµµοδόχος από ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό υψηλής αντοχής, µε κάλυµµα 
από το ίδιο υλικό, για προστασία από 
τις καιρικές συνθήκες. Θα έχει 
ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ 
πλάτος Χ ύψος) 155 Χ 155 Χ 25 cm. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Κ.2. ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Κωδικός: 347) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κούνια τριών θέσεων, της οποίας ο 
σκελετός θα είναι από µασίφ ξύλο, 
ειδικά επεξεργασµένο για να αντέχει 
στις διάφορες καιρικές συνθήκες. Οι 
γωνίες του σκελετού ενισχύονται µε 
µεταλλική επικάλυψη. Τα καθίσµατα 
της κούνιας θα είναι κατασκευασµένα 
από ανθεκτικό πλαστικό υλικό. Η 
κούνια θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 
(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 300 Χ 258 
Χ 227 cm. Θα είναι κατάλληλη για 
παιδιά άνω των 18 µηνών. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Κ.3. ΤΡΑΜΠΑΛΑ (Κωδικός: 348) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Παιδική τραµπάλα, που θα είναι 
κατασκευασµένη από ανθεκτικό 
πλαστικό, κατάλληλη και για 
εσωτερικό και για εξωτερικό χώρο. 
Θα επιτρέπει στα παιδιά να 
τραµπαλίζονται πάνω-κάτω και να 
στριφογυρίζουν γύρω-γύρω. Θα είναι 
κατάλληλη για ηλικίες άνω των 3 
ετών, για δύο παιδιά κατά µέγιστο. 
Θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος 
Χ πλάτος Χ ύψος) 200 Χ 88 Χ 57 cm. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Κ.4. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ (Κωδικός: 349) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Παιδική τσουλήθρα από ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό, πτυσσόµενη, για 
εύκολη αποθήκευση και 
χρησιµοποίησή της τόσο σε 
εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό 
χώρο. Η σκάλα πρόσβασης στη 
τσουλήθρα θα διαθέτει 
ενσωµατωµένα κάγκελα και ειδικά 
σχεδιασµένα φαρδιά σκαλοπάτια για 
εύκολο σκαρφάλωµα. Αντίστοιχα, η 
τσουλήθρα θα διαθέτει ψηλά 
τοιχώµατα και στρογγυλεµένες γωνίες 
για ασφαλή ολίσθηση. Θα έχει 

ΝΑΙ 

  



ενδεικτικές διαστάσεις (µήκος Χ 
πλάτος Χ ύψος) 213 Χ 122 Χ 134 cm 
και µήκος τσουλήθρας περί τα 1,80 
m. Η χρήση της θα είναι κατάλληλη 
για παιδιά άνω των 3 ετών. 
 
 
 
Η.Κ.5. ΠΑΡΚΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) - (Κωδικός: 
350) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σύνθετη κατασκευή από ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό που επιτρέπει στα 
παιδιά να κρυφτούν, να 
µπουσουλήσουν, να αναρριχηθούν, 
να κάνουν τσουλήθρα κλπ. Θα 
συναρµολογείται και 
αποσυναρµολογείται εύκολα για να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο σε 
εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό 
χώρο. Θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 
(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 167 Χ 84 Χ 
101 cm. Η χρήση του θα είναι 
κατάλληλη για παιδιά άνω των 3 
ετών. 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
Η.Κ.6. ΚΑΜΠΙΑ (Κωδικός: 351) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τούνελ δηµιουργούµενο από 
πλαστικούς σπονδύλους, που 
συναρµολογούνται  µεταξύ τους, 
δηµιουργώντας την εικόνα κάµπιας, 
καθώς και την εµπρός και πίσω 
όψη της. Θα έχει ενδεικτικές 
διαστάσεις (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 
217 Χ 100 Χ 108 cm, και θα υπάρχει 
δυνατότητα επέκτασής της µε την 
προσθήκη πρόσθετων σπονδύλων. 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Η.Κ.7. ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Κωδικός: 352) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Πρόπλασµα κορµού ανθρώπινου 
σώµατος για την επίδειξη του 
πεπτικού, αναπνευστικού και 
κυκλοφορικού συστήµατος. Θα είναι 
κατασκευασµένο από άθραυστο και 
µη τοξικό υλικό, βαµµένο µε ανεξίτηλα 
και µη τοξικά χρώµατα και θα 

ΝΑΙ 

  



αποτελείται από τα ακόλουθα 
αποσπώµενα τµήµατα: 
• Κεφάλι 
• Πνεύµονες 
• Καρδιά 
• Στοµάχι 
• Συκώτι 
• Πεπτικό σύστηµα 
Οι ενδεικτικές διαστάσεις του 
προπλάσµατος (µήκος Χ πλάτος Χ 
ύψος) θα είναι 38 Χ 25 Χ 87 cm. 
 
 
Η.Κ.8. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΟ (Κωδικός: 353) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το µικροσκόπιο θα έχει τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Κεφαλή µε µονοφθάλµια 
περιστροφή 3600 και κλίση µέχρι 300 
• 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) 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
 
Η.Κ.9. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΟΦΘΑΛΜΙΟ (Κωδικός: 354) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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 

ΝΑΙ 

  



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) 
 
 
Η.Κ.10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ (Κωδικός: 355) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι ψηφιακό. Θα µετράει τη 
µεγάλη και τη µικρή πίεση καθώς και 
τους παλµούς της καρδιάς. Στην 
οθόνη του θα εµφανίζει ενδείξεις για 
ακανόνιστους παλµούς καρδιάς 
(αρρυθµία) και για µετρήσεις πάνω 
από τα ενδεδειγµένα όρια. Θα φέρει 
περιχειρίδα για διάµετρο µπράτσου 
22-32 cm, που θα φουσκώνει 
αυτόµατα µέχρι την κατάλληλη τιµή. 
Θα έχει µεγάλη οθόνη και θα είναι 
εύκολο στη χρήση. Θα λειτουργεί 
µε µπαταρίες ή µε ρεύµα µε 
µετασχηµατιστή, ο οποίος 
περιλαµβάνεται στην τιµή. Θα έχει 
δυνατότητα αποθήκευσης στη µνήµη 
του, 30 µετρήσεων µε ηµεροµηνία και 
ώρα καθώς και του µέσου όρου των 
τελευταίων µετρήσεων. 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
Η.Κ.11. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ (Κωδικός: 356) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει κώδωνες από ανοξείδωτο 
χάλυβα, µε µεµβράνη διπλών 
συχνοτήτων σε κάθε πλευρά τους και 
στεφάνη που δεν παγώνει τον 
ασθενή. H µεγάλη πλευρά κάθε 
κώδωνα θα χρησιµοποιείται σε 
ενήλικες ασθενείς, ενώ η µικρή 
πλευρά σε περιπτώσεις παιδιατρικών 
ή λεπτών ασθενών, γύρω από 

ΝΑΙ 

  



επιδέσµους και για εξέταση στις 
καρωτίδες. Θα έχει σωλήνα 
ακουστικών υψηλής απόδοσης µε 
διπλό αυλό. Θα έχει δυνατότητα 
µετατροπής της µικρής πλευράς σε 
παραδοσιακό κώδωνα µε 
αντικατάσταση της µεµβράνης από 
ελαστικό δακτύλιο. 
 
 
Η.Κ.12. ΦΟΡΕΙΟ ΣΠΑΣΤΟ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ (Κωδικός: 357) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα είναι κατασκευασµένο από 
ανθεκτικό υλικό, που µπορεί να 
πλένεται. To µέγιστο βάρος του 
µεταφεροµένου θα είναι τουλάχιστον 
130 kg. Θα αναδιπλώνεται και θα 
µπορεί να προσαρµοστεί σε αυτό 
σύστηµα ακινητοποίησης του 
κεφαλιού, καθώς και ιµάντες 
ακινητοποίησης. 
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις : 
• Ανοιχτό: 221 Χ 53 Χ 16 cm 
• Κλειστό: 104 Χ 19 Χ 12 cm 

ΝΑΙ 

  

 
 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΑ ΕΙ∆Η 
 
Η.Κ.13. ΑΡΜΟΝΙΟ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ) - (Κωδικός: 361) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
• Αρµόνιο µε τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
-61 πλήκτρα (5 οκτάβες) µε δυναµικό 
κλαβιέ 
- Πάνω από 500 ήχους και 130 
ρυθµούς 
- Ελληνικούς ρυθµούς 
(ενσωµατωµένοι ή σε χωριστά CD) 
- ∆ύο οµάδες ψηφιακών εφφέ µε 
ρυθµίσεις 
- Ηχογράφηση δύο καναλιών 
- Οθόνη φωτιζόµενη υγρών 
κρυστάλλων 
- Midi in/out (έξοδος για ακουστικό) 
- Συµβατότητα µε αρχεία GM/XGlite 
- Σύστηµα εκµάθησης 
- Σύστηµα «dual/split/harmony voice» 
• Τροφοδοτικό ρεύµατος µε τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- AC voltage:230V - 50Hz 
- DC12V, 0,75A 
- Βάρος: 140 gr 
• Βάση στήριξης 

ΝΑΙ 

  



• Ακουστικό ήχου µε τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- Αντίσταση: 32 Ω 
- Φορτίο: 50 mW 
- Βάρος χωρίς καλώδιο: 50 gr 
- Τύπος βύσµατος: 3,5 mm stereo 
- Τύπος ακουστικού: ∆υναµικό, 
Ανοιχτού τύπου 
- Μήκος καλωδίου: 1,25 m 
- Απόκριση συχνοτήτων: 50 - 18500 
Hz 
- Μέγιστο επίπεδο έντασης (SPL): 
110 dB 
- THD, Αρµονική παραµόρφωση: < 1 
% 
 
 
Η.Κ.14. ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (Κωδικός: 362) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Θα έχει οθόνη 6 ψηφίων, ακρίβεια 
µέτρησης 1/100 sec, µε ενδείξεις 
έναρξης (start), τέλους (stop), 
επαναφοράς (reset), ώρας, 
ηµεροµηνίας. Θα έχει δυνατότητα 
διαχωρισµού χρονοµετρήσεων και 
διπλής χρονοµέτρησης. Το εύρος 
µέτρησης θα είναι τουλάχιστον 23Ω 
50Λ 59∆. Θα συνοδεύεται από λουρί 
για κρέµασµα στο λαιµό. 

ΝΑΙ 

  

 
 
Η.Κ.15. ΟΠΤΙΚΟ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ (Κωδικός: 363) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ασύρµατο τηλεχειριζόµενο κουδούνι, 
που αποτελείται από ποµπό και δέκτη 
και έχει τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
• Τροφοδοσία ποµπού µε µπαταρία 
• Τροφοδοσία δέκτη µε ρεύµα 220 V 
AC 
• Κωδικοποίηση και ειδική 
διαµόρφωση σήµατος για την 
αποφυγή παρεµβολών 
και εσφαλµένης ενεργοποίησης του 
κουδουνιού 
• Επιλογή διαφορετικών µελωδιών για 
το ηχητικό σήµα 
• Ευκρινής οπτική ένδειξη που 
αναβοσβήνει (flashing LED) 
• Μέγιστη εµβέλεια: 40 m σε ανοικτό 
χώρο και 30 m σε κλειστό χώρο 

ΝΑΙ 

  

 
H.Θ.18. ΨΑΛΙ∆Ι ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΛΑΒΗ 
 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Να διαθέτει διπλούς βρόχους ΝΑΙ   

 
Η.θ.19. ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕΤ ΝΑΙ   

Εργονομικές λαβές ΝΑΙ   

Μαλακές και αντιολισθητικές ΝΑΙ   

 
 ΞΥΛΟΦΩΝΟ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τουλάχιστον 13 ΝΟΤΕΣ NAI   

 
ΤΟΥΜΠΕΡΛΕΚΙ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τουμπερλέκι  αλουμινίου NAI   

 
ΤΥΜΠΑΝΑ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τύμπανο μεταλλικό NAI   

 
ΦΛΟΓΕΡΑ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Φλογέρα  ξύλινη NAI   

 
ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Φυσαρμόνικα πλαστική ή μεταλλική NAI   

 
ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μεταλλόφωνο  με 16 νότες NAI   

 
ΖΙΛΙΑ (ΤΖΙΛΙΕΣ)  
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ζίλια μπρούτζινα, σετ για δύο χέρια NAI   

 
ΜΑΡΑΚΕΣ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ζεύγος ΝΑΙ   

Μαράκες ξύλινες ύψους 12 εκ. ζεύγος NAI   

 
ΜΠΕΝΤΙΡ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ξύλινο μπεντίρ, με φυσικό δέρμα ΝΑΙ   

12΄΄ NAI   

 

 
ΞΥΛΑΚΙΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ξυλάκια ρυθμικής ζεύγος ΝΑΙ   

 NAI   

 
ΞΥΛΑΚΙΑ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ξυλάκια για τύμπανα ΝΑΙ   

 NAI   

 
ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ξύστρα ρυθμικής μεταλλική ΝΑΙ   

 NAI   

 
 
ΤΑΜΠΟΥΡΙΝΙΑ  ΚΟΥΡΔΙΣΤΑ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ταμπουρίνι ξύλινο ΝΑΙ   

Κουρδιστό NAI   

 
 
 
ΤΡΙΓΩΝΑ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τρίγωνο πλευράς 15 cm, ατσάλινο, με 
κοπανάκι 

ΝΑΙ   

 
ΣΕΤ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟ)-ΣΕΙΡΑ ORF 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Σετ μουσικών οργάνων ORF 
(ξυλόφωνο, μεταλλόφωνο, ξυλάκια, 

ΝΑΙ   



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τριγωνάκια   κ.α.) 

 
  


