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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση εξοπλισµού (πάγκοι, ερµάρια, συρταριέρες) από µελαµίνη Α’ 

ποιότητας (τύπου ΣΕΛΜΑΝ) και πάγκους βακελίτη ή ανοξείδωτους (βλ. σχέδια). Τα 

πλαϊνά, τα κουτιά και τα ράφια θα αποτελούνται από µοριοσανίδες επενδεδυµένες και 

στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη συνολικού πάχους 22χιλ. µε περιθώριο από  pvc 3χιλ. 

στα σόκορα. Τα πορτάκια των ντουλαπιών και τα κούτελα των συρταριών θα 

κατασκευασθούν από µοριοσανίδες επενδεδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη 

συνολικού πάχους 18χιλ. µε περιθώριο από  pvc 3χιλ. στα σόκορα.. Οι πλάτες και οι 

πυθµένες των συρταριών θα είναι από µελαµίνη διπλής όψεως 6χιλ. Οι φάσες στο κάτω 

µέρος θα είναι κουµπωτές µελαµίνης 18χιλ. µε περιθώριο από  pvc 3χιλ. στα σόκορα. 

Όλα τα ερµάρια δαπέδου θα φέρουν ποδαρικά πλαστικά ρυθµιζόµενα καθ΄ύψος. Όλες οι 

συρταροθήκες θα φέρουν µηχανισµούς τηλεσκοπικούς, αθόρυβους. Οι πάγκοι θα είναι 

είτε από βακελίτη α’ ποιότητας (πάχους 3εκ.), είτε ανοξείδωτοι (βλ. σχέδιο). Ο 

ανοξέιδωτος πάγκος θα είναι από χάλυβα 18/8 πάχους 1,5χιλ. σατινέ µε βάθος 60εκ. που 

θα φέρει τύπο ενσωµατωµένης γούρνας βαθιάς 50Χ70Χ50εκ. ηλεκτροσυγκολληµένης µε 

βολταϊκό τόξο σε αδρανή ατµόσφαιρα αργκόν, µε συνεχείς κολλήσεις, όχι πονταριστές, 

χωρίς µηχανικές ατέλειες. Ο πυθµένας της γούρνας θα φέρει βαλβίδα ανοξείδωτη Φ63. 

Περιλαµβάνονται πόµολα, µεντεσέδες βαρέως τύπου, κλειδαριές ασφαλείας, και όλα τα 

απαραίτητα µικροϋλικά. Όλα τα πορτάκια και τα συρτάρια θα κλειδώνουν και τα κλειδιά 

θα παραδοθούν µε επίσηµο έγγραφο στη Τεχνική Υπηρεσία. Όλα τα εξαρτήµατα θα είναι 

ανοξείδωτα. ∆είγµα των µελαµινών και του βακελίτη θα προσκοµισθεί στην υπηρεσία για 

έλεγχο και έγκριση της ποιότητάς του. Η απόχρωση θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας. Οι 

τελικές διαστάσεις θα ληφθούν επί τόπου. Όλες οι κατασκευές θα στερεωθούν στις 

εσοχές των τοίχων µε κατάλληλο τρόπο και τα τυχόν κενά που αφήνουν θα στοκαριστούν 

και θα καλυφθούν. Όλες οι κατασκευές θα περιλαµβάνουν τις απαραίτητες οπές µε 

πλαστικά καλύµµατα για τη διέλευση καλωδίων. 
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Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ: 

Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση οκτώ (8) µπαταριών αναµικτικών γνωστής και 

επώνυµης εταιρίας (τύπου ideal stamdard). Προσαρµογή υπαρχόντων ανοξείδωτων 

νιπτήρων στους νέους πάγκους και προσαρµογή και επιδιόρθωση δικτύων. Παροχή 

εγγύησης για τις µπαταρίες τουλάχιστον δύο ετών. 

 

ΓΕΝΙΚΑ: 

α. Για όλες τις εργασίες ο προµηθευτής υποχρεούται, αφού µελετήσει τα σχέδια, εάν 

διαπιστώσει την οποιαδήποτε ασυµφωνία να τη γνωστοποιήσει εγγράφως και εγκαίρως στην 

επίβλεψη η οποία οφείλει να δώσει τις σχετικές διευκρινήσεις. 

β. Ο προµηθευτής υποχρεούται πριν από την προµήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από 

την οποιαδήποτε κατασκευή να προσκοµίζει δείγµατα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση 

έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καµία περίπτωση δεν 

απαλλάσσει τον προµηθευτή από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού 

που θα εµφανιστεί στο µέλλον. 

δ. Η τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνει όλα τα υλικά, µικροϋλικά, τις ασφαλιστικές εισφορές 

όσων εργασθούν στο έργο και τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου. 
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