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1.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –  ΓΕΝΙΚΑ 

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 τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 
Όλα τα στοιχεία μοριοσανίδας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τάξεως Ε1.  
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε το προϊόν του να συνοδεύεται από 
οδηγίες ασφαλούς χρήσης στα ελληνικά και συναρμολόγησης όπου αυτό απαιτείται. 
Τα υπόλοιπα είδη ‘’κιγκαλερίας’’ θα επιλεγούν μεταξύ δειγμάτων, τουλάχιστον τρία (3) 
για κάθε είδος, από την υπηρεσία. 
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. 
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Στις κεφαλές των φιραμιών θα τοποθετηθούν τάπες, ίδιας απόχρωσης κατά το δυνατόν 
με αυτή της μελαμίνης, για την κάλυψη τους. 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Οι εξωτερικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης θα είναι: 1200 Χ 450mm και ύψος 1750mm.  
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, θα έχει: 
-τα κάτω συρόμενα ντουλαπόφυλλα από μοριοσανίδα με επένδυση 
μελαμίνης και τα επάνω συρόμενα φύλλα από κρύσταλλο ασφαλείας. 
-ένα κατακόρυφο χώρισμα (στο κέντρο του κάτω μέρους) 
Όλα τα παραπάνω ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα τύπου Ρ2, 
τάξεως Ε1. 

 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΟΥ 
3.1. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ    

Πλαϊνά 
Οι πλαϊνές επιφάνειες της βιβλιοθήκης 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 τα πλαϊνά 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’ ελάχιστον. Εύρος ρύθμισης ρεγουλατόρων 20-25 mm. Το κάθε πέλμα με 
τον ρεγουλατόρο θα τοποθετείται σε διαμορφωμένη διάτρηση στην κάτω επιφάνεια 
(σόκορο) των πλαϊνών της βιβλιοθήκης, με αντίστοιχο εμφυτευμένο μεταλλικό βύσμα 
Μ8 (βλ. λεπτομέρεια Λ4). Η ρύθμιση των ρεγουλατόρων πρέπει να είναι εύκολη και θα 
γίνεται εξωτερικά της βιβλιοθήκης. 
Οροφή (καπάκι) 
Η οροφή (καπάκι) της βιβλιοθήκης 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. 
Πλάτη 
Η πλάτη είναι από μονοκόμματο φύλλο πάχους 18mm, από το ίδιο συνθετικό ξύλο. Θα 
τοποθετηθεί μεταξύ των δύο πλαϊνών και η σύνδεσή τους θα γίνει με τρία (3) μεταλλικά 
εμφυτευμένα βύσματα (φιράμια) και τέσσερις (4) καβίλιες ανά σύνδεση και θα πατάει 
επάνω στη βάση της βιβλιοθήκης. 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 32mm για επιπλέον 
στήριξη  του κάθε ραφιού. 
Βάση  
Είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης ονομαστικού πάχους 
25mm. Η βάση της βιβλιοθήκης θα τοποθετηθεί μεταξύ των πλαϊνών και η 
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συναρμολόγησή της με τα πλαϊνά θα γίνεται με δύο (2) φιράμια και τρεις (3) καβίλιες 
ανά σύνδεση. 
Στην κάτω μεριά της βιβλιοθήκης, 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 βιβλιοθήκης μόνο 
με καβίλιες. 

Σημ.1: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 αποκόλλησή του από τη 
μοριοσανίδα. Οι ακμές του θα είναι τέλεια στρογγυλεμένες και λειασμένες. 

Σημ.2:Όλες οι συνδέσεις των μερών της βιβλιοθήκης 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. 

 Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνδεσης των μερών της βιβλιοθήκης γίνεται αποδεκτός 
εφόσον εξασφαλίζει την σταθερότητα της και εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 

3.2.    ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ 
Επάνω μέρος (από κρύσταλλο ασφαλείας) 
Προβλέπονται από Ευρωπαϊκό κρύσταλλο πάχους ≥5 mm. 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 ασφαλείας. Το σύνολο της κατασκευής θα εξασφαλίζει 
την σταθερή κίνηση των κρυστάλλων ασφαλείας και συγχρόνως θα επιτρέπει την 
εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση τους (βλ. λεπτομέρειες Λ1-Λ2). 
Προκειμένου να εξασφαλίζεται το κλείδωμα των συρομένων φύλλων από κρύσταλλο 
ασφαλείας προβλέπεται ειδική αφαιρούμενη κλειδαριά ασφαλείας που τοποθετείται 
ανάμεσά τους.  
Κάτω μέρος 
Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης τοποθετούνται συρόμενες πόρτες από μοριοσανίδα με 
επένδυση μελαμίνης αμφίπλευρα, ονομαστικού πάχους 18mm  και προφίλ ABS πάχους 
2mm 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 (βλ. λεπτομέρειες Λ2-Λ3). 
Προβλέπονται ειδικές μεταλλικές χειρολαβές, έγχρωμες, διπλής στήριξης, που θα 
επιλέγονται από την Υπηρεσία, μεταξύ δειγμάτων που θα προσκομίσει ο ανάδοχος (βλ. 
σχέδιο). 
Προκειμένου να εξασφαλίζεται το κλείδωμα των ντουλαπόφυλλων προβλέπεται μικρή 
χωνευτή κλειδαριά, στο δεξί ντουλαπόφυλλο, 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 
ντουλαπόφυλλων, θα γίνεται αποδεκτή εφόσον θα βελτιώνει τη λειτουργία της κίνησης 
και της προσθαφαίρεσης των στοιχείων και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 
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3.3. ΡΑΦΙΑ  
Κάθε βιβλιοθήκη φέρει ένα (1) σταθερό ράφι από μοριοσανίδα (τύπου Ρ2, Ε1) και 
πάχους 25mm (βλ. σχέδιο). Ενισχύει τη σύνδεση των πλαϊνών επιφανειών, αφού 
συνδέεται με αυτές με δύο (2) εμφυτευμένα βύσματα και τρεις (3) καβίλιες ανά πλευρά. 
Επίσης, φέρει δύο (2) κινητά ράφια, ιδίων χαρακτηριστικών με το σταθερό, πάχους 
25mm. Η έδρασή τους θα γίνεται σε κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα, από δύο ανά 
πλευρά στα πλάγια και ένα στο κέντρο του πίσω μέρους τους. 
Βάθος ραφιών: 380mm περίπου. 
 

4.        ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Όλα τα χρώματα θα είναι 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. 
- Για την πλάτη, το καπάκι, τα συρόμενα φύλλα και το κατακόρυφο χώρισμα: Το Νο 
703 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου  ΑΚRΙΤΑS. 
- Για τα πλαϊνά, τη βάση και τα ράφια: Το Νο 120 ενδεικτικού τύπου χρωματολογίου  
ΑΚRΙΤΑS. 
Οι παραπάνω αριθμοί χρωματολογίων (ΑΚRΙΤΑS κλπ) αναφέρονται σε επιθυμητές 
αποχρώσεις χρωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν προσδιορίζουν οποιοδήποτε υλικό 
ή οποιαδήποτε ποιότητα υλικού. 

 
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
5.1.    Οι βιβλιοθήκες  θα είναι συναρμολογούμενες. 

Τα επιμέρους ξύλινα στοιχεία του είδους θα συσκευαστούν σε δύο (2) χαρτοκιβώτια 
από χαρτί βάρους 430gr/m2 με διπλή ενίσχυση στις γωνίες, ανάλογα με τις διαστάσεις 
τους. Στο πρώτο θα συσκευαστούν η πλάτη και τα πλαϊνά και στο δεύτερο τα υπόλοιπα. 
Εσωτερικά θα τοποθετηθεί φελιζόλ, πάχους 2cm το οποίο θα προστατεύει όλες τις 
πλευρές των στοιχείων. Ειδική προστασία και αμπαλάρισμα προβλέπεται για τα 
κρύσταλλα. Μεταξύ των δύο κρυστάλλων θα τοποθετείται φελιζόλ πάχους 6 mm. 
Ομοίως φελιζόλ πάχους 10mm θα τοποθετείται στη πάνω και κάτω πλευρά των 
κρυστάλλων και θα τυλίγονται σε πλαστικό γκοφρέ (αεροπλάστ) και εν συνεχεία θα 
τοποθετηθούν σε φελιζόλ σχήματος ‘‘Π’’. Το όλον θα συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτιο. 
Όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή του είδους (π.χ. φιράμια, 
καβίλιες, τάπες, μεταλλικές χειρολαβές, κλπ.) θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστές 
πλαστικές σακούλες (ανά είδος) και θα ενσωματώνονται με ασφάλεια στη συσκευασία.  

5.2. Κάθε χαρτοκιβώτιο θα έχει ένδειξη σχετική με το περιεχόμενό του. Επίσης με ευκρινή 
γράμματα, σε κάθε χαρτοκιβώτιο, θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της Διακήρυξης, 
ήτοι: 
 Ο τίτλος της Εταιρείας (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ)                                                 
 Ο αριθμός της Διακήρυξης 
 Η επωνυμία του προμηθευτή 
 Το BarCode του προϊόντος που δίδεται από την υπηρεσία με την υπογραφή της 

Σύμβασης 

5.3. Για την εύκολη μεταφορά τους τα επί μέρους στοιχεία του γραφείου θα τοποθετούνται, 
σε αριθμό αναλόγως του μεγέθους και του βάρους τους, σε ξύλινες παλέτες, θα 
δένονται με πλαστικό τσέρκι και θα τυλίγονται με σελοφάν. 
 
 
 

6.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
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6.1. Με την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παραγράφου 2.2. της 
διακήρυξης, απαιτείται και προσκόμιση δείγματος του είδους στα γραφεία της 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Φαβιέρου 30, Αθήνα). 

6.2.  Αυτοκόλλητη πινακίδα με μεταλλιζέ επίστρωση τουλάχιστον 60 micron, διαστάσεων 
35x70mm περίπου (βλ. το σχετικό υπόδειγμα κατωτέρω), θα τοποθετείται σε εμφανή 
θέση, που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία, σε κάθε προϊόν και θα αναφέρει : 
 
1. Το λογότυπο της Εταιρείας 

2. Το τίτλο της Εταιρείας  (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ) 

3. Την Διακήρυξη 

4. Την επωνυμία του προμηθευτή 

5. Την κλάση εκπομπής φορμαλδεΰδης 

Η τελική μορφή της πινακίδας θα εγκριθεί από τη Υπηρεσία. 

 

 

 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

          ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ  
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ………………… 

…………………./……-……-…….  
 ΤΗΛ.:…………………… 

FAX: …………………… 

ΚΛΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔEΫΔΗΣ: Ε1 
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Κωδικός CPV: 39132200-8 

Σχέδια: Ξ-ΒΠΝΓ 
 
 
 

 

 
 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ–ΓΕΝΙΚΑ 

 Προβλέπεται από ξύλο φουρνιστής οξιάς, σε συνδυασμό με ινοσανίδα μέσης 
πυκνότητας (MDF). Αποτελείται από τρεις (3) Μονάδες η κάθε μια από τις οποίες είναι 
ένα ορθογώνιο πλαίσιο  τελάρο διαστάσεων 1380mm ύψος, 600mm πλάτος και 55mm 
βάθος. 

 Η περίμετρος του πλαισίου κλείνεται από τη μία πλευρά, με μία επιφάνεια από 
ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF) πάχους 6mm, ντυμένο από τη μία πλευρά του 
(την ορατή) με έγχρωμη λινάτσα. 

 Οι ορθοστάτες (μπόγια) συνδέονται κατ’ αποστάσεις μεταξύ τους με ξύλινα πηχάκια 
που δημιουργούν ράφια για την υποδοχή των βιβλίων.  

 Το τελευταίο προς τα κάτω πηχάκι, αποτελεί τη βάση και εδράζεται σε δίδυμους 
ειδικούς τροχούς (Κάστερ) συνολικού ύψους περίπου 55-60mm. Τα βιβλία 
συγκρατούνται όρθια στη θέση τους με τη βοήθεια μίας ελαστικής ταινίας από υφαντή 
έγχρωμη ελαστική κορδέλα του εμπορίου πλάτους 40mm κατ’ ελάχιστον. Οι τρεις (3) 
Μονάδες ονομάζονται Α.Μ.Δ. (αριστερή, μεσαία, δεξιά) και τοποθετούνται πλάι-πλάι 
συνδέονται δε μεταξύ τους με μεταλλικούς μεντεσέδες, ηλεκτρογαλβανισμένους ή 
ορειχάλκινους στιλβωμένους. 
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 Όλα τα στοιχεία ινοσανίδας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατηγορίας 
Ε1.  

Το έπιπλο προκειμένου να στηθεί όρθιο ελεύθερο στο χώρο, διπλώνεται κατάλληλα 
και δημιουργεί ένα τριγωνικό ορθό πρίσμα, που μπορεί με τη βοήθεια των διδύμων 
τροχών να μετακινείται πάνω στο δάπεδο. Αν θέλουμε, μπορούμε να τοποθετήσουμε 
την κινητή βιβλιοθήκη ανοικτή επί του τοίχου, σ’ αυτή την περίπτωση αγκυρώνεται 
με “γαντζάκια” η μεσαία (Μ) μονάδα και η δεξιά (Δ) μονάδα. 

Τα διάφορα χρώματα και είδη των  υλικών καθώς και όλα τα είδη κιγκαλερίας - 
μεντεσέδες- σύρτες κλειδαριές κλπ. θα επιλεγούν από την Υπηρεσία, μεταξύ 
καταλλήλων δειγμάτων που θα προσκομίσει ο ανάδοχος του έργου . 
Όλες οι συνδέσεις θα είναι κολλητές μορσαριστές ή με καβίλιες ή με “γκινισόπηχες” 
με κόλλες  Α΄ ποιότητας. 
Όλες οι ξύλινες ή από συνθετικό ξύλο επιφάνειες θα είναι τριμμένες με τα κατάλληλα 
λειαντικά ώστε να είναι απόλυτα λείες στην αφή. 
Όπου προβλέπονται φρεζάτες γενικά βίδες, η φρέζα στην αντίστοιχη επιφάνεια θα 
έχει την κατάλληλη διάμετρο και βάθος, ώστε η μεγάλη διάμετρος της κεφαλής της 
βίδας να είναι συνεπίπεδη (πρόσωπο) με εκείνη της επιφάνειας. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η πτυσσόμενη βιβλιοθήκη αποτελείται από το Πλαίσιο τα Ράφια την Πλάτη με την 
επένδυσή της από λινάτσα, τις ελαστικές ταινίες και τους τέσσερις (4) διδύμους 
τροχούς (Κάστερ). Τρεις (3) τέτοιες Μονάδες συνδεδεμένες μεταξύ τους αποτελούν 
την κινητή βιβλιοθήκη. 

 
Πλαίσιο  
Αποτελείται από τέσσερις (4) ξύλινους πήχεις, που συνδέονται μεταξύ τους με μόρσα 
και μορσαρότρυπες, σχηματίζοντας έτσι το πλαίσιο. 
Οι δύο ορθοστάτες (μπόγια) έχουν διαστάσεις 25/55/1340mm ύψος και φέρνουν 
“πατούρα” για την υποδοχή της Πλάτης με την επένδυσή της (βλ. σχέδιο-τομή). 
Τα δύο οριζόντια (τρέσα) επάνω και κάτω, έχουν διαστάσεις 20/32/550mm. Το 
τελευταίο είναι και Ράφι. 
Το επάνω τρέσο έχει όμοια ‘’πατούρα’’ όπως τα μπόγια για να δεχτεί το  πάχος της 
Πλάτης με την επένδυσή της. 
Στο κάτω τρέσο, βιδώνονται με τέσσερις (4) γαλβανιζέ λαμαρινόβιδες ψωμάκια Νο10 
μήκους 20mm το καθένα, οι τέσσερις συνολικά δίδυμοι τροχοί σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο σχέδιο. 
Ράφια 
Τα ενδιάμεσα Ράφια είναι τρία (3) τον αριθμό, επειδή, όμως και το κάτω τρέσο 
αποτελεί ράφι, συνολικά τα Ράφια είναι τέσσερα. 
Το καθ’ ένα Ράφι αποτελείται από δύο ξύλινους πήχεις, τον οριζόντιο (πάτος) 
διαστάσεων 20/32/550 και τον κατακόρυφο (μέτωπο) διαστάσεων12/50/550. Το 
μέτωπο κολλιέται στο πάχος (χόντρος) του πάτου σχηματίζοντας έτσι ένα κεφαλαίο 
Γ. 
Τα τελειωμένα ράφια συνδέονται με τους ορθοστάτες (μπόγια) με μόρσα(ή καβίλιες) 
και κόλλα. 
Προσοχή: Και οι τέσσερις πάτοι έχουν κομμένες φάλτσο, τις δύο προς τα έξω (προς 
τα μέτωπα) γωνίες τους, για την εύκολη απομάκρυνση της σκόνης από τη χρήση (βλ. 
σχέδιο - λεπτ. Τομής). 
 
Πλάτη  
Αποτελείται από ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF), κλάσης Ε1 πάχους 6mm που 
εφαρμόζεται κολλητό και καρφωτό στις πατούρες του Πλαισίου. 
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Στη μία επιφάνεια της πλάτης την πρόσοψη, κολλιέται (καλά τεντωμένη), σε όλη της 
την επιφάνεια, ένα φύλλο έγχρωμης λινάτσας Α΄  ποιότητας  (όχι πλαστικής). Η κόλλα 
θα είναι τύπου “βενζινόκολλας” (CONTACT CEMENT)  προς αποφυγή στρεβλώσεων 
(πετσικάρισμα) της πλάτης. 
Κατά μήκος των μεγάλων πλευρών της Πλάτης προβλέπονται εγκοπές σχήματος Π 
ώστε να είναι δυνατό το κάρφωμα της ελαστικής ταινίας που συγκρατεί τα βιβλία σε 
κάθε Ράφι. Η ταινία αυτή, εφάπτεται ελαφρά τεντωμένη επάνω στη λινάτσα και τα 
άκρα της αφού αναδιπλωθούν καρφώνονται πυκνά με ειδικά πλατυκέφαλα καρφάκια 
ταπετσαρίας (καμπαράδες) στην πατούρα που έχουν μπόγια. Λίγο πριν τοποθετηθεί η 
Πλάτη διαβρέχεται ελαφρά με νερό η λινάτσα ώστε να “πιεί” και να τεντωθεί καλά 
(τεζάρει). 
Η έτοιμη πια πλάτη κολλιέται και καρφώνεται περιμετρικά μέσα στην πατούρα του  
Πλαισίου και στα αντίστοιχα Ράφια. Τα καρφιά τοποθετούνται σε ευθεία γραμμή και 
σε ίσες αποστάσεις 7-8cm. 
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και καρφωτικό εργαλείο με τα ανάλογα δίχαλα, με 
την προϋπόθεση ότι θα είναι τοποθετημένα σε ευθεία γραμμή και σε ίσες αποστάσεις. 
Ελαστικές Ταινίες 

  Είναι έγχρωμες υφαντές του εμπορίου πλάτους 40mm κατ’ ελάχιστον. 
Περιστρεφόμενοι δίδυμοι τροχοί (καστερ) 
Προβλέπονται Α΄ ποιότητας του εμπορίου, με διάμετρο τροχών 35-40mm ενδεικτικής 
μορφής όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο. 

3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι τελικές επιφάνειες όλων των ξύλινων ή συνθετικών ξύλινων επιφανειών, θα έχουν 
τριφτεί με τα κατάλληλα λειαντικά ώστε να είναι απόλυτα λείες στην αφή. 
Η χρωματική απόχρωση του ξύλου - καφέ , πράσινο, μπλε κλπ. πετυχαίνεται με τον 
εμποτισμό του, με ειδικά έγχρωμα υγρά του εμπορίου, τύπου π.χ. XYLADECOR 
ΧΡΩΤΕΧ ή με ειδικά χρώματα π.χ. ανιλίνης τα οποία μετά την επίστρωση τους - 
σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του παραγωγού - και αφού επιτευχθεί ομοιόμορφη 
επιφάνεια, επικαλύπτονται με δύο τουλάχιστον στρώσεις άχρωμου διαφανούς 
βερνικιού νερού με τη χρήση πιστολέτου βαφής. Οι τελικές επιφάνειες του βερνικιού 
θα είναι “σατινέ” και όχι γυαλιστερές. 

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

4.1. Οι βιβλιοθήκες  θα είναι συναρμολογούμενες. 

Τα επιμέρους ξύλινα στοιχεία του είδους θα συσκευαστούν σε δύο (2) χαρτοκιβώτια 
από χαρτί βάρους 430gr/m2 με διπλή ενίσχυση στις γωνίες, ανάλογα με τις διαστάσεις 
τους. Στο πρώτο θα συσκευαστούν η πλάτη και τα πλαϊνά και στο δεύτερο τα 
υπόλοιπα. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί φελιζόλ, πάχους 2cm το οποίο θα προστατεύει 
όλες τις πλευρές των στοιχείων. Το όλον θα συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτιο. 
Όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή του είδους (π.χ. φιράμια, 
καβίλιες, τάπες, μεταλλικές χειρολαβές, κλπ.) θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστές 
πλαστικές σακούλες (ανά είδος) και θα ενσωματώνονται με ασφάλεια στη συσκευασία.  
 
 

4.2. Κάθε χαρτοκιβώτιο θα έχει ένδειξη σχετική με το περιεχόμενό του. Επίσης με ευκρινή  
γράμματα, σε κάθε χαρτοκιβώτιο, θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της Διακήρυξης, 
ήτοι: 

 Ο τίτλος της Εταιρείας (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ)                                                 
 Ο αριθμός της Διακήρυξης 
 Η επωνυμία του προμηθευτή 
 Το BarCode του προϊόντος που δίδεται από την υπηρεσία με την υπογραφή της 

Σύμβασης 
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4.3. Για την εύκολη μεταφορά τους τα επί μέρους στοιχεία του γραφείου θα 
τοποθετούνται, σε αριθμό αναλόγως του μεγέθους και του βάρους τους, σε ξύλινες 
παλέτες, θα δένονται με πλαστικό τσέρκι και θα τυλίγονται με σελοφάν. 

 

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5.1. Με την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παραγράφου 2.2. της 
διακήρυξης, απαιτείται και προσκόμιση δείγματος του είδους στα γραφεία της 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Φαβιέρου 30, Αθήνα). 

5.2.  Αυτοκόλλητη πινακίδα με μεταλλιζέ επίστρωση τουλάχιστον 60 micron, διαστάσεων 
35x70mm περίπου (βλ. το σχετικό υπόδειγμα κατωτέρω), θα τοποθετείται σε εμφανή 
θέση, που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία, σε κάθε προϊόν και θα αναφέρει : 

 
1. Το λογότυπο της Εταιρείας 

2. Το τίτλο της Εταιρείας  (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ) 

3. Την Διακήρυξη 

4. Την επωνυμία του προμηθευτή 

5. Την κλάση εκπομπής φορμαλδεΰδης 

Η τελική μορφή της πινακίδας θα εγκριθεί από τη Υπηρεσία. 

 

 

 

 

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

          ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ  
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ………………… 

…………………./……-……-…….  
 ΤΗΛ.:…………………… 

FAX: …………………… 

ΚΛΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔEΫΔΗΣ: Ε1 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ν/Γ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
 

Κωδικός CPV: 39122200-5 
Σχέδια: Ξ-ΒΙΝΓ 

 

 
 

 
 
 

1.      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  –  ΓΕΝΙΚΑ  

Η βιβλιοθήκη διατίθεται συναρμολογημένη από τον προμηθευτή. 
Είναι από ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (ΜDF) εξωτερικών διαστάσεων 600/380mm και 
ύψους 1650mm επενδεδυμένη με HPL πάχους περίπου 1mm. Εσωτερικά περιέχει τρία 
(3) κινητά ράφια κι ένα σταθερό, όλα από το ίδιο συνθετικό ξύλο και την ίδια επένδυση. 
Εξωτερικά ασφαλίζει με δύο ντουλαπόφυλλα. Για διαστάσεις και κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες βλέπε επισυναπτόμενο σχέδιο. 
Όλα τα στοιχεία από ινοσανίδα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τάξεως Ε1.  
Oλα τα πάχη (σόκορα) της ινοσανίδας είναι τριμμένα σχολαστικά με “γυαλόχαρτο”, με 
τελικό Νο150, ώστε να είναι απόλυτα λεία στην αφή των μικρών παιδιών ενώ οι ακμές 
(κόψεις) είναι “σπασμένες” και λείες με κατάλληλο εργαλείο (π.χ. Ρούτερ) ή με 
ντουκόχαρτο Νο180 κολλητό σε κατάλληλο (τάκο) ώστε το φάλτσο της ακμής να είναι 
ισόπαχο σε όλο του το μήκος. Πλάτος φάλτσου το πολύ ένα 1mm. 

 
2.     ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Αποτελείται από τη Βάση , τον  Κορμό,  τα  Ντουλαπόφυλλα και τα Ράφια. 
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Βάση 

Είναι ένα ορθογώνιο πλαίσιο από ινοσανίδα μέσης πυκνότητας (MDF) πάχους 19mm 
πλέον το πάχος του HPL, κλάσης Ε1.  

H συγκόλληση των φύλλων HPL με το φύλλο την ινοσανίδα θα γίνει με κατάλληλη 
πίεση και θερμοκρασία με ειδική κόλλα μη τοξική, με ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε να μη 
παρουσιάζονται αποκολλήσεις ή φουσκώματα του φύλλου HPL. 
Οι ενώσεις στις τέσσερις γωνίες, γίνονται φαλτσογωνιαστές κολλητές με “γκινισιά” και 
πηχάκι από κόντρα πλακέ 4-5mm. Για πρόσθετη ενίσχυση των γωνιών, κολλιέται σ’ 
αυτές, ξύλινος τάκος μορφής τριγωνικής (ορθό τριγωνικό πρίσμα, με βάση ορθογώνιο 
ισοσκελές τρίγωνο) πλευράς 5cm και ύψος κατά 1cm μικρότερο από το ύψος της βάσης. 
Η επάνω τριγωνική επιφάνεια του τάκου, είναι “πρόσωπο” (συνεπίπεδη) με την επάνω 
επιφάνεια της βάσης. 
Η ακμή της ορθής γωνίας του τάκου είναι πλανισμένη, ώστε να διευκολύνει την 
εφαρμογή του κατά το κόλλημα στο εσωτερικό της δίεδρης γωνίας της βάσης. 
Η βάση, στην κάτω επιφάνεια των δύο μεγάλων πλευρών της, έχει τοποθετημένα τρία 
ειδικά πλαστικά πέλματα μικρού πάχους (~5mm), βιδωτά με μικρές λαμαρινόβιδες, 
τύπου “ψωμάκι”. 
Η βάση στην πάνω επιφάνεια των δύο μεγάλων πλευρών της, δέχεται έξι (ανά πλευρά) 
τουλάχιστον ξύλινες καβίλιες με τις οποίες κολλιέται και συνδέεται  με τον κορμό. 
 
Κορμός 

Έχει μορφή ορθού πρίσματος, με ορθογώνιο πυθμένα (πάτος) με τρία κινητά ράφια 
στο εσωτερικό του κι ένα σταθερό. Το άνοιγμα από εμπρός κλείνεται με δίφυλλο 
ντουλαπόφυλλο, ενώ από πίσω με μονοκόμματο φύλλο (πλάτη) από ινοσανίδα. 
Οι πλαϊνές επιφάνειες, καθώς και ο Πυθμένας και το Καπάκι του πρίσματος, 
προβλέπονται από ινοσανίδα πάχους 19mm με επένδυση HPL πάχους περίπου 1mm και 
στις δύο πλευρές των επιφανειών. Οι συνδέσεις μεταξύ τους γίνονται κολλητές, με τρεις 
τουλάχιστον καβίλιες ανά σύνδεση ή “γκινισόπηχες”. 
Η πλάτη είναι από ινοσανίδα πάχους 8mm με επένδυση HPL όπως αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο. Εφαρμόζεται κολλητή καρφωτή, σε προβλεπόμενες 
πατούρες στα Πλαϊνά, στο Καπάκι και στον Πυθμένα (πάτος). Τα βελονάκια είναι 
κατάλληλου μεγέθους, σε απόσταση μεταξύ τους ανά (δέκα) 10mm περίπου και ελαφρά 
βυθισμένα (ζουμπαδιασμένα) με τη βοήθεια ζουμπά. 
 
Ράφια 

Η σύνδεση των πλαϊνών επιφανειών ενισχύεται με την ύπαρξη του σταθερού ραφιού, 
που τοποθετείται κολλητό και με καβίλιες ή “γκινισόπηχες”, ενώ από την πλευρά της 
πλάτης κολλιέται και καρφώνεται με βελονάκια. 
Τα κινητά ράφια (πλάτους 30cm) κατασκευάζονται από ινοσανίδα ελαχίστου πάχους 
19mm με επένδυση HPL. Η έδρασή τους γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά 
στηρίγματα (2 ανά πλευρά). Τα μεταλλικά στηρίγματα θα εισέρχονται σε μεταλλικές 
υποδοχές (φωλιές) οι οποίες θα σφηνώνουν σε κατάλληλες τρύπες καθ’ ύψος στις 
πλαϊνές  επιφάνειες (τρεις θέσεις καθ’ ύψος ανά ράφι). Το κάθε στήριγμα θα εξέχει από 
τη φωλιά του 10 mm κατ’ ελάχιστον. 

 
Ντουλαπόφυλλα 

Προβλέπονται από ινοσανίδα πάχους τουλάχιστον 16mm, με επένδυση HPL. 
Η ανάρτησή τους γίνεται με τρεις (3) τουλάχιστον ανά ντουλαπόφυλλο ειδικούς 
ρυθμιζόμενους μεταλλικούς (όχι με πλαστικά εξαρτήματα) ελατηριωτούς μεντεσέδες 
χωνευτού τύπου π.χ. FERRARI, οι οποίοι επιτρέπουν στο ντουλαπόφυλλο, όταν ανοίγει, 
να βρίσκεται η εξωτερική του επιφάνεια σχεδόν συνεπίπεδη (πρόσωπο) με την 
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αντίστοιχη εξωτερική επιφάνεια του πλαϊνού, εξασφαλίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την 
πλήρη επαφή των πλαϊνών, όταν τοποθετούμε “Μονάδες” πλάι - πλάι. 
Ειδικές πλαστικές “πινέζες”, τοποθετημένες πάνω και κάτω, στις κατάλληλες θέσεις ή 
στον Κορμό ή στα Ντουλαπόφυλλα, εξασφαλίζουν το αθόρυβο του κλεισίματος των 
τελευταίων. 
Ειδικές χωνευτές, ώστε να μην προεξέχουν, ξύλινες ή μεταλλικές ή πλαστικές 
χειρολαβές (Α΄ ποιότητας) του εμπορίου, προβλέπονται τοποθετημένες κατακόρυφα 
μέσα στη ζώνη με το ριγωτό λάστιχο που διακοσμεί τα ντουλαπόφυλλα σε απόσταση 
από τον αρμό μεταξύ τους περίπου 4cm. 
Σε ορισμένο ύψος της εξωτερικής πλευράς των ντουλαπόφυλλων, προβλέπεται εγκοπή 
(γκινισιά) πλάτους (δέκα) 10cm και κατάλληλου βάθους ώστε να κολληθεί μέσα σ’ αυτή, 
έγχρωμο ριγωτό “λάστιχο” του οποίου η ελεύθερη επιφάνεια να είναι συνεπίπεδη 
(πρόσωπο) με εκείνη της μελαμίνης του θυρόφυλλου ή να προεξέχει το πολύ 1 έως 
2mm. Το είδος της κόλλας καθορίζεται από τον κατασκευαστή του ριγωτού “ελαστικού” 
και συνήθως είναι κόλλα επαφής (CONTACT CEMENT) ή “βενζινόκολλα”. 
Προκειμένου να εξασφαλίζεται το κλείδωμα των ντουλαπόφυλλων προβλέπεται μικρή 
χωνευτή κλειδαριά, στο δεξί ντουλαπόφυλλο, με ορειχάλκινη πλάκα και “κυπρί”. Το 
“κέντρο” (αφαλός) της κλειδαριάς βρίσκεται 2-3cm πιο ψηλά από την “ταινία” με το 
ριγωτό “λάστιχο”. Σε περίπτωση που στο εμπόριο δεν βρεθεί η κατάλληλη χωνευτή 
κλειδαριά (μικρό πάχος κλπ.) που να χωράει στο εναπομένον πάχος του 
ντουλαπόφυλλου τότε θα επιλεγεί η ανάλογη σε μέγεθος κουτιαστή. Στο αριστερό 
ντουλαπόφυλλο προβλέπονται πάνω και κάτω μικροί ορειχάλκινοι σύρτες πλακέ, 
βιδωμένοι με ορειχάλκινες φρεζάτες βίδες (τύπου φακή), ανάλογες σε διάμετρο με την 
υποδοχή της φρέζας στο σύρτη. Αν ο σύρτης δεν έχει φρεζαρισμένες τρύπες θα 
χρησιμοποιηθούν ανάλογες βίδες στρογγυλοκέφαλες ορειχάλκινες. 
Στα εφαπτόμενα σόκορα των δύο ντουλαπόφυλλων προβλέπεται αναβαθμός (πατούρα) 
στον καθένα, βάθους και πλάτους (πέντε) 5mm ώστε όταν κλείνουν να δημιουργείται 
“σκοτία” (γκινισιά) βάθους 5mm και πλάτους 10mm (5 + 5). 

 
3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Oλα τα ορατά “σόκορα” της ινοσανίδας, χρωματίζονται με εμποτισμό τους από ειδικό 
“χρώμα” (μη τοξικό) σε απόχρωση σκούρα, π.χ. σε περίπτωση λευκού HPL το “χρώμα” 
στα σόκορα μπορεί να είναι καφέ σκούρο ή μπλε σκούρο ή πράσινο σκούρο κ.λ.π. Μετά 
τον εμποτισμό που πρέπει να είναι ομοιόμορφος σε όλο το μήκος της επιφάνειας, το 
HPL τρίβεται ελαφρά με λεπτό “χνούδι” για να εξομαλυνθεί. Μετά από αυτό η επιφάνεια 
“σφραγίζεται” με δύο επιστρώσεις γεμιστικού υποστρώματος νερού ακρυλικό ενός 
συστατικού, διαφανές, και επικάλυψη με δύο επιστρώσεις βερνικιού φινιρίσματος νερού 
ακρυλικό ενός συστατικού, διαφανές με τη βοήθεια “πιστολιού” βαφής ώστε να 
δημιουργηθεί εντελώς λεία επιφάνεια με εμφάνιση όχι γυαλιστερή αλλά ματ “σατινέ”. 
Όλες οι συνδέσεις θα είναι κολλητές, με κόλλες Α΄ποιότητας (στη φυσική τους 
πυκνότητα και όχι αραιωμένες με νερό κλπ.) και ενισχυμένες με ξύλινες καβίλιες ή 
γκινισόπηχες. Οι τελευταίες δεν θα είναι φανερές στα άκρα (τέρματα) των 
συγκολλούμενων επιφανειών. Όπου προβλέπονται φρεζάτες, βίδες, γενικά η φρέζα που  
υποδέχεται τη βίδα θα έχει κατάλληλη διάμετρο και βάθος ώστε η μεγάλη διάμετρος 
της κεφαλής της βίδας να είναι συνεπίπεδη (πρόσωπο) με εκείνη της φρέζας. 
Όπου οι συγκολλούμενες επιφάνειες είναι από HPL, αυτό θα τρίβεται με χοντρό 
“γυαλόχαρτο” π.χ. Νο60, ώστε να “αγριεύει” η επιφάνειά του για την καλύτερη 
πρόσφυση της κόλλας. 
Τα χρώματα του HPL ή συνδυασμός αυτών, θα επιλεγούν από την υπηρεσία, μετά από 
προσκόμιση δειγμάτων από τον ανάδοχο. Πάχος HPL τουλάχιστον 1mm. 
Όσον αφορά τα υπόλοιπα είδη ‘’κιγκαλερίας’’ κι αυτά θα επιλεγούν μεταξύ δειγμάτων 
(τουλάχιστον 3 για κάθε είδος) όπως στην προηγούμενη παράγραφο. 
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Το έπιπλο της βιβλιοθήκης αγκυρώνεται μέσω της πλάτης του στον τοίχο, με δύο (2) 
γαλβανισμένες φρεζάτες ειδικές για Νοβοπάν λαμαρινόβιδες (DIN 267) μήκους (εξήντα) 
60mm με διάμετρο κορμού 5-6mm και το αντίστοιχο πλαστικό βύσμα. Τα κεφάλια τους 
καλύπτονται τελικά με ειδικό πλαστικό “καπελάκι”. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η 
σταθερότητα του επίπλου σε περίπτωση σεισμού. 
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. 

 
4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

4.1. Κάθε βιβλιοθήκη συσκευάζεται σε χαρτόκουτο πεντάφυλλο βάρους 430 gr /m2 περίπου 
και θα δένεται σφιχτά με πλαστικά τσέρκια σταυροειδώς. 

4.2. Κάθε χαρτοκιβώτιο θα έχει ένδειξη σχετική με το περιεχόμενό του. Επίσης με ευκρινή 
γράμματα, σε κάθε χαρτοκιβώτιο, θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της Διακήρυξης, 
ήτοι: 

 Ο τίτλος της Εταιρείας (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ)                                                 
 Ο αριθμός της Διακήρυξης 
 Η επωνυμία του προμηθευτή 
 Το BarCode του προϊόντος που δίδεται από την υπηρεσία με την υπογραφή της 

Σύμβασης 

4.3. Για την εύκολη μεταφορά τους τα επί μέρους στοιχεία του γραφείου θα τοποθετούνται, 
σε αριθμό αναλόγως του μεγέθους και του βάρους τους, σε ξύλινες παλέτες, θα 
δένονται με πλαστικό τσέρκι και θα τυλίγονται με σελοφάν. 

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5.1. Με την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παραγράφου 2.2. της 
διακήρυξης, απαιτείται και προσκόμιση δείγματος του είδους στα γραφεία της 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Φαβιέρου 30, Αθήνα). 

5.2.  Αυτοκόλλητη πινακίδα με μεταλλιζέ επίστρωση τουλάχιστον 60 micron, διαστάσεων 
35x70mm περίπου (βλ. το σχετικό υπόδειγμα κατωτέρω), θα τοποθετείται σε εμφανή, 
που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία, σε κάθε προϊόν και θα αναφέρει : 
 
1.  Το λογότυπο της Εταιρείας 

2. Το τίτλο της Εταιρείας  (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ) 

3. Την Διακήρυξη 

4. Την επωνυμία του προμηθευτή 

5. Την κλάση εκπομπής φορμαλδεΰδης 

Η τελική μορφή της πινακίδας θα εγκριθεί από τη Υπηρεσία. 

 

 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

          ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ  

 ΑΝΑΔΟΧΟΣ………………… 
…………………./……-……-…….  
 ΤΗΛ.:…………………… 

FAX: …………………… 

ΚΛΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔEΫΔΗΣ: Ε1 
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