
Σελίδα 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 

PC – INTEL (Κωδικός: 1) 

 

ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Θα είναι κατηγορίας midi tower, θα είναι κατασκευασμένος από ηλεκτρογαλβανισμένο εν 

ψυχρώ χάλυβα (SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) και η τοποθέτηση των 

περιφερειακών 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”. 

 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 

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

2xDDR3 τουλάχιστον 1066 ΜΗz. Θα υποστηρίζει κάρτα γραφικών PCI Expressx16. Θα έχει 

δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον τεσσάρων (4) δίσκων 4ΧSerial ATA 3Gb/s. Θα έχει 

ενσωματωμένη κάρτα ήχου υψηλής πιστότητας 7.1 καναλιών (CH HD Audio) και κάρτα 

δικτύου 10/100/1000 Mbits/s. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 

Η ταχύτητα του επεξεργαστή θα είναι τουλάχιστον 3GHz και η βάση του θα είναι LGA1156. 

Θα είναι τουλάχιστον δύο (2) πυρήνων, L2 Cashe 4Μb. Θα έχει μικροαρχιτεκτονική 32nm. 

 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 

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

υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα. 

 

ΜΝΗΜΗ (RAM) 

Θα έχει μνήμη RAM 4Gb, τύπου DDR3. 

 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

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

πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA2 3.0 Gbit/s. 

 

ΚAΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

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

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

DirectX 10.1. 

 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

Θα έχει ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες και σύνδεση usb 2.0. 

 

ΠΟΝΤΙΚΙ 

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

 

ΟΘΟΝΗ 

Θα είναι επίπεδου τύπου (TFT (Thin Film Transistor), τεχνολογίας LCD, με διαγώνιο 18.5” 

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

 

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER (Κωδικός: 7) 

 

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. 

 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET (Κωδικός: 8) 

 

Θα είναι μεγέθους Α4 και θα έχει λειτουργίες αντιγραφικού, εκτυπωτή, σαρωτή. Θα έχει 

ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 20 σελ/λεπτό και έγχρωμης 15 σελ/ λεπτό. Η ανάλυση 

εκτύπωσης θα είναι 4800 x 1200 dpi και σάρωσης 1200 x 2400 dpi. Ο μηνιαίος κύκλος 

εργασιών θα είναι 3000 σελίδες. Θα έχει εγκατεστημένη μνήμη 16 Mb και σύνδεση usb 2.0. 

Ο τροφοδότης χαρτιού θα είναι τουλάχιστον 100 φύλλων. 

 

PROJECTOR (Κωδικός: 12) 

 

Θα έχει φωτεινότητα τουλάχιστον 2000 ANSI lumens, ονομαστική ισχύ κανονικής 

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

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

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

λειτουργία, θα είναι τουλάχιστον 3000 και 4000 h αντίστοιχα. Θα έχει τροφοδοσία 100-240 

V στα 50-60 Hz. Το επίπεδο θορύβου σε κανονική λειτουργία δεν θα υπερβαίνει τα 37dB. 

Θα έχει μέγεθος εικόνας 40’’ έως 300’’. Θα έχει εισόδους εικόνας 1xD-sub 15 ακίδων, 

1xRCA, 1xS-Video, έξοδο εικόνας 1xD-sub 15 ακίδων, είσοδο και έξοδο ήχου από 1xstereo 

mini-jack . 

 

ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Κωδικός: 17) 

 

Θα αποτελείται από: 

Ενισχυτή 

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 Δέκτη (Tuner) & Κασετόφωνο (tape deck). Όλες οι 

είσοδοι μικροφώνου θα διαθέτουν διακόπτη phantom με επιλογή onoff 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 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. 
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Θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου, που θα διαθέτει ISO 2008 ενώ η συσκευή θα 

διαθέτει CE. 

 

 

DVD PLAYER (MHXANHMA ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ) - 

(Κωδικός: 18) 

 

Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας και να 

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

18 μήνες από την δημοσίευση. 

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

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

JPEG, MP3, VCD. 

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

• Να διαθέτει ψηφιακή σύνδεση HDMI. 

• Να διαθέτει τουλάχιστον ένα καλώδιο σύνδεσης με την τηλεόραση τύπου SCART. 

• Εύχρηστο menu λειτουργίας-πλοήγησης 

• Εύχρηστο menu για ρυθμίσεις εγκατάστασης, αυτόματη αναζήτηση και χειροκίνητη. 

• Τηλεχειριστήριο με πλήρεις ρυθμίσεις λειτουργίας και μπαταρίες. 

• Ελληνικό μενού (ρυθμίσεων και λειτουργίας) 

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

• Να έχει δυνατότητα εγγραφής 

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

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

του μηχανήματος, τους αναλυτικούς χειρισμούς ρυθμίσεων, χρήσης, πλοήγησης, καθώς και 

οδηγίες για την αντιμετώπιση ελαφρών βλαβών. 

 

ΡΑΔΙΟ CD (με κασετόφωνο) - (Κωδικός: 20) 

 

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

• Το ραδιοκασετόφωνο πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και 

καλαίσθητης εμφάνισης, να είναι STEREO, να διαθέτει CD PLAYER (συμβατό με όλα τα CD) 

και να είναι φορητό (δηλ. να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς). Να συνοδεύεται από σήμα 

C.E και να είναι κατασκευασμένο τους τελευταίους 18 μήνες από την δημοσίευση. 

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

• Ισχύς εξόδου τουλάχιστον 2X2 Watt RMS. 

• Υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου ή ύπαρξη ενσωματωμένου. 

• Ενσωματωμένα μεγάφωνα αναλόγου ισχύος. 

• Έξοδο για σύνδεση με ακουστικά. 

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

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

• Καλώδιο ρευματοληψίας. 

• Ρύθμιση έντασης φωνής. 

• Χειρολαβή μεταφοράς. 

• Περιοχές λήψης ραδιοφώνου: MW και FM. 

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

10 μνήμες σταθμών στη περιοχή των FM. 

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

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

• Να διαθέτει είσοδο aux (line-in) 
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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. 

 

ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ (Κωδικός: 21) 

 

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 

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 9 οψηφιακός 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. 

 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Κωδικός: 22) 

 

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

• Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας, 

κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει πιστοποίηση CE για την 

συμμόρφωση με τα πρότυπα περιβάλλοντος όσον αφορά την αποδοτική χρήση της 

ηλεκτρικής ενέργειας, το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την 

εκπομπή επικινδύνων ακτινοβολιών και τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου. Με δήλωση 

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

σε κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά, από την ημερομηνία της δημοσίευσης, καθώς και να 

μην είναι ανακατασκευασμένο με εξαρτήματα, προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία. 

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

να είναι μεγαλύτερη των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) φωτοαντιγράφων και η 

προτεινόμενη μέση μηνιαία παραγωγική ικανότητα (average recommended monthly 



Σελίδα 5 

 

volume) να είναι τουλάχιστον οχτώ χιλιάδων (8.000) φωτοαντιγράφων. Οι ικανότητες αυτές 

να βεβαιώνονται από τον κατασκευαστικό οίκο. 

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

τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φωτοαντιγράφων Α4 ανά λεπτό. 

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

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

διακόσιους πενήντα έξι (256) διαβαθμίσεις του γκρι. 

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

τουλάχιστον Α5, A4 και Α3. 

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

χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων (διαφάνειες, χοντρό χαρτί κλπ). 

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

δίδουν στο μηχάνημα συνολική χωρητικότητα χιλίων (1.000) φύλλων τουλάχιστον. Οι εν 

λόγω κασέτες να δέχονται χαρτιά διαστάσεων των ζητούμενων διαστάσεων και να είναι 

ρυθμιζόμενου μεγέθους υποδοχής χαρτιών. 

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

• Να έχει αυτόματο τροφοδότη και αναστροφέα πρωτοτύπων (ADRF) τουλάχιστον πενήντα 

(50) φύλλων. 

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

εκατόν τριάντα (60-130) gr/m2 περίπου. Για φωτοαντίγραφα μέσω κασετών το βάρος του 

χαρτιού θα είναι ογδόντα (80) gr/m2 περίπου. 

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

time). 

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

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

φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης 

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

• Να διαθέτει μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα. 

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

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

προεπιλογής φωτοαντιγράφων με την οποία θα είναι δυνατό να παραχθούν εώς και 

εννιακόσια ενενήντα εννέα (999) φωτοαντίγραφα. 

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

και zoom σε εύρος τουλάχιστον πενήντα με διακόσια (50 – 200)%. 

• Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης φωτεινότητας. 

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

• Nα διαθέτει κωδικούς πρόσβασης. 

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

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

σύστημα αυτόματης επιλογής λόγου αναπαραγωγής (Automatic Magnification Selection). 

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

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

διαχωρισμός μεταξύ των σετ. 

• Να διαθέτει λειτουργία σάρωσης (scanner) σε κομπιούτερ. 

• Να διαθέτει λειτουργία εκτυπωτή (σύνδεση με κομπιούτερ). 

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

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

εγκατάστασης. 

• Να μπορούν να λειτουργούν οι συσκευές σε συνθήκες μη κλιματιζόμενου χώρου, σε όλη 

την Ελληνική επικράτεια. 
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• 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. 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Κωδικός: 27) 

 

Θα είναι εμπρόσθιας προβολής, με δυνατότητα ανάρτησης σε σταθερό σημείο του τοίχου. 

Θα έχει ονομαστική διαγώνιο ≥ 76’’. Η ανάλυση της ενεργού περιοχής του θα είναι ≥ 4000 x 

4000. Η λειτουργία του θα γίνεται με χρήση ενεργού γραφίδας ή με το δάκτυλο ή με 

οποιοδήποτε αντικείμενο και δεν θα επηρεάζεται από την άμεση πρόσπτωση ηλιακού 

φωτός ή λαμπτήρων φθορισμού. Θα έχει ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική επιφάνεια, 

κατάλληλη για χρήση μαρκαδόρων λευκού πίνακα (dry-erase markers) και χρήση 

μαρκαδόρων πίνακα σημειώσεων (flip chart markers). Ο καθαρισμός της θα γίνεται με 

στεγνό πανί ή νερό. Η επικοινωνία του πίνακα με ηλεκτρονικό υπολογιστή θα γίνεται μέσω 

γραφίδας με χρήση κατάλληλου πρωτοκόλλου (πχ Bluetooth) καθώς και μέσω θύρας USB. 

Θα φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για τη διασύνδεση, εγκατάσταση και 

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

Μαζί με τον πίνακα θα παραδίδονται: 

• οι τελευταίες εκδόσεις των απαραίτητων αρχείων για την εγκατάστασή του (οδηγοί 

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

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

συνοδευτικού λογισμικού λειτουργίας του, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD). 

Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος και πιστοποιητικό ISO 9001 

του κατασκευαστή, που θα καλύπτει την κατασκευή διαδραστικών συστημάτων. Θα έχει 

εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα 

προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του. 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (DIGITAL VIDEOPROJECTOR ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) - (Κωδικός: 28) 

 

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: 
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• 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). 

• 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. 

 

Λογισμικό 

 

Το λογισμικό θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

• Δημιουργία νέας σελίδας, διαγραφή, μετακίνηση σελίδας, μετάβαση σε 

επόμενη/προηγούμενη/επιλεγμένη σελίδα 

• Δυνατότητα ενεργοποίησης λειτουργίας διπλού-κλικ, δεξιού-κλικ ποντικού 

• Δυνατότητα 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 

• Δημιουργία 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. 

 

ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ (Κωδικός: 44) 

 

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. 
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Το οριζόντιο στοιχείο να είναι κατασκευασμένο 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: 

• Διθέσιος καναπές: 140 Χ 70 Χ 70 cm 

• Τριθέσιος καναπές: 200 Χ 70 Χ 70 cm 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ (Κωδικός: 48) 

 

Η επιφάνεια γραφής θα είναι κατασκευασμένη από φύλλο φορμάικας και προσφέρει 

δυνατότητα γραφής μόνο με μαρκαδόρο. Η επιφάνεια γραφής επικολλάται με ειδική μη 

τοξική κόλλα σε μοριοσανίδα τύπου Ρ2, βάσει της ΕΝ 312:2003, κλάσης Ε1, τριών 

στρώσεων όπως και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ 746/22-4-2009. Στην οπίσθια πλευρά 

της θα καλύπτεται με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 0,5 mm, για αντοχή στην υγρασία 

και σταθεροποίηση ολόκληρου του πίνακα. 

Περιμετρικά, ο πίνακας θα καλύπτεται από κατάλληλο προφίλ αλουμινίου, κουρμπαριστό 

στην εμπρόσθια πλευρά. Στις γωνίες του πίνακα η συναρμολόγηση γίνεται με ειδικές 

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

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

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

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

φέρουν ανθεκτικά και αντιολισθητικά πλαστικά πέλματα για την προστασία του δαπέδου 

και την ασφαλή στήριξη του τριπόδου. 

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

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

 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΥΛΙΝO (Κωδικός: 51) 

 

Καρεκλάκι για μαθητές νηπιαγωγείου από μασίφ ξύλο (π.χ. οξιά κλπ.) , σταθερά με 

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

κάθετα τις προηγούμενες στο μέσο τους) και ανατομική πλάτη) και στρογγυλεμένες γωνίες 

προς αποφυγή τραυματισμών. Στα πόδια της καρέκλας θα είναι τοποθετημένα 

αντιολισθητικά πλαστικά πέλματα. Το καρεκλάκι θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις καθίσματος 

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

30 cm. 

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

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

 

ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛΙΝΟ ΚΥΚΛΙΚΟ (Κωδικός: 52) 

 

Κυκλικό τραπέζι μαθητικών δραστηριοτήτων, με πόδια από μασίφ ξύλο (π.χ. οξιά κλπ.) και 

επιφάνεια από λακαρισμένο MDF. Στα πόδια του τραπεζιού θα είναι τοποθετημένα 

αντιολισθητικά πλαστικά πέλματα. Το τραπέζι θα έχει τις ακόλουθες ενδεικτικές 

διαστάσεις: 

• Διάμετρος: 120 cm 

• Ύψος: 52 – 54 cm 
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Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την 

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

 

 

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (Κωδικός: 64) 

 

Ξύλινο καβαλέτο, από μασίφ ξύλο (π.χ. οξιά κλπ.), διπλής όψης, για να εργάζονται 

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

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

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

χρώματα. Θα έχει τις ακόλουθες ενδεικτικές διαστάσεις: 

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

• Συνολικό ύψος καβαλέτου: 125cm. 

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

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

 

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΙΝΟΣ (Κωδικός: 79) 

 

Πάγκος εργαστηρίου από σουηδική ξυλεία Α΄ ποιότητας και επένδυση της επιφάνειας 

εργασίας με φύλο μπετοφόρμ, ελάχιστου πάχους 4 cm. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του θα 

είναι (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 180 Χ 100 Χ 76 cm. 

 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ 

ΡΕΥΜΑΤΩΝ (Κωδικός: 82) 

 

Θα είναι επιτραπέζια συσκευή, κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση, τελευταίας 

τεχνολογίας. Θα διαθέτει touch panel (οθόνη αφής) και θα είναι 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 συνδυασμένη θεραπεία. 

Θα διαθέτει πολλές μορφές ρευμάτων όπως: 

• Διασταυρούμενα 2πολικής και 4πολικής 

• ΕΜS 

• Ρώσικα 

• ΤΕΝS 

• Ηι-νοΙtage 

• Μικρορεύματα 

• Συνεχές γαλβανικό (DC). 

Θα διαθέτει πιστοποιητικό CE και θα πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές. 

 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΗΣ (Κωδικός: 87) 

 

Θα είναι επιτραπέζια, ονομαστικής ισχύος 130W και εύκολη στην μεταφορά της. Θα είναι 

ανθεκτική στη χρήση και εύκολη στο χειρισμό της. Στη θέση της λαβής θα έχει διακόπτη 

λειτουργίας με δύο θέσεις ταχυτήτων. Θα λειτουργεί με τάση 230V-50Hz. Θα συνοδεύεται 

από τρία ελαστικά εξαρτήματα διαφορετικής επιφανείας: 

• Ένα επίπεδης επιφανείας, που βοηθά στην επιφανειακή αύξηση της θερμοκρασίας για 

καλύτερη αιματική ροή και λεμφική παροχέτευση 

• Eνα με πολλές λεπτές ίνες για περιοχές με περίσσεια λίπους 
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• Eνα με στρογγυλά εξογκώματα για βαθύτερη μάλαξη 

 

 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ BOBATH (Κωδικός: 99) 

 

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. 

 

ΣΚΑΛΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Κωδικός: 102) 

 

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. 

 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κωδικός: 116) 

 

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 Διαστάσεις : 95 x 55 x 135 (MxΠxΥ) cm 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (Κωδικός: 118) 

 

Ηλεκτρικός διάδρομος, με τριφασικό κινητήρα εναλλασομένου ρεύματος (ΑC) με inverter 

ισχύος 3ΗΡ. Η ταχύτητα θα ρυθμίζεται από 0,8 – 16 km/h, και η κλίση από 0- 15%, 

ηλεκτρονικά. Θα έχει πλήκτρα άμεσης επιλογής κλίσης και ταχύτητας. Θα έχει 

αντικραδασμικό δάπεδο, κλειδί ασφαλείας, πλήκτρο άμεσης διακοπής λειτουργίας και 

ρόδες μεταφοράς. Θα διαθέτει πέντε (5) προεπιλεγμένα προγράμματα ταχύτητας & κλίσης 

και ένα manual. Θα διαθέτει οθόνη με τις παρακάτω ενδείξεις: ταχύτητας, απόστασης, 

χρόνου άσκησης, θερμίδων και καρδιακών παλμών. Θα έχει σύστημα μέτρησης των 

καρδιακών παλμών τύπου αφής (HRC). Το μέγιστο βάρος ασκουμένου θα είναι 140 kg. 

• Ενδεικτικές Διαστάσεις ταπέτου : 150 x 55 (ΜΧΠ) cm 

• Ενδεικτικές Διαστάσεις διαδρόμου: 200 x 80 x 140 (ΜΧΠΧΥ) cm 

 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ (Κωδικός: 205) 

 

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 
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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). 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΜΑΓΙΕ (Κωδικός: 209) 

 

H ηλεκτρική κουζίνα θα έχει τέσσερις (4) εστίες, με εμαγιέ βάση, από τις οποίες η μία (1) θα 

είναι για καφέ και η μία (1), τουλάχιστον, ταχείας θέρμανσης. Οι εστίες θα έχουν ελάχιστη 

ηλεκτρική ισχύ 2, 2, 1 και 0.45kW. Ο φούρνος θα έχει τουλάχιστον τις εξής έξη (6) 

λειτουργίες: αντιστάσεις πάνω-κάτω, αντίσταση πάνω, αντίσταση κάτω, αέρας, αέρας με 

grill, grill. H καθαρή χωρητικότητα του φούρνου θα είναι τουλάχιστον 55 lt. Ο φούρνος θα 

φέρει διπλό κρύσταλλο. Οι εστίες και ο φούρνος θα φέρουν ενδεικτικές λυχνίες 

λειτουργίας. Η κουζίνα θα διαθέτει συρτάρι αποθήκευσης σκευών, σύστημα 

αυτοκαθαρισμού και ηλεκτρονικό ρολόι - προγραμματιστή. Μαζί με την κουζίνα θα 

προσφέρεται και ο παρακάτω εξοπλισμός: ένα (1) ταψί βαθύ εμαγιέ, ένα (1) ρηχό ταψί 

αλουμινίου και δύο σχάρες. Η ενεργειακή κλάση της κουζίνας θα είναι Α. Οι ενδεικτικές 

διαστάσεις της κουζίνας θα είναι 85 X 60 X 60 cm (ύψος Χ πλάτος Χ βάθος). 

 

ΨΥΓΕΙΟ (Κωδικός: 210) 

 

To ψυγείο θα είναι δίπορτο, με κάθετες χειρολαβές, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost. Θα 

έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 150W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Hz. Η 

ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά του θα είναι 370 lt και η κατάψυξή του θα είναι 4 

αστέρων. Θα έχει σύστημα multi airflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης στη 

συντήρηση και την κατάψυξη. Θα είναι προδιαγεγραμμένο για αντιβακτηριδιακή 

προστασία. Η ελάχιστη ικανότητα κατάψυξής του θα είναι 8kg σε 24 ώρες. Η αυτονομία του 

θα είναι τουλάχιστον 16 ώρες σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Θα φέρει τουλάχιστον 

τρία (3) ράφια στην συντήρηση, από τα οποία τα δύο ρυθμιζόμενα, τρία (3) στην πόρτα του 

και θα έχει και ένα (1) για φιάλες. Τα ράφια θα είναι από γυαλί. Ο καταψύκτης θα είναι 

ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης της κατάψυξης θα είναι αυτόματη 

και θα υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας ψύξης. Θα φέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας 

κατάψυξης. Θα διαθέτει chiller για βέλτιστη συντήρηση κρέατος, πουλερικών και ψαριών. Η 

ενεργειακή κλάση 120 του ψυγείου θα είναι τουλάχιστον Α και η κλιματική SN-T. Οι 

ενδεικτικές διαστάσεις του ψυγείου θα είναι: 185 X 70 X 65 cm (ύψος Χ πλάτος Χ βάθος). 

 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜEΣΙΝΕΖΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ (Κωδικός: 227) 

 

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

νήματος 1,4 mm και 2 Χ 5 m, αντίστοιχα. 

 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤO ΣΚΑΠΤΙΚO (Κωδικός: 228) 

 

Θα έχει αερόψυκτο τετράχρονο κινητήρα αμόλυβδης βενζίνης, ονομαστικής ισχύος 5,5 ΗP. 

Θα φέρει 16 μαχαίρια, που θα έχουν διάμετρο 30 cm. Το πλάτος κοπής θα είναι 90 cm. Θα 

φέρει προφυλακτήρες και πλευρικούς δίσκους προστασίας. Θα έχει δύο ταχύτητες (εμπρός, 

πίσω) και αυτόματη χειρομίζα εκκίνησης. Θα διαθέτει ρύθμιση του ύψους των χειρολαβών. 

Το βάρος του θα είναι έως 60 kg. 

 

ΜΙΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ – ΣΠΟΡΕΙΟ (Κωδικός: 258) 
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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. 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (Κωδικός: 261) 

 

Θα έχει μονοφασικό κινητήρα ισχύος 300W, 220-240V, 50Hz, με αυξομείωση στροφών 0-

230 RPM και δεξιόστροφη-αριστερόστροφη λειτουργία. Θα φέρει πανωτρόχι αλουμινίου 

Φ300mm, το οποίο θα προστατεύεται με πλαστικό ή μεταλλικό περίβλημα. Θα φέρει 

πλαστική λεκάνη για τη συσσώρευση της λάσπης και του νερού. Θα έχει πετάλι και ντίζα για 

χρήση με το χέρι και το πόδι. Το πετάλι θα μετακινείται εύκολα σε όποια θέση βολεύει το 

χρήστη. Το φρενάρισμα θα γίνεται με το πετάλι. Θα υπάρχει ευαισθησία στην αυξομείωση 

και σταθερότητα της ταχύτητας. 

Η αυξομείωση των στροφών θα γίνεται αθόρυβα. Θα φέρει διακόπτη εκκίνησης και 

δεξιόστροφης-αριστερόστροφης λειτουργίας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 750 Χ 580 Χ 580 

(ΠXΒXΥ) mm. 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΕ CONTROLLER (Κωδικός: 262) 

 

Θα φέρει υπολογιστή θερμοκρασίας (controller) για προγραμματισμό και ρύθμιση της 

τελευταίας. Θα έχει εσωτερική επένδυση με πυρότουβλα και εξωτερική από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Θα φέρει, στο εσωτερικό του, αντιστάσεις για την ανύψωση της θερμοκρασίας. Η 

μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του θα είναι 1300ο C. Θα έχει διακόπτη 

προγραμματισμού χρόνου έναρξης λειτουργίας και θερμοστοιχείο για τον έλεγχο της 

σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας. Θα έχει δυνατότητα διαφορετικής ταχύτητας ανόδου 

της θερμοκρασίας σε κάθε ζώνη του (κάτω-μέση-πάνω). Θα έχει δύο (2) προγράμματα, στα 

οποία θα μπορούν να αποθηκευτούν οι αντίστοιχοι επιθυμητοί κύκλοι ψησίματος. Θα έχει 

τρύπα παρακολούθησης και θυροδιακόπτη, ο οποίος θα προκαλεί αυτόματη διακοπή του 

ρεύματος κατά το άνοιγμα του καπακιού. Το καπάκι, για ευκολία στο άνοιγμά του, θα έχει 

μηχανισμό με αμορτισέρ. Η χωρητικότητά του θα είναι 80 lt και η ισχύς του 5,5 kW. Ο 

φούρνος θα συνοδεύεται από πέντε (5) πλάκες ψησίματος, επιφανείας αντίστοιχης με τη 

διατομή του φούρνου. 

Ενδεικτικές διαστάσεις κυλινδρικού φούρνου: Φ 480 Χ 460(Υ) mm. 

 

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΠΗΛΟΥ (Κωδικός: 263) 

 

Θα έχει ηλεκτρικό κινητήρα 1,2 kW και παραγωγή 200 kg/h. Θα φέρει μανόμετρο για 

έλεγχο του κενού και αντλία κενού με κινητήρα 3/4 HP - 220 V. Θα φέρει διακόπτη 

ασφαλείας, παράθυρο με τζάμι για έλεγχο του νερού, χερούλι για την ασφαλή προώθηση 

του πηλού στους κοχλίες και την αποφυγή ατυχημάτων, σώμα ζυμωτηρίου από χυτό 

αλουμίνιο, δύο κοχλίες βήματος 70 mm X 560cm και αντλία με λάδι και μανόμετρο 

πιέσεως. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 1250 Χ 510 Χ 600 (MXΠXΥ) mm. 

 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (Κωδικός: 265) 

 

Επιτραπέζιος τροχός για ρίγα και διαμόρφωση πηλοπλαστικής, χαλύβδινος, δύο 

διαστάσεων δίσκου (πλατώ) διαμέτρου Φ150 και Φ240mm, αντίστοιχα. 
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ΤΡΟΧΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ (Κωδικός: 266) 

 

Επιδαπέδιος τροχός για ρίγα και διαμόρφωση πηλοπλαστικής, χαλύβδινος, δίσκου (πλατώ) 

διαμέτρου Φ240mm και ρυθμιζόμενου ύψους 750-1100mm. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ (Κωδικός: 300) 

 

Το αναπηρικό αμαξίδιο θα είναι χειροκίνητο, αυτοκινούμενο και πτυσσόμενο (ελαφρού 

τύπου). Θα έχει βάρος έως 17 Kg max (μαζί με τους οπίσθιους τροχούς) και μεγάλη 

στιβαρότητα και ανθεκτικότητα. 

Ο σκελετός του θα είναι από χυτό αλουμίνιο, με τις ελάχιστες, κατά το δυνατόν, 

συγκολλήσεις. Οι υπάρχουσες συγκολλήσεις θα είναι αφανείς. Θα έχει τροχούς συμπαγείς 

από ανθεκτική πολυουρεθάνη, δύο (2) μεγάλους (οπίσθιους), διαμέτρου Φ 60 cm περίπου 

και δύο (2) μικρούς εμπρός, διαμέτρου Φ 20 cm περίπου . Οι οπίσθιοι τροχοί θα είναι 

προσθαφαιρούμενοι, με απλό και εύκολο τρόπο αλλά θα παρέχουν πλήρη ασφάλεια. Οι 

δύο εμπρός τροχοί θα είναι περιστρεφόμενοι περί άξονα Φ 12 mm περίπου, με ρουλεμάν 

κλειστού τύπου. Προβλέπονται τέσσερις (4) κατ’ ελάχιστον διαφορετικές θέσεις – σημεία 

προσαρμογής των πίσω τροχών, για ορθολογική ρύθμιση του κέντρου βάρους, ανάλογα με 

τις απαιτήσεις του χρήστη. Οι πίσω τροχοί θα διαθέτουν φρένα τα οποία θα έχει την 

δυνατότητα να τα χειρίζεται και ο χρήστης. Οι βραχίονες (μπράτσα), από ημίσκληρη 

πολυουρεθάνη, θα είναι αποσπώμενοι, με μηχανισμό ασφάλειας, και θα έχουν την 

δυνατότητα αναδίπλωσης, για την εύκολη μετακίνηση του χρήστη από/προς το αμαξίδιο. 

Tα υποπόδια (2 τεμάχια), για την εύκολη χρήση και πρόσβαση του χρήστη, θα είναι 

αναδιπλούμενα, προσθαφαιρούμενα, περιστρεφόμενα και θα έχουν την δυνατότητα 

ρύθμισης του ύψους τους και της κλίσης τους. Θα είναι μεταλλικής κατασκευής (π.χ. 

αλουμίνιο), με πλαστικά αντιολισθητικά πατήματα σε όλη την πάνω επιφάνειά τους, στην 

περίπτωση που η ίδια η επιφάνεια του υποποδίου δεν έχει αντιολισθητικά χαρακτηριστικά. 

Tα υποπόδια θα διαθέτουν ιμάντες σταθεροποίησης άκρου ποδιού. Το αμαξίδιο θα έχει 

μηχανισμό αποφυγής ανατροπής (anti-tip). To αμαξίδιο θα φέρει προσθαφαιρούμενη ζώνη 

ασφαλείας, καθώς και προσθαφαιρούμενο διαχωριστικό οδιών (προσαγωγών) 

ρυθμιζόμενου βάθους. 

Οι βασικές διαστάσεις του αμαξιδίου θα είναι οι ακόλουθες: 

• Πλάτος καθίσματος (έδρας): 

o Για το Δημοτικό: 37 cm (ανοχή ± 2 cm). 

o Για το Γυμνάσιο - Λύκειο: 40 cm (ανοχή ± 2 cm). 

• Βάθος καθίσματος (έδρας): 

o Για το Δημοτικό: 42 cm κατ’ ελάχιστον 

o Για το Γυμνάσιο - Λύκειο: 42 cm κατ’ ελάχιστον. 

Η έδρα και η πλάτη του αμαξιδίου θα είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό και εύκολα 

καθαριζόμενο, άφλεκτο πλαστικοποιημένο, αδιάβροχο ύφασμα με εσωτερικό ενισχυτικό 

συνθετικό υπόστρωμα, μεγάλης αντοχής και στήριξης. 

Τα επιθυμητά χρώματα του αμαξιδίου θα είναι τα εξής: 

• Για το μεταλλικό σκελετό: μπλε σκούρο, πράσινο σκούρο, γκρι σκούρο, μπορντώ σκούρο. 

• Για την ταπετσαρία έδρας – πλάτης: μαύρο, μπλε σκούρο. 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (Κωδικός: 301) 
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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): 

o Για το Δημοτικό: 36 cm (ανοχή ± 2 cm) 

o για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 40 cm (ανοχή ± 3 cm) 

• Βάθος καθίσματος (έδρας): 

o Για το Δημοτικό: 38 cm (ανοχή ± 2 cm) 

o Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 43 cm (ανοχή ± 3 cm) 

• Ύψος πλάτης: 

o Για το Δημοτικό: 38 cm (ανοχή ± 2 cm) 

o Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ: 44 cm (ανοχή ± 2 cm) 

• Πρόσθετη επέκταση πλάτης (προσκέφαλο): 

o Για το Δημοτικό: 36 X 19 X 4 (πλάτος Χ ύψος Χ πάχος) cm 

o 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. 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 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΘΡΑΝΙΟ) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ (Κωδικός: 

302) 

 

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) 
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• Πλάτος: 63 cm. (± 3 cm) 

Στα σόκορα, στις τρεις (3) πλευρές, 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 

 

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟ (Κωδικός: 303) 

 

Αποτελείται από ένα κεντρικό κάθετο κορμό δύο (2) τμημάτων. 

Το πάνω τμήμα του κορμού αυτού κατασκευάζεται από σωλήνα αλουμινίου Φ23 mm 

περίπου και πάχους σωλήνα 1,5 mm κατ’ ελάχιστον, στον οποίο προσαρμόζεται χειρολαβή 

τύπου universal (αμφιδέξια), κλειστού τύπου, από ειδικό ανθεκτικό πλαστικό. Το κάτω 

τμήμα του αποτελείται από χαλύβδινο σωλήνα Φ 19 mm περίπου (πρέπει να είναι σε 

αντιστοιχία με το πάνω τμήμα, στο οποίο θα εισέρχεται για την εξασφάλιση της ρύθμισης 

του ύψους) και πάχους 1,25 mm κατ’ ελάχιστον. Θα καταλήγει σε τέσσερα (4) χαλύβδινα 

πόδια, με τα ίδια ως άνω μεγέθη, στο κάτω μέρος των οποίων θα υπάρχουν πλαστικά 

πέλματα, για τη σταθερή και αντιολισθητική επαφή με το δάπεδο. 

Η διάταξη των ποδιών αυτών (η μεταξύ τους απόσταση στο επίπεδο επαφής τους με το 

δάπεδο θα είναι 23 cm περίπου για το Δημοτικό και 26 cm περίπου για το Γυμνάσιο – 

Λύκειο) θα υποβοηθεί τη βάδιση και θα εξασφαλίζει ισορροπία στον χρήστη χωρίς να 

προκαλεί οποιαδήποτε προβλήματα σ’ αυτόν. Θα δίδει επίσης τη δυνατότητα στο 

μπαστούνι για χρήση από την δεξιά ή αριστερή πλευρά. Οι συγκολλήσεις, όπου 

απαιτούνται, θα είναι συνεχείς, ομοιόμορφες και ισοπαχείς. Ο μηχανισμός, ο οποίος θα 

επιτρέπει την αυξομείωση του ύψους, θα είναι απλός, εύκολος στη χρήση και θα 

εξασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια και σταθερότητα της κατασκευής. 

Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. 

Το ύψος του μπαστουνιού (από το δάπεδο έως τη χειρολαβή) θα είναι: 

• Για το Δημοτικό: από 50 cm έως 65 cm (± 10%) 
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• Για το Γυμνάσιο - Λύκειο: από 60 cm έως 75 cm (± 10%) 

Το βάρος του μπαστουνιού θα είναι: 

• Για το Δημοτικό: έως 800 gr (± 10%) 

• Για το Γυμνάσιο - Λύκειο: έως 1100 gr (± 10%) 

 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΣ) - 

(Κωδικός: 304) 

 

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 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 Δημοτικό: από 65 cm έως 100 cm (ανοχή ± 10%) 

• Για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ: από 95 cm έως 120 cm (ανοχή ± 10%) 

 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ (ROLATOR) - ΠΡΟΣΘΙΟΣ (Κωδικός: 305) 

 

O περιπατητήρας θα είναι μεταλλικής κατασκευής, τροχήλατος, πτυσσόμενος, 

ρυθμιζόμενου ύψους. Η κατασκευή του θα είναι στιβαρή, ανθεκτική σε καταπονήσεις και 

θα παρέχει πλήρη ασφάλεια στον χρήστη. 

Θα είναι κατασκευασμένος από σωληνωτό, χρωμιωμένο ή βαμμένο (με ηλεκτροστατική 

βαφή), μέταλλο ή από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου, θα είναι ελαφρύς και θα κλείνει με 

εύκολο και απλό αλλά απόλυτα ασφαλή τρόπο. 

Θα έχει τέσσερις (4) συμπαγείς τροχούς, διαμέτρου 15-20 cm περίπου, για κίνηση μόνο 

προς τα εμπρός. Οι δύο (2) εμπρόσθιοι τροχοί θα είναι περιστρεφόμενοι ενώ οι δύο (2) 

οπίσθιοι θα είναι σταθεροί και θα διαθέτουν φρένα με μηχανισμό αυξομειούμενης 

πέδησης (φρεναρίσματος), για την επίτευξη της επιθυμητής επιβράδυνσης της κίνησης. 

Οι βασικές διαστάσεις του περιπατητήρα θα έχουν ως εξής (με αποκλίσεις ± 10%): 

• Ρυθμιζόμενο ύψος (από δάπεδο έως χειρολαβές): 
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o Δημοτικό: από 55cm έως 75 cm 

o Γυμνάσιο - Λύκειο: από 65cm έως 90 cm 

• Απόσταση μεταξύ χειρολαβών 

o Δημοτικό : 40cm 

o Γυμνάσιο - Λύκειο: 45cm 

• Συνολικό πλάτος: 

o Δημοτικό: 60cm 

o Γυμνάσιο - Λύκειο: 65cm 

Το βάρος του περιπατητήρα θα είναι max 8 kg για το Δημοτικό και max 10 kg για το 

Γυμνάσιο - Λύκειο. 

 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BRAILLE (Κωδικός: 338) 

 

Θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Δυνατότητα αμφίπλευρης εκτύπωσης σε χαρτί τύπου Α4, βάρους από 120-180 gsm. 

• Δυνατότητα φωνητικής αναγγελίας λειτουργιών. 

• Υποστήριξη Αγγλικής και Ελληνικής γραφής Braille 

• Λογισμικό επεξεργασίας και εκτύπωσης κειμένων Braille το οποίο να παρέχει την 

δυνατότητα δημιουργίας, μορφοποίησης και απ’ ευθείας εκτύπωσης μέσα από περιβάλλον 

Windows και το οποίο να παρέχεται ή να συνιστάται από την εταιρεία κατασκευής του 

εκτυπωτή. 

• Υποστήριξη χαρακτήρων και 6 και 8 κουκκίδων Braille. 

• Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά 

• Χαρακτήρες ανά γραμμή: 42 

• Ταχύτητα εκτύπωσης: 100cps 

• Επιθυμητό επίπεδο θορύβου: <77db 

• Υποστηριζόμενο πλάτος χαρτιού: 130-297mm και μήκος 120-590mm 

• Δυνατότητα παράλληλης, σειριακής, USB σύνδεσης με τον Η/Υ, καθώς και δυνατότητα 

απευθείας σύνδεσής του σε τοπικό δίκτυο. 

 

ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BRAILLE (Κωδικός: 339) 

 

Θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Περιορισμός του θορύβου για το σύστημα καμπίνας - εκτυπωτή, σε επίπεδα περίπου των 

60dB. 

• Θα πρέπει να είναι επιτραπέζια και να παρέχεται από την εταιρεία κατασκευής του 

εκτυπωτή 

 

ΠΑΡΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) - (Κωδικός: 350) 

 

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. 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΑ ΕΙΔΗ 

 

ΑΡΜΟΝΙΟ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ) - (Κωδικός: 361) 
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Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Αρμόνιο με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

o 61 πλήκτρα (5 οκτάβες) με δυναμικό κλαβιέ 

o Πάνω από 500 ήχους και 130 ρυθμούς 

o Ελληνικούς ρυθμούς (ενσωματωμένοι ή σε χωριστά CD) 

o Δύο ομάδες ψηφιακών εφφέ με ρυθμίσεις 

o Ηχογράφηση δύο καναλιών 

o Οθόνη φωτιζόμενη υγρών κρυστάλλων 

o Midi in/out (έξοδος για ακουστικό) 

o Συμβατότητα με αρχεία GM/XGlite 

o Σύστημα εκμάθησης 

o Σύστημα «dual/split/harmony voice» 

• Τροφοδοτικό ρεύματος με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

o AC voltage:230V - 50Hz 

o DC12V, 0,75A 

o Βάρος: 140 gr 

• Βάση στήριξης 

• Ακουστικό ήχου με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

o Αντίσταση: 32 Ω 

o Φορτίο: 50 mW 

o Βάρος χωρίς καλώδιο: 50 gr 

o Τύπος βύσματος: 3,5 mm stereo 

o Τύπος ακουστικού: Δυναμικό, Ανοιχτού τύπου 

o Μήκος καλωδίου: 1,25 m 

o Απόκριση συχνοτήτων: 50 - 18500 Hz 

o Μέγιστο επίπεδο έντασης (SPL): 110 dB 

o THD, Αρμονική παραμόρφωση: < 1 % 

 

 

ΚΙΘΑΡΑ - (Κωδικός: 372) 

 

Κιθάρα κλασσική 4/4, καπάκι από έλατο ή κέδρο, πλαϊνά και πίσω από μαόνι, ταστιέρα από 

τριανταφυλλιά, ευρωπαϊκής κατασκευής και προελεύσεως.  

 

ΚΛΑΡΙΝΟ - (Κωδικός: 373) 

 

Κλαρίνο σύστημα bοhem με θήκη και επιστόμιο , 17 κλειδιά , σώμα καμπάνα και βαρελάκι 

από συνθετική ρητίνη, κλειδιά από νίκελ ή επάργυρα. 

 

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ - (Κωδικός: 374) 

 

Μπουζούκι 15 ντούγιες , 8χορδο, καπάκι από έλατο και σώμα από καρυδιά. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

1. Στο πακέτο Η και στη σειρά Β5 αναγράφεται το είδος «Εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

(τηλεόραση, βίντεο)». Στη περίπτωση του είδους αυτού οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

μπορούν να προμηθεύσουν συνδυασμό του είδους 21 (ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 

ΕΓΧΡΩΜΟΙ) μέγιστης δυνατής προσφερόμενης τιμής 600 € και 18 DVD PLAYER 
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(MHXANHMA ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ) μέγιστης 

δυνατής προσφερόμενης τιμής 60 €. Μπορούν όμως να προσφερθούν, για το 

συγκεκριμένο είδος και για την αναφερόμενη στον πίνακα Η ποσότητα των 6 

τεμαχίων μόνο, τηλεοράσεις με ενσωματωμένο DVD player μέγιστης οικονομικής 

αξίας 700 €. Στην περίπτωση αυτή οι τεχνικές προδιαγραφές της τηλεόρασης καθώς 

και του ενσωματωμένου σε αυτή DVD ταυτίζονται με αυτές των ειδών 21 και 18 

αντίστοιχα.   

 

2. Αναφορικά με τα μουσικά όργανα Τουμπερλέκι (μέγιστης δυνατής προσφερόμενης 

τιμής 20 € ανά τεμάχιο), Τύμπανα (μέγιστης δυνατής προσφερόμενης τιμής 15 € 

ανά τεμάχιο), Φλογέρα (μέγιστης δυνατής προσφερόμενης τιμής 18 € ανά τεμάχιο), 

Φυσαρμόνικα (μέγιστης δυνατής προσφερόμενης τιμής 20 € ανά τεμάχιο ), 

Μεταλλόφωνο (μέγιστης δυνατής προσφερόμενης τιμής 20 €), Ξυλόφωνο (μέγιστης 

δυνατής τιμής 65 €) καθώς και Μπεντίρ (με μέγιστη δυνατή τιμή τα 50 € ανά 

τεμάχιο) δεν παρατίθενται αναλυτικότερες τεχνικές προδιαγραφές, μοναδικός 

περιορισμός είναι η ανά είδος τιμή.  

 

 

   Ο συντάξας        Θεωρήθηκε,  

         Η Προϊσταμένη της Δ/νσης  

   Οικονομικών Υπηρεσιών  

        του Δήμου Δράμας 

 

           

           Μιλτιάδης Μελιάδης               Ευαγγελία Ζιούτη 

    ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού                                                       ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού  

                  με βαθμό Γ ‘                                                                                           με βαθμό Β’  

 


