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ΘΕΜΑ : Τεχνικές Προδιαγραφές για την «Κατασκευή και τοποθέτηση εργαστηριακών 

πάγκων Φυματιολογικού Εργαστηρίου» 
 

. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η δαπάνη να περιλαμβάνει όλα τα υλικά, την κατασκευή και τοποθέτηση των 2 πάγκων, την 
απομάκρυνση άχρηστων υλικών, σε χώρους απόρριψης που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, καθώς και ότι 
μερεμετίσματα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Οι διαστάσεις των πάγκων και των χώρων τοποθέτησής τους, που αναγράφονται στα επισυναπτόμενα 
σχέδια της παρακάτω τεχνικής περιγραφής, είναι ενδεικτικές. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος του έργου 
υποχρεούται να μεταβεί στους εκάστοτε χώρους, να λάβει πλήρη και καλή γνώση αυτών και να κάνει ο 
ίδιος τις μετρήσεις. Επιπρόσθετα, οι τελικές διαστάσεις των πάγκων και των εξαρτημάτων τους να 
μετρηθούν από τον Ανάδοχο κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ και τον υπεύθυνο του 
εργαστηρίου. Τα χρώματα των εργαστηριακών πάγκων στο μεταλλικό πλαίσιο, στην επιφάνεια εργασίας, 
στα ερμάρια, στις χειρολαβές, στα ράφια κ.λπ. να είναι εγγυημένης αντοχής και προδιαγραφών για 
εργαστηριακή χρήση. Τόσο η επιβεβαίωση των τελικών διαστάσεων και θέσεων πάγκων, ερμαρίων και 
νεροχυτών όσο και η επιλογή των χρωμάτων να γίνει από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και την Τεχνική 
Υπηρεσία κατά την διάρκεια των επιμετρήσεων των ακριβών διαστάσεων από τον ανάδοχο – πριν την 
έναρξη των εργασιών. Οι επιλογές αυτές καθώς και οι επιμετρήσεις του αναδόχου (οι οποίες θα δοθούν 
επίσης εγγράφως στην Τ.Υ. από τον ανάδοχο) να επικυρωθούν με έγγραφη αποδοχή τους από τον 
υπεύθυνο του εργαστηρίου και την Τεχνική Υπηρεσία. Η έγγραφη αποδοχή να σταλεί στον Ανάδοχο το 
αργότερο σε 10 ημέρες από την παραλαβή των σχετικών στοιχείων, και να δοθούν άμεσα στην επιτροπή 
παρακολούθησης του έργου, όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία για την έναρξη των εργασιών. 

Τα προσφερόμενα είδη να είναι βιομηχανικής κατασκευής, όχι ιδιοκατασκευές, σύμφωνα με την οδηγία 
LVD 2006/95/EK και να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. 
Συγκεκριμένα είναι απαραίτητη προϋπόθεση, με ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος να είναι 
εξειδικευμένη εταιρεία στην κατασκευή εργαστηριακών πάγκων. Η εξειδίκευση αυτή θα τεκμηριώνεται με 
τα παρακάτω σχετικά πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να έχουν χορηγηθεί από ανεξάρτητους φορείς 
πιστοποίησης και να υποβληθούν από τους υποψηφίους μαζί με την προσφορά τους: 

• EN ISO 9001:2008 με πεδίο ισχύος και την κατασκευή, εμπορία και τοποθέτηση εργαστηριακού 
εξοπλισμού 

• EN ISO 14001:2004 με πεδίο ισχύος και τον εργαστηριακό εξοπλισμό. 

Οι εργαστηριακοί πάγκοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης και να 
φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα, για τα οποία πρέπει να καταθέσουν οι 
υποψήφιοι, μαζί με την προσφορά τους, τα σχετικά πιστοποιητικά δοκιμών και βεβαιώσεις: 

 EN 13150:2001 (Workbenches for laboratories - Dimensions, safety requirements and test methods), 

 EN 14727:2006 (Laboratory furniture - Storage units for laboratories - Requirements and test 
methods), 

 EN 61010-1:2010 (Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and 
laboratory use - General requirements - παράγραφος 6) 

Όσον αφορά την κατασκευή του μεταλλικού πλαισίου, θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω 
πιστοποιητικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης: 

 Πιστοποίηση ηλεκτροσυγκολλητή κατά EN ISO 9606-1:2003 

 Πιστοποίηση ηλεκτροσυγκόλλησης μεταλλικού σκελετού εργαστηριακών πάγκων κατά EN/ISO 

15614-1-2017 

Δεδομένου ότι οι πάγκοι αυτοί θα χρησιμοποιούνται και ως γραφεία, για λόγους ευκολίας, εργονομίας, 
οικονομίας χώρων και αύξησης της ταχύτητας εργασίας, θα πρέπει οι εργαστηριακοί πάγκοι να καλύπτουν 
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και τις σχετικές προδιαγραφές για έπιπλα γραφείου EN 14074:2004 (Office furniture - Tables and desks and 
storage furniture – Test methods for the determination of strength and durability of moving parts). Δεν 
απαιτείται η κατάθεση του σχετικού πιστοποιητικού, παρά μόνον έγγραφη βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου, εφόσον οι απαιτήσεις των πιο πάνω προτύπων καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 
14074. 

Να κατατεθούν, υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, από τους υποψήφιους Ανάδοχους: 

 τα TDS (Technical Data Sheet), 

  τα MSDS (Material Safety Data Sheet)  

των υλικών που θα τοποθετηθούν ως επιφάνεια εργασίας των εργαστηριακών πάγκων (CORIAN ή AVONITE 
ή άλλο ισοδύναμο) καθώς και των υγράντοχων μοριοσανίδων με επένδυση μελαμίνης που θα 
χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση των ερμαρίων. Σε αυτά τα έγγραφα να αναφέρεται (με 
υπογράμμιση) ο αντιμικροβιακός χαρακτήρας των υλικών αυτών και η συμμόρφωση των κατασκευαστών 
των υλικών με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές: 

 ΕΝ 14322 (Wood-based panels. Melamine faced boards for interior uses. Definition, requirements 

and classification (για μοριοσανίδες με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης)) 

 Κλάση Ε1 για την έκλυση φορμαλδεΰδης 

Επιπλέον να κατατεθούν εγγράφως οδηγίες για τον σωστό καθαρισμό και τη συντήρησή των 
επιφανειών εργασίας και των υγράντοχων μοριοσανίδων με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. 

Ακόμη να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 των κατασκευαστών: 

 των υλικών των επιφανειών εργασίας (CORIAN ή AVONITE ή άλλο ισοδύναμο),  

 των υγράντοχων μοριοσανίδων με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης, 

  των επί μέρους μηχανισμών των πάγκων. 

 

Η κάθε υποψήφια εταιρεία να υποβάλλει το προφίλ της που θα περιγράφει: 

 το οργανόγραμμά της,  

 την γενική σύνθεση του προσωπικού της,  

 το εύρος των δραστηριοτήτων της,  

 τον διαθέσιμο μηχανολογικό και τεχνικό εξοπλισμό  

 όποιο στοιχείο αφορά τις δραστηριότητές τις σχετικά με το έργο.  

 

Ακόμη, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει την εμπειρία και την ικανότητά του σε σχετικές εργασίες 
με την κατάθεση: 

 λίστας με το πελατολόγιο της εταιρείας του, 

 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών σε αντικείμενο παρόμοιο με το συγκεκριμένο έργο σε 
εργαστηριακούς χώρους. Οι χώροι αυτοί μπορεί να βρίσκονται σε νοσηλευτικά ή λοιπά ιδρύματα. 

Επιπλέον, στην Τεχνική Προσφορά να αναφέρεται το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των εργασιών 
(επί μέρους εργασίες και προβλεπόμενη διάρκεια τους) και να περιγράφονται αναλυτικά οι επιμέρους 
εργασίες καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτές. 

Οι υποψήφιοι να καταθέσουν σε ξεχωριστά παραρτήματα του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς τους, 
με ποινή αποκλεισμού, όλες τις αναφερόμενες στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές: 

 βεβαιώσεις,  

 δικαιολογητικά,  

 πιστοποιητικά,  

 όποια επιπλέον πιστοποιητικά των κατασκευαστών των επί μέρους υλικών αναφέρονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ή αντίγραφο σελίδων του επίσημου καταλόγου του κατασκευαστή των επί μέρους υλικών 
όπου αναγράφεται η συμμόρφωση με σχετικά πρότυπα και κανονισμούς) 
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 λίστες 

 οδηγίες,  

 χρονοδιαγράμματα,  

 εταιρικά στοιχεία,  

 εγγυήσεις καλής λειτουργίας και ανταλλακτικών.  

Όσον αφορά τα πιστοποιητικά, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν εναλλακτικά, πιστοποιητικά 
ισοδύναμων προτύπων ή ανώτερων, εφόσον μπορούν αποδείξουν την ισοδυναμία ή την ανωτερότητα 
τους επισυνάπτοντας στα πιστοποιητικά αυτά τα σχετικά έγγραφα του φορέα πιστοποίησης που τα 
εκδίδει. Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που θα κατατεθούν να είναι σε ισχύ τόσο κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και μέχρι το πέρας της ισχύς της. 

 

Χρόνος πραγματοποίησης εργασιών 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν κατά το δυνατό με την παρουσία προσωπικού που θα καθοριστεί 
από την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ. Ο χρόνος πραγματοποίησης των εργασιών να προκαθοριστεί από τον 
Ανάδοχο σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ασφαλείας και 
απαιτήσεων λειτουργίας του Νοσοκομείου, η εκτέλεση των εργασιών δύναται να αναβληθεί ή να διακοπεί 
εκτάκτως μετά από άμεση εντολή της Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρις ότου αρθούν οι αιτίες που επέβαλλαν την 
αναβολή ή την διακοπή των εργασιών. Η άρση των αιτιών που επέβαλαν την διακοπή θα πρέπει να γίνει 
με ενέργειες και έξοδα του Αναδόχου, εφόσον το πρόβλημα προέκυψε λόγω των εκτελούμενων από αυτόν 
εργασιών. 

 

Μέτρα ασφαλείας - Προφυλάξεις 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας 
για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών και γενικά 
όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. 

 

Υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

Μετά το πέρας του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά, υλικά 
συσκευασίας ή παλαιών πάγκων (σε χώρο απόρριψης που θα υποδείξει το Νοσοκομείο) και να 
πραγματοποιήσει ότι μερεμετίσματα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας. Ακόμα να 
αποκαταστήσει τυχόν ζημιές ή φθορές που μπορεί να έχουν προκληθεί στο κτήριο, καθώς και στις 
παρακείμενες εγκαταστάσεις. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τους χώρους στους οποίους θα 
εγκατασταθούν οι πάγκοι καθαρούς και λειτουργικούς. Επιπλέον, με το πέρας των εργασιών να 
παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία τα έγγραφα των εγγυήσεων και των πιστοποιητικών κατασκευής των 
πάγκων καθώς και οδηγίες για την σωστή συντήρησή τους. 

Η παραλαβή των πάγκων από την επιτροπή παραλαβής να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δύο 
εβδομάδων από την ημερομηνία τιμολόγησης. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να ελεγχθεί η 
ποσοτική επάρκεια των υπό προμήθεια των υλικών και υπηρεσιών, η καλή και στιβαρή (άκαμπτη) 
λειτουργία των πάγκων καθώς και η στεγανότητα και η αντοχή υλικών και συνδέσεων από τον υπεύθυνο 
του εργαστηρίου , την Τεχνική Υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής. Κατά την δοκιμή, να τοποθετηθεί 
πάνω στους πάγκους ένα τουλάχιστον μηχάνημα από τον σχετικό εργαστηριακό εξοπλισμός και εντός των 
ερμαρίων μία τουλάχιστον συσκευασία από τα αποθηκευμένα υλικά του εργαστηρίου (κατά προτίμηση 
αυτά που έχουν βάρος μεγαλύτερο των 50Kg/ m πάγκου - ερμαρίου). 

Οι όποιες: 

 στρεβλώσεις –ταλαντώσεις των πλαισίων, των επιφανειών εργασίας και των ερμαρίων, 

• δυσλειτουργίες των μηχανισμών πορτών – συρταριών – ύδρευσης - αποχέτευσης, 

• φθορές / βλάβες σε υλικά κατασκευής, συνδέσμους και χρώματα, 

• διαρροές στις συνδέσεις ύδρευσης / αποχέτευσης και αρμών στεγανοποίησης 

• ελλείψεις στα υπό προμήθεια υλικά και υπηρεσίες 
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καθώς και άλλες βλάβες ή δυσλειτουργίες παρατηρηθούν, θα κοινοποιηθούν εγγράφως, εντός του 
χρονικού διαστήματος των δύο εβδομάδων, από την επιτροπή παραλαβής στον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει 
να τις αποκαταστήσει άμεσα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραλαβής. 

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Ανάδοχος να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου 
Δελτία Εργασιών και όλα τα σχετικά έγγραφα προδιαγραφών των υλικών και εξαρτημάτων που 
χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή των εργαστηριακών πάγκων. 

 

Εγγύηση 

Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγράφως εγγύηση καλής, ανθεκτικής και ασφαλούς εγκατάστασης και 
λειτουργίας των πάγκων και υδραυλικών συνδέσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης), καθώς και των επιμέρους 
κατασκευαστικών υλικών και μηχανισμών, όπως μεντεσέδες, χειρολαβές, μηχανισμοί συρταριών, 
επιφάνειες εργασίας, χρώμα μελαμίνης και μεταλλικών πλαισίων, στεγανοποιητικοί αρμοί, περιθώρια 
(σόκορα) PVC, υλικά συναρμολόγησης, μεταλλικά πλαίσια και άλλα, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ύπαρξη 
ανταλλακτικών (π.χ. πόμολα) για δέκα (10) έτη. Οι εγγυήσεις να κατατεθούν εγγράφως σε ξεχωριστό 
παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς. 

Εκτίμηση κόστους κατασκευής και τοποθέτησης των εργαστηριακών πάγκων 4.500,00€ (τέσσερις 
χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το κάθε συγκρότημα πάγκου (επιφάνεια εργασίας, μεταλλικό πλαίσιο, ερμάρια, κάτω ράφι) να είναι 
πακτωμένο – στηριγμένο στον τοίχο. Όλοι οι πάγκοι να διαθέτουν πλάτη μοριοσανίδας με αμφίπλευρη 
επικάλυψη μελαμίνης πάχους 10mm τουλάχιστον, ακόμα και στα σημεία όπου δεν υπάρχει ερμάριο. Σε 
όσα τμήματα πάγκων δεν υπάρχει από κάτω ερμάριο (ντουλάπι ή συρτάριερα) να υπάρχει ένα συνεχές 
ράφι, από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης συνολικού πάχους τουλάχιστον 18mm και 
πλάτους 40cm στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τοποθέτηση διαφόρων αντικειμένων 
μέτριου βάρους (τουλάχιστον 50-60 Kg / μέτρο ραφιού) όπως εκτυπωτές, υπολογιστές κ.α.. Η πίσω πλευρά 
του ραφιού να εφάπτεται στη πλάτη του πάγκου ενώ η κάτω πλευρά του να είναι σε απόσταση περίπου 
160mm από το δάπεδο. Για την στήριξη του ραφιού αυτού αλλά και των ερμαρίων, να υπάρχει από κάτω 
μία συνεχής μεταλλική δοκός από δομικό χάλυβα (κοιλοδοκό), διαστάσεων τουλάχιστον 60Χ30Χ2mm, κατά 
μήκος του πάγκου. Να υπάρχει κενό, περίπου 100mm (+/- 20mm) μεταξύ του δαπέδου και της κάτω 
πλευράς της μεταλλικής δοκού ενίσχυσης / στήριξης του κάτω ραφιού και των ερμαρίων, προκειμένου να 
γίνεται εύκολα ο καθαρισμός κάτω από τον πάγκο. 

Οι εργαστηριακοί πάγκοι να είναι στιβαρής κατασκευής και υψηλής αντοχής σε βαρύ φορτίο 
(Εργαστηριακά μηχανήματα) και μηχανική καταπόνηση κατά την καθημερινή τους χρήση. Συγκεκριμένα, η 
επιφάνεια εργασίας, το πλαίσιο και τα δομικά στοιχεία των ερμαρίων, καθώς και το μεταλλικό πλαίσιο των 
πάγκων, να είναι άκαμπτα και να μην εμφανίζουν την παραμικρή ταλάντωση ή στρέβλωση κατά την χρήση 
των πάγκων, με ελάχιστη φόρτιση 400kg ανά μέτρο επιφάνειας εργασίας και 500kg ανά ρεγουλατόρο: 

• κατά το άνοιγμα και κλείσιμο πορτών και συρταριών, 

• κατά την επαφή (ακούμπημα) του προσωπικού στον πάγκο κατά την εργασία τους, 

• κατά την τοποθέτηση και λειτουργία εργαστηριακών μηχανημάτων τύπου πάγκου όπως συσκευές 
ανάδευσης / φυγοκέντρισης, αναλυτές χημικών ουσιών, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εκτυπωτές, 
κλιβάνους τύπου πάγκου κ.α. 

• κατά την τοποθέτηση και αποθήκευση των αναλωσίμων υλικών και άλλου εξοπλισμού του 
εργαστηρίου 

 

Τα απαραίτητα τμήματα από τα οποία θα αποτελούνται οι εργαστηριακοί πάγκοι να είναι τα ακόλουθα: 

Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης πάγκων 

Το μεταλλικό πλαίσιο – σκελετός των πάγκων να είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς δομικού 
χάλυβα διαστάσεων 60x30x2mm τουλάχιστον . Ο σκελετός των πάγκων να διαθέτει κάθετες και οριζόντιες 
δοκούς οι οποίες να συναρμολογούνται μεταξύ τους με κατάλληλα συνδετικά στοιχεία ασφαλείας, 
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κατάλληλα για εργαστηριακή χρήση (π.χ. γαλβανισμένες βίδες ή ανοξείδωτες). Η τελική συναρμολόγηση 
να του πάγκου να γίνει στο χώρο εγκατάστασης. Ο σχεδιασμός του μεταλλικού πλαισίου και η 
συναρμολόγησή του να προσδίδει στον πάγκο συνολική αντοχή (επιφάνειας εργασίας, μεταλλικού 
πλαισίου, ερμαρίων, κάτω ραφιού) σε φόρτιση της επιφάνειας εργασίας, χωρίς να προκύπτει η παραμικρή 
στρέβλωση, κάμψη ή ταλάντωση του πάγκου, για τουλάχιστον 400 Kg ανά μέτρο επιφάνειας εργασίας. 
Επίσης ο σχεδιασμός του μεταλλικού πλαισίου να δίνει την δυνατότητα αποσυναρμολόγησης τους για 
μελλοντική αναδιάταξη ή μεταφορά, εάν χρειαστεί, χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητά τους ή η 
συνολική αντοχή σε φόρτιση του πάγκου. 

Για την στήριξη - οριζοντίωση του μεταλλικού πλαισίου στο δάπεδο, να τοποθετηθούν στην κάτω 
πλευρά του πλαισίου πέλματα – ρεγουλατόροι, με τους οποίους θα ρυθμίζεται το ύψος και η κλίση των 
πάγκων. Τα πέλματα - ρεγουλατόροι να έχουν επιφάνεια στήριξης με διάμετρο 30mm περίπου και να 
έχουν αντιολισθητικές και προστατευτικές για το δάπεδο ιδιότητες. Οι ρεγουλατόροι θα πρέπει να 
αντέχουν αποδεδειγμένα σε κάθετα φορτία τουλάχιστον 500 Kg ανά ρεγουλατόρο. 

Το συνολικό πλάτος του μεταλλικού σκελετού – μαζί με τα αναρτημένα σε αυτόν ερμάρια (πλάτους 
περίπου 50cm) – να είναι περίπου 60cm (+-5cm). 

Τα πλαίσια και οι δοκοί να είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, σε θερμοκρασία 200οC, 
αφού θα έχουν υποστεί επεξεργασίες απολάδωσης και φωσφάτωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποφυγή, οξειδώσεων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατά DIN53151, 53152, 53153, 67530, 53156, 
50018, 50021, 54004 και 50939. Η βαφή φούρνου να έχει ισχυρή πρόσφυση στα μεταλλικά μέρη και να 
αντέχει στα οξέα, διαλύτες, τριβές κ.λπ.  

Η συγκόλληση του μεταλλικού πλαισίου θα πρέπει να γίνεται με ARGON ή ανάλογη τεχνική και να είναι 
πιστοποιημένη από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (πιστοποίηση 
ηλεκτροσυγκολλητή κατά EN ISO 9606-1:2003 και ηλεκτροσυγκόλλησης μεταλλικού σκελετού 
εργαστηριακών πάγκων κατά EN/ISO 15614-1-2017). Μετά την κόλληση τα πλαίσια θα πρέπει να είναι 
επεξεργασμένα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εμφανείς ραφές. 

Όπου υπάρχουν τομές και τρύπες στο μεταλλικό πλαίσιο, π.χ. στα ανοικτά άκρα των κοιλοδοκών, να 
σφραγισθούν είτε με την συγκόλληση μεταλλικού φύλλου λαμαρίνας είτε με μεταλλικά πώματα τάπες για 
προστασία των χρηστών. Επίσης, όλες οι εμφανείς βίδες και συναφή συνδετικά στοιχεία θα πρέπει να 
είναι καλυμμένα με τάπες. 

 

Επιφάνεια εργασίας 

Η επιφάνεια εργασίας των εργαστηριακών πάγκων να είναι από υλικό τύπου CORIAN ή AVONITE ή άλλο 
ισοδύναμο (η ισοδυναμία να αποδειχθεί με την επισύναψη στην τεχνική προσφορά τόσο του εντύπου TDS 
(Technical Data Sheet) του υλικού αυτού, όσο και του εντύπου TDS για υλικά τύπου. CORIAN ή AVONITE) 
Πρόκειται για υλικό συμπαγές, μη πορώδες, ομοιογενές με αντιβακτηριακές προσμίξεις, μη τοξικό 
άφλεκτο, με αντοχή σε χημικά διαλύματα που να πληροί τις αντίστοιχες διεθνείς προδιαγραφές. Το υλικό 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνεται σε όποιο μήκος ή σχήμα χωρίς αρμούς και να είναι 
εύκολο στο καθάρισμα. Όπου απαιτηθεί, η επιφάνεια εργασίας να διαμορφωθεί στις άκρες με 
υπερυψωμένα χείλη. Το πλάτος της επιφάνειας εργασίας με το υλικό αυτό να είναι 75cm (επισυνάπτονται 
προσεγγιστικές διαστάσεις), ενώ θα διαθέτει πλάτη ύψους 10cm και ρίχτι 5.5cm περίπου. Οι πάνω ακμές 
των πλατών να στεγανοποιηθούν με κατάλληλο υλικό, ανθεκτικό στη μούχλα και τα διαβρωτικά χημικά. Η 
επιφάνεια εργασίας να καλύπτει πλήρως την πάνω πλευρά του μεταλλικού σκελετού (πλάτος περίπου 
60cm μαζί με τα αναρτημένα σε αυτόν ερμάρια), και να προεκτείνεται προς τα πίσω κατά 15cm περίπου(+-
5cm). Το κενό πλάτους περίπου 15 -20cm που θα διαμορφώνεται πίσω από τους πάγκους, θα είναι 
κατάλληλο για την διέλευση σωληνώσεων και καλωδίων. Σημειώνεται ότι σε συγκεκριμένα σημεία της 
επιφάνειας εργασίας του πάγκου (κυρίως στο τμήμα πάνω από κενό που διαμορφώνεται στην πίσω 
πλευρά) θα δημιουργηθούν κατάλληλες οπές για όδευση των καλωδίων των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και των εκτυπωτών, κατόπιν υπόδειξης των υπευθύνων των εργαστηρίων. 

 

Ερμάρια 
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Η επιθυμητή διαμόρφωση και το είδος των ερμαρίων καθώς και τα σημεία τοποθέτησης των σχετικών 
πάγκων φαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια και πίνακες. Όλες οι διαστάσεις που αναφέρονται σε αυτά 
είναι προσεγγιστικές. Οι ακριβείς διαστάσεις των ερμαρίων, καθώς και οι θέσεις τοποθέτησης τους να 
μετρηθούν από τον Ανάδοχο και να συμφωνηθούν με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και την Τεχνική 
Υπηρεσία πριν την έναρξη κατασκευής των πάγκων. 

Τα ερμάρια αυτά μπορούν να είναι διαμορφωμένα ως συρταριέρες 4 συρταριών ή ντουλάπια 2 
πορτόφυλλων με τουλάχιστον 1 εσωτερικό προσθαφαιρούμενο ράφι ρυθμιζόμενο κατά ύψος. Όλα τα 
ερμάρια να αναρτώνται στο μεταλλικό σκελετό του πάγκου, ενώ κάτω από αυτά θα υπάρχει μεταλλική 
δοκός κατά μήκος του πάγκου. Σημειώνεται ότι η στήριξη των ραφιών να γίνει με ανοξείδωτα μεταλλικά 
στηρίγματα. Ενδεικτικά σκαριφήματα των κατόψεων των πάγκων και των εργαστηρίων παρουσιάζονται 
παρακάτω. Το τελικό πλάτος (βάθος) των ερμαρίων να διαμορφώνεται στα 50cm περίπου. 

Τα φύλλα μοριοσανίδας με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18mm από τα οποία θα 
κατασκευάζονται τα ντουλάπια  και οι συρταριέρες, να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπα 
ΕΝ14322 (ή ανώτερο) και να ανήκει στην κατηγορία Ε1 για τις εκπομπές φορμαλδεΰδης. Επιπλέον, να 
τεμαχίζονται στις ακριβείς διαστάσεις και να συναρμολογούνται, αφού πρώτα τοποθετηθούν περιθώρια 
αδιάβροχα από ABS πάχους 0,45-2mm. Η πλάτη των ντουλαπιών, καθώς και ο πάτος των συρταριών να 
είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδες με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης. Τα πορτάκια και η 
πρόσοψη των συρταριών να είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18mm 
και περιθώριο (σόκορο) PVC πάχους 2mm. 

Οι πλευρές των ντουλαπιών από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης να είναι 
τρυπημένες κατά το σύστημα 32 για να γίνεται η τοποθέτηση των ραφιών στο επιθυμητό ύψος. Τα 
ντουλάπια από ανοξείδωτο ατσάλι να έχουν ανάλογη δυνατότητα ρύθμισης του ύψους των ραφιών. 

Οι μεντεσέδες που στηρίζονται τα πορτόφυλλα, να είναι τοποθετημένοι με ειδικά παρεμβύσματα για 
άριστη αντοχή στις καταπονήσεις, να διαθέτουν ενσωματωμένο φρένο και να έχουν άνοιγμα 110ο. 

Τα συρτάρια να κυλούν σε οδηγούς που είναι βαμμένοι με εποξειδικά χρώματα και διαθέτουν ειδικές 
ρόδες για άριστη κύλιση. Στα συρτάρια από ανοξείδωτο ατσάλι να είναι από ανάλογο υλικό, υψηλής 
αντοχής. Επίσης να διαθέτουν ειδικό σύστημα για άμεσο κλείσιμο 7cm πριν το τέλος, ώστε ποτέ να μην 
μένουν ανοικτά και επικίνδυνα για τον χρήστη. Η ικανότητα φόρτισης των συρταριών να είναι περίπου 
25kg ανά συρτάρι. 

Οι χειρολαβές των συρταριών και των πορτών των ερμαρίων να είναι στιβαρής κατασκευής και 
κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του προσωπικού στους 
περιορισμένους εργαστηριακούς χώρους. Οι χειρολαβές να είναι κατασκευασμένες από υλικά που να 
μπορούν να καθαριστούν και να απολυμανθούν εύκολα. Η επιθυμητή θέση και μορφή της χειρολαβής 
είναι κατά μήκος της πάνω ακμής του πορτόφυλλου ή της πρόσοψης του συρταριού είτε με κατάλληλο 
προφίλ αλουμινίου στα ερμάρια μελαμίνης είτε με κατάλληλη διαμόρφωση στα ερμάρια από ανοξείδωτο 
ατσάλι. 

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες των πάγκων που θα κατασκευαστούν και σκαριφήματα, τόσο των 
χώρων του εργαστηρίου όσο και των πάγκων. 

 

ΠΑΓΚΟΣ Α 

Μήκος: 1,88m 

Πλάτος: 0,75m 

Ολικό ύψος: 0,90m 

Διαμόρφωση: Χωρίς ερμάρια ή συρτάρια. Θα διαθέτει ένα ενιαίο ράφι στη κάτω πλευρά για 
τοποθέτηση υπολογιστή και κατάλληλες οπές για διέλευση καλωδίων. 

ΠΑΓΚΟΣ Β 

Μήκος: 2,30m 

Πλάτος: 0,75m 
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Ολικό ύψος: 0,90m 

Διαμόρφωση: Σε τρία τμήματα Α, Β και Γ. 

Τμήμα Α 

Μήκος: 1,00m 

Διαμόρφωση 

 2 συρτάρια στην πάνω πλευρά, πλάτους 0,50m και ύψους 17cm έκαστο. 

 1 ερμάριο με ένα εσωτερικό ράφι (ρυθμιζόμενο καθ' ύψος) και 2 αντίθετα ανοιγόμενα φύλλα, 
πλάτους 0,50m και ύψους 0,51m έκαστο. 

Τμήμα Β 

Μήκος: 0,75m 

Διαμόρφωση 

 1 ερμάριο πλάτους 0,75m, χωρίς εσωτερικό ράφι, με 2 αντίθετα ανοιγόμενα φύλλα πλάτους 0,35m 
και ύψους 0,75m έκαστο. 

Τμήμα  Γ 

Μήκος: 0,60m 

Διαμόρφωση 

 4 συρτάρια  πλάτους 0,60m και ύψους 17cm έκαστο. 

Ακολουθούν σκαριφήματα, τόσο του Φυματιολογικού Εργαστηρίου όσο και των όψεων των 2 πάγκων 
(Α+Β). 
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Σχήμα 1. Κάτοψη Φυματιολογικού Εργαστηρίου (ενδεικτικές διαστάσεις). 
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Σχήμα 2. Όψεις εργαστηριακών πάγκων Φυματιολογικού Εργαστηρίου (ενδεικτικές διαστάσεις). 

 

 


