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ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 
 
1. Ταξινόμηση 
 

 Ο κωδικός CPV της μεταλλικης ιματιοθήκης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 213/2008 της επιτροπής της  28ης Νοεμβρίου 2007, είναι:39143121-0 
(Ιματιοθήκες). 

 
2. Γενικές Απαιτήσεις 
 
2.1 Για την κατασκευή της μεταλλικής ιματιοθήκης (σκελετό,  ράφια και πόρτες) να 
χρησιμοποιηθεί λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης DKP ή γαλβανιζέ, πάχους  από 0,5mm 
έως 1mm. 
 
2.2 Η μεταλλική ιματιοθήκη να είναι ηλεκτροστατικά βαμμένη με πολυεστερική 
βαφή στο χρώμα τύπου RAL σε αποχρώσεις του γκρί (7000, 7001, 7004, 7009,7010, 
7012). 
  
3. Κατασκευαστικά Στοιχεία-Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

 Μεταλλική ιματιοθήκη με δύο (2) θύρες αντικρυστές, συμπαγής, συγκολλητή με 
δυνατότητα ασφαλούς κλειδώματος, για φύλαξη των προσωπικών ειδών και ρούχων.
  

3.1 Η μεταλλική ιματιοθήκη να είναι πρόσφατης κατασκευής όχι πέραν των 
τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των 
προσφορών.  
 
3.2 Να είναι εύχρηστη και να πληροί τους εργονομικούς κανόνες. 
 
3.3 Οι εξωτερικές διαστάσεις της μεταλλικής ιματιοθήκης να είναι: 
 Ύψος  από 170cm έως 180cm, Πλάτος από 60cm έως 70cm και Βάθος από 40cm  
έως 50cm.  
 
3.4 Να κατασκευάζεται από υλικά φιλικά στο περιβάλλον και να μην περιέχουν 
ουσίες τοξικές και επιβαρυντικές για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
 
3.5 Να έχει δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο έναντι ανατροπής και να φέρει 
μεγάλη επιφάνεια επαφής με το έδαφος για αποφυγή εκδοράς ή υποχώρησης. 
 
3.6 Οι θύρες της μεταλλικής ιματιοθήκης να στηρίζονται στον μεταλλικό σκελετό 
από τρείς (3) τουλάχιστον εσωτερικούς μεταλλικούς πύρους (μεντεσέδες). Να 
ασφαλίζουν με χειρολαβή η οποία να περιλαμβάνει ανεξάρτητη κλειδαριά με δυο 
κλειδιά. Να φέρουν περσίδες αερισμού στο επάνω και στο κάτω μέρος. Να 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία ετικετοθήκη η οποία να είναι ενσωματωμένη στο 
εσωτερικό της θυρας. 
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3.7 Εσωτερικά ο χώρος της μεταλλικής ιματιοθήκης να είναι εξοπλισμένος με 
τουλάχιστον ένα (1) ράφι από το ίδιο υλικό κατασκευής, με δυνατότητα αυξομείωσης 
ύψους σε δυο ή περισσότερα επίπεδα για τα οποία θα υπάρχουν αντίστοιχες 
αναμονές με προτοποθετημένα σημεία στήριξης και με σωλήνα γαλβανισμένη 
διαμέτρου περίπου Φ8mm για την ανάρτηση κρεμαστρών, επίσης με δυνατότητα 
αυξομείωσης ύψους. 
 
3.8 Η κάθε θύρα της μεταλλικής ιματιοθήκης να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) 
γαλβανιζέ γάντζους για ανάρτηση ιματισμού. 
 
3.9 Το εσωτερικό κάθε θύρας της μεταλλικής ιματιοθήκης να περιλαμβάνει 
μεταλλικό νεύρο για καλύτερη στήριξη.  
 
4. Επισήμανση Υλικού-Συσκευασία 
 
4.1 Τα υλικά που θα προωθούνται στην Υπηρεσία, να συσκευάζονται σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP-ΕC1272/2008 (Classification Labelling and 
Packaging) ή ισοδύναμο.  
 
4.2 Για τις περιπτώσεις συσκευασίας υλικών ευαίσθητων σε ηλεκτροστατικό 
φορτίο, η συσκευασία να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο   ASTM-D-5077 [Standard 
Terminology Relating to Electrostatic Discharges (ESD) Packaging Materials] ή 
ισοδύναμο.  
 
4.3 Τα κιβώτια συσκευασίας να είναι ανθεκτικά και στέρεα ανάλογα με το βάρος 
του συσκευασμένου (ων) υλικού/υλικών. 
 
4.4 Σε περίπτωση που σε ένα κιβώτιο περιέχονται αντικείμενα διαφόρων βαρών, 
τα βαρύτερα να τοποθετούνται στο βάθος του κιβωτίου και πάνω από αυτά τα αμέσως 
ελαφρύτερα κ.ο.κ. 
 
4.5 Υλικά για τα οποία υπάρχουν ειδικά κιβώτια συσκευασίας να συσκευάζονται 
μόνο σε αυτά τα κιβώτια. Επίσης να αποφεύγεται η συσκευασία στα ειδικά αυτά 
κιβώτια άλλου είδους υλικών. 
 
4.6 Τα υλικά εντός των κιβωτίων να υποστηρίζονται με ειδικά παρεμβάσματα για να 
αποφεύγονται τυχόν κακώσεις, θραύσεις, αλλοιώσεις κατά τη μετακίνηση. 
 
4.7 Σε κάθε περίπτωση, τα υλικά να συσκευάζονται σύμφωνα τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στην εκάστοτε βιβλιογραφία των υλικών, 
έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ζημίες και οι αστοχίες κατά τον χειρισμό (picking & 
handling), την αποθήκευση και τη μεταφορά – διακίνηση αλλά και τυχόν αλλοιώσεις 
λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών (υγρασία, θερμοκρασία κλπ). 
 
4.8 Οι ανωτέρω απαιτήσεις συσκευασίας αφορούν τόσο την πρωτογενή 
συσκευασία όσο και τη συσκευασία μεταφοράς - διακίνησης και αποθήκευσης, με 
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σκοπό τον ορθό  χειρισμό και την προστασία του εκάστοτε υλικού από κάθε είδους 
φθορά – καταστροφή. 
 
4.9 Τα υλικά να παραδίδονται χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή 
υποχρέωση της Υπηρεσίας για επιστροφή των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
συσκευασία τους.  
  
4.10 Στην εξωτερική όψη της συσκευασίας θα επικολλάται κατάλληλη αυτοκόλλητή 
ετικέτα, στην οποία θα αναγράφεται με ανεξίτηλο μελάνι η επωνυμία και το εμπορικό 
σήμα του προμηθευτή, ο αριθμός σύμβασης, το έτος υπογραφής και όποια 
διευκρινιστικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τη μεταφορά .  
  
5. Πιστοποιητικά – Διασφάλιση Ποιότητας 
 
5.1 Για τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των προσφερόμενων υλικών ο 
Προμηθευτής πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001 στην τρέχουσα 
έκδοση (ή ισοδύναμο) ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των επιμέρους αντικειμένων 
της προμήθειας που αφορούν στη λειτουργία, στις εγγυήσεις και στην τεχνική 
υποστήριξη. O Προμηθευτής είναι δυνατό να καλύψει τη σχετική απαίτηση 
βασιζόμενος σε ανάλογη πιστοποίηση του κατασκευαστή του προσφερόμενου υλικού 
(Original Equipment Manufacturer OEM) εφόσον αποδεικνύει με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά έγγραφα ότι υπάρχει άμεση συνεργασία ή αντιπροσώπευση του 
συγκεκριμένου κατασκευαστή ΟΕΜ για την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας. 
 
5.2 Ο κατασκευαστής ΟΕΜ (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο Προμηθευτής) 
πρέπει να είναι πιστοποιημένος με σύστημα  διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 
στην τρέχουσα έκδοση ή ισοδύναμο, παρέχοντας αντίστοιχο εν ισχύ πιστοποιητικό.  
 
5.3 Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, 
παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (ΕΜΑS) της ένωσης 
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. 

Οι αναθέτουσε αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από 
οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη. 
 Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα ανακτήσει εντός σχετικών προθεσμιών, 
για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται 
επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την 
προϋπόθεση  ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 
συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται, βάση του 
εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.  
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6. Δείγματα Συμμετοχόντων Υποψηφίων Προμηθευτών-Τεχνική 
Αξιολόγηση  

 
6.1 Οι υποψήφιοι προμηθευτές με τις τεχνικές προσφορές τους και πρίν τον 
ορισμό του χρόνου αξιολόγησης αυτών από την αρμόδια επιτροπή, θα καταθέτουν 
ένα (1) δείγμα του υλικού σε εγκατάσταση της Υπηρεσίας ή σε άλλο χώρο που θα 
καθορίζεται στους όρους της διακήρυξης, το οποίο θα ελεγχθεί μακροσκοπικά από 
την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με την παρούσα τεχνική 
προδιαγραφή. 
 
6.2 Το δείγμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο και συσκευασμένο σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής και η εργασία κατασκευής πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα επιμελημένη. Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο η επιτροπή 
αξιολόγησης θα καταγράφει τις οποιοεσδήποτε διαφορές παρουσιάζει το δείγμα σε 
σχέση με τα καθοριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή και τους κανόνες της τεχνης 
σαν εκτροπή. Δείγμα προμηθευτών με εκτροπές ή αποκλίσεις μη αποδεκτές κατά τα 
αναφερόμενα στην παρούσα, θα απορρίπτεται. Η επιτροπή ελέγχει επίσης την 
καταλληλότητα της συσκευασίας. 
 
6.3 Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί το προβλεπόμενο δείγμα ή πραγματοποιηθεί 
απόρριψη κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η προσφορά θα απορρίπτεται με πλήρως 
τεκμηριωμένο πρακτικό από την αρμόδια επιτροπή. 
 
6.4 Εφόσον το δείγμα ικανοποιεί μακροσκοπικά τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 
εγκρίνεται από την επιτροπή με την συμπλήρωση της Καρτέλας Εγκεκριμένου 
Δείγματος (Προσθήκη ΙΙ) και τηρείται από την Υπηρεσία για τη μετέπειτα σύγκριση με 
τα δείγματα των παραληφθέντων υλικών του αναδόχου που θα ληφθούν κατά την 
υλοποίηση της σύμβασης, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στους όρους της 
διακήρυξης. 
 
6.5 Τα εγκεκριμένα δείγματα των προμηθευτών που θα συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό πλην του αναδόχου, θα επιστραφούν σ’ αυτούς μετά την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξη του μειοδότη προμηθευτή. 
 
6.6 Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο των παραδοθέντων υλικών, η επιτροπή θα 
καταγράφει τις οποιεσδήποτε διαφορές παρουσιάζουν τα υλικά σε σχέση με το δείγμα 
και τα καθοριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή (όλες τις απαιτήσεις που μπορούν να 
ελεγχθούν μακροσκοπικά) και τους κανόνες της τέχνης σαν εκτροπή. 
 
7. Εγγυήσεις/Υποστήριξη 
 
7.1 Ο προμηθευτής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά συμβεί 
σε οποιοδήποτε τμήμα του εξοπλισμού μέχρι την οριστική παράδοση των υλικών.  
 
7.2 Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) τουλάχιστον 
έτος από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.  
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7.3 Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι η επιδιόρθωση / 
αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους του προς προμήθεια είδους θα παρουσιάσει 
προβλήματα λειτουργίας και η αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, βλάβης 
ή αποξέσεων χρώματος, γενικά. 
 
7.4 Η μεταφορά και η τοποθέτηση της μεταλλικής ιματιοθήκης, θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.  
 
8. Χρόνος Παράδοσης 
  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του ειδους  μέσα στα 
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 
 Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους να είναι ο μικρότερος 
δυνατός και σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
9. Περιεχόμενο Προσφοράς 
 
 Στην Τεχνική Προσφορά συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω αναφερόμενα: 
 
9.1. Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο ΄΄ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ", σύμφωνα με το υπόδειγμα της προσθήκης ΄΄Ι΄΄. Διευκρινίζεται ότι, 
η κατάθεση του Φύλλου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την 
υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με 
την παρούσα τεχνική προδιαγραφή (Τ.Π). 
 
9.2 Αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο 
οικονομικός φορέας ή ο κατασκευαστής (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο 
οικονομικός φορέας) είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 στην τρέχουσα έκδοση ή 
ισοδύναμο. 
 
9.3 Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται, μαζί με την τεχνική τους 
προσφορά, να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι τα 
υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού «(ΕΚ) αριθμ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2006, για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους Περιορισμούς 
των Χημικών Προϊόντων (REACH)».Η δήλωση αυτή αφορά στα παρασκευάσματα 
καθώς και σε όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύστασή 
τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά την 
παραγωγή τους. Η Υπηρεσία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, διατηρεί το 
δικαίωμα όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν 
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές. 
 
9.4 O παρεχόμενος χρόνος εγγύησης. 
 
9.5 Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή και παραπομπή στην διαδικτυακή τοποθεσία 
του προμηθευτή ή του κατασκευαστή που να περιέχουν τεχνική περιγραφή και 
φωτογραφίες του προσφερόμενου προϊόντος. 
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9.6 Βεβαίωση Παράδοσης Δείγματος. 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
Ι «Φύλλο Συμμόρφωσης» 
ΙΙ «Υπόδειγμα Καρτέλας Εγκεκριμένου Δείγματος»  
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΗΣ Τ.Π……………. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  
Τ.Π 
(α) 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

(β) 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

ΚΑΙ PROSPECTUS 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (γ) 

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 
Το προσφερόμενο εκπληρεί  απόλυτα  την αντίστοιχη 

παράγραφο της Τ.Π. 

PROSPECTUS 
σελ...…ή στο Τεχν. 
Εγχειρίδιο σελίδα…. 

3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

3.1 
Το προσφερόμενο εκπληρεί  απόλυτα  την αντίστοιχη 

παράγραφο της Τ.Π. 
 

3.2 
Το προσφερόμενο εκπληρεί  απόλυτα  την αντίστοιχη 

παράγραφο της Τ.Π. 
 

4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

 
Το προσφερόμενο εκπληρεί  απόλυτα  την αντίστοιχη 

παράγραφο της Τ.Π. 
 

5 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  

 
Το προσφερόμενο εκπληρεί  απόλυτα  την αντίστοιχη 

παράγραφο της Τ.Π 

PROSPECTUS σελ... 

ή στο Τεχν. 

Εγχειρίδιο σελίδα… 

……….. ………………………………………………………………….. ……………. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 

ΓΕΝΙΚΕΣ  
α. Στην αριστερή στήλη αναγράφονται υποχρεωτικά όλες οι παράγραφοι κατ' 

απόλυτη σειρά όπως φαίνονται στην παρούσα Τ.Π 
β. Στη μεσαία στήλη δηλώνεται αντίστοιχα σε κάθε παράγραφο αν τα χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου Υλικού συμφωνούν απόλυτα ή όχι με την Τ.Π. Αυτό θα γίνεται με 
την αναγραφή στη στήλη (β) και απέναντι σε κάθε παράγραφο ότι "ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π." ή "ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π". Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει συμφωνία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα προσφερόμενα άλλα 
χαρακτηριστικά, με αντίστοιχη παραπομπή στη στήλη (γ), στο σημείο του 
PROSPECTUS - Τεχνικού Εγχειριδίου. 

γ. Στη δεξιά στήλη αναγράφεται για κάθε παράγραφο η παραπομπή στη σελίδα ή στην 
παράγραφο ή στο σχεδιάγραμμα του κατατιθέμενου PROSPECTUS - Τεχνικού 
Εγχειριδίου, όπου φαίνεται και επιβεβαιώνεται ότι προσφέρονται τα χαρακτηριστικά 
που καθορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π. 
               Ο                                                                                       
        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ     
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                                                           (Τίθεται σφραγίδα με ευκρινή την επωνυμία της 
εταιρίας ή το όνομα του προμηθευτή)   

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ   
 

 

 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

 
 

Νο…….  Ζ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ         : ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ 
2. ΑΡ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ (Α/Ο) : 
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  :ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ/ΜΑΡ.19 
4. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  : ΕΝΑ (1) 

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
α. Το παρόν δείγμα εγκρίνεται σαν δείγμα του υποψήφιου 

προμηθευτή……………για την έναρξη μαζικής παραγωγής των 
ειδών της υπ’ αριθ. ΧΧΧΧ/ΥΥ Σύμβασης. 

β. Ισχύει ΜΟΝΟ ως προς τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
               α. 

 
               β. 

 

Όπου : 
Ζ          :  Ο αύξων αριθμός του δείγματος  
ΧΧΧΧ   :  Ο αριθμός της Σύμβασης 
ΥΥ        :  Το έτος της Σύμβασης (ΠΧ 08) 
ΗΗ       :   Ημέρα Έγκρισης του δείγματος 
ΜΜ      :   Μήνας Έγκρισης του δείγματος 
ΕΕΕΕ  :   Έτος Έγκρισης του δείγματος 

 


