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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
 Ξ - 2123 /  8 - 2 - 88 /  Εκδ. 2η  
 

ΞΙΦΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ  
1.  ΣΚΟΠΟΣ 
 
 Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
τους ελέγχους παραλαβής για την προμήθεια ξιφιδίων Μαθητών Σ.Ι.  
 
2.  ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
 
2.1 Οι ειδικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας  
2.2 Πληροφορίες από το εμπόριο 
2.3 Το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας 
 
3.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
3.1 Περιγραφή -Υλικά Κατασκευής του κυρίου σώματος του Ξιφιδίου  
 
3.1.1. Λαβή  
 
 Τα μεταλλικά τμήματά της να είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο 
περιεκτικότητας σε χαλκό τουλάχιστον 65%. Τα τμήματα αυτά πρέπει να έχουν 
καλά στιλβωθεί, επιχαλκωθεί, επινικελωθεί και στη συνέχεια να έχουν 
επιχρυσωθεί. Η επιχρύσωση της λαβής θα γίνει με  καθαρό χρυσό 22-24 καρατίων 
σε πάχος 0.3 μικρά περίπου.  
Να περιβάλλεται από λευκή κυτταρίνη (CELLULOSE) και να φέρει κουμπί 
ασφάλισης για την στερεή σύνδεση του ξιφιδίου με την θήκη.  
Η λαβή να βιδώνεται στη λεπίδα ώστε να είναι δυνατή η εξάρμοσή της.  
Η προσαρμογή να είναι τέλεια, χωρίς κενά και σταθερή.  
 
3.1.2 Λεπίδα 
 
 Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας 18 Cr - 8 
Ni.  Να είναι ευθεία, άκαμπτος και η διαμόρφωσή της να έχει γίνει χωρίς πύρωση.  
 
3.2 Περιγραφή - Υλικά κατασκευής των παρελκομένων του Ξιφιδίου  
 
3.3 Θήκη 
 
 Η θήκη θα είναι κατασκευασμένη από ορείχαλκο περιεκτικότητας σε χαλκό 
65% τουλάχιστον, με πάχος φύλλου 1mm. Οι κολλήσεις θα γίνονται με άργυρο 
(ασήμι) θα  είναι λεπτές, επιμελημένες και καλά επεξεργασμένες, ώστε να μη 
διακρίνονται. Η συγκόλληση κατά μήκος της θήκης, είναι επιθυμητό, να είναι 
αυτογενής.  
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Το σήμα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στη θήκη. Η κατεργασία που ακολουθείται 
για τη τελική παρουσίαση της θήκης είναι : Επιχάλκωση επινικέλωση και 
επιχρύσωση. Το ολικό πάχος των παραπάνω επικαλύψεων θα είναι 30 μικρά. Οι  
επινικελώσεις και επιχρυσώσεις πρέπει να είναι άψογες, καλά στιλβωμένες και 
χωρίς ελαττώματα, πχ. κηλίδες, αποξέσματα, πόρους, ρωγμές ή φυσσαλίδες. 
Η επιχρύσωση της θήκης γίνεται με καθαρό χρυσό 22-24 καρατίων και σε πάχος 
0.3 μικρών περίπου.  
Η θήκη τέλος περιλαμβάνει δύο κρίκους ανάρτησης που θα βρίσκονται σε 
απόσταση 3.5 και 9.5 cm  αντίστοιχα από το επιστόμιο της θήκης.  
 
3.2.2. Ιμάντας Αναρτήσεως (Ζωστήρας)  
 
 Θα κατασκευάζεται από μαύρο στιλβωμένο δέρμα "ΒOX" όπως στο 
επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας. Το πλάτος του θα είναι 4.2 cm  και θα αποτελείται 
από τα παρακάτω εξαρτήματα.  
 
3.2.2.1 Ταινίες ανάρτησης  
 
 Θα είναι κατασκευασμένες από μαύρο στιλβωμένο δέρμα «BOX»  θα έχουν 
πλάτος 2.2 cm και μήκος 40-50 cm.  
 
3.2.2.2. Πόρπες Ζωστήρα 
 
 Να είναι κατασκευασμένες από ορείχαλκο, περιεκτικότητας σε χαλκό 65% 
τουλάχιστον, με κατεργασία επιχάλκωσης, επινικέλωσης και επιχρύσωσης. Θα 
έχουν διάμετρο 5 cm , θα φέρουν περιφερειακά δύο ανάγλυφα κλαδιά δάφνης και 
στο μέσο τους ανάγλυφο αετό. Στο δεξιό μέρος προσκολλάται  ορθογώνιο πλαίσιο 
ύψους 4.7 cm  που σχηματίζει διάκενο ύψους 4.2 cm  με πλάτος ανοίγματος 
0.8cm  απ΄ όπου θα περνά  ελεύθερα ο ζωστήρας. Άλλο ένα όμοιο πλαίσιο θα 
υπάρχει στο αριστερό μέρος, για τη σύνδεση του ζωστήρα.  
 
3.2.2.3 Άγκιστρα (κόρακες) (αναρτήρες ξιφιδίου)  
 
 Στο άκρο των ταινιών θα εφαρμόζονται άγκιστρα (κόρακες) ανάρτησης του 
ξιφιδίου, επίχρυσα, μεταλλικά, πλάτους 0.3 cm και ύψους 4 cm.  
 
3.2.2.4 Πόρπη Μετατροπής του μήκους των Ταινιών 
 
 Θα είναι μεταλλική τετράγωνη, επίχρυση με όνυχα και θα φέρει μεταλλικό 
αετό για διακοσμητικό. Με την πόρπη στερεώνεται, πίσω από την ταινία, σε ύψος 
1cm από το άκρο το τεμάχιο που φέρει τον όνυχα. Στη σύνδεση χρησιμοποιείται 
κομμάτι από το ίδιο δέρμα όπου είναι στερεωμένη η πόρπη.  
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3.3 Διαστάσεις  
 
3.3.1 Μήκος ξιφιδίου  ~32 cm  
3.3.2 Μήκος λάμας   ~22 cm  
3.3.3 Μήκος λαβής   ~10 cm 
3.3.4 Πλάτος λάμας στη λαβή  ~16 mm 
3.3.5 Πλάτος λάμας στο μέσο  ~14 mm  
 
3.4 Γενικά  ως προς τα χαρακτηριστικά ποιότητας, κατασκευής κλπ τα υπό 

προμήθεια ξιφίδια καθώς και όλα τα παρελκόμενά τους (θήκη, ζωστήρας κλπ) 
πρέπει να ανταποκρίνονται στο επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας.  

 
4.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
 Η συσκευασία να γίνεται σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια  άριστης κατασκευής, 
ανά 50-100 ξιφίδια.  
Στα  κιβώτια θα αναγράφονται τα παρακάτω:  
4.1 Η επωνυμία του κατασκευαστή  
4.2 Το είδος του περιεχομένου 
4.3 Η περιεχόμενη ποσότητα 
4.4 Το βάρος 
4.5 Ο αριθμός σύμβασης. 
 
5.  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
5.1 Πριν τη μαζική παραγωγή 
 
 Ο προμηθευτής πριν αρχίσει τη μαζική παραγωγή στο εργοστάσιο του 
κατασκευάζει αριθμό δειγμάτων ίσο προς το 3-5% της υπό προμήθεια ποσότητας 
και τα παραδίδει στο Πρόεδρο της επιτροπής παραλαβής.  
Το ακριβές ποσοστό θα καθορίζεται στη διακήρυξη της Υπηρεσίας.  

Τα παραπάνω δείγματα ο Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής τα 
παρουσιάζει για μακροσκοπικό έλεγχο σε ειδική επιτροπή της ΔΑΥ, που θα 
αποτελείται από τους εκάστοτε:  

 
α. Δντή Α΄ Κλάδου της ΔΑΥ 
 
β. Δντή Α4 και Γ4 της ΔΑΥ 
 
γ. Πρόεδρο παραλαβής υλικών της σύμβασης 
 
Στη περίπτωση που τα δείγματα κριθούν από τη παραπάνω επιτροπή κατάλληλα, 
θα προσκομίζεται ένα από αυτά από τον Πρόεδρο της επιτροπής παραλαβής στο 
αρμόδιο γραφείο (Γ4/3γ), όπου θα σφραγίζεται  με μολυβδοσφραγίδα για 
επισημοποίηση του και θα παραδίδεται στο φορέα που εκτελεί τη προμήθεια (Υπ. 
Εμπορίου ή ΥΠ/ΠΑ).  
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Τα υπόλοιπα δείγματα θα επιστρέφονται στον προμηθευτή.  
Στη περίπτωση που τα δείγματα κριθούν ακατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου 
της ΔΑΥ θα συντάσσεται πρακτικό από την οικεία επιτροπή παραλαβής με 
μέριμνα του προέδρου της, όπου θα γράφονται οι παρατηρήσεις που 
διαπιστώθηκαν  από την επιτροπή ελέγχου. Το πρακτικό αυτό θα συντάσσεται σε 
τέσσερα αντίγραφα, θα υπογράφεται από την επιτροπή παραλαβής και θα 
κατανέμεται με μέριμνα του προέδρου της ως εξής:  
 
α. Ένα αντίγραφο στον προμηθευτή 
β. Ένα αντίγραφο κρατάει ο Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής υλικών της 
σύμβασης. 
γ. Από ένα αντίγραφο στις Δνσεις Κρατικών Αγορών και Ελέγχου Παραλαβών του 
Υπ. Εμπορίου για συμβάσεις μέσω αυτού ή στην ΥΠ/ΠΑ για συμβάσεις μέσω 
αυτής.  
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να κατασκευάσει νέα ισάριθμα δείγματα μέσα σε 
είκοσι (20) το πολύ μέρες από τη παραλαβή του πρακτικού για επανέλεγχο, 
σύμφωνα με τη παραπάνω διαδικασία. 
 
5.2 Κατά τη παραλαβή 
 
5.2.1 Μακροσκοπικός έλεγχος 
 
 Ελέγχεται μακροσκοπικά ολόκληρη η ποσότητα του υλικού από την 
επιτροπή παραλαβής, σε ότι αφορά τη γενική μορφή, την επιμελημένη εργασία και 
την εν γένει συμφωνία με το προαναφερθέν επίσημο δείγμα που κατασκευάσθηκε 
και εγκρίθηκε πριν τη μαζική παραγωγή. Ελέγχεται επίσης η καλή ασφάλιση των 
ξιφιδίων στη θήκη (αντοχή σε απότομη έλξη της λαβής).  
 
5.2.2. Φυσικοχημικός έλεγχος 
 
 Γίνεται σε ποσοστό 4 ‰ κατά την παράδοση της υπό προμήθεια 
ποσότητας, τυχαία και χωρίς ιδιαίτερη επιλογή. Τα δείγματα αυτά στέλνονται στο 
χημείο του εργοστασίου Α/Κ όπου γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι. 
 
5.2.2.1 Έλεγχος κατασκευής λεπίδας (ανοξείδωτος χάλυβας 18 Cr - 8 Ni)  
 
5.2.2.2 Έλεγχος περιεκτικότητας σε χαλκό ορειχάλκινων τμημάτων (65% Cu 

τουλάχιστον)  
 
5.2.2.3 Έλεγχος επιχρύσωσης. Χρησιμοποιείται διάλειμμα περιεκτικότητας 50% 

κατ΄ όγκο  νιτρικού οξέως (ΗΝΟ3) ειδικού βάρους 1.42 και ίσου όγκου 
απεσταγμένου νερού.  
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Σε θερμοκρασία δωματίου αφήνουμε μια σταγόνα από το παραπάνω οξύ, σε τρία 
διαφορετικά σημεία στην επιφάνεια των επιχρυσωμένων μερών. Σε χρόνο 
τουλάχιστον δύο λεπτών από τη τοποθέτηση των σταγόνων και στα δύο 
τουλάχιστον από τα τρία σημεία δεν πρέπει να παρατηρηθεί καμμία ορατή χημική 
αντίδραση (προσβολή ή διάλυση του μετάλλου).  
 
6.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 Γίνονται  δεκτές και προσφορές που αποκλίνουν ελαφρά από την 
προδιαγραφή αυτή, οι οποίες θα εξετάζονται με βάση τα τεχνικοοικονομικά τους 
πλεονεκτήματα.  
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στη προδιαγραφή αυτή νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με το ισχύον  δείγμα της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις σύγχρονες 
εξελίξεις της τεχνολογίας στη κατηγορία αυτή των κατασκευών.  
 

Γ1/3 
 

Ασμχος (ΤΑ) Χρ. Γεωργόπουλος  
 

 


