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Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται Διευκρίνιση σε σχέση με τα παρακάτω σημεία της αρχικής διακήρυξης: 
 

Α. Εκ παραδρομής, αναφέρεται πρότυπο που δεν αφορά στη συγκεκριμένη προμήθεια. Ακολουθεί σχετική 

διόρθωση. 

 

1. Σελίδα 26:  

Η απαίτηση 1.1 στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών 

1.1.  

Οι εργαστηριακοί πάγκοι να είναι επίτοιχοι ή κεντρικοί (διπλής όψης), σύμφωνα με την 
αποτύπωση στη συνημμένη κάτοψη.  
 
Ο εργαστηριακός πάγκος αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη:  
1. Το σκελετό  
2. Την επιφάνεια εργασίας  
3. Την υπερυψωμένη κατασκευή (ανωδομή με ράφια)  
4. Τα ερμάρια με τα συρτάρια η/και συρταριέρες 
5. Τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό  
6. Τον μηχανολογικό – υδραυλικό εξοπλισμό 
 
Οι εργαστηριακοί πάγκοι, και τα ερμάρια, να είναι βιομηχανικής κατασκευής και να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας κατά τα πρότυπα: EN 61010-
1, EN 13150, EN 14727 και  ΕΝ 14074. 

Ναι, να αναφερθεί 

αντικαθίσταται με την εξής ορθή: 

1.1 

Οι εργαστηριακοί πάγκοι να είναι επίτοιχοι ή κεντρικοί (διπλής όψης), σύμφωνα με την 
αποτύπωση στη συνημμένη κάτοψη.  
 
Ο εργαστηριακός πάγκος αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη:  
1. Το σκελετό  
2. Την επιφάνεια εργασίας  
3. Την υπερυψωμένη κατασκευή (ανωδομή με ράφια)  
4. Τα ερμάρια με τα συρτάρια η/και συρταριέρες 
5. Τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό  
6. Τον μηχανολογικό – υδραυλικό εξοπλισμό 
 
Οι εργαστηριακοί πάγκοι, και τα ερμάρια, να είναι βιομηχανικής κατασκευής και να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας κατά τα πρότυπα: EN 61010-
1, EN 13150 και EN 14727. 

Ναι, να αναφερθεί 

 



 

 

2. Σελίδα 33: 

Κατ’ αντιστοιχία, η απαίτηση 1.1 στον πίνακα συμμόρφωσης του πρότυπου εντύπου τεχνικής 
προσφοράς του Παραρτήματος Ι 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

1.1.  

Οι εργαστηριακοί πάγκοι να είναι επίτοιχοι ή κεντρικοί (διπλής 
όψης), σύμφωνα με την αποτύπωση στη συνημμένη κάτοψη.  
 
Ο εργαστηριακός πάγκος αποτελείται από τα παρακάτω βασικά 
μέρη:  
1. Το σκελετό  
2. Την επιφάνεια εργασίας  
3. Την υπερυψωμένη κατασκευή (ανωδομή με ράφια)  
4. Τα ερμάρια με τα συρτάρια η/και συρταριέρες 
5. Τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό  
6. Τον μηχανολογικό – υδραυλικό εξοπλισμό 
 
Οι εργαστηριακοί πάγκοι, και τα ερμάρια, να είναι βιομηχανικής 
κατασκευής και να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της Κοινοτικής 
Νομοθεσίας κατά τα πρότυπα: EN 61010-1, EN 13150, EN 14727 
και  ΕΝ 14074. 

Ναι, να 
αναφερθεί 

  

αντικαθίσταται με την εξής ορθή: 

1.1 

Οι εργαστηριακοί πάγκοι να είναι επίτοιχοι ή κεντρικοί (διπλής 
όψης), σύμφωνα με την αποτύπωση στη συνημμένη κάτοψη.  
 
Ο εργαστηριακός πάγκος αποτελείται από τα παρακάτω βασικά 
μέρη:  
1. Το σκελετό  
2. Την επιφάνεια εργασίας  
3. Την υπερυψωμένη κατασκευή (ανωδομή με ράφια)  
4. Τα ερμάρια με τα συρτάρια η/και συρταριέρες 
5. Τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό  
6. Τον μηχανολογικό – υδραυλικό εξοπλισμό 
 
Οι εργαστηριακοί πάγκοι, και τα ερμάρια, να είναι βιομηχανικής 
κατασκευής και να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της Κοινοτικής 
Νομοθεσίας κατά τα πρότυπα: EN 61010-1, EN 13150 και  EN 
14727  

Ναι, να 
αναφερθεί 

  

 
 

Για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
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