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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
Γενική περιγραφή 
Ο εν λόγω εξοπλισμός αφορά σε τρεις κατηγορίες : 
 
1.1 έως 1.10 Χυτά ακρυλικά φύλλα. 
Πρόκειται για χυτά ακρυλικά φύλλα (plexiglass) γαλακτερά και σατινέ (εργοστασιακά αμμοβολημένα)  
από την εμφανή πλευρά τους. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται αναλυτικά τα πάχη, οι 
διαστάσεις και οι ποσότητες των φύλλων.  
Σημειώνεται ότι όπου απαιτείται (αναφέρεται στον πίνακα) τα φύλλα θα τοποθετηθούν– στερεωθούν 
όρθια σε υφιστάμενες επιφάνειες από HDF. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει – στερεώσει 
τα φύλλα σε μέγιστη απόσταση 5 εκ. από τις υφιστάμενες επιφάνειες και με τρόπο (ΣΧ. 1) ώστε να 
μην διατρηθεί η έμπροσθεν σατινέ (εργοστασιακά αμμοβολημένη) επιφάνεια του φύλλου σε 
εμφανές σημείο.  
O ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει σχέδιο εφαρμογής πρότασης της κρυφής ανάρτησης των φύλλων 
στις υφιστάμενες επιφάνειες. Ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει όλα τα προς προμήθεια ακρυλικά 
φύλλα (ακόμα και αυτά που δεν θα τοποθετήσει) μαζί με τα στοιχεία στήριξής τους (μεταλλικές 
διατομές, ειδικές βίδες, αποστάτες κλπ). Όλα τα ακρυλικά φύλλα θα φέρουν οπές στα σημεία που θα 
απαιτείται για την στήριξή τους. Τα ακριβή σημεία αλλά και ο τελικός τρόπος στήριξης θα 
αποφασιστεί από τους υπεύθυνους της Υπηρεσίας μετά από συνεργασία με τον ανάδοχο για κάθε 
πεδίο (από 1.1 ως 1.10). 
 
1.11 έως 1.18 Ορθογώνια παραλληλεπίπεδα από ακρυλικά φύλλα 
Πρόκειται για ορθογώνιες παραλληλεπίπεδες κατασκευές από χυτά ακρυλικά φύλλα (plexiglass) 
γαλακτερά και σατινέ (εργοστασιακά αμμοβολημένα) από την εμφανή πλευρά τους. Στον ακόλουθο 
πίνακα περιγράφονται αναλυτικά τα πάχη των φύλλων για κάθε κατασκευή καθώς και οι διαστάσεις 
και οι ποσότητές τους.   
Τα παραλληλεπίπεδα θα είναι κατασκευασμένα από φύλλα πάχους 10mm ή 12mm (αναγράφεται 
στον σχετικό πίνακα), όλες οι ακμές θα έχουν παραχθεί είτε με κάμψη του ίδιου φύλλου σε τελική 
γωνία 90ο, είτε με ένωση δύο κομματιών φύλλου τα οποία θα ενωθούν μεταξύ τους και τα σόκορα 
ένωσης θα είναι αποτμημένα με γωνία 45 ο.  (Όλες οι ακμές των κατασκευών θα είναι τριμμένες και 
θα έχουν απότμηση ακτίνας μέχρι 1χιλ.) και θα είναι τέλεια επεξεργασμένες ώστε σε κάθε περίπτωση 



κάθε παραλληλεπίπεδο να φαίνεται σαν ενιαίος όγκος από σατινέ plexiglass (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο).  
Οι κατασκευές 1.11 και 1.12 στις οποίες αναφέρεται ότι περιλαμβάνουν φωτισμό, θα παραδοθούν 
με σύστημα ταινιών led τοποθετημένες σε μη εμφανή σημεία στο πίσω μέρος των κατασκευών ώστε 
να φαίνονται σαν αυτόφωτα παραλληλεπίπεδα. Οι ταινίες θα είναι τοποθετημένες ώστε ο φωτισμός 
να είναι διάχυτος σε όλη την επιφάνεια και σε όλο το ύψος της κατασκευής και να μην διακρίνονται 
«γραμμές» φωτεινές ή σκοτεινές. Οι ταινίες led θα συνδεθούν με το τροφοδοτικό τους και την παροχή 
ρεύματος από τον ανάδοχο. 
 
Τεχνικές προδιαγραφές ταινιών LED 

• ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP (ενδεικτικά αναφέρεται IP65 στεγανή ή IP20 μη στεγανή) 
• ΑΡΙΘΜΟΣ LED ΑΝΑ m (μεγαλύτερο ή ίσο 120LED/m) 
• ΤΑΣΗ (ενδεικτικά αναφέρεται 24V ) 
• W/m  (ενδεικτικά αναφέρεται 4.8W/m) 
• ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ( ενδεικτικά αναφέρεται LUMMEN 390 ονομαστικά και πραγματικά) 
• ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ LUMMEN/W  (ενδεικτικά αναφέρεται 81.3) 
• ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ενδεικτικά αναφέρεται CRI  90) 
• ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (4000Κ)  
• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (ενδεικτικά αναφέρεται 40000h L70 ta 25°C) 

 
 
1.19 έως 1.36 Πρισματικές βάσεις από ακρυλικά φύλλα 
Πρόκειται για πρισματικές κατασκευές από χυτά ακρυλικά φύλλα (plexiglass) γαλακτερά και σατινέ 
(εργοστασιακά αμμοβολημένα) από την εμφανή πλευρά τους. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται 
αναλυτικά τα πάχη των φύλλων για κάθε κατασκευή καθώς και οι διαστάσεις και οι ποσότητές τους.   
Οι πρισματικές βάσεις θα είναι κατασκευασμένες από φύλλα πάχους 10mm ή 12mm (αναγράφεται 
στον σχετικό πίνακα), όλες οι ακμές θα έχουν παραχθεί είτε με κάμψη του ίδιου φύλλου σε τελική 
γωνία 90ο, είτε με ένωση δύο κομματιών φύλλου τα οποία θα ενωθούν μεταξύ τους και τα σόκορα 
ένωσης θα είναι αποτμημένα με γωνία 45 ο.  (Όλες οι ακμές των κατασκευών θα είναι τριμμένες και 
θα έχουν απότμηση ακτίνας μέχρι 1χιλ.) και θα είναι τέλεια επεξεργασμένες ώστε να φαίνεται σαν 
ενιαίος όγκος από σατινέ plexiglass (εργοστασιακά αμμοβολημένο).  
 
Όλα τα εμφανή σόκορα των φύλλων θα πρέπει να είναι επεξεργασμένα και τριμμένα τέλεια ώστε να 
μην έχουν σημάδια κοπής.  
 
Οι κατασκευές του πεδίου 1.31 στις οποίες αναφέρεται ότι περιλαμβάνουν φωτισμό, θα παραδοθούν 
με σύστημα ταινιών led οι οποίες θα  τοποθετηθούν στην υφιστάμενη επιφάνεια πάνω στην οποία 
θα εδραστεί η πρισματική κατασκευή. Οι ταινίες θα έχουν αποστάσεις και εύρος φωτισμού τέτοιο 
ώστε η κατασκευή να φαίνεται σαν ενιαίος φωτεινός όγκος. Οι ταινίες θα συνδεθούν με το 
τροφοδοτικό τους και την παροχή ρεύματος από τον ανάδοχο.  
 
Τεχνικές προδιαγραφές ταινιών LED 

• ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP (ενδεικτικά αναφέρεται IP65 στεγανή ή IP20 μη στεγανή) 
• ΑΡΙΘΜΟΣ LED ΑΝΑ m (μεγαλύτερο ή ίσο 120LED/m) 
• ΤΑΣΗ (ενδεικτικά αναφέρεται 24V ) 
• W/m  (ενδεικτικά αναφέρεται 4.8W/m)  
• ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ( ενδεικτικά αναφέρεται  LUMMEN 390 ονομαστικά και πραγματικά) 



• ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ LUMMEN/W  (ενδεικτικά αναφέρεται 81.3) 
• ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ενδεικτικά αναφέρεται CRI  90) 
• ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (4000Κ)  
• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (ενδεικτικά αναφέρεται 40000h L70 ta 25°C) 
 

 
Τα τελικά χαρακτηριστικά των ταινιών LED θα καθοριστούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου σε 
συνεννόηση με τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου και έπειτα από δοκιμές της 
φωτεινότητας επιτόπου στον χώρο που θα τοποθετηθούν οι βάσεις. 
 

 
Γενικές προδιαγραφές  
 
Όλες οι κατασκευές θα αποτελούνται από χυτά ακρυλικά φύλλα γαλακτερά σατινέ 
(εργοστασιακά αμμοβολημένα) με τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 
 -Ευρωπαϊκής προέλευσης 
- Αντοχή στη φωτιά, κλάση Β2, 4/UL94HB 
- Προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες UV 
- 92% φωτοδιαπερατότητα 
- Αντοχή στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες 
- Αντοχή στη θραύση 
- Αντοχή σε ανόργανα οξέα 
- Μηδενική σχεδόν απορροφητικότατα υγρασίας. 
- 10 έτη εγγύηση 
- Να έχουν παραχθεί με βάση τις προδιαγραφές του EN ISO 7823-1:2003 
 
 
Παρακάτω παρατίθενται πίνακες ιδιοτήτων των χυτών ακρυλικών φύλλων: 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ο αριθμός και οι διαστάσεις των κατασκευών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Α/Α Περιγραφή Διαστάσεις 

πλάτος*βάθος*
ύψος  

Κύρια Μ.Μ. Ποσότητα 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ    

 Χυτά ακρυλικά φύλλα    



1.1 Ακρυλικό χυτό φύλλο πάχους 12mm - Γαλακτερό και 
σατινέ (εργοστασιακά αμμοβολημένο) (από την 
εμφανή πλευρά) 

173*0*304 ΤΕΜ 5 

1.2 Ακρυλικό χυτό φύλλο πάχους 12mm - Γαλακτερό και 
σατινέ (εργοστασιακά αμμοβολημένο)  (από την 
εμφανή πλευρά) 

191*0*304 ΤΕΜ 10 

1.3 Ακρυλικό χυτό φύλλο πάχους 12mm - Γαλακτερό και 
σατινέ (εργοστασιακά αμμοβολημένο)  (από την 
εμφανή πλευρά) 

205*0*304 ΤΕΜ 2 

1.4 Ακρυλικό χυτό φύλλο πάχους 12mm - Γαλακτερό και 
σατινέ (εργοστασιακά αμμοβολημένο) (από την 
εμφανή πλευρά) 

178*0*304 ΤΕΜ 2 

1.5 Ακρυλικό χυτό φύλλο πάχους 12mm - Γαλακτερό και 
σατινέ (εργοστασιακά αμμοβολημένο) (από την 
εμφανή πλευρά) 

128*0*304 ΤΕΜ 2 

1.6 Ακρυλικό χυτό φύλλο πάχους 10mm - Γαλακτερό και 
σατινέ (εργοστασιακά αμμοβολημένο)  (από την 
εμφανή πλευρά) - με τοποθέτηση 

205*0*304 ΤΕΜ 14 

1.7 Ακρυλικό χυτό φύλλο πάχους 10mm - Γαλακτερό και 
σατινέ(εργοστασιακά αμμοβολημένο)  (από την 
εμφανή πλευρά) -  με τοποθέτηση 

125*0*304 ΤΕΜ 2 

1.8 Ακρυλικό χυτό φύλλο πάχους 10mm - Γαλακτερό και 
σατινέ (εργοστασιακά αμμοβολημένο) (από την 
εμφανή πλευρά) -  με τοποθέτηση 

190*0*304 ΤΕΜ 4 

1.9 Ακρυλικό χυτό φύλλο πάχους 10mm - Γαλακτερό και 
σατινέ (εργοστασιακά αμμοβολημένο) (από την 
εμφανή πλευρά) - με τοποθέτηση 

180*0*304 ΤΕΜ 2 

1.10 Ακρυλικό χυτό φύλλο πάχους 10mm - Γαλακτερό και 
σατινέ (εργοστασιακά αμμοβολημένο)  (από την 
εμφανή πλευρά) - με τοποθέτηση 

92*0*304 ΤΕΜ 4 

     
 Ορθογώνια παραλληλεπίπεδα από ακρυλικά φύλλα    

1.11 Παραλληλεπίπεδο από ακρυλικό χυτό φύλλο πάχους 
10mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση - περιλαμβάνει φωτισμό 

23*58*304 ΤΕΜ 2 

1.12 Παραλληλεπίπεδο από ακρυλικό χυτό φύλλο πάχους 
10mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση - περιλαμβάνει φωτισμό 

40*58*304 ΤΕΜ 4 

1.13 Παραλληλεπίπεδο από ακρυλικό χυτό φύλλο πάχους 
10mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

150*58*35 ΤΕΜ 5 

1.14 Παραλληλεπίπεδο (τραπέζι) από ακρυλικό χυτό 
φύλλο πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ 
(εργοστασιακά αμμοβολημένο) (από την εμφανή 
πλευρά) 

200*100*60 ΤΕΜ 8 

1.15 Παραλληλεπίπεδο (τραπέζι) από ακρυλικό χυτό 
φύλλο πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ 
(εργοστασιακά αμμοβολημένο) (από την εμφανή 
πλευρά) 

210*100*60 ΤΕΜ 2 

1.16 Παραλληλεπίπεδο (τραπέζι) από ακρυλικό χυτό 
φύλλο πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ 

120*65*40 ΤΕΜ 3 



(εργοστασιακά αμμοβολημένο) (από την εμφανή 
πλευρά) 

1.17 Παραλληλεπίπεδο (τραπέζι) από ακρυλικό χυτό 
φύλλο πάχους 10mm - Γαλακτερό και σατινέ 
(εργοστασιακά αμμοβολημένο) (από την εμφανή 
πλευρά) - με τοποθέτηση 

26*26*112 ΤΕΜ 26 

1.18 Παραλληλεπίπεδο (τραπέζι) από ακρυλικό χυτό 
φύλλο πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ 
(εργοστασιακά αμμοβολημένο) (από την εμφανή 
πλευρά) - με τοποθέτηση 

188*66*45 ΤΕΜ 1 
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1.19 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

205*132*25 ΤΕΜ 8 

1.20 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

110*132*25 ΤΕΜ 2 

1.21 Βάση πρισματικής μορφής γωνιακή από ακρυλικό 
χυτό φύλλο πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ 
(εργοστασιακά αμμοβολημένο) (από την εμφανή 
πλευρά) - με τοποθέτηση 

205/205*132*25 ΤΕΜ 1 

1.22 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

190*132*25 ΤΕΜ 4 

1.23 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

180*132*25 ΤΕΜ 2 

1.24 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 10mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) 

191*63*8 ΤΕΜ 6 

1.25 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

198*76*15 ΤΕΜ 2 

1.26 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 10mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

208*63*35 ΤΕΜ 2 

1.27 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 10mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

178*63*35 ΤΕΜ 2 

1.28 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 10mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

128*63*35 ΤΕΜ 2 



1.29 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

205*85*15 ΤΕΜ 6 

1.30 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

92*85*15 ΤΕΜ 4 

1.31 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση - περιλαμβάνει φωτισμό 

218*196*8 ΤΕΜ 4 

1.32 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 10mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

76*76*10 ΤΕΜ 8 

1.33 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 10mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

96*96*10 ΤΕΜ 2 

1.34 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 10mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

116*116*5 ΤΕΜ 1 

1.35 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 10mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

209*66*28 ΤΕΜ 4 

1.36 Βάση πρισματικής μορφής από ακρυλικό χυτό φύλλο 
πάχους 12mm - Γαλακτερό και σατινέ (εργοστασιακά 
αμμοβολημένο) (από την εμφανή πλευρά) - με 
τοποθέτηση 

195*77*15 ΤΕΜ 1 

 
 

-Ο ανάδοχος υποχρεούται προ της κατασκευής να προσέλθει στον τόπο του έργου και να 
προμετρήσει τις ακριβείς διαστάσεις των εν λόγω κατασκευών. Οι ακριβείς θέσεις όπου θα 
τοποθετηθούν τα φύλλα θα του υποδειχθούν στον τόπο του έργου. Οι παραπάνω διαστάσεις 
ενδέχεται κατά την τελική προμέτρηση που θα γίνει από τον ανάδοχο να διαφέρουν μέχρι 
και ±2 εκ. 
-Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει στον φάκελο προσφοράς του χρωματολόγιο από 
τους κωδικούς των γαλακτερών σατινέ (εργοστασιακά αμμοβολημένων) χυτών ακρυλικών 
φύλλων όπως και δείγματα από τμήμα παραλληλεπίπεδης κατασκευής αλλά και πρισματικής 
κατασκευής με τουλάχιστον τρία επίπεδα και δύο ακμές και με τελική επεξεργασία ώστε να 
είναι σαφές το τελικό οπτικό αποτέλεσμα των παραδοτέων κατασκευών.  
-Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει πριν την έναρξη της κατασκευής όλων των 
κατασκευών, αναλυτικά σχέδια εφαρμογής τους σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες 
μηχανικούς του έργου, ώστε να έχουν επιλυθεί όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες.  
- Όλες οι κατασκευές θα διαμορφωθούν στην τελική τους μορφή στις εγκαταστάσεις του 
αναδόχου και θα παραδοθούν στον χώρο του έργου έτοιμες και στην ακριβή μορφή που 
περιγράφεται ώστε να τοποθετηθούν. 



- Δεν θα γίνουν αποδεκτές κατασκευές που φέρουν οποιοδήποτε είδους φθορά, ρωγμή, 
αποχρωματισμό, ανομοιομορφία τόσο στην εμφανή όσο και στην αφανή επιφάνεια. Δεν θα 
γίνουν αποδεκτές αποκλίσεις από την οριζόντιο και την κατακόρυφο, στρεβλώσεις ή κάμψεις 
και κυρτώσεις σε καμία επιφάνεια. 
-Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην στήριξη των φύλλων μέσω της χρήσης άλλων 
υλικών (π.χ. βίδες) ώστε οποιοδήποτε άλλο υλικό έρχεται σε επαφή με τα ακρυλικά φύλλα 
να είναι συμβατό με αυτά και να γίνεται βάσει οδηγιών που δίνονται από το εργοστάσιο που 
παράγει τα εν λόγω φύλλα. 
-Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει στον φάκελο της προσφοράς του όλα τα 
πιστοποιητικά των υλικών που θα προμηθεύσει.  
 
 



 
 
ΣΧ. 1 Ενδεικτικός τρόπος στερέωσης ακρυλικών φύλλων σε υφιστάμενες πλάτες 
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