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ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
ΓΙΑ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΣΙ Α3 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ     

Α1. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για 
όλουσ τουσ τφπουσ των φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων και των 
εκτυπωτϊν (Laser και Inkjet). 

ΝΑΙ   

Α2. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για 
τθν απευκείασ φωτοαντιγραφι του πρωτοτφπου και από τισ δφο 
όψεισ του. 

ΝΑΙ   

Α3. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 δε κα πρζπει να επθρεάηεται από 
το μεγάλο διάςτθμα αποκικευςθσ, κάτω από τισ ςυνικεισ 
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. 

ΝΑΙ   

A4. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 κα πρζπει να παράγεται ςε 
εργοςτάςια που διακζτουν πιςτοποίθςθ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
ςφμφωνα με το πρότυπο EMAS ι ISO14000. 

   

Α5. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 κα πρζπει να παραδίδεται ςε λευκά 
ορκογωνιςμζνα φφλλα διαςτάςεων ςφμφωνων με τθν παρ. Β.1. 

ΝΑΙ   

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ     

Β1 Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 κα ζχει διαςτάςεισ 29,7 x 42,0cm. ΝΑΙ   

Β2. φνκεςθ πολτοφ : 100% χθμικόσ, με ανοχι -5% ΝΑΙ   

Β3. Περιεκτικότθτα ςε τζφρα : 15 % μζγιςτο  ΝΑΙ   

Β4. Περιεκτικότθτα ςε υγραςία : 3,5 ζωσ 5,5 %κβ ΝΑΙ   

Β5. Μάηα : 80 gr/m2 ± 4% ΝΑΙ   

Β6. Πάχοσ : 100 ± 10 μm ΝΑΙ   

Β7. Κοπι: μζγιςτο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάκε ακμι. ΝΑΙ   

Β8. Αντοχι ςτο χνοφδιαςμα : Ελάχιςτθ 1,2 m/s για το μοντζλο τφπου 
εκκρεμζσ και (MD/CD) : >2m/s / >2m/s (α,β πλευρά) για το θλεκτρικό 
μοντζλο. 

ΝΑΙ   

Β9. Επιφανειακι θλεκτροςτατικι αντίςταςθ : 108-1011 Ω ΝΑΙ   

Β10. Αδιαφάνεια: μεγαλφτερθ από 85%. ΝΑΙ   

Β11. Λευκότθτα : μεγαλφτερθ από 85% (ΑSΣΜ Ε 313) ι CIE Whiteness 
μεγαλφτερθ από 135 Whiteness Units (ISO 11475) ι μεγαλφτερθ από 
110 Whiteness Units (ISO 11476) 

ΝΑΙ   

Β12. Λαμπρότθτα: μεγαλφτερθ από 90% (ISO 2470-1) ι μεγαλφτερθ 
από 95% (ISO 2470-2)  

ΝΑΙ   

Β13. Επιφανειακι τραχφτθτα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min. ΝΑΙ   

Β14. Διεφκυνςθ μθχανισ : παράλλθλθ προσ τθ μικρότερθ διάςταςθ. ΝΑΙ   

Γ. ΤΚΕΤΑΙΑ     

Γ1. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνο ςε 
δεςμίδεσ των 500 φφλλων ακριβϊσ, οι οποίεσ δεν πρζπει να 

ΝΑΙ   
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περιζχουν ςκιςμζνα, τςαλακωμζνα ι ελαττωματικά φφλλα (φφλλα 
άλλων διαςτάςεων ι άλλθσ κατθγορίασ χαρτιοφ). Ο ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αντικαταςτιςει τισ δεςμίδεσ που κα 
βρεκοφν με ελαττωματικι καταςκευι κατά τθν παραλαβι ι ςτο 
ςτάδιο τθσ χρθςιμοποίθςθσ. 

Γ2. Οι δεςμίδεσ πρζπει να είναι περιτυλιγμζνεσ με αδιάβροχο υλικό 
(πλαςτικοποιθμζνο χαρτί), για τθν προφφλαξθ του φωτοαντιγραφικοφ 
χαρτιοφ από τθν υγραςία του περιβάλλοντοσ και ςυςκευαςμζνεσ ςε 
χαρτοκιβϊτιο, το οποίο κα περιζχει πζντε (5) από αυτζσ. 

ΝΑΙ   

Δ. ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ     

Δ1. το περιτφλιγμα κάκε δεςμίδασ πρζπει να αναγράφονται κατά 
τρόπο ευκρινι και ανεξίτθλο:  
 Σο όνομα ι το εμπορικό ςιμα του καταςκευαςτι. 
 Οι διαςτάςεισ των φφλλων (Α3).  
 Ο αρικμόσ τουσ.  

 Η μάηα (g/m2) 

ΝΑΙ   

Δ2. το χαρτοκιβϊτιο πρζπει να αναγράφονται οι ακόλουκεσ 
ενδείξεισ:  
 Οι διαςτάςεισ των φφλλων (Α3).  
 Σο είδοσ του χαρτιοφ.  

 Σο όνομα ι το εμπορικό ςιμα του προμθκευτι. 

ΝΑΙ   

Ε. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ     

Ε1. Μακροςκοπικόσ Ζλεγχοσ: Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται από τθν 
Επιτροπι Παραλαβισ και ζχει ςκοπό τθν εξακρίβωςθ τθσ ςυμφωνίασ 
του παραδοκζντοσ χαρτιοφ με τισ παρ. Α5, Γ1, Γ2, Δ1 και Δ2. 

ΝΑΙ   

Ε2. Πρακτικι δοκιμαςία: Διενεργείται από τθν Επιτροπι Παραλαβισ 
ςε φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτικά μθχανιματα του φορζα, για να 
διαπιςτωκεί θ αποδοτικότθτα και θ λειτουργικότθτα του χαρτιοφ για 
φωτοαντιγραφι και εκτφπωςθ. 

ΝΑΙ   

Ε3. Εργαςτθριακόσ Ζλεγχοσ: Η Επιτροπι Παραλαβισ λαμβάνει 
δείγματα και αντιδείγματα του παραδοκζντοσ χαρτιοφ και αποςτζλλει 
τα δείγματα για εργαςτθριακό ζλεγχο ςε διαπιςτευμζνο εργαςτιριο 
του φορζα ι του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.) ι οποιουδιποτε 
άλλου εργαςτθρίου του δθμοςίου τομζα, όπωσ αυτόσ οριοκετείται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. Εάν δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν 
τα ανωτζρω, οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι διενεργοφνται από 
διαπιςτευμζνα εργαςτιρια του ιδιωτικοφ τομζα. Ο εργαςτθριακόσ 
ζλεγχοσ ζχει ςκοπό τθν εξακρίβωςθ τθσ ςυμφωνίασ ι μθ των ιδιοτιτων 
του χαρτιοφ που εξετάηονται εργαςτθριακά με τισ παρ. Β.1 ζωσ Β.14. 

ΝΑΙ   

Σ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ    

Σ. Οι προμθκευτζσ κα πρζπει  ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ να 
δθλϊςουν τα εργοςτάςια καταςκευισ του χαρτιοφ και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τουσ. 

ΝΑΙ   

Σ2. Οι  προμθκευτζσ με τθν τεχνικι τουσ προςφορά κα πρζπει να 
υποβάλουν αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ του εργοςταςίου παραγωγισ του χαρτιοφ. 

 

ΝΑΙ   
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Η. ΠΙΝΑΚΕ     

Η1. Ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό ζλαβε γνϊςθ και ςυμμορφϊνεται 
με τον Πίνακα 1, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
τεχνικισ προδιαγραφισ. 

ΝΑΙ   

 

 

 

Πίνακας 1 

Εξεταηόμενων Χαρακτθριστικών και Μεθόδων Ελζγχου Φωτοαντιγραφικοφ Χαρτιοφ Α3 

 

Α|Α ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟ ΕΛΕΓΧΟΤ 

1 Διαςτάςεισ φφλλων ΕΝ 20216 

2 φνκεςθ πολτοφ ISO 9184 

3 Περιεκτικότθτα ςε τζφρα ISO 2144 

4 Περιεκτικότθτα ςε υγραςία EN 20287 

5 Μάηα (Βάροσ ) EN ISO 536 

6 Πάχοσ ΕΝ 20534 

7 Αντοχι ςτο χνοφδιαςμα ΙSO 3783 

8 Επιφανειακι θλεκτροςτατικι αντίςταςθ IEC 93 

9 Αδιαφάνεια  ISO 2471 

10 Λευκότθτα     ΑSΣΜ Ε 313 ι  ISO 11475 
ι ISO 11476 

11 Λαμπρότθτα ISO 2470-1 ι ISO 2470-2 

12 Επιφανειακι Σραχφτθτα κατά Bendtsen ISO 8791-2 

13 Διεφκυνςθ μθχανισ EN 644 

 

 

 


