
1 

 

 
 
 
 

Σ Δ Υ Ν Η Κ Δ   Π Ρ Ο Γ Η Α Γ Ρ Α ΦΔ  
 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΛΑΦΡΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΖ 

          Γύν (2) Αέζνπζεο δηδαζθαιέαο θαη Γύν (2) Υώξνη Τγηεηλάο W.C. 

 

1.  ΑΠΑΗΣΖΔΗ – ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 Οζ  πανμφζεξ  Σεπκζηέξ  Πνμδζαβναθέξ  ακαθένμκηαζ  ζηδκ  πνμιήεεζα, ιεηαθμνά ηαζ ημπμεέηδζδ 

ηςκ ιμκάδςκ εθαθνζάξ πνμηαηαζηεοήξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ :  
- Αίεμοζεξ  δζδαζηαθίαξ  

- Υχνμζ  Τβζεζκήξ W.C. 

βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ ζηέβαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημο Νδπζαβςβείμο ηδξ Σ.Κ. Ανέεμοζαξ 

ημο Γήιμο Βυθαδξ. 

        Οζ Σεπκζημί υνμζ ηςκ Πνμδζαβναθχκ αοηχκ απμηεθμφκ ηζξ απαζηήζεζξ (ηεπκζηέξ – θεζημονβζηέξ – 

αζζεδηζηέξ) βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ιμκάδςκ.  

       Ζ ιεθέηδ, ηαηαζηεοή ηαζ ημπμεέηδζδ ηςκ παναπάκς ιμκάδςκ εα ηδνεί ηδκ εβηεηνζιέκδ ηεπκζηή 

πνμδζαβναθή ηδξ Ο..Κ. Α.Δ. (αν. απυθαζδξ 273/11-11-2010 ηδξ 475δξ οκεδνίαζδξ ημο Γ..) ηυζμ 

βζα ηζξ αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ υζμ ηαζ βζα ημοξ πχνμοξ οβζεζκήξ, δ μπμία έπεζ επζδεπεεί ηζξ ακαβηαίεξ 

ηνμπμπμζήζεζξ ιε ηδκ αν. 13/2019 ιεθέηδ ηδξ Γ/κζδξ Σεπκζηχκ Τπδνεζζχκ ημο Γήιμο Βυθαδξ, 

πνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηα δεδμιέκα ηδξ πενζμπήξ εβηαηάζηαζδξ. 

 

1.2 Oζ ζοιιεηέπμκηεξ ιε ηδκ οπμαμθή ηδξ Πνμζθμνάξ ημοξ εα ηαηαεέζμοκ πθήνεζξ ηαζ ακαθοηζηέξ 

ιεθέηεξ ηςκ ιμκάδςκ (ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΜΔΛΔΣΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ, 
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ΖΥΟΜΟΝΧΖ, ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ, ΑΛΔΞΗΚΔΡΑΤΝΟΤ, ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 

ΑΠΟΓΟΖ ζφιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ (ΚΔΝΑΚ) 2017 η.θπ.). 

Ζ Σεπκζηή Τπδνεζία ημο Γήιμο δζαηδνεί ημ δζηαίςια αεθηζχζεςκ, ιε πανάθθδθδ οπμπνέςζδ 

απμδμπήξ ημοξ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Ο αλαθεξπρζεέο αλΪδνρνο αλαιακβΪλεη ηελ 

ππνρξΫσζε λα ππνβΪιεη ζηελ αξκόδηα ΤΓΟΜ πιάξεηο θαθΫινπο ησλ κειεηώλ απηώλ, 

ππνγεγξακκΫλσλ από ηνπο θαηΪ Νόκν κειεηεηΫο Μεραληθνύο γηα ηελ Ϋθδνζε 

Οηθνδνκηθάο Άδεηαο. 

Οζ ζοιιεηέπμκηεξ μθείθμοκ εθ‟ υζμκ ημοξ γδηδεεί, κα πανέπμοκ ζημζπεία ζηδκ Δπζηνμπή 

Γζαβςκζζιμφ βζα πανυιμζα ένβα πμο έπμοκ ηαηαζηεοάζεζ. 

Όθμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εα δζαεέζμοκ δείβια ηςκ ιμκάδςκ ημο πνμζθενυιεκμο ζοζηήιαημξ εθ‟ 

υζμκ ημοξ γδηδεεί, πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεεί απυ ηδκ Δπζηνμπή Γζαβςκζζιμφ. 

1.3 Θα πνμηαεμφκ δφμ (2) ηφπμζ ιμκάδςκ: 

Σφπμξ Α: Μμκάδα αίεμοζαξ δζδαζηαθίαξ 

Σφπμξ Β: Μμκάδα πχνςκ οβζεζκήξ (W.C.) 

Οζ ιμκάδεξ εα είκαζ πθήνςξ ζοκανιμθμβμφιεκεξ ζημκ ηυπμ ημο ένβμο (Flat – Pack). Ο ηφπμξ Α 

εα απμηεθείηαζ απυ ηνία (3) επί ιένμοξ ηιήιαηα ηαζ μ ηφπμξ Β απυ έκα (1). 

1.4      Οζ πνμηαηαζηεοαζιέκεξ ιμκάδεξ εα πνμηφπημοκ, ακάθμβα ιε ηδ θεζημονβία ημοξ, απυ 

αηέναζα πμθθαπθάζζα θεζημονβζημφ ηαηαζηεοαζηζημφ ηακάαμο, χζηε κα είκαζ δοκαηή δ 

ημπμεέηδζή ημοξ ιειμκςιέκα ή εκ ζεζνά ζε ζοκδοαζιυ, ακάθμβα ιε ηδκ ζδζμιμνθία ημο 

μζημπέδμο ή ηδκ επζδζςηυιεκδ ανπζηεηημκζηή δζάηαλδ, πνμηεζιέκμο κα ελοπδνεηδεμφκ μζ ακάβηεξ 

ημο δζδαηηδνίμο πμο εα ζηεβαζεεί ζ‟ αοηέξ πνμζςνζκά. Οζ ιμκάδεξ εα πανμοζζάγμοκ άνηζα ηαζ 

μθμηθδνςιέκδ αζζεδηζηή εζηυκα ελςηενζηχκ ηαζ εζςηενζηχκ υρεςκ, μζ δε εκ ζεζνά 

ημπμεεημφιεκεξ εα εθάπημκηαζ ηαηά ηζξ πθάβζεξ πθεονέξ ημοξ ηαζ εα απμηεθμφκ εκζαίμ ζφκμθμ. 

Όπμο απαζηείηαζ, μζ ανιμί εα ηαθφπημκηαζ ιε ανιμηάθοπηνα ηαηάθθδθδξ δζαημιήξ. 

1.5 Ζ εέζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηςκ θουιεκςκ ιμκάδςκ ιέζα ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο εα μνίγεηαζ  

απυ ημκ Γήιμ Βυθαδξ. Οζ μζηίζημζ εα ημπμεεηδεμφκ πάκς ζε πνμηαηαζηεοαζιέκεξ αάζεζξ 

έδναζδξ απυ ιπεηυκ, δ ηαηαζηεοή ηαζ δ πθήνδξ δζαιυνθςζδ ηςκ μπμίςκ απμηεθμφκ 

οπμπνέςζδ ημο ακαδυπμο. Μεηά ηην εκπλήρωζη ηων προζωρινών αναγκών ζηέγαζης θα είναι 

διαθέζιμες για μεηεγκαηάζηαζη, ζύμθωνα με ηις εκάζηοηε ανάγκες ηοσ «Ο.Σ.Κ Α.Ε.». 

1.6       Οζ θουιεκεξ ιμκάδεξ εα ιεηαθένμκηαζ ηαζ εα ζοκανιμθμβμφκηαζ επί ηυπμο ημο ένβμο, χζηε  

κα είκαζ δοκαηή, πςνίξ πνυζεεηδ δαπάκδ ιεηαθμνηχζεςκ, δ εφημθδ & μζημκμιζηή ιεηαθμνά 

ημοξ βζα ιεθθμκηζηή ιεηεβηαηάζηαζδ. 
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2.  ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

2.1 ΣΤΠΟ Α – ΜΟΝΑΓΑ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

2.1.1. Ζ επζθάκεζα ηδξ αίεμοζαξ δζδαζηαθίαξ είκαζ 40,5 m2 (ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ 6Υ6,75m) ιε ιμνθή 

ηαηυρεςξ μνεμβςκζηή. 

Θα έπεζ επίπεδδ ζηέβδ ιε παναηηδνζζηζηά: 

α. εθάπζζημ ελςηενζηυ φρμξ  3,10 m.   

α. εθάπζζημ εζςηενζηυ εθεφεενμ φρμξ 2,70 m. 

2.1.2. Ζ ιμκάδα ηδξ αίεμοζαξ δζδαζηαθίαξ απμηεθείηαζ απυ ηνία υιμζα ιένδ ελςηενζηχκ δζαζηάζεςκ 

2,25 Υ 6,0 m, ηα μπμία εα ζοκανιμθμβμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Σα ιένδ πμο απμηεθμφκ ηδκ ηάεε 

αίεμοζα εα είκαζ πθήνςξ ζοκανιμθμβμφιεκα, βζα κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ηδξ απνυζημπηδξ 

ιεηαθμνάξ αηυιδ ηαζ ζε δφζααηα ζδιεία .  

Οζ δζαζηάζεζξ ηάεε ηιήιαημξ είκαζ ηέημζεξ χζηε κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ηδξ ιεηαθμνάξ ρσξέο 

ηδκ απαίηδζδ εζδζηήξ άδεζαξ δζέθεοζδξ οπενιεβέεμοξ μπήιαημξ. Οζ ζοκδέζεζξ εα βίκμκηαζ ζημ 

άκς ηαζ ηάης ιένμξ ηςκ ιεηαθθζηχκ οπμζηοθςιάηςκ, ηαεχξ ηαζ ζημ  πθαίζζμ ηδξ μνμθήξ, ήημζ 

δχδεηα (12) ημοθάπζζημκ ζοκδέζεζξ. H υθδ ηαηαζηεοή εα ελαζθαθίγεζ πθήνδ αηαιρία ηαζ δεκ εα 

επζηνέπεζ ηαθακηχζεζξ απυ δοκαιζηέξ θμνηίζεζξ. Σμ δάπεδμ ηςκ ιμκάδςκ εα απέπεζ πενίπμο 20 

cm απυ ηδκ οθζζηάιεκδ δζαιμνθςιέκδ αάζδ έδναζδξ ηαζ ημ ηοπυκ δδιζμονβμφιεκμ ηεκυ εα 

ηθείκεζ εκ ιένεζ πενζιεηνζηά επζηνέπμκηαξ ηδκ δζέθεοζδ ηςκ υιανζςκ οδάηςκ ηαεχξ ηαζ ημκ 

ακειπυδζζημ αενζζιυ.  

2.1.3. Όθα ηα ιεηαθθζηά ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδ ηαηαζηεοή ηδξ αάζδξ εα είκαζ 

πθήνςξ βαθαακζζιέκα εκ εενιχ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο EN-ISO 1461:2009 ιε εθάπζζημ 

πάπμξ επζηάθορδξ Φεοδανβφνμο 78ιm (568 gr/m2). ηζξ εέζεζξ ηςκ ζοβημθθήζεςκ εα 

εθανιμζηεί ροπνυ βαθαάκζζια. Οζ πενζιεηνζημί δζαιήηεζξ ημζθμδμημί ημο πθαζζίμο δαπέδμο εα 

έπμοκ δζαζηάζεζξ 120Υ80Υ4 mm. Οζ πενζιεηνζημί εβηάνζζμζ ημζθμδμημί ημο πθαζζίμο εα έπμοκ 

δζαζηάζεζξ 120Υ80Υ3 mm. Σμ πθαίζζμ ημο δαπέδμο εα εκζζπφεηαζ ιε εβηάνζζεξ δμηίδεξ ηθεζζηήξ 

δζαημιήξ 80Υ50Υ3 mm. Οζ εβηάνζζεξ δμηίδεξ εα ημπμεεημφκηαζ ακά 40 cm πενίπμο. Κάης απυ 

ηζξ εβηάνζζεξ δμηίδεξ ημπμεεημφκηαζ δφμ δζαιήηεζξ ηνααένζεξ 60Υ30Υ1,75 mm ζε απυζηαζδ 

απυ ηα άηνα ημο ηεθάνμο 50 cm. Ζ ακημπή ζε ηζκδηυ θμνηίμ είκαζ 350 kg/ m2 . Σμ πθαίζζμ ημο 

δαπέδμο εα θένεζ (απυ ηάης πνμξ ηα πάκς) πακέθμ πμθομονεεάκδξ πάπμοξ 0,5/60/0,5 mm, 

ηυκηνα πθαηέ εαθάζζδξ 18mm ηαηδβμνίαξ E1WBP ηαζ ζημ ηέθμξ επζημθθδιέκμ ιε εζδζηή ζζπονή 

ηυθθα θφθθμ ΛΗΝΟΣΑΠΖΣΑ 2mm. Πενζιεηνζηά ηδξ αζεμφζδξ εα ημπμεεηδεμφκ ηα ακηίζημζπα απυ 

ΛΗΝΟΣΑΠΖΣΑ ζμααηεπζά ή άθθμ οθζηυ ηδξ έβηνζζδξ ηδξ Τπδνεζίαξ.  

2.1.4. Ζ μνμθή ηδξ ηάεε ιμκάδαξ εα απμηεθείηαζ απυ ιεηαθθζηυ πθαίζζμ βαθαακζζιέκςκ δμηχκ. Οζ 

πενζιεηνζηέξ δζαιήηεζξ εα είκαζ ηθεζζηήξ δζαημιήξ 160Υ80Υ4 mm ηαζ μζ πενζιεηνζηέξ εβηάνζζεξ 

ακμζηηήξ δζαημιήξ πμο εα θεζημονβμφκ ηαζ ςξ πενζιεηνζηέξ οδνμννμέξ. ηδκ μνμθή εα 
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ημπμεεηδεμφκ δφμ εενιμιμκςηζηά πακέθα. Σμ έκα πακέθμ πεηνμαάιααηα πάπμοξ 50mm εα 

ημπμεεηδεεί ζηδκ μνμθή εζςηενζηά ηδξ αίεμοζαξ ηαζ ημ άθθμ πακέθμ πμθομονεεάκδξ 

ηναπεγμεζδμφξ δζαημιήξ εθάπζζημο πάπμοξ 40mm εα ημπμεεηδεεί ελςηενζηά. Δκδζάιεζα ζηα δφμ 

πακέθα εα οπάνπμοκ εβηάνζζεξ δμηίδεξ μνμθήξ απυ εκζζποιέκα ζηναηγανζζηά υιμζα ιε εηείκα 

ημο δαπέδμο. Όθεξ μζ μνμθέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα παναθαιαάκμοκ ηαηακειδιέκμ θμνηίμ 150 

kgr/m2 ηαζ θμνηία ακειμπίεζδξ ηαζ πζμκζμφ ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ θμνηίζεςκ. 

2.1.5. Σα δφμ πθαίζζα (μνμθήξ ηαζ δαπέδμο) ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ηέζζενζξ (4) ημθχκεξ ηθεζζηήξ 

δζαημιήξ (ηαηαηυνοθα ζημζπεία), δζαζηάζεςκ ηαη‟εθάπζζημκ 80Υ80Υ4 mm. Σα ηέζζενα (4) ηφνζα 

ηαηαηυνοθα ζημζπεία ημπμεεημφκηαζ ζηζξ ηέζζενζξ (4) βςκίεξ ημο πθαζζίμο .  

2.1.6. ηδκ ηφνζα υρδ ηςκ αζεμοζχκ ηαζ ηαε‟ υθμ ημ ιήημξ ημοξ, οπάνπεζ πνμζηέβαζια πθάημοξ 

1.50m ημ μπμίμ ζοκδέεηαζ ιε ημ πθαίζζμ ηδξ μνμθήξ. Ζ ηαηαζηεοή ημο πνμζηεβάζιαημξ ηαεχξ 

ηαζ ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά εα πνέπεζ κα είκαζ ηέημζα χζηε κα ζοιαάθεζ ζηδκ αζζεδηζηή 

ανηζυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ . 

2.1.7. Σνηρώκαηα κνλΪδσλ: Καηαζηεοάγμκηαζ απυ εενιμιμκςηζηά πακέθα πεηνμαάιααηα εθάπζζηδξ 

ποηκυηδηαξ 120 Kg/m3, ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ θ 0,033Kcal/h*m*oC ηαζ ζοκμθζημφ 

πάπμοξ ημοθάπζζημκ 0,5/50/0,5mm. Ζ ποηκυηδηα ηςκ ιμκςηζηχκ οθζηχκ ηςκ πακέθςκ εα 

πνέπεζ κα πζζημπμζείηαζ απυ ηα εηάζημηε ενβμζηάζζα ηαηαζηεοήξ. ηζξ εκχζεζξ ηςκ ιμκάδςκ ή 

ηςκ επί ιένμοξ ζημζπείςκ ημοξ, υπμο απαζηείηαζ, ημπμεεημφκηαζ ηαθαίζεδηα ανιμηάθοπηνα, 

πςνίξ ιυκζιεξ ζοκδέζεζξ, βζα κα είκαζ εφημθδ δ αθαίνεζδ ηαζ επακαπνδζζιμπμίδζή ημοξ. 

2.1.8. Οζ ζηέβεξ ηςκ ιμκάδςκ, εα είκαζ πθήνςξ οδαημζηεβείξ. Ζ ζηεξΫσζε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο 

ζηΫγεο ηόζνλ επέ ηνπ θΫξνληνο νξγαληζκνύ ησλ κνλΪδσλ όζνλ θαη κεηαμύ ησλ γέλεηαη κε 

ηξόπν πνπ εμαζθαιέδεη ζηαζεξόηεηα θαη ζηεγαλόηεηα. 

2.1.9. Ζ ιμκάδα ηδξ αίεμοζαξ δζδαζηαθίαξ εα ηαθφπηεζ ηζξ απαζηήζεζξ ημο Κακμκζζιμφ εενιμιυκςζδξ 

γχκδξ Γ (ζφιθςκα ιε ημκ κέμ ηακμκζζιυ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηςκ ηηζνίςκ). 

2.1.10. Ζ θςηζζηζηή επζθάκεζα ηδξ αίεμοζαξ είκαζ αιθίπθεονδ ιε πανάεονα (ειπνυξ) ηαζ θεββίηεξ 

(πίζς) επζηοβπάκμκηαξ πανάθθδθα ημ θοζζηυ αενζζιυ ηδξ. Οζ θςηζζηζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ 

παναεφνςκ είκαζ ημοθάπζζημκ ημ 1/5 ηδξ επζθακείαξ ημο δαπέδμο. ε υθα ηα ελςηενζηά 

ημοθχιαηα ζηζξ εέζεζξ ηςκ οαθμπζκάηςκ (πυνηεξ, πανάεονα, θεββίηεξ) ημπμεεημφκηαζ 

ηζβηθζδχιαηα αζθαθείαξ, παθφαδζκα , βαθαακζζιέκα εκ εενιχ &  δθεηηνμζηαηζηά ααιιέκα. Σα 

οαθμηνφζηαθθα είκαζ δζπθά πάπμοξ 5mm  έηαζημ, ιε  δζάηεκμ  >  6mm. 

2.1.11. Όθα ηα ελςηενζηά ημοθχιαηα εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ αθμοιίκζμ δθεηηνμζηαηζηήξ ααθήξ 

θεοημφ πνχιαημξ. 

2.1.12. Οζ δζαημιέξ (πνμθίθ) ηςκ αθμοιζκίςκ ηςκ παναεφνςκ εα ακηζζημζπμφκ ζηζξ παναηάης 

εκδεζηηζηέξ ζεζνέξ. 
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ΔΣΔΜ   - ζεζνά Δ 2200 (ζονυιεκα) 

Alousystem   - ζεζνά      100 (      »       ) 

EUROPA   - ζεζνά      900 (      »       ) 

ALUMIL   - ζεζνά    9000 (      »       ) 

Σα πανάεονα ηςκ αζεμοζχκ είκαζ 2-θφθθα επάθθδθα ζονυιεκα δζαζηάζεςκ 1,95 Υ1,2 m 

πενίπμο. Θα ημπμεεηδεμφκ ζίηεξ ζε υθα ηα πανάεονα. 

2.1.13.  Οζ θεββίηεξ ηδξ αίεμοζαξ είκαζ δφμ (2). Ο ηάεε θεββίηδξ είκαζ δζαζηάζεςκ 1,95Υ0,70m πενίπμο 

απμηεθμφιεκμξ απυ δφμ (2) θφθθα επάθθδθα – ζονυιεκα. ε υθμοξ ημοξ θεββίηεξ εα 

ημπμεεηδεμφκ ζίηεξ. 

2.1.14. Οζ ελςηενζηέξ πυνηεξ είκαζ δζαζηάζεςκ 1,00Υ2,2 m ηαζ ακμίβμοκ πνμξ ηα έλς. Έπμοκ ηθεζδανζά 

αζθαθείαξ ηφπμο DOMUS ηαζ πεζνμθααή, πενζζηνέθμκηαζ δε ηαηά 180μ ζηαεενμπμζμφιεκεξ ζηδκ 

ακμζπηή εέζδ ιε ηαηάθθδθμ αζθαθή ηνυπμ πςνίξ κα πνμελέπμοκ απυ ηδκ αίεμοζα. 

Πνμαθέπμκηαζ πέκηε (5) ιεκηεζέδεξ. 

Οζ ελχπμνηεξ έπμοκ ηαιπθά πθήνδ ζημ ηάης ιένμξ ηαζ ηγαιζθίηζ ζηαεενυ δζπθυ ζημ άκς ιένμξ 

(ζφιθςκα ιε ηδκ παν. 2.1.11.). 

Πάκς απυ ηδκ πυνηα εα οπάνπεζ ζηαεενυξ θεββίηδξ. 

Οζ ηαιπθάδεξ ηςκ ελςεφνςκ εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ ηυκηνα πθαηέ εαθάζζδξ 18mm 

επεκδοιέκμζ αιθίπθεονα ιε βαθαακζζιέκδ θαιανίκα πάπμοξ 0,50mm, ή απυ ακηίζημζπμ πακέθμ 

πεηνμαάιααηα επεκδοιέκμ αιθίπθεονα ιε βαθαακζζιέκδ θαιανίκα πάπμοξ 0,50 mm. Οζ πυνηεξ 

έπμοκ υθα ηα απαναίηδηα ζημζπεία – ελανηήιαηα (υπςξ π.π. θάζηζπα, αμονηζάηζα, 

πανειαφζιαηα η.θ.π.) υπμο απαζηείηαζ, βζα ηδκ άνηζα θεζημονβία ημοξ. 

Ζ ιμνθή ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ εονχκ ηαζ ηςκ θεββζηχκ είκαζ ζε ακηζζημζπία ιε ηζξ ζεζνέξ 

ηςκ παναεφνςκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ. 

Να πνμαθεθεεί εζςηενζηή πυνηα δζαζηάζεςκ 0,80Υ2,20 m βζα ηδκ απεοεείαξ επζημζκςκία ηςκ 

ιμκάδςκ αζεμοζχκ ιε ηζξ ιμκάδεξ ηςκ W.C., βζα ηδκ απμθοβή ηδξ έηεεζδξ ηςκ κδπίςκ ζηζξ 

έκημκεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. 

 

2.2. ΜΟΝΑΓΑ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ (W.C.) 

2.2.1. Ζ  Μμκάδα ηςκ πχνςκ οβζεζκήξ (w.c.) έπεζ ειααδυκ: 9m2 ιε εθάπζζηδ ελςηενζηή δζάζηαζδ : 

2,25m. 

Θα έπεζ επίπεδδ ζηέβδ ιε παναηηδνζζηζηά: 

α. εθάπζζημ ελςηενζηυ φρμξ  3,10m   

α. εθάπζζημ εζςηενζηυ εθεφεενμ φρμξ 2,70 m. 
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2.2.2. Ο ηνυπμξ ηαηαζηεοήξ ημο ιεηαθθζημφ ζηεθεημφ ηαεχξ ηαζ ηα ζπεηζηά Σεπκζηά παναηηδνζζηζηά 

ημο, είκαζ ίδζα, υπςξ αοηά πενζβνάθμκηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ παναβνάθμοξ ηδξ Μμκάδαξ ηδξ 

Αίεμοζαξ Γζδαζηαθίαξ. 

2.2.3. πεηζηά ιε ημ πνμζηέβαζια ηδξ Κονίαξ υρδξ, ηαζ βζα ηα ζυημνα, ζζπφμοκ υζα ακαβνάθμκηαζ 

ζηδκ § 2.1.6. 

2.2.4. Όζμκ αθμνά ηα ημζπχιαηα ηδξ Μμκάδαξ, ζηζξ ιμκχζεζξ δαπέδμο ηαζ μνμθήξ ζζπφμοκ υζα 

ακαθένμκηαζ ζηζξ ζπεηζηέξ παναβνάθμοξ ηδξ πενζβναθήξ ηδξ Αίεμοζαξ Γζδ/θίαξ. 

2.2.5. Ζ Μμκάδα ηςκ πχνςκ οβζεζκήξ απμηεθείηαζ απυ ηζξ δφμ (2) εέζεζξ w.c. ιε ειααδυκ 1.6m2 

έηαζημξ ηαζ ημκ πχνμ βζα ημοξ κζπηήνεξ. 

Ζ επζηάθορδ ημο δαπέδμο ηδξ ιμκάδαξ εα είκαζ απυ ηεναιζηά πθαηίδζα εκδεζηηζηχκ δζαζηάζεςκ 

20Υ20 cm ηαηδβμνίαξ ζηθδνυηδηαξ group 4, εθθδκζηήξ ηαηαζηεοήξ, επζημθθδιέκα ζημ ηυκηνα 

πθαηέ εαθάζζδξ ιε εζδζηή εθαζηζηή ηυθθα πθαηζδίςκ εκδεζηηζημφ ηφπμο Ceramit – CM – 17 ηδξ 

Ceresit. Σα ηεναιζηά πθαηάηζα εα ημπμεεηδεμφκ ιε ανιυ 0,50 cm. 

2.2.6. ε ηάεε εέζδ w.c. εα οπάνπεζ θεηάκδ εονςπασημφ ηφπμο, ιε ηάθοιια, δμπείμ (ηαγακάηζ) 

παιδθήξ πίεζδξ ηαζ πανημεήηδ ιεηαθθζηή επζκζηεθςιέκδ. Λυβς ημο υηζ μζ πχνμζ WC εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ απυ παζδζά Νδπζαβςβείμο, εα πνμαθεθεεί δ ημπμεέηδζδ εζδχκ οβζεζκήξ βζα 

κήπζα. 

2.2.7. Πνμαθέπμκηαζ δφμ (2) κζπηήνεξ ημθμκάημζ ζημκ ακηίζημζπμ πχνμ. Ηδζαίηενδ πνμζμπή εα δμεεί 

ζηδκ ζηήνζλδ ηςκ κζπηήνςκ ηαζ ζηδκ επαθή ημοξ ιε ημ ελςηενζηυ πακυ. 

Πάκς απυ ηάεε κζπηήνα εα ημπμεεηείηαζ ηαενέθηδξ ιε εθάπζζηεξ δζαζηάζεζξ 400Υ600Υ5mm. 

2.2.8. Σα δζαπςνζζηζηά πακυ ηςκ εέζεςκ ηςκ w.c. εα είκαζ ζδίαξ ηαηαζηεοήξ υπςξ αοηά ηςκ 

ελςηενζηχκ ημζπςιάηςκ, εα έπμοκ πάπμξ 30 mm ηαη‟ εθάπζζημκ ηαζ εα απέπμοκ απυ ημ δάπεδμ 

20 cm ιέπνζ φρμοξ 220εη.   

2.2.9. Οζ ελχεονεξ ηςκ w.c., εα είκαζ ζδίαξ ηαηαζηεοήξ υπςξ μζ πυνηεξ ηςκ αζεμοζχκ (αθ. § 2.1.12). 

Θα έπμοκ δζαζηάζεζξ 1,00Υ2,20m πενίπμο ηαζ εα ακμίβμοκ πνμξ ηα έλς. Οζ εζχεονεξ ηςκ  w.c. 

δζαζηάζεςκ 0,80Υ2,20 m εα ακμίβμοκ πνμξ ηα ιέζα ηαζ εα απέπμοκ απυ ημ δάπεδμ 20 cm δδθ. 

ημ θφθθμ ηδξ πυνηαξ εα είκαζ 0,70Υ2,00. Ζ ηαηαζηεοή ημοξ εα είκαζ υιμζα υπςξ αοηή ηςκ 

ελςηενζηχκ εονχκ ηςκ w.c. Οζ ηάζεξ ηςκ εονχκ ελ αθμοιζκίμο εα ζηενεχκμκηαζ ζε πθαίζζμ 

ιεηαθθζηυ βαθαακζζιέκμ εκ εενιχ εθάπζζηδξ δζαημιήξ 100Υ40Υ2mm  ηαζ πνχιαημξ θεοημφ. Ο 

πνμεάθαιμξ ηςκ w.c. εα επζημζκςκεί ιε εζςηενζηή εφνα δζαζηάζεςκ 0,80Υ2,20 m ιε ηζξ 

ιμκάδεξ ηςκ αζεμοζχκ, βζα ηδκ απμθοβή ηδξ έηεεζδξ ηςκ κδπίςκ ζηζξ έκημκεξ ηαζνζηέξ 

ζοκεήηεξ. 

2.2.10. Ζ θςηζζηζηή επζθάκεζα είκαζ ίζδ ιε ημ 1/10 ηδξ επζθάκεζαξ ημο δαπέδμο ηαζ μ θοζζηυξ αενζζιυξ 

επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηςκ θεββζηχκ, (έκαξ βζα ηάεε εέζδ w.c.) μζ μπμίμζ είκαζ υθμζ ακά δφμ 
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επάθθδθμζ. Δθάπζζηδ δζάζηαζδ θεββίηδ:0,70Υ0,95 m. Ο θςηζζιυξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηέζζενα 

θςηζζηζηά ζχιαηα πονάηηςζδξ („‟πεθχκεξ‟‟ ιε πθέβια πνμζηαζίαξ) – 2 ζηδκ μνμθή πάκς απυ 

ηάεε πχνμ w.c. ηαζ 2 πάκς απυ ημκ πχνμ ηςκ κζπηήνςκ. 

2.2.11. Ζ υθδ ζφκδεζδ ηςκ ιμκάδςκ W.C. ελαζθαθίγεζ πθήνδ οβνμιυκςζδ ηαζ ζηεβακυηδηα. Σα 

επεκδοηζηά οθζηά δαπέδςκ ηαζ ημίπςκ είκαζ ανίζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ελαζθαθίγμοκ ηαζ αοηά πθήνδ 

οβνμιυκςζδ ηαζ ζηεβακυηδηα ηαεχξ ηαζ ακεεηηζηυηδηα ηαηά ηδκ ζοκανιμθυβδζδ – 

απμζοκανιμθυβδζδ. 

 

3.      ΒΑΦΔ 

3.1. Ο ιεηαθθζηυξ ζηεθεηυξ (βαθαακζζιέκδ εκ εενιχ δζαημιή), ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθδ ιεηαθθζηή 

επζθάκεζα βαθαακζζιέκδ εκ εενιχ εα πνμζηαηεφμκηαζ ιε ααθή, μζ δε μναηέξ (εζςηενζηέξ – 

ελςηενζηέξ) επζθάκεζεξ ιε πνχιαηα ιε ηαηάθθδθδ πνμενβαζία βζα πνυζθοζδ ζε βαθαακζζιέκεξ 

επζθάκεζεξ. 

Όθα ηα εζδζηά ηειάπζα υπςξ ημθχκεξ, ανιμηάθοπηνα, πενζιεηνζηέξ οδνμννμέξ, ηθπ εα είκαζ 

βαθαακζζιέκα εκ εενιυ ηαζ ααιιέκα δθεηηνμζηαηζηά.  

Όθα ηα πνχιαηα εα είκαζ μζημθμβζηά ηαζ ηα οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ (ζζθζηυκεξ, ζηυημζ, 

ιαζηίπεξ η.θ.π.) εα είκαζ ιδ ημλζηά & μζημθμβζηά. Δπίζδξ εα ζοκμδεφμκηαζ απυ πζζημπμζδηζηά 

πονάκημπα. 

 

4.         ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

4.1. Γεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ οθζηά πμο πενζέπμοκ αιίακημ ή άθθεξ ηανηζκμβυκεξ ηαζ ημλζηέξ μοζίεξ, 

υθα δε ηα πνδζζιμπμζμφιεκα οθζηά εα ζοκμδεφμκηαζ ιε πζζημπμζδηζηά έθεβπμο ηαηαθθδθυηδηαξ. 

4.2 Όθεξ μζ ιμκάδεξ εα ζηενεχκμκηαζ  ιε αζθαθείξ αβηονχζεζξ ζηζξ πνμξ ημφημ ηαηαζηεοαζιέκεξ 

αάζεζξ, μζ μπμίεξ (αβηονχζεζξ) απμηεθμφκ πςνζζηυ ηεθάθαζμ ηδξ ζηαηζηήξ ιεθέηδξ πμο εα 

ζοκηαπεεί απυ ημκ ακάδμπμ.  

4.3. Οζ αάζεζξ επί ηςκ μπμίςκ εα εδνάγμκηαζ μζ ιμκάδεξ ηαζ ηςκ δφμ ηφπςκ εα απμηεθμφκηαζ απυ 

πθάηα εη beton C 16/20 επί ημο εδάθμοξ (ηαηυπζκ ελοβίακζδξ), πάπμοξ 0,15 m, ειααδμφ 

150,00m2 ηαζ μπθζζιέκδξ ιε 2 εζπάνεξ Φ10/15 άκς ηαζ ηάης. Ζ ηαηαζηεοή ηδξ αάζεςξ 

απμηεθεί οπμπνέςζδ ημο ακαδυπμο.  

4.4. Ζ ηαηαζηεοή ημο θένμκημξ μνβακζζιμφ ηςκ ιμκάδςκ ηαζ ηςκ δφμ ηφπςκ, ελαζθαθίγεζ πθήνδ 

αηαιρία ηςκ θμνέςκ ηαζ θμζπχκ ζημζπείςκ ημοξ έκακηζ ηςκ ηαηαπμκήζεςκ ηαηά ηδκ ιεηαθμνά, 

θυνηςζδ, εηθυνηςζδ, εβηαηάζηαζδ, ιεηεβηαηάζηαζδ η.θ.π. Ζ αηαιρία πνμζδζμνίγεηαζ 
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ακαθοηζηά ηαζ απμηεθεί πςνζζηυ ηεθάθαζμ ηδξ ζηαηζηήξ ιεθέηδξ πμο εα ζοκηαπεεί απυ ημκ 

ακάδμπμ.  

4.5. Όθεξ βεκζηά μζ ιεηαθθζηέξ ηαηαζηεοέξ απμηεθμφκηαζ απυ βαθαακζζιέκμ εκ εενιυ πάθοαα υπςξ 

ακαθένεηαζ ζηδκ παν. 2.1.3., ιε άνζζηδξ πμζυηδηαξ ααθή ηαηυπζκ ηδξ εκδεδεζβιέκδξ 

πνμεημζιαζίαξ βζα ηδκ πνμζηαζία έκακηζ μλείδςζδξ, έπμοκ δε ηαηαθθήθςξ επελενβαζιέκεξ ηζξ 

αηιέξ ημοξ χζηε κα ιδκ πανμοζζάγμοκ βνέγζα, ελμβηχιαηα, ηαηυηεπκα δζαιμνθςιέκεξ 

απμθήλεζξ η.θπ. βζα θυβμοξ αζθαθείαξ. 

4.6. Όθεξ μζ ζοβημθθήζεζξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ζημζπείςκ ιεηαλφ ημοξ βίκμκηαζ ιε ζοβηυθθδζδ ηυλμο 

ζοκεπμφξ ναθήξ ηαηά DIN 4100, ιε δθεηηνυδζα Kb 7018. 

4.7 ηδκ μνμθή ηςκ ιμκάδςκ οπάνπμοκ ηαηάθθδθα άβηζζηνα χζηε κα ιδκ ηαηαζηνέθμκηαζ  μζ 

ιμκάδεξ  ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ακφρςζδ. Αοηά είκαζ ακαπυζπαζηα ζημζπεία ηςκ ιμκάδςκ 

βζα πεναζηένς ιεηαθμνά ηαζ επακεβηαηάζηαζδ. Δπίζδξ ζηδ αάζδ ημοξ οπάνπμοκ ηαηάθθδθα 

άβηζζηνα ή μπέξ  ιε οπμδμπή αζθαθείαξ βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ιμκάδςκ ιε πθαηθυνιεξ ηαζ 

πενμκμθυνα, απαβμνεοιέκδξ πάζδξ πνμελμπήξ βζα θυβμοξ αζθαθείαξ. 

4.8 Οζ ζοκδέζεζξ ηςκ ιμκάδςκ ιε ηδκ δθεηηνζηή πανμπή, ημ δίηηομ φδνεοζδξ ηαεχξ ηαζ δ 

ηαηαζηεοή ζηεβακμφ αυενμο ηαζ δ ζφκδεζή ημο ιε ηα WC απμηεθμφκ οπμπνέςζδ ημο 

ακαδυπμο.  

4.9 Σα ηαηαηζεέιεκα Prospectus, υηακ αοηά γδημφκηαζ απυ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηδξ 

Γζαηήνολδξ, εα πνέπεζ κα είκαζ ηα πνςηυηοπα ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο. ε ακηίεεηδ 

πενίπηςζδ εα πνέπεζ ηα ηαηαηζεέιεκα Prospectus κα ζοκμδεφμκηαζ απυ Τπεφεοκδ Γήθςζδ 

κμιίιςξ εεςνδιέκδ βζα ημ βκήζζμ ηδξ οπμβναθήξ ημο πνμζθένμκημξ, ζηδκ μπμία εα δδθχκεηαζ 

υηζ ηα ακαθενυιεκα ζε αοηά ζημζπεία ηαοηίγμκηαζ ιε ηα ζημζπεία ημο Prospectus ημο 

ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο.  

4.10 Γφκαηαζ κα γδηδεεί μπμζμζδήπμηε ενβαζηδνζαηυξ έθεβπμξ βζα κα δζαπζζηςεεί υηζ ηα οθζηά  

πθδνμφκ ημοξ υνμοξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ.  

4.11   Ο πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα δδθχζεζ εββνάθςξ (Τπεφεοκδ Γήθςζδ δ μπμία εα ηαηαηεεεί ιε 

ηα θμζπά ζημζπεία ζημκ οπμθάηεθμ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ - ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ) υηζ 

ακαθαιαάκεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα δζαεέηεζ ζηδκ Τπδνεζία ακηαθθαηηζηά ημο πνμζθενυιεκμο 

είδμοξ.  

4.12   Ο πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα εββοδεεί ηδκ ηαθή θεζημονβία ημο οπυ πνμιήεεζα είδμοξ βζα 

ημοθάπζζημκ ηξέα (3) Ϋηε έκακηζ θεμνάξ ζημ πνυκμ, απυ ηδκ παναθααή ημο. Καηά ηδ δζάνηεζα 

ζζπφμξ ηδξ εββφδζδξ, δ ακαεέημοζα ανπή δε εα εοεφκεηαζ βζα μπμζαδήπμηε αθάαδ ημο οπυ 

πνμιήεεζα είδμοξ πνμενπυιεκδ απυ ηδ ζοκήεδ ηαζ μνεή πνήζδ ημο ηαζ δεκ εα επζαανφκεηαζ ιε 

ηακέκα πμζυ βζα ενβαηζηά, ακηαθθαηηζηά, οθζηά ηαζ θμζπά έλμδα απμηαηάζηαζδξ ηδξ αθάαδξ 
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εηηυξ ηςκ ακαθχζζιςκ οθζηχκ. Δηεί πμο απαζηείηαζ, πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ πθήνδ εββφδζδ ηαζ δ 

οπμπνέςζδ ημο πνμιδεεοηή ηαζ βζα πνμθδπηζηυ έθεβπμ ζοκηήνδζδξ, ζε ηαηηζηά πνμκζηά 

δζαζηήιαηα, χζηε ημ οπυ πνμιήεεζα είδμξ κα είκαζ ζε ηαηάζηαζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ  ηαζ 

εημζιυηδηαξ. Ζ οπμπνέςζδ αοηή ακαθαιαάκεηαζ ιε Τπεφεοκδ Γήθςζδ ημο πνμζθένμκημξ υηζ 

δέπεηαζ ηδκ ςξ άκς δέζιεοζδ, δ μπμία ηαηαηίεεηαζ ιε ηα θμζπά ζημζπεία ζημκ θάηεθμ οπμθάηεθμ 

δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ - ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ. 

Δζδζηά βζα ηα ηθζιαηζζηζηά ιδπακήιαηα ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ ιμκάδεξ Θένιακζδξ (εενιμπμιπμί – 

convectors) δ δζάνηεζα ηδξ εββφδζδξ μνίγεηαζ ζε δύν (2) Ϋηε ηαζ εα δδθχκεηαζ ιε Τπεφεοκδ 

Γήθςζδ δ μπμία εα ηαηαηεεεί ιε ηα θμζπά ζημζπεία ζημκ οπμθάηεθμ δζηαζμθμβδηζηχκ 

ζοιιεημπήξ – ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ. 

4.13   ηζξ πενζπηχζεζξ πμο απαζηείηαζ εββφδζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ μ πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ πνζκ ηδκ 

απμδέζιεοζδ ηδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ, κα ηαηαεέζεζ εββοδηζηή 

επζζημθή Σναπέγδξ ηαθήξ θεζημονβίαξ ηςκ εζδχκ, εη πμζμζημφ ίζμο ιε ημ 5% ηδξ ζοιααηζηήξ 

αλίαξ αοηχκ πςνίξ Φ.Π.Α., εηηυξ εάκ ζηζξ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ ηδξ Γζαηήνολδξ μνίγεηαζ 

δζαθμνεηζηυ πμζμζηυ. Ζ εκ θυβς εββοδηζηή επζζημθή εα ηαθφπηεζ υθμ ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ 

εββφδζδξ ηαθήξ θεζημονβίαξ ηςκ εζδχκ. 

4.14    Πνμζθμνέξ πμο δεκ είκαζ ζφιθςκεξ ιε ηα παναπάκς μνζγυιεκα απμννίπημκηαζ.  

 

 

 

 

5. ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

   

5.1 ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΑΗΘΟΤΔ, W.C. 

Γεκζηά 

Οζ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ πμο αημθμοεμφκ αθμνμφκ ηα οθζηά, ηζξ ζοζηεοέξ ηαζ ηα ιδπακήιαηα ημο 

ειπμνίμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ Ένβμ ηαζ ηα μπμία πνέπεζ κα είκαζ ηαζκμφνβζα ηαζ ανίζηδξ 

ηαηαζηεοήξ. 

Όπμο ακαθένεηαζ εκδεζηηζηυξ ηφπμξ, αοηυ δεκ οπμδδθχκεζ ηδκ πνμηίιδζδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

ακηζηείιεκμ, αθθά ηδκ πμζυηδηα ηαηαζηεοήξ πμο πνέπεζ κα είκαζ υιμζα ή ακχηενδ απυ εηείκδ ημο 

εκδεζηηζημφ ηφπμο. 

Όπμο ακαθένμκηαζ ιεβέεδ πμο αθμνμφκ ηδκ αζθάθεζα ή ηδκ δζάνηεζα γςήξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ, π.π. 

πάπδ ζςθδκχζεςκ, πζέζεζξ θεζημονβίαξ η.θ.π, μζ ακαβναθυιεκεξ ηζιέξ είκαζ μζ εθάπζζηεξ επζηνεπυιεκεξ 

ηαζ ηα οθζηά ηαζ μζ ζοζηεοέξ πμο δεκ ηαθφπημοκ ηζξ απαζηήζεζξ αοηέξ απμννίπημκηαζ αιέζςξ απυ ηδκ 

Δπίαθερδ. 
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5.2 ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  

5.2.1 ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ 

Α) ΧΛΖΝΧΔΗ 

Σμ δίηηομ φδνεοζδξ εα ηαηαζηεοαζηεί ιε πθαζηζημφξ ζςθήκεξ DN 15 ιε πνμζηαηεοηζηή επέκδοζδ.  

Θα οπάνπεζ ακαιμκή  3/4’’ ιε δζαηυπηδ βζα ζφκδεζδ ιε ημ δίηηομ φδνεοζδξ.  

ε ηάεε οπμδμπέα εα οπάνπεζ δζαηυπηδξ επζπνςιζςιέκμξ. 

Β)  ΚΡΟΤΝΟΗ 

Θα είκαζ επζπνςιζςιέκμζ, μνεζπάθηζκμζ. ημ άηνμ ημοξ εα θένμοκ ζπείνςια ή ναηυν βζα ζφκδεζδ ιε 

εθαζηζηυ ζςθήκα. Πνζκ απυ ηάεε ηνμοκυ εα ημπμεεηδεεί δζαηυπηδξ – ηαιπάκα.  

Γ) ΝΗΠΣΖΡΔ 

Οζ κζπηήνεξ εα είκαζ ημθμκάημζ, ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ θεοηή οαθχδδ πμνζεθάκδ, εα έπμοκ μνεμβχκζμ 

ζπήια ιε ζηνμββοθειέκεξ βςκίεξ ηαζ μζ δζαζηάζεζξ εα είκαζ: 

Γζα ημ δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ ηαζ ιαεδηέξ : 52Υ43  

Γζα κήπζα                                                  : 35Υ20 

Οζ κζπηήνεξ θένμοκ δζάηαλδ βζα οπενπείθζζδ, δζαιμνθςιέκεξ εέζεζξ βζα ημπμεέηδζδ ζαπμοκζμφ ηαζ 

ηνφπα βζα κα πνμζανιυγεηαζ δ ααθαίδα εηηέκςζδξ Φ 1 1/2" ηαζ εα ζοκμδεφεηαζ απυ ηα ελήξ 

ελανηήιαηα: 

Βαθαίδα εηηέκςζδξ 

Παβίδα δζαιέηνμο Φ 1 1/4”  βζα ηδκ ζφκδεζδ ημο κζπηήνα ιε ημκ ζςθήκα απμπέηεοζδξ, μνεζπάθηζκδ, 

επζπνςιζςιέκδ, πμο κα ηαεανίγεηαζ εφημθα. 

Δθαζηζηυ πχια ιε αθοζίδα πνςιέ βζα ηδκ έιθναλδ ηδξ ηνφπαξ ηδξ ααθαίδαξ απμπέηεοζδξ. 

 

Γ) ΛΔΚΑΝΖ W.C. ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

Οζ θεηάκεξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ θεοηή οαθχδδ πμνζεθάκδ ιε εκζςιαηςιέκδ παβίδα 

(ζζθχκζ) ηαζ εα έπμοκ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά: 

Δέδνο W.C. ΓηαζηΪζεηο (cm) Ύςνο (cm) 

Γζδαηηζημφ πνμζςπζημφ- ιαεδηχκ 46Υ36 35  

Νδπίςκ 43Υ33 16 ή 35 

Θα ζοκμδεφμκηαζ επίζδξ απυ: 

Πθαζηζηυ ηάεζζια θεοηυ ιε ηάθοιια 

Δζδζηυ ελάνηδια βζα πνμζανιμβή ηδξ θεηάκδξ ιε ημ δμπείμ πθφζδξ 

Οζ θεηάκεξ εα ζοκμδεφμκηαζ απυ πθαζηζηά ηαγακάηζα ηαζ πανημεήηεξ. 

Δ) ΓΟΥΔΗΟ ΠΛΤΖ 

Θα πνδζζιμπμζδεμφκ δμπεία παιδθήξ πίεζδξ απυ εκζζποιέκμ θεοηυ πθαζηζηυ πμο ημπμεεημφκηαζ πάκς 

ζηδ θεηάκδ. 
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Σ) ΥΑΡΣΟΘΖΚΖ 

Θα είκαζ ιεηαθθζηή επζκζηεθςιέκδ ηαζ εα ζοκμδεφεζ ηάεε θεηάκδ W.C. 

Ε) ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΣΟΗΥΟΤ 

οκμδεφμοκ ηάεε κζπηήνα. Θα έπμοκ πάπμξ 4 mm ηαζ θζθέημ πάπμοξ 1cm, μζ δε δζαζηάζεζξ ημοξ εα 

είκαζ ακάθμβεξ ιε ημκ κζπηήνα πμο ζοκμδεφμοκ. 

Κάεε ηαενέπηδξ εα ζηδνίγεηαζ ιε αίδεξ ηαζ ακηίζημζπα ηαθφιιαηα πνςιέ. 

5.2.2 ΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
Θα ηαηαζηεοαζηεί ιε πθαζηζημφξ ζςθήκεξ U-PVC 6 atm, ιε εζςηενζηή δζάιεηνμ βζα ηζξ θεηάκεξ Φ100 

mm ηαζ βζα ημοξ κζπηήνεξ Φ40 mm.  

Θα οπάνπεζ δίηηομ ελαενζζιμφ βζα ηζξ θεηάκεξ ιε πθαζηζηυ ζςθήκα Φ 75 mm.  

Θα οπάνπεζ ζζθυκζ δαπέδμο υπμο εα ζοκδεεεί ηαζ δ απμπέηεοζδ ημο κζπηήνα. 

Σέθμξ ημ υθμ δίηηομ εα ηαηαθήβεζ ζε ακαιμκή βζα ηδ ζφκδεζδ ιε ημ δίηηομ πυθδξ ιε  

Φ100 mm.  

5.2.3 ΓΗΚΣΤΟ ΟΜΒΡΗΧΝ 

Ζ απμννμή ηςκ υιανζςκ οδάηςκ εα βίκεηαζ απυ ηδκ μνμθή ιέζς ηςκ ηάεεηςκ ημζθμδμηχκ Οζ 

ηαηαηυνοθεξ οδνμννμέξ εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ βαθαακζζιέκδ θαιανίκα. Οζ μνζγυκηζμζ ζοθθεηηήνεξ 

ηδξ ζηέβδξ (κηενέξ) εα είκαζ επίζδξ απυ βαθαακζζιέκδ θαιανίκα, διζηοηθζηήξ ή μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ. 

Οζ απμννμέξ  εα ζηδνζπεμφκ ζε ποηκά δζαζηήιαηα ιε ζηδνίβιαηα δζιενή, βαθαακζζιέκα. 

 

 

6. ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΓΔΝΗΚΑ 

Οζ δθεηηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ μζηίζηςκ εα βίκμοκ ζφιθςκα ιε ημκ ζζπφμκηα ηακμκζζιυ εζςηενζηχκ 

δθεηηνζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαηά ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ HD 384 ηαζ ηζξ ΣΟΣΔΔ πμο ζζπφμοκ, ημοξ ηακυκεξ 

ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ επζζηήιδξ, ημοξ ηακμκζζιμφξ ηδξ ΓΔΖ  ηαζ ημο ΓΟΚ ηαεχξ ηαζ ηζξ εονςπασηέξ 

πνμδζαβναθέξ. 

Όθα ηα πνδζζιμπμζμφιεκα οθζηά εα είκαζ πζζημπμζδιέκα ιε δζεεκή Standards πμζυηδηαξ. 

6.1 ΠΑΡΟΥΔ 

Έλς απυ ηάεε μζηίζημ (αίεμοζα ή W.C.), ζε ορδθυ ζδιείμ εα οπάνπεζ ζηεβακυ ημοηί δζαηθαδχζεςξ ιε 

ακαιμκή δθεηηνζημφ ζςθήκα βζα ζφκδεζδ ηδξ πανμπζηήξ βναιιήξ ημο οπμπίκαηα. Θα είκαζ ιμκμθαζζηή 

3x4mm2 ημοθάπζζημκ ( δ ηεθζηή δζαημιή εα ηαεμνζζηεί απυ ηδκ  δθεηηνμθμβζηή ιεθέηδ) ηαζ δ δθεηηνζηή 

εβηαηάζηαζδ εα ζοκμδεφεηαζ απυ επίζδιμ πζζημπμζδηζηυ εθέβπμο εζςηενζηχκ δθεηηνζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ. Ζ οπμπνέςζδ αοηή ακαθαιαάκεηαζ ιε Τπεφεοκδ Γήθςζδ ημο πνμζθένμκημξ υηζ 

δέπεηαζ ηδκ ςξ άκς δέζιεοζδ, δ μπμία ηαηαηίεεηαζ ιε ηα θμζπά ζημζπεία ζημκ θάηεθμ οπμθάηεθμ 

δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ - ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ. 
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6.2 ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ 

ε ηάεε μζηίζημ εα οπάνπμοκ επανηή θςηζζηζηά ζχιαηα led ηφπμο πάκεθ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

θςημηεπκζηή ιεθέηδ, ηα μπμία πνέπεζ κα έπμοκ επανηή ζηενευηδηα ηαζ δζαζηάζεζξ, χζηε κα ιδκ 

παναιμνθχκμκηαζ ιε απμηέθεζια ηδκ ηαηή πνμζανιμβή ημο θαιπηήνα ζηζξ θοπκζμθααέξ ημο. Σα 

θςηζζηζηά ζχιαηα εα είκαζ πςκεοημφ ή ειθακμφξ ηφπμο, μνμθήξ. 

Ζ αάζδ ηάεε θςηζζηζημφ ζχιαημξ εα έπεζ ιζα δθεηηνζηή επαθή βζα ηδκ βείςζή ημο, μπέξ ζηήνζλδξ ηαζ 

μπέξ βζα ηδκ είζμδμ ηςκ ηνμθμδμηζηχκ ηαθςδίςκ απυ επάκς. 

Δζδζηά βζα ημοξ πχνμοξ ηςκ WC εα ημπμεεηδεμφκ ζηεβακέξ ανιαημφνεξ ιε θαιπηήνα led ζζπφμξ 11W 

ημοθάπζζημκ, πνμζηαζίαξ IP65. 

6.3 ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΔ 

Οζ νεοιαημδυηεξ εα είκαζ 16 Α, 250 V ιε πθεονζηέξ επαθέξ βζα ηδκ βείςζδ, ηφπμο ΟΤΚΟ ιε ηαπάηζ βζα 

ηζξ αίεμοζεξ ηαζ απθμί ΟΤΚΟ βζα ημοξ πχνμοξ ηςκ αζεμοζχκ. 

Οζ ζηεβακμί νεοιαημδυηεξ εα είκαζ 16 Α , 250 V ιε πθαζηζηέξ επαθέξ βζα βείςζδ, ηφπμο ΟΤΚΟ, 

ζζπονμφ ηφπμο, ιε πνμζηαηεοηζηυ ηάθοιια, ηαηάθθδθμζ είηε βζα μναηή ή βζα πςκεοηή εβηαηάζηαζδ.  

ε ηάεε αίεμοζα εα ημπμεεηδεμφκ 3 νεοιαημδυηεξ (2 δελζά ηαζ ανζζηενά ημο πίκαηα ηαζ έκαξ ζηδκ 

απέκακηζ πθεονά). 

Σέθμξ εα ημπμεεηδεμφκ νεοιαημδυηεξ βζα ηα ηθζιαηζζηζηά ιδπακήιαηα. 

6.4 ΓΗΑΚΟΠΣΔ  

Οζ δζαηυπηεξ εα είκαζ πςκεοημφ ηφπμο ιε ημπθίςζδ (ΣΑΜΠΛΔΡ) ελαζνεηζηήξ ηαηαζηεοήξ 10 Α, 250 V. 

Οζ ζηεβακμί δζαηυπηεξ εα είκαζ 10 Α, 250 V πενζζηνμθζημί, ζζπονμφ ηφπμο, ηαηάθθδθμζ βζα ζηεβακή 

εβηαηάζηαζδ πςκεοηή. Οζ δζαηυπηεξ ηςκ αζεμοζχκ εα είκαζ ημιιζηαηέν εκχ ηςκ W.C. απθμί. 

6.5 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ 

Κάεε αίεμοζα ή W.C. εα δζαεέηεζ έκα δθεηηνζηυ πίκαηα επίημζπμ, ιεηαθθζηυ, ηαηαζηεοαζιέκμ απυ 

θαιανίκα ροπνήξ ελέθαζδξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ μνβάκςκ ημο πίκαηα ζε θμνείξ δζπθμφ Π, 

εκδεζηηζημφ ηφπμο STAB SIEMENS 8 GD3 ιε ιεηαθθζηή πυνηα ηαζ ιε πνμζηαζία ΗΡ 30 ηαηά DIN  

40050. 

Μεηαθθζηυ πθαίζζμ πμο ημπμεεηείηαζ ζημ ειπνυζεζμ ιένμξ ημο πίκαηα, πάκς ζημ μπμίμ ζηενεχκεηαζ δ 

πυνηα ημο πίκαηα, δ μπμία ηθεζδχκεζ ιε ιεηαθθζηή ηθεζδανζά.  

Ζ πυνηα εα είκαζ ιμκυθοθθδ. Πθάηα ζημ ειπνυζεζμ ιένμξ, πάκς ζηδκ μπμία εα ακμζπεμφκ μζ 

ηαηάθθδθεξ ηάεε θμνά ηνφπεξ βζα ηα υνβακα ημο πίκαηα. ηδκ πθάηα αοηή εα οπάνπμοκ πζκαηίδεξ απυ 

γεθαηίκδ ιε επζκζηεθςιέκμ πθαίζζμ βζα ηδκ ακαβναθή ηςκ ηοηθςιάηςκ (π.π. θςηζζιυξ Αίεμοζαξ). Ζ 

πθάηα αοηή εα πνμζανιυγεηαζ ζημ πθαίζζμ ιε ηέζζενζξ επζκζηεθςιέκεξ ακμλείδςηεξ αίδεξ, πμο εα 

ιπμνμφκ κα αβαίκμοκ πςνίξ κα οπάνπεζ ακάβηδ κα αβαίκεζ ηαζ δ πυνηα ημο πίκαηα. 

Σμ πάπμξ ηδξ θαιανίκαξ ημο ενιανίμο ημο πθαζζίμο ηαζ ηδξ πθάηαξ ηδξ πυνηαξ εα είκαζ ημοθάπζζημκ 

1,00 mm. 



13 

 

Οζ πίκαηεξ εα ααθμφκ ιε δφμ ζηνχζεζξ ακηζδζαανςηζηήξ ααθήξ ηαζ ιία ηεθζηή ζηνχζδ απυ αενκίηζ, ζε 

πνχια πμο εα ηαεμνζζεεί απυ ηδκ Δπίαθερδ. 

Ζ ηαηαζηεοή ηςκ πζκάηςκ εα είκαζ ηέημζα, χζηε ηα δζάθμνα υνβακα βζα δζαημπή, πεζνζζιυ, αζθάθζζδ, 

εκδείλεζξ η.η.θ. κα είκαζ πνμζζηά ιε εοημθία ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ηςκ ειπνυζεζςκ ηαθοιιάηςκ ηςκ 

πζκάηςκ, κα είκαζ ημπμεεηδιέκα ζε ηακμκζηέξ εέζεζξ ηαζ κα είκαζ δοκαηή δ άκεηδ αθαίνεζδ, δ επζζηεοή 

ηαζ δ επακαημπμεέηδζή ημοξ, πςνίξ κα επδνεάγμκηαζ ηα οπυθμζπα υνβακα πμο ανίζημκηαζ ημκηά. 

Οζ γοβμί ηςκ πζκάηςκ πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθμζ βζα ηδκ ζηενέςζδ αζθαθεζχκ ηαζ ιζηνμαοημιάηςκ βζα 

ηδκ πνμζαβςβή ηαζ απαβςβή ημο νεφιαημξ. Ζ επζηνεπυιεκδ έκηαζδ εα είκαζ ημοθάπζζημκ ίδζα ιε αοηή 

πμο επζηνέπεηαζ βζα ημκ δζαηυπηδ ημο πίκαηα. Όθμζ μζ γοβμί εα θένμοκ ηαζ ζοθθεηηήνζμ γοβυ απυ παθηυ 

βζα ηδ βείςζδ ηαζ γοβυ βζα ηζξ θάζεζξ ηαζ ημκ μοδέηενμ. 

Οζ πίκαηεξ εα ζοκανιμθμβδεμφκ ζημ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ ηαζ εα πανέπμοκ άκεζδ πχνμο βζα ηδκ 

ζφκδεζδ ηςκ ηοηθςιάηςκ.  

Γίκεηαζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ ηαθή ηαζ ζφιιεηνδ ειθάκζζδ ηςκ πζκάηςκ, βζ‟ αοηυ εα ηδνδεμφκ μζ ελήξ 

ανπέξ : 

Σα ζημζπεία πνμζαβςβήξ ηςκ πζκάηςκ εα ανίζημκηαζ ζημ ηάης ιένμξ ημο πίκαηα. 

Σα βεκζηά ζημζπεία ημο πίκαηα (δζαηυπηεξ, αζθάθεζεξ) εα ημπμεεηδεμφκ ζοιιεηνζηά ςξ πνμξ ημκ 

ηαηαηυνοθμ άλμκα ημο πίκαηα. 

Σα οπυθμζπα ζημζπεία εα είκαζ δζαηεηαβιέκα ζε ηακμκζηέξ μνζγυκηζεξ ζεζνέξ, ζοιιεηνζηά επίζδξ πνμξ 

ημκ ηαηαηυνοθμ άλμκα ημο πίκαηα. 

ημ επάκς ιένμξ ηςκ πζκάηςκ ηαζ ζε ζοκεπή μνζγυκηζα ζεζνά ή ζεζνέξ εα οπάνπμοκ ηθέιεκξ , ζηα 

μπμία εα έπμοκ μδδβδεεί μζ θάζεζξ, μζ μοδέηενμζ ηαζ μζ βεζχζεζξ ηάεε βναιιήξ, ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε, 

ηάεε βναιιή πμο εζζένπεηαζ ζημκ πίκαηα κα ζοκδέεηαζ ιε υθμοξ ημοξ αβςβμφξ ιυκμ ζημ ηθέιεκξ. Οζ 

ζεζνέξ ηςκ ηθέιεκξ εα ανίζημκηαζ ζε ηέημζα απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ, χζηε, ηάεε ζεζνά πμο είκαζ πζμ 

ηάης κα ανίζηεηαζ ζε ιεβαθφηενδ απυζηαζδ απυ ημ αάεμξ ημο πίκαηα απυ υ,ηζ δ πνμδβμφιεκδ ζεζνά. 

Οζ εζςηενζηέξ ζονιαηχζεζξ εα μδδβμφκηαζ πνμξ ημ ηθέιεκξ απυ πίζς έηζζ χζηε, δ επάκς επζθάκεζά 

ημοξ κα είκαζ εθεφεενδ βζα ηδκ εφημθδ ζφκδεζδ ηςκ ελςηενζηχκ ηαθςδίςκ.  

Οζ βναιιέξ πμο παναηηδνίγμκηαζ ζηα ζπέδζα ζακ εθεδνζηέξ εα είκαζ πθήνεζξ ηαζ ζοκεπείξ ιέπνζ ηα 

ηθέιεκξ. 

Ζ εζςηενζηή ζοκδεζιμθμβία ηςκ πζκάηςκ εα είκαζ άνζζηδ απυ ηεπκζηή ηαζ αζζεδηζηή άπμρδ, δδθαδή ηα 

ηαθχδζα εα αημθμοεμφκ μιαδζηά ή λεπςνζζηά εοεείεξ ηαζ ζφκημιεξ δζαδνμιέξ. ηα άηνα ημοξ εα είκαζ 

ηαθά πνμζανιμζιέκα ηαζ ζθζβιέκα ιε ηαηάθθδθεξ αίδεξ ηαζ πενζηυπθζα, δεκ εα πανμοζζάγμοκ 

αδζηαζμθυβδηεξ δζαζηαονχζεζξ ηαζ ζηα άηνα εα θένμοκ ανζειμφξ. Με ιεβάθδ επίζδξ πνμζμπή εα βίκεζ 

ηαζ δ πνυζδεζδ ηςκ ηαθςδίςκ ζε μιάδεξ, υπμο αοηυ είκαζ ακαβηαίμ. 

Οζ γοβμί εα είκαζ πάθηζκμζ ,επζηαζζζηενςιέκμζ, ζε ηοπμπμζδιέκεξ δζαημιέξ. 

Οζ δζαημιέξ ηςκ ηαθςδίςκ ηαζ ηςκ πάθηζκςκ ηειαπίςκ εζςηενζηήξ ζοκδεζιμθμβίαξ εα είκαζ επανηείξ 

ηαζ εα ζοιθςκμφκ ηαη' εθάπζζημκ πνμξ αοηέξ πμο ακαβνάθμκηαζ ζηα ζπέδζα βζα ηζξ ακηίζημζπεξ βναιιέξ 

άθζλδξ ηαζ ακαπχνδζδξ. Έκαξ απυ ημοξ πίκαηεξ εα είκαζ ηαζ μ ηεκηνζηυξ, μ μπμίμξ εα ζοκδεεεί ιε ημκ 
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ιεηνδηή ηδξ ΓΔΖ ηαζ εα δζακέιεζ ημ θμνηίμ ζημοξ οπμπίκαηεξ. Δπίζδξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ 

ακελάνηδημξ ηεκηνζηυξ πίκαηαξ. 

Ο εθάπζζημξ ελμπθζζιυξ ημο δθεηηνζημφ πίκαηα εα είκαζ : 

Γεκζηή αζθάθεζα 35 Α αζδςηδ 

Ραβμδζαηυπηδξ εκδεζηηζημφ ηφπμο hager 2X40 Α 

Ρεθέ δζαννμήξ εκδεζηηζημφ ηφπμο hager 30mA - 2X40 Α 

Αοηυιαηεξ αζθάθεζεξ WL εκδεζηηζημφ ηφπμο hager 1X16 Α βζα ηα ηφηθςια ηςκ νεοιαημδμηχκ 

Αοηυιαηεξ αζθάθεζεξ WL εκδεζηηζημφ ηφπμο hager 1X16 Α βζα ηάεε εενιακηζηυ ζχια δ ηθζιαηζζηζηυ 

Αοηυιαηεξ αζθάθεζεξ WL εκδεζηηζημφ ηφπμο hager 1X10 Α βζα ημ ηφηθςια θςηζζιμφ 

εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ. 

ηδκ ηζιή ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ ζφκδεζδ ημο ηαθςδίμο ημο βεκζημφ ιε ημ ιεηνδηή ηδξ ΓΔΖ ηαεχξ 

ηαζ υθεξ μζ απαναίηδηεξ ενβαζίεξ ηαζ οθζηά βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ πανμπήξ. Ζ ζφκδεζδ ημο ηεκηνζημφ 

πάθηζκμο αβςβμφ βείςζδξ ημο ηάεε πίκαηα ιε ημ ζφζηδια βείςζδξ εα βίκεζ ζε ημοηί ηάης απυ ημκ 

πίκαηα ιε ηδκ πανειαμθή ηαηάθθδθδξ δζιεηαθθζηήξ επαθήξ.   

6.6 ΚΑΛΧΓΗΧΔΗ 

Οζ δθεηηνζηέξ ηαθςδζχζεζξ εα είκαζ ΝΤΜ 3X1.5mm2  ηαζ 3X2.5mm2 βζα θςηζζηζηά ζχιαηα ηαζ 

νεοιαημδυηεξ ακηίζημζπα ηαζ εα ημπμεεηδεμφκ ζε πθαζηζηυ ηακάθζ ηφπμο Legrand ακάθμβδξ δζαημιήξ 

δζαζνμφιεκμο ηφπμο, εκχ ηα ημοηζά ηςκ δζαημπηχκ ηαζ δζαηθαδχζεςκ εα είκαζ πθαζηζηά ζηεβακά.  Οζ 

δθεηηνζηέξ βναιιέξ εα είκαζ επίημζπεξ. 

Ύζηενα απυ έβηνζζδ ηδξ επίαθερδξ, μζ βναιιέξ ζηδκ μνμθή ιπμνεί κα ιδκ είκαζ μναηέξ αθθά 

ημπμεεηδιέκεξ ιε εφηαιπημοξ ζςθήκεξ ηφπμο SIBI ακάιεζα ζημ πάκεθ μνμθήξ ηαζ ηδκ ηεναιμεζδή 

θαιανίκα. 

ηζξ δζεθεφζεζξ ηςκ δθεηηνζηχκ βναιιχκ απυ ηα ιεηαθθζηά ζημζπεία ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηα πάκεθ εα 

ημπμεεηδεμφκ εθαζηζημί δαηηφθζμζ βζα θυβμοξ αζθαθείαξ. 

Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ ακ πνμηφρμοκ αολδιέκα δθεηηνζηά θμνηία απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ εένιακζδξ ηυηε μ 

δθεηηνζηυξ πίκαηαξ ηαζ δ πανμπή ηάεε μζηίζημο εα πνμζανιμζημφκ ακηίζημζπα. 

 

7.  ΑΛΔΞΗΚΔΡΑΤΝΟ – ΓΔΗΧΖ 

ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ εβηαηάζηαζδ ημο αθελζηέναοκμο, ηςκ αβςβχκ ηαζ ηδξ βείςζδξ εα βίκεζ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ 

ΔΛΟΣ 1197 ηαεχξ ηαζ ηςκ άθθςκ Δθθδκζηχκ πνμηφπςκ πμο ζζπφμοκ (ΔΛΟΣ ΣΠ  1501-04-50-02-00, 

βζα ημοξ Αβςβμφξ  ηαευδμο  ζοζηδιάηςκ ακηζηεναοκζηήξ πνμζηαζίαξ: ΔΛΟΣ ΣΠ  1501-04-50-01-00, 

βζα ημ ζοθθεηηήνζμ ζφζηδια ακηζηεναοκζηήξ πνμζηαζίαξ). 

Γζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημοξ ηεναοκμφξ πνμαθέπεηαζ δ εςνάηζζδ ιε ηδ αμήεεζα βοικχκ αβςβχκ Φ 8 

mm απυ ηνάια αθμοιζκίμο (AlMgSi) ιεηά ηςκ ακηίζημζπςκ ζηδνζβιάηςκ ακά 50 εη., πμο δδιζμονβμφκ 

εςνάηζζδ ηφπμο ηθςαμφ ιε ημ μπμίμ εα ζοκδεεμφκ ηα ιεηαθθζηά ιένδ . 
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Ζ πνμζηαζία εα βίκεζ βζα ηάεε ιειμκςιέκδ αίεμοζα ή W.C. ή βζα ζοζημζπία μζηίζηςκ.  

7.1 ΑΓΧΓΟΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ημ δχια (ζηέβδ) ηςκ ηηζνίςκ εα εβηαηαζηαεεί δίηηομ απυ βοικυ αβςβυ Φ 8 mm απυ ηνάια 

αθμοιζκίμο (AlMgSi) ή παθφαδζκμ εενιά επζρεοδανβονςιέκμ αβςβυ Φ 8 mm.  

Ο αβςβυξ εα ζοβηναηείηαζ ιε ακάθμβμο οθζημφ ζηδνίβιαηα ακά 50 εη., πενίπμο ιε ηδκ ακάθμβδ 

ζηεβακμπμίδζή ημοξ. 

Σοπυκ οπενορςιέκεξ ηαηαζηεοέξ εα πνμζηαηεφμκηαζ ζδζαίηενα ιε αηίδεξ. 

Σε πεπίπηωζη πος ηοποθεηούνηαι αίθοςζερ – wc ζε ζειπά (ζςζηοισία οικίζκων), θα έσοςν  

ζςνέσεια μεηαξύ ηοςρ οι αγωγοί πποζηαζίαρ. 

7.2 ΑΓΧΓΟΗ ΚΑΘΟΓΟΤ 

Γζα ιειμκςιέκδ Αίεμοζα – WC.  

Σμ δίηηομ πνμζηαζίαξ εκχκεηαζ ζε δφμ δζαιεηνζηέξ εέζεζξ, ιε αβςβμφξ ηαευδμο απυ ηνάια αθμοιζκίμο 

(AlMgSi) ή παθφαδζκμ εενιά επζρεοδανβονςιέκμ απυ βοικυ αβςβυ Φ 10 mm, υπμο ηάεε αβςβυξ 

ηαευδμο ιεηά ηςκ ακηζζημίπςκ ζηδνζβιάηςκ ακά 50 εη ηαηαθήβεζ ζε έκα εζδζηυ θνεάηζμ αθελζηεναφκμο 

ιε δφμ πάθηζκα δθεηηνυδζα βεζχζεςξ ακά θνεάηζμ.  

Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ ηάεε ιειμκςιέκδ Αίεμοζα – WC εα θένμοκ δφμ εζδζηά θνεάηζα αθελζηέναοκμο ιε δφμ 

πάθηζκα δθεηηνυδζα βεζχζεςξ ακά θνεάηζμ. 

Κάεε αβςβυξ ηαευδμο πνζκ απυ ηδκ είζμδυ ημο ζημ έδαθμξ ηαζ ιέπνζ φρμοξ 2 m εα πενζαθδεεί ιε 

βαθαακζζιέκμ ζςθήκα Φ 1 1/4'‟ . Ο ζςθήκαξ αοηυξ πνέπεζ κα ακμζπεεί ζηδκ βεκέηεζνά ημο ιε πνζυκζζια 

βζα ηδ δδιζμονβία δζαηέκμο αένα πνμξ απμθοβή παναζζηζημφ πμοπζκζζιμφ ηδξ βναιιήξ ηαευδμο.  

7.3 ΓΗΚΣΤΟ ΓΔΗΧΖ  

Ο ηάεε αβςβυξ βείςζδξ εα ηαηαθήβεζ ζε εζδζηά θνεάηζα αθελζηέναοκμο, δδθαδή βζα ιειμκςιέκδ 

Αίεμοζα - WC δφμ ημοθάπζζημκ θνεάηζα ακά αίεμοζα ή W.C. ιε δφμ πάθηζκα δθεηηνυδζα βεζχζεςξ ακά 

θνεάηζμ.  

Ο πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ, ιε εζδζηυ βεζςζυιεηνμ κα εθέβλεζ ηδκ ακηίζηαζδ πμο δελ πξΫπεη λα εέλαη 

κεγαιύηεξε από 1 Χ. Με ηδκ παναθααή μ πνμιδεεοηήξ εα αεααζχζεζ εββνάθςξ υηζ δ ακηίζηαζδ δεκ 

είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 1 Χ. 

ε πενίπηςζδ υπμο δεκ επζηεοπεεί δ παναπάκς ηζιή, μ ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα εβηαηαζηήζεζ 

πνυζεεηεξ αεθηζχζεζξ.  

Επιζημαίνεηαι όηι ζε πεπίπηωζη πος ηοποθεηούνηαι αίθοςζερ –wc ζε ζειπά (ζςζηοισία 

οικίζκων), ο απιθμόρ ηων θπεαηίων με ηα ανηίζηοισα διπλά σάλκινα ηλεκηπόδια γείωζηρ ανά 

θπεάηιο, θα είναι ηοςλάσιζηον  όζορ ο απιθμόρ ηων αιθοςζών ή W.C. ζςν ένα.  

ηα ζεκεέα ζύλδεζεο ηνπ αγσγνύ θαζόδνπ κε ηα δύν ειεθηξόδηα ραιθνύ αιεμηθεξαύλνπ ζα 

ηνπνζεηεζεέ δηκεηαιιηθό Ϋιαζκα γηα ηελ απνθπγά ειεθηξόιπζεο.   
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8. ΘΔΡΜΑΝΖ –ΦΤΞΖ 

Ζ εένιακζδ ηςκ αζεμοζχκ δζδαζηαθίαξ εα βίκεζ ιε ιμκάδεξ Θένιακζδξ (εενιμπμιπμί – convectors) 

ηςκ 2000 W ηαηάθθδθα ζηενεςιέκεξ χζηε κα απμθεφβεηαζ δ ηθμπή ημοξ. 

Οζ  εενιμπμιπμί - convectors εα ζοκενβάγμκηαζ ιε εενιμζηάηδ πχνμο ηαζ πνμκμδζαηυπηδ.  

Ο ανζειυξ (ηςκ εενιμπμιπχκ - convectors ηςκ 2.000W έηαζημξ) βζα ηζξ αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ εα 

πνμηφρεζ απυ ηδκ ιεθέηδ ηδξ εένιακζδξ βζα γχκδ Γ.  

Κάεε μζηίζημξ  εα θένεζ επίζδξ inverter ηθζιαηζζηζηυ ηφπμο split εένιακζδξ - ρφλδξ, εκενβεζαηήξ ηθάζδξ 

Α+ ημοθάπζζημκ, ροηηζηήξ ηαζ εενιζηήξ απυδμζδξ ζφιθςκα ιε ημκ ΚΔΝΑΚ, ιε παιδθή ζηάειδ 

ερεηηθάο ηζρύνο ηδξ εζςηενζηήξ ιμκάδαξ (ζφιθςκα ιε ηδκ Οδδβία eco design 2012/206/EE). Σμ 

εφνμξ θεζημονβίαξ ημο ζηδκ ελςηενζηή εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ εα ηοιαίκεηαζ απυ 0 έςξ 48 °C ζηδκ 

ρφλδ (+/- 10%) ηαζ ακηίζημζπα -15 έςξ 24 °C ζηδ εένιακζδ (+/- 10%). Σα ηθζιαηζζηζηά εα δζαεέημοκ 

ροηηζηυ οβνυ μζημθμβζηυ ηφπμο. 

Ζ εβηαηάζηαζδ – ζοκδεζιμθμβία ηςκ ηθζιαηζζηζηχκ ιδπακδιάηςκ εα πνέπεζ κα βίκεζ απυ 

δζπθςιαημφπμ ηεπκζηυ (αδεζμφπμ ροηηζηυ) ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή, ιε ηνυπμ πμο 

κα επζηοβπάκεηαζ δ ιέβζζηδ απυδμζδ ημοξ. Ζ οπμπνέςζδ αοηή ακαθαιαάκεηαζ ιε Τπεφεοκδ Γήθςζδ 

ημο πνμζθένμκημξ υηζ δέπεηαζ ηδκ ςξ άκς δέζιεοζδ, δ μπμία ηαηαηίεεηαζ ιε ηα θμζπά ζημζπεία ζημκ 

θάηεθμ οπμθάηεθμ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ - ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ. 

Ζ  Ηδζαίηενδ πνμζμπή πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ απμζηνάββζζδ ημο ζοιποηκχιαημξ ημ μπμίμ εα πνέπεζ κα 

απμιαηνφκεηαζ εφημθα ιέζς ημο εφηαιπημο ζςθήκα ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ ηήνδζδ ηςκ απαζημφιεκςκ 

απμζηάζεςκ πνμηεζιέκμο κα ιδκ πανειπμδίγεηαζ δ είζμδμξ ηαζ δ έλμδμξ ημο αένα. Οζ ροηηζηέξ 

ζςθδκχζεζξ εα είκαζ απυ παθημζςθήκεξ ηαηάθθδθδξ δζαημιήξ ακάθμβα ιε ηδκ απυδμζδ ημο 

ηθζιαηζζηζημφ ιδπακήιαημξ. 

Οζ ενβαζίεξ δθεηηνζηήξ ηαθςδίςζδξ ηαζ δ ζοκδεζιμθμβία πνέπεζ κα εηηεθεζημφκ ζφιθςκα ιε ημοξ 

ζζπφμκηεξ ηακμκζζιμφξ. Δπζπθέμκ πνέπεζ κα δμεεί ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδ βείςζδ ηδξ ζοζηεοήξ. 

Κάεε ηθζιαηζζηζηυ εα δζαεέηεζ δζηυ ημο αζφνιαημ ηδθεπεζνζζηήνζμ. Ζ ελςηενζηή ιμκάδα εα ημπμεεηδεεί 

ζε ηαηάθθδθδ αάζδ (επίημζπδ ή επζδαπέδζα ακάθμβα ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ) απυ βαθαακζγέ θαιανίκα ιε 

δθεηηνμζηαηζηή ααθή. Σα οπυ πνμιήεεζα ηθζιαηζζηζηά εα πνέπεζ κα θένμοκ πζζημπμίδζδ ηαζ ζήιακζδ 

CE ηαζ εα ζοκμδεφμκηαζ απυ εβπεζνίδζμ θεζημονβίαξ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα. 

Ζ εββφδζδ ημο ηαηαζηεοαζηή ηυζμ βζα ηζξ ιμκάδεξ Θένιακζδξ (εενιμπμιπμί – convectors) υζμ βζα βζα 

ηα ηθζιαηζζηζηά  εα είκαζ ημοθάπζζημκ βζα δφμ (2) έηδ. 
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9. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 

ΓΔΝΗΚΑ 

Δθήθεδζακ οπ‟ υρδ μ Κακμκζζιυξ Πονμπνμζηαζίαξ Κηζνίςκ Π.Γ. 41/2018, δ οπ‟ ανζε. 15/2014 

Πονμζαεζηζηή Γζάηαλδ ηαζ μζ ζπεηζημί ηακμκζζιμί ημο ΔΛΟΣ. Σα ηεθζηά δεδμιέκα βζα ηδκ Παεδηζηή ηαζ 

ηδκ Δκενβδηζηή Πονμπνμζηαζία εα ηαεμνζζημφκ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ιεθέηεξ ημο ακαδυπμο.  

9.1 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ 

φιθςκα ιε ημ άνενμ 4.6.3 βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, ημο Π.Γ. 41/2018 απαζηείηαζ αοηυιαημ ζφζηδια 

πονακίπκεοζδξ.  Ζ ιεθέηδ, ζπεδίαζδ ηαζ εβηαηάζηαζδ ηςκ αοηυιαηςκ ζοζηδιάηςκ πονακίπκεοζδξ 

ηαεμνίγεηαζ απυ ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ EN 54: «οζηήιαηα πονακίπκεοζδξ ηαζ ζοκαβενιμφ», υπςξ ηάεε 

θμνά ζζπφεζ. 

9.2 ΜΟΝΗΜΟ ΤΓΡΟΓΟΣΗΚΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ –ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΣΑΒΔΖ 

φιθςκα ιε ημ άνενμ 4.6.4 βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, ημο Π.Γ. 41/2018, δεκ απαζηείηαζ ιυκζιμ οδνμδμηζηυ 

πονμζαεζηζηυ δίηηομ ηαζ αοηυιαημ ζφζηδια πονυζαεζδξ αθθά απθυ οδνμδμηζηυ πονμζαεζηζηυ δίηηομ 

(πονμζαεζηζηυ ενιάνζμ). Σμ απθυ οδνμδμηζηυ πονμζαεζηζηυ δίηηομ (πονμζαεζηζηυ ενιάνζμ) κα πθδνμί 

ηζξ ελήξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηδξ οπ‟ ανζε. 15/12014 Πονμζαεζηζηήξ Γζάηαλδξ: α) Δίκαζ ιεηαθθζηήξ 

ηαηαζηεοήξ, ενοενμφ πνχιαημξ ιε ηαηάθθδθδ ζήιακζδ. α) Γζαεέηεζ εθαζηζηυ ζςθήκα δζαημιήξ Φ15 – 

Φ19 mm (πζθζμζηά), ιε αηνμθφζζμ ιήημοξ 20 ιέηνςκ. β) Σμπμεεηείηαζ ζε φρμξ 1,00 – 1,50 ιέηνα απυ 

ημ δάπεδμ. 

9.3 ΦΟΡΖΣΑ ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ 

φιθςκα ιε ημ άνενμ 4.6.1 βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, ημο Π.Γ. 41/2018. 

Θα ημπμεεηδεεί ημοθάπζζημκ έκαξ πονμζαεζηήναξ PA6 λδνάξ ηυκεςξ ζε ηάεε αίεμοζα, ημκηά ζηδκ 

έλμδμ. Οζ θμνδημί πονμζαεζηήνεξ κα ζηακμπμζμφκ ηζξ απαζηήζεζξ ημο ΔΛΟΣ EN 3−7: «Φμνδημί 

πονμζαεζηήνεξ – Μένμξ 7: Υαναηηδνζζηζηά, απαζηήζεζξ απυδμζδξ ηαζ ιέεμδμζ δμηζιήξ», υπςξ ηάεε 

θμνά ζζπφεζ ηαζ ηδξ Κ.Τ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΔΚ Β΄ 52): «Πνμτπμεέζεζξ δζάεεζδξ ζηδκ αβμνά 

πονμζαεζηήνςκ, δζαδζηαζίεξ ζοκηήνδζδξ, επακεθέβπμο ηαζ ακαβυιςζδξ», υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ 

ζοιπθδνχεδηε ιε ηδκ Κ.Τ.Α. 17230/671/ 1.9.2005 (ΦΔΚ Β΄ 1218), ζφιθςκα ιε ηδκ οπ‟ ανζε. 15/2014 

Πονμζαεζηζηή Γζάηαλδ. 

9.4 ΦΧΣΗΜΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Ο θςηζζιυξ αζθαθείαξ ζπεδζάγεηαζ ηαζ εβηαείζηαηαζ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ 1838: 

«Δθανιμβέξ Φςηζζιμφ - Φςηζζηζηά Αζθαθείαξ», υπςξ ηάεε θμνά ζζπφεζ. Δπζαάθθεηαζ δ εβηαηάζηαζδ 

θςηζζιμφ αζθαθείαξ ηςκ μδεφζεςκ δζαθοβήξ ηαζ ηςκ ελυδςκ ηζκδφκμο. Σα θςηζζηζηά αζθαθείαξ 

πνέπεζ κα πανέπμοκ ημ 50% ηδξ θςηεζκυηδηαξ ιέζα ζε 5sec ηαζ ηδκ πθήνδ θςηεζκυηδηα ιέζα ζε 60sec, 

ζφιθςκα ιε ημ ΔΛΟΣ ΔΝ 1838. Σα θςηζζηζηά αζθαθείαξ ηαζ ηα θςηζζηζηά ζήιακζδξ ηαηεφεοκζδξ 

πνέπεζ κα δζαηδνμφκ ημκ πνμαθεπυιεκμ θςηζζιυ βζα 1 ημοθάπζζημκ χνα (hr), ζε πενίπηςζδ δζαημπήξ 

ημο ηακμκζημφ θςηζζιμφ. ηζξ μδεφζεζξ δζαθοβήξ πθάημοξ ιέπνζ 2ι., δ θςηεζκυηδηα ημο δαπέδμο ηαηά 
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ιήημξ ημο ηεκηνζημφ άλμκα ηδξ υδεοζδξ δζαθοβήξ δεκ εα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 1lx ηαζ βζα ηδκ 

πανάπθεονδ ηδξ υδεοζδξ δζαθοβήξ γχκδ, πθάημοξ ημοθάπζζημκ ημ ήιζζο ημο πθάημοξ ηδξ υδεοζδξ ζδξ 

δζαθοβήξ, δ θςηεζκυηδηα ημο δαπέδμο δεκ εα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 0,5lx, ζφιθςκα ιε ημ ΔΛΟΣ ΔΝ 

1838, ιε ηδκ επζθφθαλδ ηοπυκ αοζηδνυηενςκ απαζηήζεςκ ηαεμνζγυιεκςκ ζηζξ εζδζηέξ ακά πνήζδ 

ηηζνίςκ δζαηάλεζξ ημο ηεθαθαίμο Β ημο πανυκημξ ηακμκζζιμφ. Σα θςηζζηζηά αζθαθείαξ ηαζ ηα θςηζζηζηά 

ζήιακζδξ ηαηεφεοκζδξ εβηαείζηακηαζ οπμπνεςηζηά, ακελανηήηςξ φπανλδξ εθεδνζηήξ πδβήξ εκένβεζαξ. 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΒΑΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΗΘΟΤΧΝ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 
 

Οζ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ ημο ααζζημφ ελμπθζζιμφ ηςκ αζεμοζχκ δζδαζηαθίαξ  είκαζ ζφιθςκεξ ιε ηζξ 

πνυηοπεξ πνμδζαβναθέξ ηςκ Κηζνζαηχκ Τπμδμιχκ. 

 

ΚΑΘΗΜΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ 

 

                                               ΚΧΓΗΚΟ CPV: 39113300-0 

 
 

 

 
 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

Σα ηαείζιαηα ιε πθάηδ εα είκαζ δζαζηάζεςκ 300/300mm ηαζ 300mm φρμξ έδναξ. Σμ φρμξ ηδξ 

πθάηδξ εα είκαζ 550mm (αθ. επζζοκαπηυιεκα ζπέδζα). 

Όθεξ μζ λφθζκεξ θοζζηέξ ή ηεπκδηέξ επζθάκεζεξ, άιεζα ή έιιεζα μναηέξ, εα είκαζ απυθοηα θείεξ ζηδκ 

αθή ηςκ κδπίςκ ηαζ αενκζηςιέκεξ ακάθμβα ιε αενκίηζα κενμφ, ηα μπμία κα ιδκ πενζέπμοκ ημλζηέξ 

εκχζεζξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ ηεπκζηήξ. 

Όθεξ μζ λοθμζοκδέζεζξ εα είκαζ ιε ιυνζα ηαζ ιμνζανυηνοπεξ ή ιε ηαηάθθδθεξ ζε δζάιεηνμ ηαζ 

ανζειυ ηααίθζεξ ή ιε βηζκζζζέξ ηαζ βηζκζζυπδπεξ, ακάθμβα ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ηςκ θεπημιενεζχκ ηδξ, ιε 

ηυθθεξ ροπνμπθάζηζηέξ Α΄ πμζυηδηαξ. 

Ζ ηυθθα πνέπεζ κα ηαθφπηεζ μθυηθδνεξ ηζξ πνμξ ζοβηυθθδζδ εθαπηυιεκεξ επζθάκεζεξ. 

Όπμο πνμαθέπμκηαζ θνεγάηεξ αίδεξ, δ θνέγα ζηδκ ακηίζημζπδ επζθάκεζα, εα έπεζ ηδκ ίδζα δζάιεηνμ 

ιε εηείκδ ημο ηεθαθζμφ ηδξ αίδαξ, ηαεχξ ηαζ ημ ηαηάθθδθμ αάεμξ, χζηε δ ηεθζηή επζθάκεζα ημο 

ηεθεοηαίμο κα είκαζ ζοκεπίπεδδ - πνυζςπμ - ιε ηδκ βφνς επζθάκεζα. 

 

2. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Απμηεθείηαζ απυ έκα λφθζκμ ζηεθεηυ απυ θμονκζζηή μλζά Α΄ πμζυηδηαξ, πςνίξ νυγμοξ ηαζ νςβιέξ ιε 

ιζηνή λφθζκδ πθάηδ ηαζ ηδκ επζθάκεζα έδναζδξ (έδνα) απυ ζκμζακίδα ιέζδξ ποηκυηδηαξ (MDF) 

πάπμοξ 12mm, επεκδεδοιέκδ ιε HPL πάπμοξ πενίπμο 1mm πνχιαημξ θεοημφ. 

Μεηά ημ ηυθθδια ημο HPL ημ πενίβναιια ηδξ έδναξ ηαείζιαημξ ιμνθχκεηαζ π.π. ζηδ «ζαμφνα»,  
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ιε ηαιποθςιέκεξ αηιέξ - αηηίκαξ ηαιποθυηδηαξ R1=5mm ηαζ ζηνμββοθειέκεξ βςκίεξ - αηηίκαξ 

ηαιποθυηδηαξ R2=20mm. 

 

Ξύιηλνο ζθειεηόο θαη πιΪηε 

Απμηεθείηαζ απυ δφμ γεοβάνζα πμδζχκ - ημ ειπνυξ ηαζ ημ πίζς δζαημιήξ 35/35mm. Σμ πίζς 

γεοβάνζ έπεζ φρμξ 550mm - υζμ ημ φρμξ ημο ηναπεγμενακίμο - εκχ ημ ειπνυξ (ιαγί ιε ηδκ έδνα) 

έπεζ φρμξ 300mm. Σα δφμ γεοβάνζα πμδζχκ, ζοκδέμκηαζ ιε ηέζζενα (4) πάκς ηνέζα ηαζ άθθα ηυζα 

ηάης. Ζ ζφκδεζδ ηνέζςκ ηαζ πμδζχκ είκαζ ιε ιυνζα ηαζ ιμνζανυηνοπεξ. Κζ εδχ υθεξ μζ πνμζζηέξ 

ζηδκ αθή αηιέξ είκαζ ζηνμββοθειέκεξ. ηα ζυημνα ηδξ αάζδξ ηςκ πμδζχκ εα ημπμεεηδεμφκ 

πςκεοηά πθαζηζηά πέθιαηα ημο ειπμνίμο ημθθδηά ζθδκςηά. 

ηζξ ηέζζενζξ βςκζέξ πμο ζπδιαηίγμοκ ηα πάκς ηνέζα ιε ηα πυδζα ημπμεεημφκηαζ λφθζκμζ ηνζβςκζημί 

ηάημζ ηανθςημί ηαζ ημθθδημί, απυ θμονκζζηή μλζά. 

Ζ πθάηδ απμηεθείηαζ απυ ζκμζακίδα πάπμοξ 12mm ιε επέκδοζδ HPL. Ζ ζφκδεζδ ηδξ πθάηδξ ιε ημ 

γεοβάνζ ηςκ πίζς πμδζχκ, βίκεηαζ ιμνζανζζηή, αθθά ιε ιζηνή ηθίζδ ςξ πνμξ ηδκ ηαηαηυνοθμ. 

Σα μναηά ζυημνα ηδξ πθάηδξ δζαιμνθχκμκηαζ ιε ηαιποθυηδηα ζηδ «ζαμφνα». 

 

Έδξα 

Ζ έδνα ηάεεηαζ ημθθδηή, πάκς ζημ πθαίζζμ πμο δδιζμονβμφκ ηα πάκς ηνέζα ιε δφμ γεοβάνζα ηςκ 

πμδζχκ ηαζ αβηονχκεηαζ ιε ηέζζενζξ (4) ζοκμθζηά λφθζκεξ ηααίθζεξ δζαιέηνμο 12mm, ηαζ ηυθθα ηαηά 

ιήημξ ηςκ ηνέζςκ. 

Δπζπθέμκ εα πνδζζιμπμζδεμφκ ηνεζξ (3) βςκίεξ ιε κεφνςζδ πμο εα ζηενεςεμφκ ιε θνεγάηεξ αίδεξ 

ζηδκ πζκαηίδα ηαζ ζημ ιέζα ιένμξ ηςκ ηνααενζχκ ημο ζηεθεημφ. 

 

3.ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

Σμ πνχια βζα ηζξ επζθάκεζεξ HPL βζα ηδκ έδνα ηαζ πθάηδ ημο ηαείζιαημξ εα είκαζ θεοηυ. 

Οζ ηεθζηέξ επζθάκεζεξ (ηαζ υπζ ιυκμ μζ άιεζα μναηέξ) υθςκ ηςκ λφθζκςκ ή ζοκεεηζηχκ λφθζκςκ 

επζθακεζχκ, εα είκαζ απυθοηα θείεξ ηαζ εα ααθμφκ ζημ θοζζηυ πνχια ημο λφθμο (ιε πζζηυθζ ααθήξ 

ή άθθμ ιέζμκ επάθεζρδξ) ςξ αημθμφεςξ: 

α) Με δφμ (2) επζζηνχζεζξ βειζζηζημφ οπμζηνχιαημξ κενμφ αηνοθζηυ εκυξ (1) ζοζηαηζημφ, 

δζαθακέξ. 

α) Με δφμ (2) επζζηνχζεζξ αενκίηζ θζκζνίζιαημξ κενμφ αηνοθζηυ εκυξ (1) ζοζηαηζημφ, δζαθακέξ. 

Οζ ηεθζηέξ επζθάκεζεξ εα είκαζ ζαηζκέ ηαζ υπζ βοαθζζηενέξ. 

Μεηαλφ ηάεε επίζηνςζδξ βειζζηζημφ οπμζηνχιαημξ κενμφ αηνοθζηυ ηαζ αενκζηζμφ θζκζνίζιαημξ 

κενμφ αηνοθζηυ, εα ιεζμθααεί εθαθνυ ηνίρζιμ ηδξ επζθάκεζαξ ιε ημ ηαηάθθδθμ οθζηυ π.π. 

κημοηυπανημ ή θεπηυ αηζαθυιαθθμ, χζηε κα απμθεοπεμφκ ηοπυκ «ιπζιπίηζα» ζηζξ ηεθζηέξ ζαηζκέ 
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επζθάκεζεξ ή «ηνειάζιαηα», ηα μπμία δεκ εα είκαζ απμδεηηά. 

Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ μζ ααθέξ αοηέξ εα βίκμοκ ιεηά απυ επζιεθή θείακζδ ηςκ επζθακεζχκ ηαζ αηιχκ 

ηαζ υηζ δ επζηάθορδ ηςκ επζθακεζχκ ιε ηα οθζηά ααθήξ εα είκαζ μιμζυιμνθδ. 

Όθα ηα οθζηά ααθήξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ιδκ πενζέπμοκ ημλζηέξ εκχζεζξ. 

ΔηδηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Βαθάο 

Ακημπή ζημ κενυ χζηε κα ιδκ πανμοζζάγεζ θοζαθίδεξ, δζμβηχζεζξ, βαθαηηχζεζξ ηαζ άθθα 

εθαηηχιαηα ακ ιεηά απυ 15 διένεξ απυ ηδκ ααθή έκα λφθζκμ ημιιάηζ παναιείκεζ ζε απμζηαβιέκμ 

κενυ ζε 100μC βζα επηά (7) χνεξ. 

Ηηακμπμζδηζηή ακημπή ζε δζαθοηζηά. 

 

4. ΤΚΔΤΑΗΑ 

 Σα ηαείζιαηα εα ηοθζπεμφκ ακά δφμ (2) ηειάπζα. Δζςηενζηά εα ημπμεεηδεεί θεθζγυθ, πάπμοξ 2cm, 

ημ μπμίμ εα πνμζηαηεφεζ υθεξ ηζξ πθεονέξ ηςκ ζημζπείςκ.Οζ αηιέξ ημο ζεη εα πνμζηαηεφμκηαζ ιε 

αθνχδεζξ βςκίεξ ζοζηεοαζίαξ (foam πμθοαζεοθεκίμο-εφηαιπημ οθζηυ), ηφπμο "L", 50mmx50mm 

επί ημ ιήημξ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ. 

Σμ ηάεε ζεη (2 ηαείζιαηα) εα πενζηοθίβεηαζ ιε πθαζηζηυ βημθνέ (αενμπθάζη), εα δέκεηαζ ιε 

πθαζηζηέξ ηαζκίεξ ηαζ εα ημπμεεηείηαζ ζε πανημηζαχηζμ ζζπονήξ ακημπήξ, αάνμοξ 430 gr/m2 ηαη‟ 

εθάπζζημκ, ιε δζπθή εκίζποζδ ζηζξ βςκίεξ. 

 Γζα ηδκ εφημθδ ιεηαθμνά ημοξ, ηα ζεη εα ημπμεεημφκηαζ, ζε ανζειυ ακαθυβςξ ημο ιεβέεμοξ ηαζ 

ημο αάνμοξ ημοξ, ζε λφθζκεξ παθέηεξ, εα ηοθίβμκηαζ ιε ζεθμθάκ (ή πθαζηζηυ βημθνέ) ηαζ εα 

δέκμκηαζ ιε πθαζηζηυ ηζένηζ. 

     ΥΔΓΗΟ: 
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ΘΡΑΝΗΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ 

                                         ΚΧΓΗΚΟ CPV: 39113300-0 

 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

Σμ ενακίμ Νδπζαβςβείμο εα είκαζ δζαζηάζεςκ 1200/700mm ηαζ 550mm φρμξ. (αθ. επζζοκαπηυιεκα 

ζπέδζα). 

Όθεξ μζ λφθζκεξ θοζζηέξ ή ηεπκδηέξ επζθάκεζεξ, άιεζα ή έιιεζα μναηέξ, εα είκαζ απυθοηα θείεξ ζηδκ 

αθή ηςκ κδπίςκ ηαζ αενκζηςιέκεξ ακάθμβα ιε αενκίηζα κενμφ, ηα μπμία κα ιδκ πενζέπμοκ ημλζηέξ 

εκχζεζξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ ηεπκζηήξ. 

Όθεξ μζ λοθμζοκδέζεζξ εα είκαζ ιε ιυνζα ηαζ ιμνζανυηνοπεξ ή ιε ηαηάθθδθεξ ζε δζάιεηνμ ηαζ 

ανζειυ ηααίθζεξ ή ιε βηζκζζζέξ ηαζ βηζκζζυπδπεξ, ακάθμβα ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ηςκ θεπημιενεζχκ ηδξ, ιε 

ηυθθεξ ροπνμπθάζηζηέξ Α΄ πμζυηδηαξ. 

Ζ ηυθθα πνέπεζ κα ηαθφπηεζ μθυηθδνεξ ηζξ πνμξ ζοβηυθθδζδ εθαπηυιεκεξ επζθάκεζεξ. 

Όπμο πνμαθέπμκηαζ θνεγάηεξ αίδεξ, δ θνέγα ζηδκ ακηίζημζπδ επζθάκεζα, εα έπεζ ηδκ ίδζα δζάιεηνμ 

ιε εηείκδ ημο ηεθαθζμφ ηδξ αίδαξ, ηαεχξ ηαζ ημ ηαηάθθδθμ αάεμξ, χζηε δ ηεθζηή επζθάκεζα ημο 

ηεθεοηαίμο κα είκαζ ζοκεπίπεδδ - πνυζςπμ - ιε ηδκ βφνς επζθάκεζα. 

 

2. Σ Δ Υ Ν Η Κ Α Υ Α Ρ Α Κ Σ Ζ Ρ Η  Σ Η Κ Α 

 ΣΡΑΠΔΕΟΘΡΑΝΗΟ 

Απμηεθείηαζ απυ ηδκ λφθζκδ αάζδ ημο ηαζ ηδκ πζκαηίδα ενβαζίαξ (ηαπάηζ) πμο ζοκδέεηαζ ιυκζια 

πάκς ζε αοηήκ. 

Ξύιηλε βΪζε 

Πνμαθέπεηαζ απυ λοθεία θμονκζζηήξ μλζάξ Α΄ πμζυηδηαξ πςνίξ νυγμοξ ηαζ νςβιέξ. 

Απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα «πυδζα» δζαημιήξ 45/45mm πμο ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε πάκς ηνέζα 

δζαζηάζεςκ 55/30mm. 

Σμ άκς άηνμ (ζυημνμ) ηςκ πμδζχκ δζαιμνθχκεηαζ ζε ηφθζκδνμ (πενίπμο) δζαιέηνμο 20mm ηαζ 
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φρμοξ 10mm, χζηε κα εβηαείζεζ ζε ακηίζημζπδ ηοθθή ηνφπα ζηδκ ηάης επζθάκεζα ημο ηαπαηζμφ. 

ηα ημζπχιαηα ημο ηοθίκδνμο (πείνμξ) βίκμκηαζ ιία - δφμ παναηζέξ βζα ημ λεεφιαζια ηδξ ηυθθαξ.  

Σμ αάεμξ ηδξ ηνφπαξ είκαζ θοζζηά έκα έςξ δφμ mm ιεβαθφηενμ απυ ημ φρμξ ημο. 

ηα ζυημνα ηδξ αάζδξ ηςκ «πμδζχκ» πνμαθέπμκηαζ εζδζηά πςκεοηά πθαζηζηά πέθιαηα ημο 

ειπμνίμο ηαζ ημθθδηά, χζηε κα ιεηαηζκείηαζ αευνοαα ημ ηναπέγζ ζημ δάπεδμ. 

 

Σα ηένιαηα (ζυημνα) ηςκ ηνέζςκ ηαηαθήβμοκ ζε ιυνζα πμο ιπαίκμοκ ζθδκςηά ημθθδηά ζε 

ακηίζημζπεξ ιμνζανυηνοπεξ ηςκ ηεζζάνςκ πμδζχκ, εκχ ηαηά ιήημξ δδιζμονβείηαζ παημφνα, δελζά - 

ανζζηενά ηδξ πθεονάξ ηςκ 65mm (παηαδμφνα) ηαζ πνμηφπηεζ «κεφνμ» φρμοξ ηαζ πθάημοξ 10mm 

ζε μθυηθδνμ ημ ιήημξ ημο ηνέζμο. 

Ακά δφμ ηα «πυδζα» ζηζξ ιζηνέξ πθεονέξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ηάης ηνέζα, δζαζηάζεςκ  

υιςξ 30/55mm ηαζ αοηά ηα ηνέζα ηαηαθήβμοκ ζε ιυνζα πμο ιπαίκμοκ ζε ιμνζανυηνοπεξ ηςκ 

πμδζχκ. 

Μεηαλφ ημοξ ηχνα ηα ηάης δφμ ιζηνά ηνέζα, ζοκδέμκηαζ ιε έκα γεοβάνζ ιαηνζά ηνέζα (45/22,5mm) 

πμο ηα άηνα ημοξ ηαηαθήβμοκ ζε ιυνζα πμο ιπαίκμοκ ζε ιμνζανυηνοπεξ ηςκ παναπάκς ιζηνχκ 

ηνέζςκ. 

Γζα εκίζποζδ ηδξ αηαιρίαξ ημο γεοβανζμφ αοηχκ ηςκ ηνέζςκ ηα ζοκδέμοιε ιεηαλφ ημοξ ιε πέκηε 

(5) ζοκμθζηά ηααίθζεξ δζαιέηνμο είημζζ (20)mm. 

Ζ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ ηνέζςκ είκαζ ηέημζα χζηε κα επζηνέπεζ κα «πςκεφμοκ» ηάης απυ ημ 

ηναπέγζ δφμ ακηζηνζζηά ηανεηθάηζα. 

Πηλαθέδα εξγαζέαο (θαπΪθη) 

Δίκαζ απυ ζκμζακίδα ιέζδξ ποηκυηδηαξ (MDF), ηθάζδξ Δ1. Θα είκαζ επεκδεδοιέκδ ιε HPL πάπμοξ 

πενίπμο 1mm. Ζ ζοβηυθθδζδ ημο HPL ζηδκ ζκμζακίδα εα βίκεζ ιε ηαηάθθδθδ πίεζδ ηαζ  

εενιμηναζία ιε εζδζηή ηυθθα ιδ ημλζηή. 

Μεηά ημ ηυθθδια ημο HPL, ημ πενίβναιια ηδξ πζκαηίδαξ δζαιμνθχκεηαζ π.π. ζηδ «ζαμφνα» ιε 

ηαιποθςιέκεξ αηιέξ, αηηίκα ηαιποθυηδηαξ R1=5mm ηαζ ζηνμββοθειέκεξ βςκίεξ ιε αηηίκα 

ηαιποθυηδηαξ R2=20mm. 

Ζ επζθάκεζα ημο ηαπαηζμφ πμο εα ημθθδεεί ζημ μνεμβχκζμ ηδξ αάζδξ, δζαιμνθχκεηαζ ιε ηζξ 

ηαηάθθδθεξ αοθαηχζεζξ (βηζκζζζέξ) βζα κα πςκέρμοκ εθανιμζηά ηαζ ιε ηυθθα ζηα «κεφνα» ηςκ 

πάκς ηνέζςκ. Ζ ζφκδεζδ ηδξ πζκαηίδαξ ιε ηα άκς ηνέζα ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ ιε βηζκζζζά - 

βηζκζζυπδπο (βηζκζζζά αάεμοξ 13mm ηαζ βηζκζζυπδπο πάπμοξ 4mm ημοθάπζζημκ ηαζ φρμοξ 25mm) 

ηαζ ηυθθα ανίζηδξ πμζυηδηαξ. 

Δπί πθέμκ βζα ηδκ αζθαθή ζηενέςζδ ηδξ πζκαηίδαξ εα πνδζζιμπμζδεμφκ ηέζζενζξ (4) ιεηαθθζηέξ 

βςκίεξ ιε κεφνςζδ πμο εα ζηενεςεμφκ ιε θνεγάηεξ αίδεξ ζηδκ πζκαηίδα ηαζ ζηζξ ηνααένζεξ. 

ηζξ ηέζζενζξ βςκζέξ οπάνπμοκ μζ ακηίζημζπεξ ηοθθέξ ηνφπεξ βζα κα δεπημφκ ημοξ «πείνμοξ» ηςκ 

ηεζζάνςκ «πμδζχκ» ιε ηυθθα. 



24 

 

 

 

3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

Σμ πνχια βζα ηζξ επζθάκεζεξ HPL δδθ. βζα ηδκ επζθάκεζα ημο ενακίμο εα είκαζ θεοηυ. 

Οζ ηεθζηέξ επζθάκεζεξ (ηαζ υπζ ιυκμ μζ άιεζα μναηέξ) υθςκ ηςκ λφθζκςκ ή ζοκεεηζηχκ λφθζκςκ 

επζθακεζχκ, εα είκαζ απυθοηα θείεξ ηαζ εα ααθμφκ ζημ θοζζηυ πνχια ημο λφθμο (ιε πζζηυθζ ααθήξ 

ή άθθμ ιέζμκ επάθεζρδξ) ςξ αημθμφεςξ: 

α) Με δφμ (2) επζζηνχζεζξ βειζζηζημφ οπμζηνχιαημξ κενμφ αηνοθζηυ εκυξ (1) ζοζηαηζημφ, 

δζαθακέξ. 

α) Με δφμ (2) επζζηνχζεζξ αενκίηζ θζκζνίζιαημξ κενμφ αηνοθζηυ εκυξ (1) ζοζηαηζημφ, δζαθακέξ. 

Οζ ηεθζηέξ επζθάκεζεξ εα είκαζ ζαηζκέ ηαζ υπζ βοαθζζηενέξ. 

Μεηαλφ ηάεε επίζηνςζδξ βειζζηζημφ οπμζηνχιαημξ κενμφ αηνοθζηυ ηαζ αενκζηζμφ θζκζνίζιαημξ 

κενμφ αηνοθζηυ, εα ιεζμθααεί εθαθνυ ηνίρζιμ ηδξ επζθάκεζαξ ιε ημ ηαηάθθδθμ οθζηυ π.π. 

κημοηυπανημ ή θεπηυ αηζαθυιαθθμ, χζηε κα απμθεοπεμφκ ηοπυκ «ιπζιπίηζα» ζηζξ ηεθζηέξ ζαηζκέ 

επζθάκεζεξ ή «ηνειάζιαηα», ηα μπμία δεκ εα είκαζ απμδεηηά. 

Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ μζ ααθέξ αοηέξ εα βίκμοκ ιεηά απυ επζιεθή θείακζδ ηςκ επζθακεζχκ ηαζ αηιχκ 

ηαζ υηζ δ επζηάθορδ ηςκ επζθακεζχκ ιε ηα οθζηά ααθήξ εα είκαζ μιμζυιμνθδ. 

 

Όθα ηα οθζηά ααθήξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ιδκ πενζέπμοκ ημλζηέξ εκχζεζξ. 

ΔηδηθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Βαθάο 

Ακημπή ζημ κενυ χζηε κα ιδκ πανμοζζάγεζ θοζαθίδεξ, δζμβηχζεζξ, βαθαηηχζεζξ ηαζ άθθα 

εθαηηχιαηα ακ ιεηά απυ 15 διένεξ απυ ηδκ ααθή έκα λφθζκμ ημιιάηζ παναιείκεζ ζε απμζηαβιέκμ 

κενυ ζε 100μC βζα επηά (7) χνεξ. 

Ηηακμπμζδηζηή ακημπή ζε δζαθοηζηά. 

 

 

4. ΤΚΔΤΑΗΑ 

 Ζ πζκαηίδα ημο ηναπεγμενακίμο εα είκαζ ηοθζβιέκδ ιε πθαζηζηυ βημθνέ (αενμπθάζη) ή πανηί 

μκημοθέ πμο εα ζηενεχκεηαζ ιε αοημηυθθδηεξ πθαζηζηέξ ηαζκίεξ. Οζ αηιέξ ημο εα πνμζηαηεφμκηαζ 

ιε αθνχδεζξ βςκίεξ ζοζηεοαζίαξ (foam πμθοαζεοθεκίμο-εφηαιπημ οθζηυ), ηφπμο "L", 

50mmx50mm επί ημ ιήημξ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ.εα ημπμεεηείηαζ ζε πανημηζαχηζμ ζζπονήξ 

ακημπήξ, αάνμοξ 430 gr/m2 ηαη‟ εθάπζζημκ, ιε δζπθή εκίζποζδ ζηζξ βςκίεξ. Ζ υθδ ζοζηεοαζία εα 

δέκεηαζ ζθζπηά ιε πθαζηζηά ηζένηζα. 

 Γζα ηδκ εφημθδ ιεηαθμνά ημοξ, ηα ενακία εα ημπμεεημφκηαζ, ζε ανζειυ ακαθυβςξ ημο ιεβέεμοξ ηαζ 

ημο αάνμοξ ημοξ, ζε λφθζκεξ παθέηεξ, εα ηοθίβμκηαζ ιε ζεθμθάκ (ή πθαζηζηυ βημθνέ) ηαζ εα δέκμκηαζ 

ιε πθαζηζηυ ηζένηζ. 
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 ΥΔΓΗO: 
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                                                   ΠΑΓΚΑΚΗΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟ CPV: 39173000-5 

 

 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

Σμ παβηάηζ είκαζ ελ μθμηθήνμο απυ λφθμ θμονκζζηήξ μλζάξ άνζζηδξ πμζυηδηαξ. Οζ δζαζηάζεζξ ηαζ 

θμζπέξ ηαηαζηεοαζηζηέξ θεπημιένεζεξ θαίκμκηαζ ζημ ζοκμδεοηζηυ ζπέδζμ. 

Σμ παβηάηζ απμηεθείηαζ απυ: 

1) ημκ λφθζκμ ζηεθεηυ ηαζ 

2) ηδκ έδνα 

Ηδζαίηενδ πνμζμπή εα δμεεί ζηζξ ημθθήζεζξ ηςκ ιυνζςκ, πμο εα βίκμκηαζ αθμφ ελαζθαθζζημφκ μζ 

παναηάης πνμτπμεέζεζξ: 

α) Σα λφθα κα ιδκ έπμοκ πμζμζηυ οβναζίαξ πένακ απυ αοηυ ημο 

πενζαάθθμκημξ. α) Ζ πνδζζιμπμζμφιεκδ ηυθθα κα είκαζ άνζζηδξ πμζυηδηαξ. 

β) Να αθείθμκηαζ ιε ηυθθα ηαζ ηα ιυνζα ηαζ μζ ηνφπεξ αθμφ ηαεανζζημφκ. 

δ) Να οπμθμβίγμκηαζ ζςζηά μζ ακμπέξ πμο πνέπεζ κα έπμοκ ηα ιυνζα ζε ζπέζδ ιε 

ηζξ ηνφπεξ. 

 

2. Σ Δ Υ Ν Η Κ Α Υ Α Ρ Α Κ Σ Ζ Ρ Η  Σ Η Κ Α 

 ΞΤΛΗΝΟ ΚΔΛΔΣΟ 

Καηαζηεοάγεηαζ απυ λοθεία θμονκζζηήξ μλζάξ ανίζηδξ πμζυηδηαξ πςνίξ νυγμοξ ηαζ νςβιέξ. 

Απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα πυδζα δζαημιήξ 45x45mm ημοξ πέκηε (5) επάκς ζοκδεηήνζμοξ πήπεζξ 

(άκς ηνέζα) δζαημιήξ 25x55mm ηαζ ηζξ ηέζζενζξ(4) ηάης εκζζποηζηέξ ηνααένζεξ δζαημιήξ 

25x45mm δδιζμονβχκηαξ έηζζ ημ μνεμβςκίμο ζπήιαημξ πθαίζζμ, μζ δε δφμ (2) ηαηά ιήημξ 

ηνααένζεξ, ζοκδέμκηαζ ιε εκδζάιεζμ ηνέζμ Φ20mm υπςξ θαίκεηαζ ζημ ζοκμδεοηζηυ ζπέδζμ. 

Όθεξ μζ εκχζεζξ εα βίκμοκ, ιε ιυνζα ηαζ ηνφπεξ, ημθθδηέξ ηαζ ηανθςηέξ ηαζ ιε κμαμπακυαζδεξ. 

ηα ζυημνα ηδξ αάζδξ ηςκ πμδζχκ πνμαθέπμκηαζ εζδζηά πςκεοηά - ημθθδηά πέθιαηα, χζηε κα 

ιεηαηζκείηαζ αευνοαα μ πάβημξ ζημ δάπεδμ. 
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 ΔΓΡΑ 

Καηαζηεοάγεηαζ απυ πέκηε (5) λφθζκμοξ πήπεζξ θμονκζζηήξ άνμγδξ μλζάξ δζαημιήξ 55x25mm μζ 

μπμίμζ ημπμεεημφκηαζ ζε απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ 10mm ηαζ ζηενεχκμκηαζ ζηδκ πάκς επζθάκεζα ημο 

λφθζκμο ζηεθεημφ ιε κμαμπακυαζδεξ 5x70 (24 ηει.) πμο ημπμεεημφκηαζ ζε εζμπή απυ ηδκ ηάης 

πθεονά ηδξ έδναξ. Δζδζηή πνμζμπή εα δμεεί ζηδκ ηαιποθυηδηα υθςκ ηςκ αηιχκ ηςκ λφθζκςκ 

ιενχκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο πάβημο. 

 ΤΝΓΔΔΗ 

Όθεξ μζ λφθζκεξ επζθάκεζεξ εα είκαζ ηνζιιέκεξ ιε ηα ηαηάθθδθα θεζακηζηά χζηε κα είκαζ απυθοηα 

θείεξ ζηδκ αθή. Ηδζαίηενδ πνμζμπή κα δμεεί ζηδκ ηαιποθυηδηα υθςκ ηςκ αηιχκ ηςκ λφθζκςκ 

ιενχκ, πμο εα είκαζ ηνζιιέκεξ (ζπαζκΫλεο) ιε ηαηάθθδθμ θεζακηζηυ π.π. κημοηυπανημ Νμ180. 

Όπμο πνμαθέπμκηαζ θνεγάηεξ βεκζηά αίδεξ, ή θνέγα ζηδκ ακηίζημζπδ επζθάκεζα εα έπεζ ηδκ 

ηαηάθθδθδ δζάιεηνμ ηαζ αάεμξ, χζηε δ ιεβάθδ δζάιεηνμξ ηδξ ηεθαθήξ ηδξ αίδαξ είκαζ ζοκεπίπεδμ 

(πνυζςπμ) ιε εηείκδ ηδξ επζθάκεζαξ. 

 

3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

Ζ ααθή ημο λφθμο εα είκαζ δζαθακήξ (ιε ειθακή ηα κενά ημο λφθμο) ηαζ δ απυπνςζδ εα ηαεμνζζηεί 

απυ ηδκ Τπδνεζία ζηδ θάζδ ηαηαηφνςζδξ. 

Όθεξ μζ επζθάκεζεξ ηςκ λφθζκςκ ιενχκ ημο ηαείζιαημξ εα ααθμφκ (ιε πζζηυθζ ααθήξ ή άθθμ  

ιέζμκ επάθεζρδξ): 

α) Με δφμ ζηνχζεζξ ίθεν δφμ ζοζηαηζηχκ, ιε ακηίζημζπμ βοαθμπανηάνζζια, ιεηά απυ ηάεε 

ζηνχζδ. 

α) Με δφμ ζηνχιαηα αενκίηζ θζκζνίζιαημξ δφμ ζοζηαηζηχκ ηαζ ιε ακηίζημζπμ βοαθμπανηάνζζια πνζκ 

ηάεε ζηνχζδ. 

Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ μζ ααθέξ αοηέξ εα βίκμοκ ιεηά απυ επζιεθή θείακζδ ηςκ επζθακεζχκ ηαζ αηιχκ 

ηαζ υηζ ή επζηάθορδ ηςκ επζθακεζχκ ιε ηα οθζηά ααθήξ εα είκαζ μιμζυιμνθδ ηαζ πνέπεζ 

απαναζηήηςξ κα ελαζθαθίγμοκ ιαηνμπνυκζα πνμζηαζία ημο λφθμο πμο πνμμνίγεηαζ βζα πνήζδ 

εζςηενζηχκ πχνςκ. 

διεζχκεηαζ υηζ ηα πνμξ πνήζδ αενκίηζα ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΣΟΞΗΚΑ 

 

Παναηήνδζδ: Δπζηνέπμκηαζ ακμπέξ ±2mm επί ηςκ δζαημιχκ ηδξ παναβν. 2 ηαζ ±5mm επί ηςκ 

ζοκμθζηχκ δζαζηάζεςκ (ιήημξ, πθάημξ, φρμξ) 

 

  4. ΤΚΔΤΑΗΑ 

Οζ αηιέξ εα πνμζηαηεφμκηαζ ιε αθνχδεζξ βςκίεξ ζοζηεοαζίαξ (foam πμθοαζεοθεκίμο - εφηαιπημ 

οθζηυ), ηφπμο "L", 50mmx50mm επί ημ ιήημξ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ. ηδ ζοκέπεζα ημ πνμσυκ εα 

πενζηοθίβεηαζ ιε πθαζηζηυ βημθνέ (αενμπθάζη) ηαζ εα δέκεηαζ ιε πθαζηζηέξ ηαζκίεξ, έηζζ χζηε κα 

πνμζηαηεφεηαζ επανηχξ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ηδξ. 
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Σμ είδμξ ζημ ζφκμθυ ημο, εα είκαζ ζοζηεοαζιέκμ ζε πανημηζαχηζμ ζζπονήξ ακημπήξ, αάνμοξ 

450gr/m2 ηαη‟ εθάπζζημκ ηαζ εα δέκεηαζ ζθζπηά ιε πθαζηζηά ηζένηζα, ζηαονμεζδχξ. 

 Γζα ηδκ εφημθδ ιεηαθμνά ημοξ, ηα ενακία εα ημπμεεημφκηαζ, ζε ανζειυ ακαθυβςξ ημο ιεβέεμοξ ηαζ 

ημο αάνμοξ ημοξ, ζε λφθζκεξ παθέηεξ, εα ηοθίβμκηαζ ιε ζεθμθάκ (ή πθαζηζηυ βημθνέ) ηαζ εα δέκμκηαζ 

ιε πθαζηζηυ ηζένηζ. 

ΥΔΓΗΟ: 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΚΧΓΗΚΟ CPV: 30192170-3 
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1. ΓΔΝΗΚΑ 

Οζ πίκαηεξ ακάνηδζδξ ενβαζζχκ εα έπμοκ δζάζηαζδ 120Υ100 εηαημζηά. 
 
 

2. Σ Δ Υ Ν Η Κ Α Υ Α Ρ Α Κ Σ Ζ Ρ Η  Σ Η Κ Α 

 Σμ πθαίζζμ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ λφθμ θμονκζζηήξ μλζάξ άνζζηδξ πμζυηδηαξ 

θμοζηνανζζιέκμ ζημ θοζζηυ πνχια ημο λφθμο ιε αενκίηζ κενμφ, ιδ ημλζηυ ηαζ θζθζηυ πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ. 

 Σμ ηαιπθυ εα είκαζ απυ ζκζμοθάζη επεκδοιέκμ ιε ηζυπα ή άθθμ φθαζια. 

  3.     ΤΚΔΤΑΗΑ 

Οζ αηιέξ εα πνμζηαηεφμκηαζ ιε αθνχδεζξ βςκίεξ ζοζηεοαζίαξ (foam πμθοαζεοθεκίμο - εφηαιπημ 

οθζηυ), ηφπμο επί ημ ιήημξ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ. ηδ ζοκέπεζα ημ πνμσυκ εα πενζηοθίβεηαζ ιε 

πθαζηζηυ βημθνέ (αενμπθάζη) ηαζ εα δέκεηαζ ιε πθαζηζηέξ ηαζκίεξ, έηζζ χζηε κα πνμζηαηεφεηαζ 

επανηχξ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ηδξ. 

Σμ είδμξ ζημ ζφκμθυ ημο, εα είκαζ ζοζηεοαζιέκμ ζε πανημηζαχηζμ ζζπονήξ ακημπήξ, αάνμοξ 

450gr/m2 ηαη‟ εθάπζζημκ ηαζ εα δέκεηαζ ζθζπηά ιε πθαζηζηά ηζένηζα, ζηαονμεζδχξ. 

 

 

 

ΥΑΡΣΟΘΖΚΖ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ (ΞΤΛΗΝΖ 12 ΤΡΣΑΡΗΧΝ) 

ΚΧΓΗΚΟ CPV: 39173000-5 

 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

Πνυηεζηαζ βζα έπζπθμ πμο απμηεθείηαζ απυ ζοκεεηζηυ λφθμ ζκμζακίδα (M.D.F.), ελςηενζηχκ 

δζαζηάζεςκ πενίπμο:  

 810mm πθάημξ (εκαθθαηηζηέξ πνμηάζεζξ 1&2),  



30 

 

 520mm αάεμξ ηαζ 

 600mm φρμξ (εκαθθαηηζηέξ πνμηάζεζξ 1&2) – πςνίξ ημοξ ηνμπμφξ CASTER, 

               ιε ακμπέξ ±20mm ιεηά απυ έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ (δείβια). 

 

Πνμμνίγεηαζ κα δεπηεί ζηα δχδεηα (12) ζονηάνζα ημο ηα “βναθζηά” ένβα ηςκ κδπίςκ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο πνυκμο θμίηδζήξ ημοξ. Κάεε ζονηάνζ πνέπεζ κα πςνάεζ άκεηα έκα πανηί 

δζαζηάζεςκ 297x420mm (Α3). Σμ έπζπθμ εδνάγεηαζ ιε ηδ αάζδ ημο, ζε ηέζζενζξ (4) 

πενζζηνεθυιεκμοξ ηνμπμφξ CASTER ημο ειπμνίμο χζηε κα ιπμνεί εφημθα κα ιεηαηζκδεεί βζα 

ηζξ ακάβηεξ ημο πχνμο. 

Σμ ζπέδζμ πμο ζοκμδεφεζ ηζξ πνμδζαβναθέξ είκαζ εκδεζηηζηυ ηαζ δζαηίεεηαζ βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ημο 

ηαηαζηεοαζηή. 

 

2. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Απμηεθείηαζ απυ έκα ηέθοθμξ (ημοηί) πμο οπμδέπεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο δχδεηα (12) 

ζονηάνζα. 

Σα ιένδ ημο Κεθφθμοξ είκαζ: 

Σα Πθασκά (δελί ηαζ ανζζηενυ), ημ Καπάηζ, ημ Γζαπχνζζια, δ Βάζδ ιε ηζξ δφμ Πμδζέξ ηαζ ημοξ 

ηνμπμφξ CASTER ηαζ δ Πθάηδ. Σα παναπάκς ιένδ ημο ηεθφθμοξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα 

απυ ζκμζακίδα  (M.D.F.) ιε επέκδοζδ μλζάξ ζοκμθζημφ πάπμοξ 17mm, έηημξ απυ ηδ πθάηδ πμο 

εα είκαζ ζοκμθζημφ πάπμοξ 4mm. 

Σα ιένδ ημο ονηανζμφ είκαζ: 

Σμ ιέηςπμ, ηα πθασκά, δ πθάηδ, μ ποειέκαξ (πάημξ) ηαζ μζ μδδβμί. Σα παναπάκς ιένδ ημο 

ζονηανζμφ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ζκμζακίδα (M.D.F.) ιε επέκδοζδ μλζάξ ζοκμθζημφ 

πάπμοξ 17mm, έηημξ απυ ημκ ποειέκα (πάημ) πμο εα είκαζ ζοκμθζημφ πάπμοξ 4mm. 

Σα ζυημνα ζε υθα ηα ιένδ ημο επίπθμο πνέπεζ κα είκαζ ζηνμββοθειέκα. 

ΜΫξε θειύθνπο 

 ΠιατλΪ 

Σα πθασκά εα θηάκμοκ 10-20mm πενίπμο πάκς απυ ημ έδαθμξ, χζηε κα ιδκ ειπμδίγεηαζ δ 

ηφθζζδ ηςκ ηνμπχκ CASTER. ηζξ εζςηενζηέξ πθεονέξ ηςκ πθασκχκ είκαζ ημπμεεηδιέκμζ ιε 

αηνίαεζα μζ ανζεκζημί μδδβμί ηςκ ζονηανζχκ απυ θμονκζζηή μλζά (ημθθδημί ηανθςημί) ή 

ηαηυπζκ έβηνζζδξ απυ ηδκ Τπδνεζία (δείβια), απυ ζζπονυ πθαζηζηυ ή αθμοιίκζμ ή ιέηαθθμ (ιε 

ακηίζημζπεξ αίδεξ). 

 ΚαπΪθη 

οκδέεηαζ ιε ηα δφμ Πθασκά ηαζ ιε ημ εκδζάιεζμ δζαπχνζζια ιε ηυθθα ηαζ ηααίθζεξ Φ8x35 ζε 

ηάεε επζθάκεζα ζφκδεζδξ. 

Σα ζυημνα υθςκ ηςκ επζθακεζχκ ηδξ πανημεήηδξ, ζημ ειπνυξ ιένμξ, είκαζ ζοκεπίπεδα 

(πνυζςπμ). 
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 Γηαρώξηζκα 

ηζξ δφμ επζθάκεζεξ ημο Γζαπςνίζιαημξ ημπμεεημφκηαζ ιε αηνίαεζα μζ ανζεκζημί μδδβμί ηςκ 

ζονηανζχκ (αθ. πθασκά) 

Σμ Γζαπχνζζια ζοκδέεηαζ ζηζξ άηνεξ ημο (ζυημνα) ιε ημ ηαπάηζ ηαζ ημκ πάημ ηδξ αάζδξ ιε 

ηααίθζεξ ηαζ εζδζηή ηυθθα ιδ ημλζηή. 

 ΒΪζε 

Απμηεθείηαζ απυ ημκ ποειέκα “πάημξ”, ηδκ ειπνυξ ηαζ ηδκ πίζς “πμδζά”, ημοξ ηάημοξ ηαζ ημοξ 

ηνμπμφξ CASTER. 

Οζ πμδζέξ ηνφαμοκ απυ ηδ εέα ημοξ ηέζζενζξ ηνμπμφξ CASTER, μζ μπμίμζ αζδχκμκηαζ επάκς 

ζημοξ ηάημοξ ζηζξ ηέζζενζξ βςκίεξ ηδξ ηάης επζθάκεζαξ ηδξ Βάζδξ, ιε ηέζζενζξ θνεγάηεξ 

κμαμπακυαζδεξ ηαηάθθδθςκ δζαζηάζεςκ χζηε κα δζαπενκμφκ ημοξ ηάημοξ ηαζ κα εζζένπμκηαζ 

ημοθάπζζημκ 10mm ζηδ αάζδ. Οζ ηνμπμί CASTER εα είκαζ εκδεζηηζημφ ιεβέεμοξ 50-60mm 

ζοκμθζημφ φρμοξ απυ ημοξ ηάημοξ έςξ ημ δάπεδμ. Οζ ηάημζ είκαζ μνεμβχκζα ηνίβςκα ζζμζηεθή 

ή ηεηνάβςκα απυ μλζά ή ηυκηνα πθαηέ ηαηάθθδθςκ δζαζηάζεςκ ηαζ πάπμοξ 15mm πενίπμο, 

χζηε κα εθανιυγμοκ ιε ηυθθα ηαζ ηανθζά ή αίδεξ ζηζξ ηέζζενζξ βςκίεξ ηδξ Βάζδξ ηαζ κα 

εκζζπφμοκ ηδκ ηαηαζηεοή. 

Οζ ηνμπμί (CASTER) ηαζ μζ ηάημζ εβηνίκμκηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία ιεηά απυ πνμζηυιζζδ 

δεζβιάηςκ απυ ημκ ακάδμπμ ηαηά ηδ θάζδ ηαηαηφνςζδξ. 

 ΠιΪηε 

Σμπμεεηείηαζ πενζιεηνζηά ζηα δφμ πθασκά ηαζ ζημ ηαπάηζ, ζε εζδζηά δζαιμνθςιέκδ βηζκζζζά ηαζ 

ζηενεχκεηαζ ιε ηυθθα. Ζ ζφκδεζδ ηδξ πθάηδξ ιε ημκ ποειέκα ηαζ ημ δζαπχνζζια βίκεηαζ ιε 

ζονναπηζηυ ιδπάκδια ιε ηανθάηζα ηφπμο Π ακά 50mm πενίπμο. 

 ΠνδηΫο 

Οζ πμδζέξ (ιία ιπνμζηά ηαζ ιία πίζς) εα θηάκμοκ 10-20mm πενίπμο πάκς απυ ημ έδαθμξ, 

χζηε κα ιδκ ειπμδίγεηαζ δ ηφθζζδ ηςκ ηνμπχκ CASTER. Ζ ζφκδεζή ημοξ ιε ηα ακηίζημζπα 

ιένδ ημο ηεθφθμοξ εα βίκεηαζ ιε ηααίθζεξ ηαζ ηυθθα ιδ ημλζηή ή ιε άθθμκ ηνυπμ πμο εα 

ελαζθαθίγεζ ηδκ ζηαεενυηδηά ημοξ. 

ΜΫξε ζπξηαξηώλ 

ε ηάεε πενίπηςζδ ημ ηαεανυ αάεμξ ημο ζονηανζμφ ιεηνμφιεκμ ςξ ηαεανυ φρμξ ηςκ 

πθασκχκ ημο ζημ εζςηενζηυ ηςκ ζονηανζχκ, εα είκαζ ημοθάπζζημκ 55mm. 

Ο ποειέκαξ (πάημξ) ημο ζονηανζμφ ημπμεεηείηαζ ημθθδηά ζονηανςηά πςνίξ ακμπή 

ζοκανιμβήξ ζε ηαηάθθδθεξ βηζκζζζέξ ηςκ ηεζζάνςκ πθεονχκ. Σα ζονηάνζα ζηδκ υρδ, ζημ 

ηέκηνμ ημο ιεηχπμο, έπμοκ δζαιμνθςιέκεξ πεζνμθααέξ (μπέξ) 80x17mm πενίπμο, βζα ηδκ έθλδ 

ημοξ. 

Οζ μδδβμί ηςκ ζονηανζχκ απμηεθμφκηαζ απυ λφθζκα πδπάηζα άνμγδξ θμονκζζηήξ μλζάξ δζαημιήξ 

10mm(πθάημξ)x14mm(φρμξ) επζιεθχξ θεζαζιέκα ή ηαηυπζκ έβηνζζδξ απυ ηδκ Τπδνεζία 

(δείβια), απυ ζζπονυ πθαζηζηυ ή αθμοιίκζμ ή ιέηαθθμ. 
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Σμπμεεημφκηαζ ημθθδηά ηανθςηά ιε 5 αηέθαθα ηανθζά ηςκ 20mm ακά μδδβυ ή ιε ηζξ 

ακηίζημζπεξ αίδεξ. 

Οζ ζοκδέζεζξ ζηζξ βςκίεξ ηςκ ζονηανζχκ (ιμκηάνζζια) εα βίκμοκ ιε ιυνζα ηαζ ηυθθα ιδ 

 ημλζηή ή ιε άθθμ ηνυπμ ζφκδεζδξ πμο εα ελαζθαθίγεζ ηδκ απαναίηδηδ ακημπή ηαζ εα 

εβηνίκεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία (δείβια). 

Δπίζδξ, ηάεε ζονηάνζ ζηδ δελζά πθεονά ημο ιεηχπμο θένεζ δζαηνζηζηυ ζήια, π.π. ανζειμφξ 

απυ ημ 1-12 ή γςάηζα ή παζδζημφξ παναηηήνεξ (12 δζαθμνεηζηά βζα κα λεπςνίγεζ ηάεε κήπζμ ημ 

ζονηάνζ ημο). 

Οζ ζοκδέζεζξ ηςκ ζονηανζχκ, μζ μδδβμί ημοξ ηαεχξ ηαζ ηα δζαηνζηζηά ζήιαηα εβηνίκμκηαζ απυ 

ηδκ Τπδνεζία (δείβια). 

 διείςζδ: ε πενίπηςζδ πμο επζθεβεί ημπμεέηδζδ μδδβμφ ζηα πθασκά ηςκ ζονηανζχκ ηαζ υπζ 

απυ ηάης ημοξ, εα οπάνπεζ δ ακηίζημζπδ αφλδζδ πθάημοξ ηαζ ιείςζδ φρμοξ ηδξ πανημεήηδξ 

(αθ. εκαθθαηηζηή πνυηαζδ υρδξ 2). 

 

3. ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ   

Σμ ηέθοθμξ (ημοηί) ηαζ υθα ηα ιένδ ηςκ ζονηανζχκ έηημξ απυ ηδκ ιεηχπδ (δδθαδή, πθασκά, 

ποειέκαξ ηαζ πθάηδ), εα είκαζ θμοζηνανζζιέκα ζημ θοζζηυ πνχια ημο λφθμο ςξ ελήξ: 

Γοαθμπανηάνζζια – ιζα ζηνχζδ αενκίηζ ίθεν (πνμενβαζία) – απαθυ βοαθμπανηάνζζια – ιζα 

ζηνχζδ αενκίηζ ζαηζκέ (ηεθείςια). 

 Μυκμ δ ιεηχπδ ημο ηάεε ζονηανζμφ (ιπνμζηά ηαζ πενζιεηνζηά ηα ζυημνα) εα είκαζ 

πνςιαηζζηή ζε απαθέξ απμπνχζεζξ επζθμβήξ ηδξ Τπδνεζίαξ ιε ηδκ ελήξ δζαδζηαζία: 

Γοαθμπανηάνζζια – ααθή ιε πνχια κενμφ (δζαθμνεηζηέξ απμπνχζεζξ ακά ζεζνά ζονηανζχκ) 

– ιζα ζηνχζδ αενκίηζ ίθεν – απαθυ βοαθμπανηάνζζια – ιζα ζηνχζδ αενκίηζ ζαηζκέ (ηεθείςια). 

Όθα ηα άηνα είκαζ ζηνμββοθειέκα ηαζ αηίκδοκα βζα ηα κήπζα. 

Σα αενκίηζα ηαζ ηα πνχιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ κενμφ, ιδ ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ. 

Όθα ηα ζυημνα πνεζάγμκηαζ ζδζαίηενδ επελενβαζία ιε βοαθμπανηάνζζια, ζοιπθδνςιαηζηυ 

αζηάνζ ηαζ δζπθυ πέναζια ιε πνχια (ζηα ζυημνα ηδξ ιεηχπδξ), δζυηζ είκαζ πενζζζυηενμ 

απμννμθδηζηά ηαζ ηναπζά ζε ζπέζδ ιε ηα οπυθμζπα ιένδ ηδξ ζκμζακίδαξ (M.D.F.). 

 

 4.  ΤΚΔΤΑΗΑ 

Οζ αηιέξ εα πνμζηαηεφμκηαζ ιε αθνχδεζξ βςκίεξ ζοζηεοαζίαξ (foam πμθοαζεοθεκίμο - 

εφηαιπημ οθζηυ), ηφπμο "L", 50mmx50mm επί ημ ιήημξ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ. ηδ ζοκέπεζα 

ημ πνμσυκ εα πενζηοθίβεηαζ ιε πθαζηζηυ βημθνέ (αενμπθάζη) ηαζ εα δέκεηαζ ιε πθαζηζηέξ 

ηαζκίεξ, έηζζ χζηε κα πνμζηαηεφεηαζ επανηχξ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ηδξ. 
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ΥΔΓΗΑ: 
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ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ΓΡΑΦΔΗΧΝ  

Κσδηθόο CPV: 39122200-5  

 

 

1 . ΓΔΝΗΚΑ 

Οζ πνμξ πνμιήεεζα αζαθζμεήηεξ εα είκαζ ζοκανιμθμβδιέκεξ απυ ημκ πνμιδεεοηή ζηζαανέξ, 

ηαθαίζεδηεξ, θεζημονβζηέξ ηαζ ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ. Όθα ηα ζημζπεία ηδξ εα είκαζ απυ ιμνζμζακίδα 

ηφπμο P2 ιε αιθίπθεονδ επέκδοζδ ιεθαιίκδξ ηάλεςξ Δ1. Γζα δζαζηάζεζξ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηέξ 

θεπημιένεζεξ αθέπε επζζοκαπηυιεκμ ζπέδζμ. 

Ζ υθδ ηαηαζηεοή εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ ηεπκζηήξ. 

Οζ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ αζαθζμεήηδξ εα είκαζ: 600mm πθάημξ Υ 350mm αάεμξ (πθέμκ 18mm ηα 

κημοθαπυθοθθα) ηαζ φρμξ 1800mm. 

Σμ ηονίςξ ζχια ηδξ αζαθζμεήηδξ απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ιένδ: 

Σα πθασκά, ημ ηαπάηζ, ηδκ πθάηδ, ηδ αάζδ, ηα νάθζα (έκα ζηαεενυ ηαζ δφμ ηζκδηά) ηαζ ηα 

 ηάης κημοθαπυθοθθα. 

 

 

2. TEXNIKA ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

 ΚΤΡΗΧ ΧΜΑ 

 ΠιατλΪ 

Οζ πθασκέξ επζθάκεζεξ ηδξ αζαθζμεήηδξ εα έπμοκ μκμιαζηζηυ πάπμξ 18mm. 

ηδκ εζςηενζηή ημοξ πθεονά εα θένμοκ δζπθή δζάηνδζδ ακά 36mm βζα ηδκ ιεηαηυπζζδ ηαζ 

ζηαεενμπμίδζδ ηςκ ναθζχκ. 

Θα έπμοκ ζημ πίζς ιένμξ ημοξ εζμπή ιε παημφνα 8x14mm πενίπμο (ζπέδζμ) ζηδκ μπμία εα 

οπμδέπμκηαζ ηδκ πθάηδ. Ζ ζφκδεζδ αοηή εα εκζζπφεηαζ ηαζ ιε ηανθζά ιε θανδφ ηεθάθζ ή ιε δζπάθεξ 

ιε ηανθςηζηυ ιδπάκδια. Σμ ηάνθςια εα βίκεζ πενζιεηνζηά ζε υθα ηα ζηαεενά ιένδ ηδξ αζαθζμεήηδξ 
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(ηαπάηζ, αάζδ, ζηαεενυ νάθζ, πθασκά). 

ημ ηάης πίζς ιένμξ ηςκ πθασκχκ (ηάης απυ ηδ αάζδ ηδξ αζαθζμεήηδξ) εα οπάνπεζ εζμπή 

15x100mm (ζπέδζμ ) χζηε κα ιδκ ειπμδίγεηαζ δ ημπμεέηδζδ ηδξ αζαθζμεήηδξ ζημκ ημίπμ, θυβς ηςκ 

ζμααηεπί. 

ημ ηάης ιένμξ ημοξ ηα πθασκά εα έπμοκ ηέζζενζξ (4) νεβμοθαηυνμοξ (δφμ ακά πθασκυ) μζ μπμίμζ εα 

θένμοκ πέθια Φ20mm επεκδεδοιέκμ ιε ζζπονυ πθαζηζηυ, πμο εα ελαζθαθίγμοκ ζηαεενυηδηα ηαζ 

ζςζηή μνζγμκηίςζδ ημο επίπθμο. Ο νεβμοθαηυνμξ εα έπεζ ζπείνςια Μ6. 

ημ ηάης ιένμξ ηςκ πθασκχκ εα οπάνπεζ δζαιμνθςιέκδ δζάηνδζδ ιε ακηίζημζπμ ειθοηεοιέκμ 

αφζια. 

 ΚαπΪθη 

Σμ ηαπάηζ εα έπεζ μκμιαζηζηυ πάπμξ 18mm ηαζ εα παηά επάκς ζηζξ πθασκέξ επζθάκεζεξ. Ζ ζφκδεζδ 

ημο ηαπαηζμφ ιε ηα πθασκά βίκεηαζ ιε δφμ (2) ιεηαθθζηά ειθοηεοιέκα αφζιαηα (θζνάιζα) (εκδεζηηζημφ 

ηφπμο Blum) ηαζ ηνείξ (3) ηααίθζεξ ιε ηυθθα ( ιδ ημλζηή) ακά ζφκδεζδ. Δπίζδξ εα οπάνπεζ ακηίζημζπδ 

εζμπή ιε παημφνα (ζπέδζμ Λ2) βζα ηδκ ζφκδεζδ ημο ηαπαηζμφ ιε ηδκ πθάηδ. 

 ΠιΪηε 

Ζ πθάηδ εα έπεζ μκμιαζηζηυ πάπμξ 8mm. Θα ημπμεεηδεεί ιεηαλφ ηςκ δφμ πθασκχκ ηαζ δ ζφκδεζή 

ημοξ εα βίκεζ υπςξ πενζβνάθδηε παναπάκς ηαζ εα παηάεζ επάκς ζηδ αάζδ ηδξ αζαθζμεήηδξ. 

 ΒΪζε 

Ζ αάζδ εα έπεζ μκμιαζηζηυ πάπμξ 18mm. Θα ημπμεεηδεεί ιεηαλφ ηςκ πθασκχκ ηαζ δ 

ζοκανιμθυβδζή ηδξ ιε ηα πθασκά εα βίκεηαζ ιε δφμ (2) θζνάιζα (εκδεζηηζημφ ηφπμο Blum) ηαζ ηνεζξ (3) 

ηααίθζεξ ιε ηυθθα (ιδ ημλζηή) ακά ζφκδεζδ. 

Δπίζδξ εα οπάνπεζ ακηίζημζπδ εζμπή ιε παημφνα υπςξ πενζβνάθεηαζ παναπάκς, βζα ηδκ ζφκδεζδ 

ηδξ αάζδξ ιε ηδκ πθάηδ. 

ηδκ ηάης ιενζά ηδξ αζαθζμεήηδξ, ζημ ειπνυξ ιένμξ, ηάης απυ ηδ αάζδ (αθ. ζπέδζμ) εα ημπμεεηδεεί 

ιπάγα απυ ημ ίδζμ ζοκεεηζηυ λφθμ πάπμοξ 18mm ιε ABS ζημ ηάης ιένμξ ηαζ εα ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ 

ημοξ ιε ηνεζξ (3) αίδεξ βαθαακζγέ (πενίπμο 40mm). 

 

 ΝΣΟΤΛΑΠΟΦΤΛΛΑ 

ημ ηάης ιένμξ ηδξ αζαθζμεήηδξ (ελςηενζηά ημο ημοηζμφ) ημπμεεημφκηαζ κημοθαπυθοθθα 

μκμιαζηζημφ πάπμοξ 18mm ηαζ πνμθίθ ABS πάπμοξ 1mm ζηα ζυημνα. 

Θα ακανηχκηαζ ιε δφμ (2) εζδζημφξ νοειζγυιεκμοξ ιεηαθθζημφξ ιεκηεζέδεξ (εκδεζηηζημφ ηφπμο Salice, 

Blum) ιε ηαηάθθδθμ ιδπακζζιυ, αζδςημί ζηα πθασκά ηαζ αζδςημί πςκεοημί ζηα κημοθαπυθοθθα. 

Δζδζηέξ πθαζηζηέξ “πζκέγεξ”, ημπμεεηδιέκεξ πάκς ηαζ ηάης, ζηζξ ηαηάθθδθεξ εέζεζξ ή ζημκ Κμνιυ ή 

ζηα Νημοθαπυθοθθα, ελαζθαθίγμοκ ημ αευνοαμ ημο ηθεζζίιαημξ ηςκ ηεθεοηαίςκ. Πνμαθέπμκηαζ 

ιεηαθθζηέξ ιαφνεξ πεζνμθααέξ δφμ ζδιείςκ (Α‟ πμζυηδηαξ) ημο ειπμνίμο ηαζ εα επζθέβμκηαζ απυ ηδκ 

Τπδνεζία, ιεηαλφ δεζβιάηςκ πμο εα πνμζημιίζεζ μ ακάδμπμξ (αθ. ζπέδζμ). Θα αζδχκμκηαζ 

εζςηενζηά ηςκ κημοθαπυθοθθςκ βζα κα ιδκ ειπμδίγμοκ ζηδκ ζοζηεοαζία ηαζ ζηδκ ιεηαθμνά ηαζ εα 

είκαζ οπμπνέςζδ ημο πνήζηδ κα ηα ημπμεεηεί ζηδκ ελςηενζηή πθεονά. 
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Πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίγεηαζ ημ ηθείδςια ηςκ κημοθαπυθοθθςκ πνμαθέπεηαζ ιζηνή ιεηαθθζηή 

ηθεζδανζά, ζημ δελί κημοθαπυθοθθμ, ιε πθάηα ηαζ “ηοπνί”. 

ημ ανζζηενυ κημοθαπυθοθθμ, ζημ επάκς ημο ιένμξ, εα ημπμεεηδεεί ιζηνυξ ιεηαθθζηυξ ζφνηδξ 

πθαηέ, αζδςιέκμξ ιε ακάθμβεξ αίδεξ, βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ζηαεενυηδηαξ ημο ηθεζδχιαημξ. Ο ζφνηδξ 

εα αζθαθίγεζ ζε ιεηαθθζηή θάια πμο εα είκαζ αζδςιέκδ ζημ ακηίζημζπμ μνζγυκηζμ ιένμξ ηδξ 

αζαθζμεήηδξ. 

Οπμζαδήπμηε άθθδ πνυηαζδ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ κημοθαπυθοθθςκ, εα βίκεηαζ απμδεηηή εθυζμκ 

εα αεθηζχκεζ ηδ θεζημονβία ηδξ ηίκδζδξ ηαζ ηδξ πνμζεαθαίνεζδξ ηςκ ζημζπείςκ ηαζ εα εβηνίκεηαζ απυ 

ηδκ Τπδνεζία. 

 ΡΑΦΗΑ 

Κάεε αζαθζμεήηδ θένεζ Ϋλα (1) ζηαζεξό νάθζ μκμιαζηζημφ πάπμοξ 18mm (αθ. ζπέδζμ). Δκζζπφεζ ηδ 

ζφκδεζδ ηςκ πθασκχκ επζθακεζχκ, αθμφ ζοκδέεηαζ ιε αοηέξ ιε δφμ (2) ειθοηεοιέκα αφζιαηα 

(εκδεζηηζημφ ηφπμο Blum) ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ ιε ηυθθα (ιδ ημλζηή) ακά πθεονά. 

Δπίζδξ, θένεζ δύν (2) θηλεηΪ νάθζα, ζδίςκ παναηηδνζζηζηχκ ιε ημ ζηαεενυ, πάπμοξ 18mm. Ζ 

έδναζή ημοξ εα βίκεηαζ ζε ηαηάθθδθα ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα, απυ δφμ ακά πθεονά. 

Βάεμξ ηζκδηχκ ναθζχκ: 330-340mm πενίπμο. 

εκ.1:Οζ κηίγεξ ηςκ θζναιζχκ εα είκαζ ιεηαθθζηέξ ηαζ εα ημπμεεημφκηαζ ζε πνμειθοηεοιέκα 

ιεηαθθζηά αφζιαηα ζπεζνχιαημξ Μ6. 

ηζξ ηεθαθέξ ηςκ θζναιζχκ εα ημπμεεηδεμφκ ηάπεξ, ίδζαξ απυπνςζδξ ηαηά ημ δοκαηυκ ιε 

αοηή ηδξ ιεθαιίκδξ, βζα ηδκ ηάθορδ ημοξ. 

εκ.2:ηα ειθακή ζυημνα υθςκ ηςκ επζθακεζχκ εα ημπμεεηδεεί πθαζηζηυ πνμθίθ ABS πάπμοξ 

1mm, ηδξ ίδζαξ απυπνςζδξ ηαηά ημ δοκαηυκ ιε ηζξ επζθάκεζεξ, ημ μπμίμ επζημθθάηαζ 

επζιεθχξ (ιε εζδζηή ηυθθα, ιδ ημλζηή) ζηδ ιμνζμζακίδα, ιε εζδζηυ ιδπάκδια, μφηςξ χζηε κα 

επζηοβπάκεηαζ ηέθεζα εθανιμβή ηαζ κα ιδκ επζηνέπεζ ηδκ απμηυθθδζή ημο απυ ηδ 

ιμνζμζακίδα. Οζ αηιέξ ημο εα είκαζ ηέθεζα ζηνμββοθειέκεξ ηαζ θεζαζιέκεξ. Γεκ απαζηείηαζ 

ABS ιυκμ, ζημ πίζς ιένμξ ηςκ πθασκχκ ηαζ ζημ πίζς ιένμξ ηαζ ζηα πθασκά ηςκ ναθζχκ. 

εκ.3:Πνμαθέπεηαζ ζηενέςζδ ηδξ αζαθζμεήηδξ ζημκ ημίπμ (ιε εοεφκδ ηςκ πνδζηχκ) ιε δφμ βςκζέξ 

35x25x27mm ή 35x35mm πενίπμο ιε ηζξ δφμ (2) αίδεξ 6x60 ηαζ ηα ακηίζημζπα μφπα, πμο 

δζαηίεεκηαζ απυ ημκ πνμιδεεοηή. Οζ δφμ αοηέξ βςκζέξ εα έπμοκ αζδςεεί απυ ημκ 

πνμιδεεοηή ζηα πθασκά ηδξ αζαθζμεήηδξ ζημ πίζς ιένμξ ιεηαλφ πθασκχκ ηαζ πθάηδξ ηαζ ζε 

φρμξ πενίπμο 1500mm. Σμ αίδςια ζημκ ημίπμ είκαζ οπμπνέςζδ ημο πνήζηδ. Με αοηυκ ημκ 

ηνυπμ ελαζθαθίγεηαζ δ ζηαεενυηδηα ημο επίπθμο ζε πενίπηςζδ ζεζζιμφ. 

εκ.4:Όθεξ μζ επζθάκεζεξ ηαζ ηα πάζδξ θφζεςξ ελανηήιαηα ηαζ οθζηά ημο επίπθμο, εα είκαζ έηζζ 

ηεθεζςιέκα (θζκζνζζιέκα) χζηε κα ιδκ πανμοζζάγμοκ ηακέκα απμθφηςξ ηίκδοκμ 

ηναοιαηζζιμφ ζημ πνήζηδ. 

εκ.5:ηα πθασκά ηάεε αζαθζμεήηδξ εα ακμίβμκηαζ ηέζζενζξ (4) μπέξ (δφμ πάκς ηαζ δφμ ηάης) ηαζ 

ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηέζζενζξ (4) αίδεξ ανζεκζημφ – εδθοημφ Μ7 ημοθάπζζημκ, μζ μπμίεξ εα 

δζαηίεεκηαζ απυ ημκ πνμιδεεοηή, εα ελαζθαθίγεηαζ δ ζφκδεζδ δφμ ή παναπάκς 
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αζαθζμεδηχκ ιεηαλφ ημοξ. 

εκ.6:Σα ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα ηςκ ηζκδηχκ ναθζχκ εα είκαζ ημπμεεηδιέκα απυ ημκ πνμιδεεοηή 

ζηζξ εέζεζξ πμο θαίκμκηαζ ζημ ζπέδζμ. 

εκ.7:Γζα υθα ηα επζιένμοξ ζημζπεία ηδξ αζαθζμεήηδξ (θζνάιζα, ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα, 

νεβμοθαηυνμζ, ηθεζδανζά, ζονηήξ, ABS, η.θπ), μ ακάδμπμξ πνέπεζ κα πνμζημιίζεζ δείβιαηα, 

αάζεζ ηςκ μπμίςκ εα βίκεζ δ επζθμβή απυ ηδκ Τπδνεζία – Ανιυδζα επζηνμπή. 

 

   (Δκδεζηηζηά ζημζπεία ζφκδεζδξ) 

3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

Δκδεζηηζηά πνχιαηα ηαζ εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθυβζα: 

 Πθάηδ ηαζ Νημοθαπυθοθθα: 

ΚεξαζηΪ, No 703 ΑΚRΗΣΑS ή No Α312 INTERWOOD – Interbasic. 

 Καπάηζ, πθασκά, αάζδ, νάθζα ηαζ ιπάγα: 

Μαύξν, No ΑΚRΗΣΑS ή No U961 ST2 ή No D107 INTERWOOD – Interbasic. 

Σα πνχιαηα ηςκ πνμθίθ απυ ABS εα είκαζ ηαηά ημ δοκαηυκ ηα ίδζα ιε αοηά ηδξ ιεθαιίκδξ. 

Οζ παναπάκς ανζειμί πνςιαημθμβίςκ (ΑΚRΗΣΑS, EGGER, INTERWOOD – Interbasic, 

ηθπ) ακαθένμκηαζ ζε επζεοιδηέξ απμπνχζεζξ πνςιάηςκ ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ 

πνμζδζμνίγμοκ μπμζμδήπμηε οθζηυ ή μπμζαδήπμηε πμζυηδηα οθζημφ. 

4. ΤΚΔΤΑΗΑ 

 Οζ αζαθζμεήηεξ εα είκαζ ζοκανιμθμβδιέκεξ. 

Θα ζοζηεοαζημφκ ζε πανημηζαχηζμ απυ πανηί αάνμοξ 430gr/m2 ιε δζπθή εκίζποζδ ζηζξ βςκίεξ. 

Δζςηενζηά ημο πανηζμφ εα ημπμεεηδεεί θεθζγυθ (ζε υθεξ ηζξ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ), πάπμοξ 2cm ημ 

μπμίμ εα πνμζηαηεφεζ υθεξ ηζξ πθεονέξ ηςκ ζημζπείςκ. Σα ηζκδηά νάθζα εα ηοθίβμκηαζ ηαηάθθδθα, εα 

δέκμκηαζ ιε δζάθακδ ηαζκία ηαζ εα ημπμεεημφκηαζ εκηυξ ηδξ αζαθζμεήηδξ πάκς απυ ηδκ αάζδ ηδξ ηαζ 

εα ζηενεχκμκηαζ ηαηάθθδθα, χζηε κα ιδκ ιεηαηζκμφκηαζ. 

Δκηυξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ εα οπάνπμοκ ζαημοθάηζα ιε: 

α) δφμ βςκζέξ 35x25x27mm ή 35x35mm πενίπμο ιε ηζξ δφμ (2) αίδεξ 6x60 ηαζ ηα ακηίζημζπα μφπα, 

α)ηέζζενα (4) ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα βζα ηα ηζκδηά νάθζα, επζπθέμκ ηςκ ημπμεεηδιέκςκ ηαζ δφμ (2) 

επζπθέμκ αίδεξ βζα ηζξ πεζνμθααέξ, 

β) ηέζζενζξ (4) αίδεξ ανζεκζημφ – εδθοημφ ημοθάπζζημκ Μ7 ηαζ 
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δ) μδδβίεξ ζηενέςζδξ, μνζγμκηζμπμίδζδξ ημο επίπθμο ηαζ ημπμεέηδζδξ ηςκ πεζνμθααχκ. 

 

 

 

 

ΥΔΓΗΟ: 
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ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 

ΔΗΓΟ: ΓΡΑΦΔΗΟ ½ Π ΚΗΣ (3ΣΔΜΑΥΗΑ) 

ΚΧΓΗΚΟ CPV: 39121100-7 

 
 

 

 
 
 
 

1. Γ Δ Ν Η Κ Α  

Κάεε βναθείμ απμηεθείηαζ απυ : 

 Σδκ πζκαηίδα ενβαζίαξ 

 Σα ιεηαθθζηά πυδζα 

 Σδ ιεηαθθζηή ηνααένζα 

 Σδκ ιεηχπδ (πμδζά) 

 Σδκ ηνμπήθαηδ ζονηανζένα - ιία (1) βζα ημ βναθείμ “1/2Π” Ύρμξ βναθείμο 750mm. (± ≈ 

30mm μζ νεβμοθαηυνμζ). 

Σμ βναθείμ εα είκαζ θουιεκμ βζα εφημθδ ιεηαθμνά ηαζ πανάδμζδ. Θα οπάνπεζ δοκαηυηδηα 

ακηζηαηάζηαζδξ ηςκ ζημζπείςκ ημο ζε πενίπηςζδ ηαηαζηνμθήξ ημοξ. Ζ ζοκανιμθυβδζδ εα 

είκαζ απθή, εα ελαζθαθίγεζ υιςξ ζδζαίηενα ιεβάθδ ζηαεενυηδηα ηαζ ακημπή. 

 

2.  Σ Δ Υ Ν Η Κ Α Υ Α Ρ Α Κ Σ Ζ Ρ Η  Σ Η Κ Α  

 

      ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΔΡΓΑΗΑ 

 Ζ πζκαηίδα ενβαζίαξ εα έπεζ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ: 1200Υ760 mm. 

 Ζ  πζκαηίδα  ενβαζίαξ  εα   ηαηαζηεοαζηεί   απυ   ιμνζμζακίδα   ηφπμο   Ρ2   αάζεζ   ηδξ  

ΔΝ 312:2003 ή υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, ηθάζδξ Δ1, ηνζχκ ζηνχζεςκ υπςξ ηαζ νδηά 

πνμζδζμνίγεηαζ ζηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-2009 (ΦΔΚ 746/22-4-2009). Ζ ιμνζμζακίδα εα 

έπεζ αιθίπθεονδ επζηάθορδ ιεθαιίκδξ. Χξ πνμξ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζχκ, ηςκ 
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αιθίπθεονςκ επζηαθοιιέκςκ ιε ιεθαιίκδ ιμνζμζακίδςκ, μθείθμοκ κα πνμζδζμνίγμκηαζ 

αάζεζ  ηςκ ζπεηζηχκ Δονςπασηχκ Κακμκζζιχκ ΔΝ 14322:2004, ΔΝ 14323:2005 ηαζ ΔΝ 

438- 2:2005 ή υπςξ εηάζημηε ζζπφμοκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ςξ πνμξ ηδκ ακημπή ζηδ ηνζαή ηα 

οθζηά μθείθμοκ κα είκαζ ημοθάπζζημκ ηαηδβμνίαξ 2, ςξ πνμξ ηδκ ακημπή ηςκ επζθακεζχκ 

ζηδ πάναλδ ημοθάπζζημκ ηαηδβμνίαξ ≥2Nt, ςξ πνμξ ηδκ ακημπή ημο οθζημφ ζε ηάρζιμ απυ 

ηζζβάνμ ημοθάπζζημκ ηαηδβμνίαξ rating 3 ηαζ ηέθμξ ςξ πνμξ ηδκ ακημπή ηςκ επζθακεζχκ 

ζηδ θεμνά απυ ηδκ πνήζδ πδιζηχκ ηαηδβμνίαξ rating 4. Σμ ζοκμθζηυ πάπμξ ηδξ πζκαηίδαξ 

ενβαζίαξ εα είκαζ 30mm (±0,3mm). Πενζιεηνζηά ζηα ζυημνα ηδξ πζκαηίδαξ εα ημπμεεηδεεί 

πθαζηζηυ πνμθίθ ABS, ζδίαξ απυπνςζδξ ιε ηδκ ιεθαιίκδ, πάπμοξ 2mm, ημ μπμίμ 

επζημθθάηαζ επζιεθχξ (ιε εζδζηή ηυθθα, ιδ ημλζηή) ζηδ ιμνζμζακίδα, ιε εζδζηυ ιδπάκδια, 

μφηςξ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ηέθεζα εθανιμβή ηαζ κα ιδκ επζηνέπεζ ηδκ απμηυθθδζή ημο 

απυ ηδ ιμνζμζακίδα. Οζ αηιέξ ημο εα είκαζ ζηνμββοθειέκεξ ηαζ θεζαζιέκεξ. 

 Ζ ζφκδεζδ ηδξ πζκαηίδαξ επί ημο ιεηαθθζημφ ζηεθεημφ εα βίκεηαζ ιε ηέζζενζξ (4) αίδεξ 

ALLEN ακά πθεονά, μζ μπμίεξ εα αζδςεμφκ ζε ιεηαθθζηά ειθοηεοιέκα αίζιαηα ζηδκ ηάης 

επζθάκεζα ηδξ πζκαηίδαξ. 

 Πθαζηζημί δαηηφθζμζ: ηδκ επζθάκεζα ηδξ πζκαηίδαξ, ανζζηενά ηαζ δελζά, εα ημπμεεηδεμφκ 

ζε ηαηάθθδθεξ εέζεζξ δφμ (2) πθαζηζημί δαηηφθζμζ (νμγέηεξ) βζα ηδ δζέθεοζδ υθςκ ηςκ ηα- 

θςδίςκ πμο εα ελοπδνεημφκ ημκ πνήζηδ (ηαθχδζα δθεηηνζημφ, ηδθεθχκμο ηαζ Ζ/Τ). Θα 

είκαζ δζαιέηνμο 60mm πενίπμο, ιε πενζζηνεθυιεκμ ηαπάηζ βζα ηδ νφειζζδ ημο ακμίβιαημξ, 

ακάθμβα ιε ημκ ανζειυ ηςκ δζενπυιεκςκ ηαθςδίςκ. 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΠΟΓΗΑ 

Σμ ηάεε πυδζ απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ζημζπεία: 

 Σδ αάζδ ζηήνζλδξ ηδξ πζκαηίδαξ ενβαζίαξ 

 Σμ ηαηαηυνοθμ ζημζπείμ 

 Σμ μνζγυκηζμ πέθια 

Ζ αάζδ ζηήνζλδξ – ζφκδεζιμξ ιε ηδκ επζθάκεζα ενβαζίαξ είκαζ απυ ιμνθμπμζδιέκμ 

παθοαδμέθαζια πάπμοξ 2,5mm ιε ηαηάθθδθμ ζπήια βζα ηδκ ζηήνζλδ. 

Σμ ηαηαηυνοθμ ζημζπείμ ημο πμδζμφ εα είκαζ απυ δζαιμνθςιέκμ παθοαδμέθαζια, πάπμοξ 

2mm ηαη εθάπζζημ, εα έπεζ ηαηάθθδθμ ζπήια ηαζ ζηακυ πχνμ βζα κα επζηνέπεζ ηδκ δζέθεοζδ 

ηςκ ηαθςδίςκ (νεφιαημξ, ηδθεθχκμο, Ζ/Τ). 

Σμ ηάεε πυδζ εα θένεζ ζηδκ ελςηενζηή ημο πθεονά, ηαπάηζ απυ ιεηαθθζηυ έθαζια, ημ μπμ- 

ίμ εα «ημοιπχκεζ» ηαζ εα ηνφαεζ ημ ηεκυ δζέθεοζδξ ηςκ ηαθςδίςκ. Ζ ιμνθή ηαζ ημ πνχια 

ημο ηαθφιιαημξ αοημφ πνέπεζ απαναζηήηςξ κα ζοκδοάγεηαζ αζζεδηζηά ηαζ κα «δέκεζ» ιε ημ 

ζφκμθμ ηςκ πμδζχκ. 

ηδ ηάης πθεονά ημο ηαηαηυνοθμο ζημζπείμο οπάνπεζ ημ μνζγυκηζμ πέθια ηαηαζηεοαζιέ- 



41 

 

κμ απυ παθοαδμέθαζια πάπμοξ 3mm, εκζζποιέκμ ιε παθφαδζκδ πθάηα. ημ μνζγυκηζμ πέθ- 

ια ηαζ ζηδκ επαθή ημο ιε ημ δάπεδμ, ημπμεεημφκηαζ δφμ (2) εζδζημί νεβμοθαηυνμζ ακά 

πέθια απυ πάθοαα (ημπθίεξ – μδδβμί) μζ μπμίμζ εα ελαζθαθίγμοκ ηδ ζηαεενυηδηα ηαζ μνζ- 

γμκηίςζδ ημο βναθείμο. ημ ηάης ιένμξ ημοξ ημπμεεηείηαζ ηάθοιια απυ ζζπονυ πμθοαιί- 

δζμ. (Δφνμξ νφειζζδξ νεβμοθαηυνςκ 2-3cm). Ακημπή ζε αάνμξ: 100kg βζα ηάεε ιεηαθθζηυ 

πυδζ. 

Ζ ζφκδεζδ ημο ηαηαηυνοθμο ζημζπείμο ημο πμδζμφ ιε ηδκ αάζδ ζηήνζλδξ ηδξ πζκαηίδαξ 

ηαεχξ ηαζ ιε ημ μνζγυκηζμ πέθια εα βίκεηαζ ιε δθεηηνμζοβηυθθδζδ ζοκεπμφξ ηαζ αθακμφξ 

ναθήξ. 

Πνμαθέπεηαζ ηαθαίζεδηδ ιεηαθθζηή αάζδ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ ιμκάδαξ ημο Ζ/Τ. 

Ζ ιεηαθθζηή αάζδ εα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζηδνίγεηαζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ ιεηαθθζηχκ 

πμδζχκ, ή κα ακανηάηαζ απυ ηδκ πζκαηίδα ενβαζίαξ είηε δελζά είηε ανζζηενά, ακάθμβα ιε ηζξ 

ακάβηεξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνήζηδ. 

εκεέσζε: Ζ κεηαιιηθά απηά βΪζε δέλεη επηπιΫνλ ηελ δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνέεζεο 

ηνπ γξαθεένπ, ελαιιαθηηθΪ θαη γηα ρξάζε Ζ/Τ. Δέλαη πξνθαλΫο όηη κε ηελ 

ηνπνζΫηεζε ηεο βΪζεο απηάο ζα ππΪξμεη θαη αληέζηνηρε κεηαηόπηζε ηεο ηξνράιαηεο 

ζπξηαξηΫξαο εθ’ όζνλ θξηζεέ αλαγθαέν. 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΣΡΑΒΔΡΑ 

Ζ ιεηαθθζηή ηνααένζα εα είκαζ απυ παθοαδμέθαζια, πάπμοξ 1,5mm ημοθάπζζημκ, εα είκαζ 

εζδζηήξ δζαημιήξ ιε ηαηάθθδθδ εζςηενζηή δζαιυνθςζδ, μφηςξ χζηε, ιαγί ιε ηα πυδζα κα 

θεζημονβμφκ ζακ ηακάθζ βζα ηδκ εφημθδ ηαζ αζθαθή δζέθεοζδ ηςκ ηαθςδίςκ. ηδκ ηνααέν- 

ζα εα ημπμεεηδεεί, πνμξ ηδκ ιενζά ημο πνήζηδ, πςκεοηυ πμθφπνζγμ ηνζχκ (3) πνζγχκ 

«ζμφημ», εκδεζηηζημφ ηφπμο LEGRAND. Σμ πμθφπνζγμ εα ημπμεεηδεεί ηαηά ηέημζμ ηνυπμ 

χζηε δ ειπνυζεζα επζθάκεζα θήρδξ κα ελέπεζ 10 mm. max. απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ ηνααέν- 

ζαξ. Ζ ιμνθή ηαζ ημ πνχια ημο πνέπεζ μπςζδήπμηε κα ζοκδοάγεηαζ αζζεδηζηά ηαζ κα «δέ- 

κεζ» ιε ημ ζφκμθμ. Σμ ηαθχδζμ ημο πμθφπνζγμο ζε υθδ ηδ δζαδνμιή ημο ζημ πυδζ ηαζ ζηδκ 

μνζγυκηζα ηνααένζα εα δζένπεηαζ ιέζα ζε πθαζηζηυ δθεηηνμθμβζηυ ζςθήκα «ζπζνάθ» αα- 

νέςξ ηφπμο (εκδεζηηζημφ ηφπμο ΚΟΤΒΗΓΖ). Καηά ιήημξ ηδξ ηνααένζαξ εα οπάνπεζ δοκα- 

ηυηδηα εφημθδξ «επίζκετηρ» ζημ εζςηενζηυ ηδξ, είηε απυ ηδκ ειπνυζεζα είηε απυ ηδκ μ- 

πίζεζα πθεονά ηδξ. Ζ ζφκδεζδ ηδξ ηνααένζαξ ιε ηα πυδζα εα βίκεηαζ ιε ηαηάθθδθμοξ ιε- 

ηαθθζημφξ ζοκδέζιμοξ, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ αηαιρία ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

εκεέσζε: ▪ Όιεο νη ζπλδΫζεηο θαη θνιιάζεηο ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ πξΫπεη λα 

εέλαη επηκειεκΫλεο θαη ιεηαζκΫλεο θαη θαηΪ ην δπλαηόλ αθαλεέο. 

Όλερ οι ζςνδέζειρ ηυν μεηαλλικών ζηοισείυν με ηα ξύλινα μέπη θα γίνονηαι μέζυ μεηαλλικών 

βςζμάηυν πος θα έσοςν εμθςηεςηεί ζηη μοπιοζανίδα. 
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ηδ εέζδ εζζυδμο ηςκ ηαθςδίςκ ζημ ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ ηαζ βζα ηδκ αζθαθή δζέθεοζδ ημοξ, 

εα ημπμεεηδεεί ηαθαίζεδημξ πθαζηζηυξ δαηηφθζμξ. ηζξ πνίγεξ, βζα ηδκ θήρδ δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ, εα οπάνπεζ ζοκδεδειέκμ ηαθχδζμ εφηαιπημ, πμθφηθςκμ NYL 3 Υ 1,5 Σ.Υ. Σμ 

ιήημξ ημο ηαθςδίμο εα ηαθφπηεζ ηδκ απυζηαζδ δζέθεοζδξ δζα ιέζμο ηδξ ηνααένζαξ, ηαζ 

ημο πμδζμφ. Απυ ηδκ έλμδυ ημο (απυ ημ ηάης ιένμξ ημο πμδζμφ) εα έπεζ επζπθέμκ ιήημξ 

2,00ι. ηαη‟ εθάπζζημκ ηαζ εα είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε ημ ακηίζημζπμ «Φίξ». 

ΜΔΣΧΠΖ (ΠΟΓΗΑ) 

Ζ ιεηχπδ (πμδζά) ημο βναθείμο εα είκαζ απυ ιμνζμζακίδα ιε επέκδοζδ ηαζ απυ ηζξ δφμ 

πθεονέξ ιε ιεθαιίκδ. Σα παναηηδνζζηζηά ηδξ ιμνζμζακίδαξ ηαζ ηδξ ιεθαιίκδξ εα είκαζ ηα ίδζα, 

υπςξ αοηά πενζβνάθμκηαζ παναπάκς. Σμ πάπμξ ηδξ εα είκαζ 18mm. 

Πενζιεηνζηά εα ηαθφπηεηαζ ιε πθαζηζηυ πνμθίθ ABS πάπμοξ 2mm. 

Ζ ιεηχπδ εα έπεζ φρμξ 400mm. Σμπμεεηείηαζ ζε εζμπή 150mm πενίπμο απυ ηδκ έλς πθεονά 

ηδξ πζκαηίδαξ ηαζ ημ ηεκυ ιεηαλφ ημοξ εα είκαζ 50mm πενίπμο, ιεηνμφιεκμ απυ ηδκ ηάης 

πθεονά ηδξ πζκαηίδαξ. 

Ζ ζηήνζλή ηδξ ζηδκ πζκαηίδα ενβαζίαξ εα βίκεζ ιε εζδζηά βςκζαηά εθάζιαηα, ιε ηαηάθθδθδ 

εκίζποζδ ηδξ βςκίαξ, απυ δζαιμνθςιέκμ παθοαδμέθαζια πάπμοξ 3mm. Οπμζαδήπμηε άθθδ 

ιμνθή ζηήνζλδξ ηδξ ιεηχπδξ (π.π. ιε εζδζηά εθάζιαηα ζηήνζλδξ-απμζηάηεξ ή πνμαυθμοξ 

ιεηχπδξ ή ζηήνζλδ απυ ηδκ πζκαηίδα η.θ.π.) βίκεηαζ δεηηή, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα 

ελαζθαθίγεηαζ δ ζηαεενυηδηα ηαζ ζηζαανυηδηα ηδξ. 

 

ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ 

Πνμαθέπεηαζ ιία (1) ηνμπήθαηδ ζονηανζένα βζα ημ βναθείμ ηφπμο “1/2Π” ηαζ δφμ (2) 

ηνμπήθαηεξ ζονηανζένεξ βζα ημ βναθείμ ηφπμο “Π”. 

Οζ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ζονηανζέναξ είκαζ: 400x600mm ηαζ φρμξ 600mm πενίπμο. Σμ 

φρμξ ηδξ ηνμπήθαηδξ ζονηανζέναξ εα ηδξ επζηνέπεζ κα «πεπνάει» ηάης απυ ηδκ ιεηαθθζηή 

ηνααένζα. Σμ ηονίςξ ζχια – ηάζςια ηδξ ζονηανζέναξ (πθασκά, ηαπάηζ, αάζδ, πθάηδ) ηα- 

ηαζηεοάγεηαζ απυ ιμνζμζακίδα ιε επέκδοζδ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ ιε ιεθαιίκδ. Σα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ ιμνζμζακίδαξ ηαζ ηδξ ιεθαιίκδξ εα είκαζ ηα ίδζα, υπςξ αοηά 

πενζβνάθμκηαζ παναπάκς. Σμ ζοκμθζηυ πάπμξ ιμνζμζακίδαξ-ιεθαιίκδξ εα είκαζ 18mm. Σα 

ειθακή ζυημνα ηδξ ζονηανζέναξ επεκδφμκηαζ ιε πθαζηζηυ πνμθίθ ABS πάπμοξ 2mm. 

ημ ηάης ιένμξ ηδξ αάζδξ ηδξ ηνμπήθαηδξ ζονηανζέναξ ημπμεεημφκηαζ 4 δζπθμί ηνμπμί 

“caster” πμο εα ελαζθαθίγμοκ ηδκ αευνοαδ ηφθζζή ηδξ. Οζ ηνμπμί αζδχκμκηαζ πάκς ζε ηνζ- 

βςκζημφξ ηάημοξ (ιμνθήξ μνεμβχκζμο ζζμζηεθμφξ ηνζβχκμο) πθεονάξ ηαζ πάπμοξ ηαηαθ- 

θήθμο, χζηε ημπμεεημφιεκμζ εθανιμζηά ιε ηυθθα ηαζ ηανθζά ή αίδεξ ζηζξ 4 βςκίεξ ηδξ αάζδξ, 

κα νοειίγμοκ ημ δζάηεκμ ιεηαλφ ημο ηάης άηνμο ηδξ “πμδζάξ“ ηδξ ζονηανζέναξ ηαζ ημο 

δαπέδμο. Κάεε ηνμπυξ αζδχκεηαζ ιε 4 θνεγάηεξ κμαμπακυαζδεξ ζηακμφ πάπμοξ ηαζ ιήημοξ, 
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χζηε κα δζαπενκά ημκ ηνζβςκζηυ ηάημ ηαζ κα εζζένπεηαζ ζηδ αάζδ ηδξ ζονηανζέναξ. Ζ 

ημπμεέηδζδ ηςκ ηνμπχκ εα επζηνέπεζ ηδκ πενζζηνμθζηή ηίκδζή ημοξ. Ο ηάεε ηνμπυξ εα έπεζ 

ακημπή ζε αάνμξ ημοθάπζζημκ 50kg. Ζ επζθμβή ηςκ ηνμπχκ εα βίκεζ απυ ηδκ Τπδνεζία ιεηαλφ 

δεζβιάηςκ πμο εα πνμζημιζζημφκ απυ ημκ ακάδμπμ. 

Ζ ζφκδεζδ υθςκ ηςκ ιενχκ ημο ηαζχιαημξ (πθασκά, ηαπάηζ, αάζδ, πάημξ) ιεηαλφ ημοξ εα 

βίκεζ ιε ηααφθζεξ (ημοθάπζζημκ 3 ακά πθεονά) ηαζ ηυθθα ορδθήξ ακημπήξ ιδ ημλζηή, ηαζ 2 

ιεηαθθζηέξ βςκίεξ 30/30 ακά ζφκδεζδ. 

Πνμαθέπμκηαζ ηνία (3) ζονηάνζα ηαζ ιία ιμθοαμεήηδ ακά ζονηανζένα. Οζ ιεηχπεξ (πνυ- 

ζςπα) ηςκ ζονηανζχκ εα είκαζ απυ ιμνζμζακίδα επεκδεδοιέκδ αιθίπθεονα ιε ιεθαιίκδ, 

ζοκμθζημφ    πάπμοξ    18mm    ηαζ    ιε    ηα     ίδζα     ςξ     άκς.  Σα ζυημνα ηςκ ιεηχπςκ 

επεκδφμκηαζ ιε πθαζηζηυ πνμθίθ ABS πάπμοξ 2mm. ηζξ ιεηχπεξ ηςκ ζονηανζχκ ηαζ ηδξ 

ιμθοαμεήηδξ πνμαθέπεηαζ πεζνμθααή ιεηαθθζηή, έβπνςιδ, δζπθήξ ζηήνζλδξ, πμο εα επζθεβεί 

απυ ηδκ Γζεοεφκμοζα Τπδνεζία, ιεηαλφ δεζβιάηςκ πμο εα πνμζημιίζεζ μ ακάδμπμξ. ηζξ 

ιπνμζηζκέξ πθεονέξ ηςκ πθασκχκ εα ημπμεεηδεεί ηαζκία ιε αθνχδεξ πθαζηζηυ ή άθθμ 

ακηίζημζπμ οθζηυ, ημ μπμίμ εα ελαζθαθίγεζ ημ μιαθυ ηαζ αευνοαμ ηθείζζιμ ηςκ ζονηανζχκ ηαζ 

πανάθθδθα εα ζηεβακμπμζεί ημ εζςηενζηυ ημοξ απυ ηδ ζηυκδ. 

Σα ζονηάνζα εα έπμοκ εζςηενζηυ ςθέθζιμ φρμξ: 15 cm πενίπμο. Σμ φρμξ αοηυ εα έπμοκ ηαζ 

ηα πθασκά ημζπχιαηα. Σμ φρμξ ημο μπίζεζμο ημζπχιαημξ εα είκαζ ηαηά 30mm πενίπμο 

ιεβαθφηενμ απυ ημ φρμξ ηςκ πθασκχκ, βζα κα ειπμδίγεζ ηδκ μθίζεδζδ ηςκ πανηζχκ ζημ πίζς 

ιένμξ υηακ ημ ζονηάνζ εα είκαζ βειάημ. Καηαζηεοάγμκηαζ απυ δζαιμνθςιέκμ παθοαδμέθαζια 

ροπνήξ ελέθαζδξ ηφπμο St1203, πάπμοξ ημοθάπζζημκ 0,8mm, ααιιέκμ δθεηηνμζηαηζηά ιε 

πμφδνα. Οζ ιδπακζζιμί ηφθζζδξ (βθοζζένεξ), εα είκαζ ιεηαθθζημί, ηδθεζημπζημί, αευνοαμζ ηαζ 

εα επζηνέπμοκ ηδκ απνυζημπηδ θεζημονβία ζε ζοκεπή πνήζδ. Ζ ηαηαζηεοή ημοξ εα είκαζ 

ηέημζα πμο εα ειπμδίγεζ ηυζμ ηδκ πθεονζηή υζμ ηαζ ηδκ ηάεεηδ ιεηαηυπζζδ ημο ζονηανζμφ ηαζ 

εα ελαζθαθίγεζ ηδκ αζθάθζζδ ημο πνμεηηάιαημξ. Πνμαθέπεηαζ πνμζηαζία ημοξ ηαηά ηδξ 

μλείδςζδξ. Οζ βθοζζένεξ πνέπεζ κα έπμοκ ακημπή ζε αάνμξ ημοθάπζζημκ 40Kg ζε 

μπμζαδήπμηε εέζδ ημο ακμίβιαημξ (βζα ηδ ιμθοαμεήηδ ακημπή ζε αάνμξ 10Kg), ηαζ εα 

επζηνέπμοκ ημ άκμζβια (εηηυξ ηαζχιαημξ) ημο ζονηανζμφ, ζημ 80% ηαη‟ εθάπζζημκ ημο 

ζοκμθζημφ ημοξ ιήημοξ. Θα έπμοκ επίζδξ ηδ δοκαηυηδηα βζα εφημθδ αθαίνεζδ ηαζ 

επακαημπμεέηδζδ ηςκ ζονηανζχκ. 

 Ζ ιμθοαμεήηδ εα ηαηαζηεοαζηεί απυ ακηζζηαηζηή ιμνθμπμζδιέκδ πμθοζηενίκδ ή άθθμο 

είδμοξ ακεεηηζηυ ζηθδνυ πθαζηζηυ (εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ: 30x30cm ηαζ αάεμξ 2cm) ηαζ εα 

έπεζ εζδζηέξ εέζεζξ, πενίπμο 9, βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ιζηνμακηζηεζιέκςκ ηαζ άθθςκ εζδχκ 

βναθζηήξ φθδξ. 

 Δζδζηυ clip ζε ηάεε βθοζζένα, εα αζθαθίγεζ ημ ζονηάνζ υηακ είκαζ ηθεζζηυ, βζα κα ιδκ ακμί- 

βεζ ιε ηδκ παναιζηνή ιεηαηίκδζδ. 
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 Κθεζδανζά. Πνμαθέπεηαζ πενζζηνμθζηή, ηοθζκδνζηή ηθεζδανζά αζθαθείαξ απυ ποημπνεζζα- 

νζζηυ ηνάια αθμοιζκίμο (Al), ορδθήξ ακημπήξ, ιε ηθεζδί αζθαθείαξ, επζκζηεθςιέκδ, δ μπμία 

εα ηθεζδχκεζ υθα ηα ζονηάνζα ηαζ ηδκ ιμθοαμεήηδ, ιέζς παθφαδζκδξ νάαδμο. 

 Γζαπςνζζηέξ. Σα ζονηάνζα εα δέπμκηαζ ιεηαθθζημφξ δζαπςνζζηέξ, ζε εζδζηέξ οπμδμπέξ (2 

ακά ζονηάνζ). 

 

2. ΒΑΦΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 

Όθα ηα ιεηαθθζηά ζημζπεία ημο βναθείμο εα ααθμφκ ιε δθεηηνμζηαηζηή ααθή θμφνκμο 

ιε μιμζυιμνθμ ηαζ άνζζημ θζκίνζζια ηαζ ακημπή ζηα πανάβιαηα. 

 Πξνεξγαζέα 

Θα βίκεζ απμθίπακζδ ηαζ απμλείδςζδ ιε αάπηζζια ή νακηζζιυ ιε απμθζπακηζηυ ηαζ 

απμλεζδςηζηυ οβνυ. Ακ μζ μλεζδχζεζξ είκαζ ζε ιεβάθδ έηηαζδ εα απμιαηνοκεμφκ ιε ηνίρζιμ 

ηςκ επζθακεζχκ, ιεηά δε απυ ηάεε θάζδ πνέπεζ κα αημθμοεεί πθφζζιμ ιε κενυ. Μεηά ηδκ 

απμλείδςζδ επζαάθθεηαζ ημ αάπηζζια ηςκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ, ζε αθηαθζηυ δζάθοια PH=7-9 

βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ηςκ υλζκςκ ζοζηαηζηχκ ημο δζαθφιαημξ απμλείδςζδξ. 

 ΦσζθΪησζε 

Μεηά ηδκ παναπάκς πνμενβαζία εα βίκεζ θςζθάηςζδ ιε αάπηζζια ή νάκηζζια ζε 

θςζθαηζηυ δζάθοια ζηακυ κα εκαπμεέζεζ ζε ηάεε ηεηναβςκζηυ ιέηνμ ιεηαθθζηήξ επζθάκεζαξ 

ηνία βναιιάνζα θςζθμνζημφ ζζδήνμο. Ζ εκαπυεεζδ αοηή πνέπεζ απαναίηδηα κα βίκεζ ζε 

μθυηθδνδ ηδκ επζθάκεζα. Σδκ επελενβαζία αοηή πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ ζηαεενμπμίδζδ ημο 

παναπάκς οπμζηνχιαημξ ιε ηάπμζμ άθαξ πνςιίμο. Ζ θςζθάηςζδ ηαζ δ ζηαεενμπμίδζδ 

ιπμνεί κα βίκμοκ ηαζ ιαγί ακ πνδζζιμπμζδεεί δζάθοια wash primer. 

 Βαθά 

Μεηά ημ ζηέβκςια ηςκ ιεηαθθζηχκ επζθακεζχκ βζα πνμκζηυ δζάζηδια ζηακυ βζα ηδκ 

ζηαεενμπμίδζδ ηςκ οπμζηνςιάηςκ ηαζ ελάηιζζδ ηςκ δζαθοηζηχκ οβνχκ, υπζ υιςξ 

οπεναμθζηυ χζηε κα ηαθοθεεί ημ οπυζηνςια ιε οβναζία, αημθμοεεί δ δθεηηνμζηαηζηή 

ααθή. 

Ζ ααθή πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε ζοκεήηεξ πμο ελαζθαθίγμοκ μιμζυιμνθμ επίζηνςια 

(ποηκυηδηα πνχιαημξ, πίεζδ αένα, ηαπφηδηα ααθήξ ηθπ). 

Ο πνςιαηζζιυξ ηςκ ιεηαθθζηχκ επζθακεζχκ εα βίκεζ ιε πμφδνα ανίζηδξ 

πμζυηδηαξ. Σμ πνχια πνέπεζ κα : 

α) Πανέπεζ πνμζηαζία ηαηά ηδξ μλείδςζδξ ημο ιεηάθθμο.  

α) Έπεζ ηαθοπηζηυηδηα. 

β)Δίκαζ μιμζυιμνθμ ζε υθδ ηδκ ααιιέκδ επζθάκεζα πςνίξ εθαηηχιαηα ζηαβυκςκ ή ημηηίςκ. 

δ) Έπεζ εθαζηζηυηδηα ηαζ επζθακεζαηή ζηθδνυηδηα. 
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 Φάζηκν 

Μεηά ηδκ ααθή, ηα ιεηαθθζηά ιένδ ιπαίκμοκ ζε θμφνκμ υπμο παναιέκμοκ βζα ανηεηυ πνυκμ ζε 

εενιμηναζία πμο ηοιαίκεηαζ απυ 180 έςξ 220μC. 

Σα ζημζπεία: Υνυκμξ, εενιμηναζία ελανηχκηαζ απυ ηδκ ζφκεεζδ ημο οθζημφ ααθήξ. 

Ζ εζςηενζηή ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ ιέζα ζημ θμφνκμ πνέπεζ κα είκαζ μιμζυιμνθδ, 

εθεβπυιεκδ ιε εενιυιεηνα ηαζ μπςζδήπμηε ιεβαθφηενδ ηςκ 180μC. 

Υ Ρ Χ Μ Α Σ Α 

Σα πνχιαηα ηςκ ιεηαθθζηχκ ηαζ λφθζκςκ ιενχκ ημο βναθείμο εα είκαζ ανίζηδξ πμζυηδηαξ 

ηαζ ΜΖ ΣΟΞΗΚΑ. 

Ζ απυπνςζδ ηαζ δ οθή ηδξ ιεθαιίκδξ ηςκ δζαθυνςκ ζημζπείςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ ιεηαθθζηχκ 

επζθακεζχκ εα είκαζ ηδξ απυθοηδξ επζθμβήξ ηδξ Γζεοεφκμοζαξ Τπδνεζίαξ ηαζ εα βίκεηαζ 

αάζεζ δεζβιαημθμβίςκ απυ αοηά πμο ηοηθμθμνμφκ ζηδκ αβμνά ηα μπμία εα πνμζημιίζεζ μ 

ακάδμπμξ. Οζ ηεθζηέξ επζθάκεζεξ εα είκαζ ακηζεαιαςηζηέξ, δεκ εα επζηνέπμοκ ηδ ζοζζχνε- 

οζδ ζηυκδξ η.θ.π. ηαζ εα είκαζ εφημθεξ ζημ ηαεάνζζια ιε ηα ζοκήεδ οθζηά ημο ειπμνίμο, 

πςνίξ κα πνμλεκείηαζ αθάαδ ζηζξ επζθάκεζεξ. 

Σα πνχιαηα ηςκ πνμθίθ απυ ABS εα είκαζ ηα ίδζα ιε αοηά ηδξ ιεθαιίκδξ πμο πενζβνάθμκηαζ 

παναπάκς. 

 ΓΡΑΦΔΗΟ: 

- Γζα  ημκ  ιεηαθθζηυ  ζηεθεηυ:  Σμ  Νμ  7043  εκδεζηηζημφ  ηφπμο  πνςιαημθμβίμο RAL 

ή Σμ Bleu 2600 Sable εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο AKZO NOBEL 

-  Γζα ηδκ πζκαηίδα ενβαζίαξ: Σμ Νμ 703 εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο 

ΑΚRΗΣΑS ή Σμ Νμ Ζ1706 εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο EGGER 

- Γζα ηδκ ιεηχπδ (πμδζά): Σμ Νμ 120 εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο 

ΑΚRΗΣΑS ή Σμ Νμ U961 εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο EGGER 

 ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ: 

- Γζα υθμ ημ ηονίςξ ζχια: Σμ Νμ 120 εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο 

ΑΚRΗΣΑS ή Σμ Νμ U961 εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο EGGER 

- Γζα ηζξ ιεηχπεξ ηςκ ζονηανζχκ: Σμ Νμ 703 εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο 

ΑΚRΗΣΑS  ή ημ Νμ Ζ1706 εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο EGGER 
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εκεέσζε: Οη παξαπΪλσ αξηζκνέ ρξσκαηνινγέσλ (RAL, ΑΚRΗΣΑS, EGGER, AKZO NOBEL, 

θιπ) αλαθΫξνληαη ζε επηζπκεηΫο απνρξώζεηο ρξσκΪησλ θαη ζε θακέα πεξέπησζε δελ 

πξνζδηνξέδνπλ νπνηνδάπνηε πιηθό ά νπνηαδάπνηε πνηόηεηα πιηθνύ. 

 Γζα θυβμοξ αζζεδηζημφξ ή βζα ηδκ εφνοειμ θεζημονβζηυηδηα ηςκ βναθείςκ ζημοξ πχνμοξ 

ημο ζπμθείμο δ Γζεοεφκμοζα Τπδνεζία δφκαηαζ κα πνμζδζμνίζεζ άθθα πνχιαηα. 

ΥΔΓΗA: 
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4.ΤΚΔΤΑΗΑ 

 Σα βναθεία εα είκαζ θουιεκα. Συζμ ηα ζημζπεία ημο βναθείμο ηα μπμία εα ηοθίβμκηαζ 

ζε πανηί μκημοθέ ή πθαζηζηυ βημθνέ (αενμπθάζη) υζα ηαζ δ ζονηανζένα ηαζ ημ εν- 

ιάνζμ εα ζοζηεοάγμκηαζ ζε πανημηζαχηζα απυ πανηί αάνμοξ 430 gr/m2 ιε δζπθή ε- 

κίζποζδ ζηζξ βςκίεξ. Δζςηενζηά εα ημπμεεηδεεί θεθζγυθ, πάπμοξ 2cm ημ μπμίμ εα 

πνμζηαηεφεζ υθεξ ηζξ πθεονέξ ηςκ ζημζπείςκ, ηδξ ζονηανζέναξ ηαζ ημο ενιανίμο . 
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ΚΑΘΗΜΑ ΣΑΠΔΣΑΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

                ΚΧΓΗΚΟ CPV: 39111000-3 
 

 

 
 

1. Γ Δ Ν Η Κ Α  

Σμ ημζκυ ηάεζζια ηαπεηζανίαξ απμηεθείηαζ απυ: 

1. Σμ ιεηαθθζηυ ηιήια (ζςθδκςηυξ ζηεθεηυξ) ηεηναβςκζηήξ δζαημιήξ 

2. Σμ λφθζκμ ηιήια ιε επέκδοζδ ηαπεηζανίαξ (έδνα – πθάηδ) 

Σμ επζζοκαπηυιεκμ ζπέδζμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ πνμδζαβναθήξ αοηήξ. 

Σμ πενζβναθυιεκμ ηάεζζια είκαζ ζηαεενμφ ηφπμο ηαζ έπεζ ηζξ παναηάης βεκζηέξ ελςηενζηέξ 

δζαζηάζεζξ: 

οκμθζηυ φρμξ≈ 850mm Ύρμξ έδναξ≈ 480mm Πθάημξ≈ 420mm Βάεμξ≈ 420mm 

 

2. Σ Δ Υ Ν Η Κ Α Υ Α Ρ Α Κ Σ Ζ Ρ Η  Σ Η Κ Α  

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 

Καηαζηεοάγεηαζ απυ παθοαδμζςθήκεξ ηεηναβςκζηήξ δζαημιήξ αθακμφξ ηαζ 

ζοκεπμφξ δθεηηνμζοβημθθδηήξ ναθήξ ηαζ απμηεθείηαζ απυ ηα παναηάης 

ημιιάηζα. 

Σνία ημιιάηζα παθοαδμζςθήκςκ δζαημιήξ 25x25x1,25mm δθεηηνμζοβημθμφιεκα ιεηαλφ 

ημοξ ζε ζπήια Π πμο απμηεθμφκ ηα πίζς πυδζα ηαζ ηδ αάζδ ζηήνζλδξ ηδξ νάπδξ. Γζαζηάζεζξ 

ελςηενζηέξ ημο πθαζζίμο: φρμξ 830mm, πθάημξ 400mm. Σμ ζςθδκςηυ πθαίζζμ ηαζ ζε φρμξ 

480mm απυ ηδ αάζδ ημο, ηάιπηεηαζ ιε απυηθζζδ απυ ηδκ ηαεεηυηδηα 60mm, δίκμκηαξ ιε 

αοηυκ ημκ ηνυπμ ηθίζδ ηδξ νάπδξ ημο ηαείζιαημξ. 

Σνία ημιιάηζα παθοαδμζςθήκςκ δζαημιήξ 25x25x1,25mm δθεηηνμζοβημθμφιεκα ιεηαλφ 
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ημοξ ζε ζπήια Π πμο απμηεθμφκ ηα ειπνυξ πυδζα ημο ηαείζιαημξ, ιε δζαζηάζεζξ πθαζζίμο 

ελςηενζηέξ: φρμξ 420mm, πθάημξ 400mm. 

Σα δφμ πθαίζζα ζπήιαημξ Π εκχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε δφμ ηνααένζεξ (ζε μνεή βςκία) δζ- 

αημιήξ 21x21x1,5mm ηαζ ιήημοξ 400mm. ημ πίζς ιένμξ ημπμεεηείηαζ ηνααένζα ίδζαξ ςξ 

άκς δζαημιήξ ηαζ ιήημοξ 350mm, υπςξ θαίκεηαζ ζημ επζζοκαπηυιεκμ ζπέδζμ. Οζ ηνεζξ (3) 

αοηέξ ηνααένζεξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ πάκς ιένμξ ημο ιζηνμφ πθαζζίμο, απμηεθμφκ ηδ αάζδ 

ζηήνζλδξ ηδξ έδναξ ημο ηαείζιαημξ. 

Σνία ημιιάηζα παθοαδμζςθήκςκ δφμ πθεονζηά ηαζ έκα ζηδ ιέζδ ηεηναβςκζηήξ δζαημιήξ 

21x21x1,5mm, απμηεθμφκ ηζξ ζοκδεηζηέξ ηνααένζεξ ηδξ αάζδξ ημο ηαείζιαημξ. Οζ ζοκδε- 

ηζηέξ αοηέξ ηνααένζεξ δθεηηνμζοβημθθμφκηαζ ζηα πυδζα ζε φρμξ 110mm απυ ημ δάπεδμ βζα 

κα ελαζθαθίζμοκ ηδκ αηαιρία ηςκ πμδζχκ. Οζ ζζδδνμζςθήκεξ εα ζοκδεεμφκ ιεηαλφ ημοξ ιε 

δθεηηνμζοβηυθθδζδ ζε υθδ ηδκ επζθάκεζα επαθήξ ημοξ ιε έκηεπκδ ηαζ μιμζυιμνθδ ναθή. Οζ 

ημθθήζεζξ εα ζθονδθαηδεμφκ βζα κα αθαζνεεμφκ ηα μλείδζα ηαζ εα θεζακεμφκ έκηεπκα ιε 

ηνμπυ. Δάκ μζ ημθθήζεζξ βίκμοκ ιε ανβηυκ (ζονιαημηυθθδζδ) ηυηε εα δμεεί ζδζαίηενδ πνμζμπή 

ζηα οπμθείιιαηα ηςκ ζονιάηςκ ηα μπμία πνέπεζ επζιεθχξ κα αθαζνμφκηαζ ηαζ ιεηά μζ 

ημθθήζεζξ εα θεζαίκμκηαζ. 

Οζ άηνεξ ηςκ πμδζχκ εα έπμοκ πθαζηζηά πέθιαηα πνχιαημξ ιαφνμο απυ ζηθδνυ P.V.C. Σα 

πθαζηζηά πέθιαηα εα είκαζ ακεεηηζηά ζε ηαηαπμκήζεζξ ηαζ εα εθανιυγμοκ πθήνςξ ζημοξ 

ζζδδνμζςθήκεξ ηςκ πμδζχκ. 

ΞΤΛΗΝΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔ ΣΑΠΔΣΑΡΗΑ 

Αοηυ απμηεθείηαζ απυ : 1) Έδνα ηαείζιαημξ, 2) Πθάηδ ηαείζιαημξ. 

Γζαζηάζεζξ έδναξ ηαείζιαημξ: 

πθάημξ 420mm, αάεμξ 420mm, πάπμξ 62mm.  

Γζαζηάζεζξ πθάηδξ ηαείζιαημξ: 

πθάημξ 420mm, φρμξ 300mm, πάπμξ 42mm. 

Έδξα θαζέζκαηνο 

Καηαζηεοάγεηαζ απυ εκζαίμ θφθθμ ηυκηνα πθαηέ μλζάξ, πάπμοξ 12mm (±5%) ζηδκ πάκς 

επζθάκεζα ημο μπμίμο ζοβημθθάηαζ ζηνχια αθνχδμοξ πθαζηζημφ εθάπζζημο αάνμοξ 40Kg/m3, 

πάπμοξ 50mm ιε επζηάθορδ πθαζηζημφ δένιαημξ άνζζηδξ πμζυηδηαξ, πάπμοξ 1,2mm 

ημοθάπζζημκ, ζε απυπνςζδ ηδξ επζθμβήξ ηδξ Τπδνεζίαξ. Σμ ηυκηνα πθαηέ έπεζ ηέζζενζξ 

ηνφπεξ ελαενζζιμφ, δ δε ζηενέςζή ημο πθαζηζημφ δένιαημξ ζηδκ ηάης επζθάκεζα ηδξ έδναξ 

εα βίκεζ ιε ζοκεπή ναθή απυ ζοκδεηήνεξ άνζζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ζε απυζηαζδ ημοθάπζζημκ 

30mm απυ ηζξ αηιέξ ημο ηυκηνα πθαηέ. Σμ οπυθμζπμ ηδξ ηάης επζθάκεζαξ ηαθφπηεηαζ ιε 

ακεεηηζηυ φθαζια ηφπμο «ιμφθζ» (25-30 ίκεξ ακά cm2) ηαθά ηεκηςιέκμο ηαζ ζηενεςιέκμο 

ζηδκ επζθάκεζα ημο ηυκηνα πθαηέ αθμφ ακαδζπθςεεί πενζιεηνζηά ιε ζοκδεηήνεξ ζοκεπμφξ 

ναθήξ. 
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Ζ ζφκδεζδ ημο πθαζηζημφ δένιαημξ ηδξ έδναξ ζε υθεξ ηζξ ζοκδεηήνζεξ αηιέξ εα βίκεζ ιε 

ακεεηηζηή ηθςζηή. Πνμαθέπεηαζ έκηεπκδ εζςηενζηή ναθή, δζπθά βονζζιέκδ πνμξ ηα ιέζα. Θα 

οπάνπεζ επίζδξ πνυζεεηδ εκίζποζδ ιε ακαδζπθςιέκμ ηειάπζμ απυ ημ ίδζμ οθζηυ, ημ μπμίμ 

εζςηενζηά εα έπεζ «θοηίθζ» απυ P.V.C. Φ 0,4 mm. 

Ζ ζφκδεζδ ηδξ έδναξ ιε ημ ζςθδκςηυ ζηεθεηυ εα βίκεζ ιε έλζ (6) επζπνςιζςιέκεξ 

θαιανζκυαζδεξ δζαιέηνμο 5mm θνεγάηδξ ηεθαθήξ ιμνθήξ θαηήξ. 

Οζ 4 βςκίεξ ημο ηυκηνα πθαηέ ηδξ έδναξ εα ηαθφπημκηαζ έκηεπκα ιε πνυζεεημ εκζζποηζηυ 

ηαηάθθδθμ οθζηυ, χζηε κα απμθεφβεηαζ δ πνυςνδ θεμνά. 

ΠιΪηε θαζέζκαηνο 

Καηαζηεοάγεηαζ απυ ημ ίδζμ ιε ηδκ έδνα ηυκηνα πθαηέ ζηδκ ιπνμζηζκή δε επζθάκεζα αοημφ 

ζοβημθθάηαζ ζηνχια αθνχδμοξ πθαζηζημφ ιε εθάπζζημ αάνμξ 35Kg/m3 ηαζ πάπμοξ 30mm ιε 

επζηάθορδ ηαζ ηςκ δφμ πθεονχκ ιε ημ ίδζμ υπςξ παναπάκς πθαζηζηυ δένια. 

Ζ ζφκδεζδ αοημφ ζηζξ ζοκδεηήνζεξ αηιέξ εα βίκεζ υπςξ αηνζαχξ ηαζ ζηδκ έδνα. Ζ ζφκδεζδ 

ηδξ πθάηδξ ιε ημ ζςθδκςηυ ζηεθεηυ εα βίκεζ ιε έλζ (6) θαιανζκυαζδεξ. 

Οζ 4 βςκίεξ ημο ηυκηνα πθαηέ ηδξ πθάηδξ εα ηαθφπημκηαζ έκηεπκα ιε πνυζεεημ εκζζποηζηυ 

ηαηάθθδθμ οθζηυ, χζηε κα απμθεφβεηαζ δ πνυςνδ θεμνά. 

 

3.ΒΑΦΖ- ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 

Πξνεξγαζέα 

Θα βίκεζ απμθίπακζδ ηαζ απμλείδςζδ ιε αάπηζζια ηαζ νακηζζιυ ιε απμθζπακηζηυ ηαζ 

απμλεζδςηζηυ οβνυ. Ακ μζ μλεζδχζεζξ είκαζ ζε ιεβάθδ έηηαζδ εα απμιαηνοκεμφκ ιε ηνίρζιμ 

ηςκ επζθακεζχκ, ιεηά δε απυ ηάεε θάζδ πνέπεζ κα αημθμοεεί πθφζζιμ ιε κενυ. 

Μεηά ηδκ απμλείδςζδ επζαάθθεηαζ ημ αάπηζζια ηςκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ ζε αθηαθζηυ 

δζάθοια PH=7-9 βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ηςκ υλζκςκ ζοζηαηζηχκ ημο δζαθφιαημξ 

απμλείδςζδξ. 

ΦσζθΪησζε 

Μεηά ηδκ παναπάκς πνμενβαζία εα βίκεζ θςζθάηςζδ ιε αάπηζζια ή νακηζζιυ ζε 

θςζθαηζηυ δζάθοια ζηακυ κα εκαπμεέζεζ ζε ηάεε ηεηναβςκζηυ ιέηνμ ιεηαθθζηήξ 

επζθάκεζαξ ζε ηνία βναιιάνζα θςζθμνζημφ ζζδήνμο. 

Ζ εκαπυεεζδ αοηή πνέπεζ απαναίηδηα κα βίκεζ ζε μθυηθδνδ ηδκ επζθάκεζα. Σδκ 

επελενβαζία αοηή εα αημθμοεήζεζ ζηαεενμπμίδζδ ημο παναπάκς οπμζηνχιαημξ ιε 

ηάπμζμ άθαξ πνςιίμο. 

Ζ θςζθάηςζδ ηαζ δ ζηαεενμπμίδζδ ιπμνεί κα βίκμοκ ηαζ ιαγί, ακ πνδζζιμπμζδεεί 

δζάθοια WASH PRIMER. 
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Βαθά 

Μεηά ημ ζηέβκςια ηςκ ιεηαθθζηχκ επζθακεζχκ βζα πνμκζηυ δζάζηδια ζηακυ βζα ηδκ 

ζηαεενμπμίδζδ ηςκ οπμζηνςιάηςκ ηαζ ελάηιζζδ ηςκ δζαθοηζηχκ οβνχκ υπζ υιςξ 

οπεναμθζηυ χζηε κα ηαθοθεεί ημ οπυζηνςια ιε οβναζία, αημθμοεεί δ δθεηηνμζηαηζηή 

ααθή. 

Ζ ααθή πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε ζοκεήηεξ πμο ελαζθαθίγμοκ μιμζυιμνθμ επίζηνςια 

(ποηκυηδηα πνχιαημξ, πίεζδ αένα, ηαπφηδηα ααθήξ η.θ.π.). Ο πνςιαηζζιυξ ηςκ 

επζθακεζχκ εα βίκεζ ιε πνχια πμφδναξ άνζζηδξ πμζυηδηαξ (δθεηηνμζηαηζηή ααθή 

πμφδναξ). 

Σμ πνχια πνέπεζ κα : 

α)Πανέπεζ πνμζηαζία ηαηά ηδξ μλείδςζδξ ημο ιεηάθθμο.  

α)Έπεζ ηαθοπηζηυηδηα. 

β)Δίκαζ μιμζυιμνθμ ζε υθδ ηδκ ααιιέκδ επζθάκεζα, πςνίξ εθαηηχιαηα ζηαβυκςκ ή ηυηηςκ. 

δ)Έπεζ εθαζηζηυηδηα ηαζ επζθακεζαηή ζηθδνυηδηα. 

 

Φάζηκν 

Μεηά ηδκ ααθή, ηα ιεηαθθζηά ιένδ ιπαίκμοκ ζε θμφνκμ υπμο παναιέκμοκ βζα ανηεηυ πνυκμ ζε 

εενιμηναζία πμο ηοιαίκεηαζ απυ 180 έςξ 220μC. 

Σα ζημζπεία : Υνυκμξ, εενιμηναζία ελανηχκηαζ απυ ηδκ ζφκεεζδ ημο οθζημφ ααθήξ. 

Ζ εζςηενζηή ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ ιέζα ζημ θμφνκμ πνέπεζ κα είκαζ μιμζυιμνθδ, 

εθεβπυιεκδ ιε εενιυιεηνα ηαζ μπςζδήπμηε ιεβαθφηενδ ηςκ 180μC. 

Υ Ρ Χ Μ Α Σ Α 

 Γζα ημ ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ, δ απυπνςζδ εα είκαζ ημ Νμ 7043 εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημ- 

θμβίμο RAL 

 Γζα ημ πθαζηζηυ δένια ηδξ έδναξ ηαζ ηδξ πθάηδξ δ απυπνςζδ εα είκαζ: ημ Νμ 49 εκδεζηηζημφ 

ηφπμο πνςιαημθμβίμο ηδξ NEOPLASTIK. 

 διεζχκεηαζ υηζ μζ παναπάκς ανζειμί πνςιαημθμβίμο RAL, NEOPLASTIK ακαθένμκηαζ ζε 

επζεοιδηή απυπνςζδ πνςιάηςκ ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ πνμζδζμνίγμοκ μπμζμδήπμηε 

οθζηυ ή μπμζαδήπμηε πμζυηδηα οθζημφ. 

 Γζα θυβμοξ αζζεδηζημφξ ή βζα ηδκ εφνοειμ θεζημονβζηυηδηα ηςκ ηαεζζιάηςκ ζημοξ πχνμοξ ημο 

ζπμθείμο δ Γζεοεφκμοζα Τπδνεζία δφκαηαζ κα πνμζδζμνίζεζ άθθα πνχιαηα ζε ζοκεν- βαζία 

ιε ημκ Μεθεηδηή ημο Ένβμο. 

  

 



52 

 

4.ΤΚΔΤΑΗΑ 

Σα ηαείζιαηα εα ηοθζπεμφκ ακά δφμ (2) ηειάπζα. Δζςηενζηά εα ημπμεεηδεεί θεθζγυθ, πάπμοξ 2cm, ημ 

μπμίμ εα πνμζηαηεφεζ υθεξ ηζξ πθεονέξ ηςκ ζημζπείςκ.Οζ αηιέξ ημο ζεη εα πνμζηαηεφμκηαζ ιε 

αθνχδεζξ βςκίεξ ζοζηεοαζίαξ (foam πμθοαζεοθεκίμο-εφηαιπημ οθζηυ), ηφπμο "L", 50mmx50mm επί 

ημ ιήημξ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ. 

Σμ ηάεε ζεη (2 ηαείζιαηα) εα πενζηοθίβεηαζ ιε πθαζηζηυ βημθνέ (αενμπθάζη), εα δέκεηαζ ιε 

πθαζηζηέξ ηαζκίεξ ηαζ εα ημπμεεηείηαζ ζε πανημηζαχηζμ ζζπονήξ ακημπήξ, αάνμοξ 430 gr/m2 ηαη‟ 

εθάπζζημκ, ιε δζπθή εκίζποζδ ζηζξ βςκίεξ. 

Γζα ηδκ εφημθδ ιεηαθμνά ημοξ, ηα ζεη εα ημπμεεημφκηαζ, ζε ανζειυ ακαθυβςξ ημο ιεβέεμοξ ηαζ ημο 

αάνμοξ ημοξ, ζε λφθζκεξ παθέηεξ, εα ηοθίβμκηαζ ιε ζεθμθάκ (ή πθαζηζηυ βημθνέ) ηαζ εα δέκμκηαζ ιε 

πθαζηζηυ ηζένηζ. 

ΥΔΓΗΑ: 
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ΚΟΤΚΛΟΠΗΣΑ ΠΛΖΡΖ ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΑ (ΔΣ) 
ΚΧΓΗΚΟ CPV: 37513100-8 
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1.  Γ Δ Ν Η Κ Α  

Σμ ημοηθυζπζημ εα έπεζ δζαζηάζεζξ ζε ακάπηολδ 1190Υ550mm ηαζ φρμξ 1500mm ηαζ εα πενζθαιαάκεζ 

ημοθάπζζημκ 16 θζβμφνεξ δζαθμνεηζηχκ εειαηζηχκ εκμηήηςκ.   

 

2. Σ Δ Υ Ν Η Κ Α Υ Α Ρ Α Κ Σ Ζ Ρ Η  Σ Η Κ Α 

Σμ ημοηθυζπζημ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ λφθμ θμονκζζηήξ μλζάξ άνζζηδξ πμζυηδηαξ 

θμοζηνανζζιέκμ ζημ θοζζηυ πνχια ημο λφθμο ιε αενκίηζ κενμφ, ιδ ημλζηυ ηαζ θζθζηυ πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ. 

          3.    ΤΚΔΤΑΗΑ 

Οζ αηιέξ εα πνμζηαηεφμκηαζ ιε αθνχδεζξ βςκίεξ ζοζηεοαζίαξ (foam πμθοαζεοθεκίμο - εφηαιπημ 

οθζηυ), ηφπμο επί ημ ιήημξ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ. ηδ ζοκέπεζα ημ πνμσυκ εα πενζηοθίβεηαζ ιε 

πθαζηζηυ βημθνέ (αενμπθάζη) ηαζ εα δέκεηαζ ιε πθαζηζηέξ ηαζκίεξ, έηζζ χζηε κα πνμζηαηεφεηαζ 

επανηχξ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ηδξ. 

Σμ είδμξ ζημ ζφκμθυ ημο, εα είκαζ ζοζηεοαζιέκμ ζε πανημηζαχηζμ ζζπονήξ ακημπήξ, αάνμοξ 

450gr/m2 ηαη‟ εθάπζζημκ ηαζ εα δέκεηαζ ζθζπηά ιε πθαζηζηά ηζένηζα, ζηαονμεζδχξ. 

 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 
CPV: 37524100-8 

1. Γ Δ Ν Η Κ Α  

Σα εηπαζδεοηζηά παζπκίδζα εα είκαζ ηαηάθθδθα βζα παζδζά κδπίςκ ηαζ  εα απμζημπμφκ ζηδκ δδιζμονβζηή 

απαζπυθδζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ημοξ.  

Ακαθοηζηά θαίκμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα: 

 

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια 

   
α/α Δέδνο 

Πνζόηεηα 
(ηεκ.) 

1 Καααθέημ γςβναθζηήξ 2 

2 Μπαηάθζημ 2 

3 Αοημηίκδημ ηαζ πανεθηυιεκα 2 

4 
Καζεηίκα δζαθυνςκ 
ζπδιάηςκ-Ξφθζκα (Μςζασηυ) 

2 

5 
Παζπκίδζ ιαεδιαηζηήξ 
ζηέρδξ 

2 

6 
Παζπκίδζ ζοζπεηζζιμφ ηαζ 
ελέθζλδξ 

2 

7 Ανζειδηήνζμ 2 

8 Μμοζζηά υνβακα (ζεη) 2 

9 Μαβκδηζηυξ πίκαηαξ 2 

10 
Γνάιιαηα-Ανζειμί (ζεη) 
Μαβκδηζημί 

2 

11 Πθαζηζηά ημοαθάηζα 120ηει. 2 

12 Παζπκίδζ ζοκημκζζιμφ 2 
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Οζ θςημβναθίεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ παζπκζδζχκ πμο απεζημκίγμκηαζ παναηάης είκαζ εκδεζηηζηέξ. 

ΚαβαιΫην δσγξαθηθάο 

Πθάημξ: 600mm 

Ύρμξ :1250mm 

Άκμζβια Πμδζχκ πενίπμο 550mm 

 

ΜπαθΪιηθν (ζεη)  

Σμ ιπαηάθζημ εα απμηεθείηαζ απυ ημ ηονίςξ έπζπθμ ηαζ εα ζοκμδεφεηαζ ιε 18 πθαζηζηά θνμφηα, 6 

λφθζκα ηεθάνα, 1 ιδπακή απμδείλεςκ, 1 γοβανζά ηαζ 12 δζαθμνεηζηά είδδ ιπαηάθζημο.  

Κονίςξ χια: 850x240mm Ύρμξ: 1250mm 

Πάβημξ: 810x250mm Ύρμξ: 625mm 

Βάεμξ ζε ακάπηολδ: 910mm  

 

 
 
 
Απηνθέλεην θαη παξειθόκελα 
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Καζεηέλα δηΪθνξσλ ζρεκΪησλ- Ξύιηλα (Μσζατθό) 

 

 

 

Παηρλέδη καζεκαηηθάο ζθΫςεο 

 

 

Παηρλέδη ζπζρεηηζκνύ θαη εμΫιημεο 
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Αξηζκεηάξην 

 

 

 

ΜνπζηθΪ όξγαλα (ζεη) 

Θα απμηεθείηαζ απυ έλζ δζαθμνεηζηά ιμοζζηά υνβακα. 

 

 

 

 

 

Μαγλεηηθόο πέλαθαο 

 

Γζαζηάζεζξ : 1200x800mm 
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ΓξΪκκαηα – Αξηζκνέ (ζεη) Μαγλεηηθνέ 

 

 

ΠιαζηηθΪ ηνπβιΪθηα ζεη 120ηεκ. 

 

Σμ ζεη εα απμηεθείηαζ απυ 60ηει. Μεβάθα (εκδ. Γζαζη. 12x3x12cm ηαζ 

60 ηει. Μζηνά (εκδ. Γζαζη. 6x3x12cm).  

 

 

Παηρλέδη πληνληζκνύ 
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      2.   Σ Δ Υ Ν Η Κ Α  Υ Α Ρ Α ΚΣΖ Ρ Η  Σ Η Κ Α 

Όζα εηπαζδεοηζηά παζπκίδζα είκαζ απυ λφθμ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ λφθμ θμονκζζηήξ μλζάξ 

άνζζηδξ πμζυηδηαξ θμοζηνανζζιέκμ ζημ θοζζηυ πνχια ημο λφθμο ιε αενκίηζ κενμφ, ιδ ημλζηυ ηαζ θζθζηυ 

πνμξ ημ πενζαάθθμκ εκχ υζμ είκαζ πθαζηζηά εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ πθαζηζηυ οθζηυ ανίζηδξ 

πμζυηδηαξ ηαζ ιεβάθδξ ακημπήξ. 

        3.   ΤΚΔΤΑΗΑ 

Οζ αηιέξ εα πνμζηαηεφμκηαζ ιε αθνχδεζξ βςκίεξ ζοζηεοαζίαξ (foam πμθοαζεοθεκίμο - εφηαιπημ 

οθζηυ), ηφπμο επί ημ ιήημξ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ. ηδ ζοκέπεζα ημ πνμσυκ εα πενζηοθίβεηαζ ιε 

πθαζηζηυ βημθνέ (αενμπθάζη) ηαζ εα δέκεηαζ ιε πθαζηζηέξ ηαζκίεξ, έηζζ χζηε κα πνμζηαηεφεηαζ 

επανηχξ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ηδξ. 

Σμ είδμξ ζημ ζφκμθυ ημο, εα είκαζ ζοζηεοαζιέκμ ζε πανημηζαχηζμ ζζπονήξ ακημπήξ, αάνμοξ 

450gr/m2 ηαη‟ εθάπζζημκ ηαζ εα δέκεηαζ ζθζπηά ιε πθαζηζηά ηζένηζα, ζηαονμεζδχξ. 

 
 
 

ΚΡΔΜΑΣΡΔ ΝΖΠΗΧΝ 
ΚΧΓΗΚΟ CPV: 39136000-4 

 

 

 
 

 

 

1. Γ Δ Ν Η Κ Α  

Οζ ηνειάζηνεξ κδπίςκ εα έπμοκ δζαζηάζδ 800mmΥ100mm. 

 
2.    Σ Δ Υ Ν Η Κ Α  Υ Α Ρ Α ΚΣΖ Ρ Η  Σ Η Κ Α 

Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ λφθμ θμονκζζηήξ μλζάξ άνζζηδξ πμζυηδηαξ θμοζηνανζζιέκμ ζημ θοζζηυ 

πνχια ημο λφθμο ιε αενκίηζ κενμφ, ιδ ημλζηυ ηαζ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

        3.    ΤΚΔΤΑΗΑ 

Οζ αηιέξ εα πνμζηαηεφμκηαζ ιε αθνχδεζξ βςκίεξ ζοζηεοαζίαξ (foam πμθοαζεοθεκίμο - εφηαιπημ 

οθζηυ), ηφπμο επί ημ ιήημξ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ. ηδ ζοκέπεζα ημ πνμσυκ εα πενζηοθίβεηαζ ιε 
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πθαζηζηυ βημθνέ (αενμπθάζη) ηαζ εα δέκεηαζ ιε πθαζηζηέξ ηαζκίεξ, έηζζ χζηε κα πνμζηαηεφεηαζ 

επανηχξ ηαηά ηδ ιεηαθμνά ηδξ. 

Σμ είδμξ ζημ ζφκμθυ ημο, εα είκαζ ζοζηεοαζιέκμ ζε πανημηζαχηζμ ζζπονήξ ακημπήξ, αάνμοξ 

450gr/m2 ηαη‟ εθάπζζημκ ηαζ εα δέκεηαζ ζθζπηά ιε πθαζηζηά ηζένηζα, ζηαονμεζδχξ. 

 

 

 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ Ν/Γ ΣΑΘΔΡΔ- 
ΝΣΟΤΛΑΠΔ 

 CPV: 39122200-5 

 

 

 
1. Γ Δ Ν Η Κ Α 

Οζ πνμξ πνμιήεεζα αζαθζμεήηεξ εα είκαζ ζοκανιμθμβδιέκεξ απυ ημκ πνμιδεεοηή ζηζαανέξ, 

ηαθαίζεδηεξ, θεζημονβζηέξ ηαζ ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ. Όθα ηα ζημζπεία ηδξ εα είκαζ απυ 

ιμνζμζακίδα ηφπμο P2 ιε αιθίπθεονδ επέκδοζδ ιεθαιίκδξ ηάλεςξ Δ1. 

Δζςηενζηά πενζέπεζ ηνία (3) ηζκδηά νάθζα ηζ έκα ζηαεενυ, υθα απυ ημ ίδζμ ζοκεεηζηυ λφθμ ηαζ ηδκ 

ίδζα επέκδοζδ. Δλςηενζηά αζθαθίγεζ ιε δφμ κημοθαπυθοθθα. Γζα δζαζηάζεζξ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηέξ 

θεπημιένεζεξ αθέπε επζζοκαπηυιεκμ ζπέδζμ. 

Ζ υθδ ηαηαζηεοή εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ ηεπκζηήξ. 

Οζ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ αζαθζμεήηδξ εα είκαζ: 600mm πθάημξ Υ 350mm αάεμξ (πθέμκ 18mm 

ηα κημοθαπυθοθθα) ηαζ φρμξ 1650mm. 

Σμ ηονίςξ ζχια ηδξ αζαθζμεήηδξ απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ιένδ: 

Σα πθασκά, ημ ηαπάηζ, ηδκ πθάηδ, ηδ αάζδ, ηα νάθζα (έκα ζηαεενυ ηαζ ηνία ηζκδηά) ηαζ ηα 

κημοθαπυθοθθα. 
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2. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 ΚΤΡΗΧ ΧΜΑ 

 ΠιατλΪ 

Οζ πθασκέξ επζθάκεζεξ ηδξ αζαθζμεήηδξ εα έπμοκ μκμιαζηζηυ πάπμξ 18mm. 

ηδκ εζςηενζηή ημοξ πθεονά, εα θένμοκ δζπθή δζάηνδζδ ακά 36mm βζα ηδκ ιεηαηυπζζδ ηαζ 

ζηαεενμπμίδζδ ηςκ ναθζχκ. 

Θα έπμοκ ζημ πίζς ιένμξ ημοξ εζμπή ιε παημφνα 8x14mm πενίπμο (ζπέδζμ Λ2) ζηδκ μπμία εα 

οπμδέπμκηαζ ηδκ πθάηδ. Ζ ζφκδεζδ αοηή εα εκζζπφεηαζ ηαζ ιε ηανθζά ιε θανδφ ηεθάθζ ή ιε δζπάθεξ 

ιε ηανθςηζηυ ιδπάκδια. Σμ ηάνθςια εα βίκεζ πενζιεηνζηά ζε υθα ηα ζηαεενά ιένδ ηδξ 

αζαθζμεήηδξ (ηαπάηζ, αάζδ, ζηαεενυ νάθζ, πθασκά). 

ημ ηάης πίζς ιένμξ ηςκ πθασκχκ (ηάης απυ ηδ αάζδ ηδξ αζαθζμεήηδξ) εα οπάνπεζ εζμπή 

15x100mm (ζπέδζμ Λ1) χζηε κα ιδκ ειπμδίγεηαζ δ ημπμεέηδζδ ηδξ αζαθζμεήηδξ ζημκ ημίπμ, θυβς 

ηςκ ζμααηεπί. 

ημ ηάης ιένμξ ημοξ ηα πθασκά εα έπμοκ ηέζζενζξ (4) νεβμοθαηυνμοξ (δφμ ακά πθασκυ) μζ μπμίμζ 

εα θένμοκ πέθια Φ20mm επεκδεδοιέκμ ιε ζζπονυ πθαζηζηυ, πμο εα ελαζθαθίγμοκ ζηαεενυηδηα 

ηαζ ζςζηή μνζγμκηίςζδ ημο επίπθμο. Ο νεβμοθαηυνμξ εα έπεζ ζπείνςια Μ6. 

ημ ηάης ιένμξ ηςκ πθασκχκ εα οπάνπεζ δζαιμνθςιέκδ δζάηνδζδ ιε ακηίζημζπμ ειθοηεοιέκμ 

αφζια. 

 ΚαπΪθη 

Σμ ηαπάηζ εα έπεζ μκμιαζηζηυ πάπμξ 18mm ηαζ εα παηά επάκς ζηζξ πθασκέξ επζθάκεζεξ. Ζ ζφκδεζδ 

ημο ηαπαηζμφ ιε ηα πθασκά βίκεηαζ ιε δφμ (2) ιεηαθθζηά ειθοηεοιέκα αφζιαηα (θζνάιζα) 

(εκδεζηηζημφ ηφπμο Blum) ηαζ ηνείξ (3) ηααίθζεξ ιε ηυθθα ( ιδ ημλζηή) ακά ζφκδεζδ. Δπίζδξ εα 

οπάνπεζ ακηίζημζπδ εζμπή ιε παημφνα (ζπέδζμ Λ2) βζα ηδκ ζφκδεζδ ημο ηαπαηζμφ ιε ηδκ πθάηδ. 

 ΠιΪηε 

Ζ πθάηδ εα έπεζ μκμιαζηζηυ πάπμξ 8mm. Θα ημπμεεηδεεί ιεηαλφ ηςκ δφμ πθασκχκ ηαζ δ ζφκδεζή 

ημοξ εα βίκεζ υπςξ πενζβνάθδηε παναπάκς ηαζ εα παηάεζ επάκς ζηδ αάζδ ηδξ αζαθζμεήηδξ. 

 ΒΪζε 

Ζ αάζδ εα έπεζ μκμιαζηζηυ πάπμξ 18mm. Θα ημπμεεηδεεί ιεηαλφ ηςκ πθασκχκ ηαζ δ 

ζοκανιμθυβδζή ηδξ ιε ηα πθασκά εα βίκεηαζ ιε δφμ (2) θζνάιζα (εκδεζηηζημφ ηφπμο Blum) ηαζ ηνεζξ 

(3) ηααίθζεξ ιε ηυθθα (ιδ ημλζηή) ακά ζφκδεζδ. 

Δπίζδξ εα οπάνπεζ ακηίζημζπδ εζμπή ιε παημφνα υπςξ πενζβνάθεηαζ παναπάκς, βζα ηδκ ζφκδεζδ 

ηδξ αάζδξ ιε ηδκ πθάηδ. 

ηδκ ηάης ιενζά ηδξ αζαθζμεήηδξ, ζημ ειπνυξ ιένμξ, ηάης απυ ηδ αάζδ (αθ. ζπέδζμ) εα 

ημπμεεηδεεί ιπάγα απυ ημ ίδζμ ζοκεεηζηυ λφθμ πάπμοξ 18mm ιε ABS ζημ ηάης ιένμξ ηαζ εα 

ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ηνεζξ (3) αίδεξ βαθαακζγέ (πενίπμο 40mm). 
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ΝΣΟΤΛΑΠΟΦΤΛΛΑ 

Σμ άκμζβια απυ ειπνυξ ηδξ αζαθζμεήηδξ (ελςηενζηά ημο ημοηζμφ) ηαθφπηεηαζ ιε δίθοθθμ 

κημοθαπυθοθθμ μκμιαζηζημφ πάπμοξ 18mm ηαζ πνμθίθ ABS πάπμοξ 1mm ζηα ζυημνα. 

Θα ακανηχκηαζ ιε ηνεζξ (3) ημοθάπζζημκ ακά κημοθαπυθοθθμ εζδζημφξ νοειζγυιεκμοξ ιεηαθθζημφξ 

ιεκηεζέδεξ (εκδεζηηζημφ ηφπμο Salice, Blum) ιε ηαηάθθδθμ ιδπακζζιυ, αζδςημί ζηα πθασκά ηαζ 

αζδςημί πςκεοημί ζηα κημοθαπυθοθθα. 

Δζδζηέξ πθαζηζηέξ “πζκέγεξ”, ημπμεεηδιέκεξ πάκς ηαζ ηάης, ζηζξ ηαηάθθδθεξ εέζεζξ ή ζημκ Κμνιυ ή 

ζηα Νημοθαπυθοθθα, ελαζθαθίγμοκ ημ αευνοαμ ημο ηθεζζίιαημξ ηςκ ηεθεοηαίςκ. Πνμαθέπμκηαζ 

ιεηαθθζηέξ ιαφνεξ πεζνμθααέξ δφμ ζδιείςκ (Α‟ πμζυηδηαξ) ημο ειπμνίμο ηαζ εα επζθέβμκηαζ απυ 

ηδκ Τπδνεζία, ιεηαλφ δεζβιάηςκ πμο εα πνμζημιίζεζ μ ακάδμπμξ (αθ. ζπέδζμ). Θα αζδχκμκηαζ 

εζςηενζηά ηςκ κημοθαπυθοθθςκ βζα κα ιδκ ειπμδίγμοκ ζηδκ ζοζηεοαζία ηαζ ζηδκ ιεηαθμνά ηαζ 

εα είκαζ οπμπνέςζδ ημο πνήζηδ κα ηα ημπμεεηεί ζηδκ ελςηενζηή πθεονά. 

Πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίγεηαζ ημ ηθείδςια ηςκ κημοθαπυθοθθςκ πνμαθέπεηαζ ιζηνή ιεηαθθζηή 

ηθεζδανζά, ζημ δελί κημοθαπυθοθθμ, ιε πθάηα ηαζ “ηοπνί”. 

ημ ανζζηενυ κημοθαπυθοθθμ πνμαθέπμκηαζ πάκς ηαζ ηάης ιζηνμί ιεηαθθζημί ζφνηεξ πθαηέ, 

αζδςιέκμζ ιε ακάθμβεξ αίδεξ, βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ζηαεενυηδηαξ ημο ηθεζδχιαημξ. Οζ ζφνηεξ εα 

αζθαθίγμοκ ζε ιεηαθθζηέξ θάιεξ πμο εα είκαζ αζδςιέκεξ ζηα ακηίζημζπα μνζγυκηζα ιένδ ηδξ 

αζαθζμεήηδξ. 

Οπμζαδήπμηε άθθδ πνυηαζδ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ κημοθαπυθοθθςκ, εα βίκεηαζ απμδεηηή 

εθυζμκ εα αεθηζχκεζ ηδ θεζημονβία ηδξ ηίκδζδξ ηαζ ηδξ πνμζεαθαίνεζδξ ηςκ ζημζπείςκ ηαζ εα 

εβηνίκεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία. 

 

 ΡΑΦΗΑ 

Κάεε αζαθζμεήηδ θένεζ Ϋλα (1) ζηαζεξό νάθζ μκμιαζηζημφ πάπμοξ 18mm (αθ. ζπέδζμ). Δκζζπφεζ ηδ 

ζφκδεζδ ηςκ πθασκχκ επζθακεζχκ, αθμφ ζοκδέεηαζ ιε αοηέξ ιε δφμ (2) ειθοηεοιέκα αφζιαηα 

(εκδεζηηζημφ ηφπμο Blum) ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ ιε ηυθθα (ιδ ημλζηή) ακά πθεονά. 

Δπίζδξ, θένεζ ηξέα (3) θηλεηΪ νάθζα, ζδίςκ παναηηδνζζηζηχκ ιε ημ ζηαεενυ, πάπμοξ 18mm. Ζ 

έδναζή ημοξ εα βίκεηαζ ζε ηαηάθθδθα ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα, απυ δφμ ακά πθεονά. 

Βάεμξ ηζκδηχκ ναθζχκ: 330-340mm πενίπμο. 

εκ.1: Οζ κηίγεξ ηςκ θζναιζχκ εα είκαζ ιεηαθθζηέξ ηαζ εα ημπμεεημφκηαζ ζε πνμειθοηεοιέκα 

ιεηαθθζηά αφζιαηα ζπεζνχιαημξ Μ6. 

ηζξ ηεθαθέξ ηςκ θζναιζχκ εα ημπμεεηδεμφκ ηάπεξ, ίδζαξ απυπνςζδξ ηαηά ημ δοκαηυκ ιε 

αοηή ηδξ ιεθαιίκδξ, βζα ηδκ ηάθορδ ημοξ. 

εκ.2:ηα ειθακή ζυημνα υθςκ ηςκ επζθακεζχκ εα ημπμεεηδεεί πθαζηζηυ πνμθίθ ABS πάπμοξ 

1mm, ηδξ ίδζαξ απυπνςζδξ ηαηά ημ δοκαηυκ ιε ηζξ επζθάκεζεξ, ημ μπμίμ επζημθθάηαζ 

επζιεθχξ (ιε εζδζηή ηυθθα, ιδ ημλζηή) ζηδ ιμνζμζακίδα, ιε εζδζηυ ιδπάκδια, μφηςξ χζηε κα 

επζηοβπάκεηαζ ηέθεζα εθανιμβή ηαζ κα ιδκ επζηνέπεζ ηδκ απμηυθθδζή ημο απυ ηδ 

ιμνζμζακίδα. Οζ αηιέξ ημο εα είκαζ ηέθεζα ζηνμββοθειέκεξ ηαζ θεζαζιέκεξ. Γεκ απαζηείηαζ 
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ABS ιυκμ, ζημ πίζς ιένμξ ηςκ πθασκχκ ηαζ ζημ πίζς ιένμξ ηαζ ζηα πθασκά ηςκ ναθζχκ. 

εκ.3:Πνμαθέπεηαζ ζηενέςζδ ηδξ αζαθζμεήηδξ ζημκ ημίπμ (ιε εοεφκδ ηςκ πνδζηχκ) ιε δφμ βςκζέξ 

35x25x27mm ή 35x35mm πενίπμο ιε ηζξ δφμ (2) αίδεξ 6x60 ηαζ ηα ακηίζημζπα μφπα, πμο 

δζαηίεεκηαζ απυ ημκ πνμιδεεοηή. Οζ δφμ αοηέξ βςκζέξ εα έπμοκ αζδςεεί απυ ημκ 

πνμιδεεοηή ζηα πθασκά ηδξ αζαθζμεήηδξ ζημ πίζς ιένμξ ιεηαλφ πθασκχκ ηαζ πθάηδξ ηαζ ζε 

φρμξ πενίπμο 1500mm. Σμ αίδςια ζημκ ημίπμ είκαζ οπμπνέςζδ ημο πνήζηδ. Με αοηυκ ημκ 

ηνυπμ ελαζθαθίγεηαζ δ ζηαεενυηδηα ημο επίπθμο ζε πενίπηςζδ ζεζζιμφ. 

εκ.4:Όθεξ μζ επζθάκεζεξ ηαζ ηα πάζδξ θφζεςξ ελανηήιαηα ηαζ οθζηά ημο επίπθμο, εα είκαζ έηζζ 

ηεθεζςιέκα (θζκζνζζιέκα) χζηε κα ιδκ πανμοζζάγμοκ ηακέκα απμθφηςξ ηίκδοκμ 

ηναοιαηζζιμφ ζημ πνήζηδ, ζδζαίηενα δε ζε ιζηνά παζδζά. 

εκ.5:Σα ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα ηςκ ηζκδηχκ ναθζχκ εα είκαζ ημπμεεηδιέκα απυ ημκ πνμιδεεοηή 

ζηζξ εέζεζξ πμο θαίκμκηαζ ζημ ζπέδζμ. 

εκ.6:Γζα υθα ηα επζιένμοξ ζημζπεία ηδξ αζαθζμεήηδξ (θζνάιζα, ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα, 

νεβμοθαηυνμζ, ηθεζδανζά, ζονηήξ, ABS, η.θπ), μ ακάδμπμξ πνέπεζ κα πνμζημιίζεζ δείβιαηα, 

αάζεζ ηςκ μπμίςκ εα βίκεζ δ επζθμβή απυ ηδκ Τπδνεζία – Ανιυδζα επζηνμπή. 

 

   (Δκδεζηηζηά ζημζπεία ζφκδεζδξ) 

3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 

Δκδεζηηζηά πνχιαηα ηαζ εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθυβζα: 

 Καπάηζ, πθασκά, πθάηδ, αάζδ, νάθζα ηαζ ιπάγα: 

Λεπθό, No 101 AKRITAS ή No 101 INTERWOOD – Interbasic ή No W1100 ST9 EGGER. 

 Νημοθαπυθοθθα: 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ζηζξ ιζζέξ αζαθζμεήηεξ ηα κημοθαπυθοθθα εα έπμοκ απυπνςζδ ημο πνάζζκμο 

ηαζ ζηζξ άθθεξ ιζζέξ απυπνςζδ ημο ηίηνζκμο. 

ΠξΪζηλν, No U630 ST9 EGGER ή No 142 AKRITAS ή Νμ D134 INTERWOOD – Interbasic. 

Κέηξηλν, No U131 ST9 EGGER. 

Σα πνχιαηα ηςκ πνμθίθ απυ ABS εα είκαζ ηαηά ημ δοκαηυκ ηα ίδζα ιε αοηά ηδξ ιεθαιίκδξ. Οζ 

παναπάκς ανζειμί πνςιαημθμβίςκ (ΑΚRΗΣΑS, EGGER, INTERWOOD – Interbasic, ηθπ) 

ακαθένμκηαζ ζε επζεοιδηέξ απμπνχζεζξ πνςιάηςκ ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ 

πνμζδζμνίγμοκ μπμζμδήπμηε οθζηυ ή μπμζαδήπμηε πμζυηδηα οθζημφ. 
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4. ΤΚΔΤΑΗΑ 

Οζ αζαθζμεήηεξ εα είκαζ ζοκανιμθμβδιέκεξ. 

Θα ζοζηεοαζημφκ ζε πανημηζαχηζμ απυ πανηί αάνμοξ 430gr/m2 ιε δζπθή εκίζποζδ ζηζξ βςκίεξ. 

Δζςηενζηά ημο πανηζμφ εα ημπμεεηδεεί θεθζγυθ (ζε υθεξ ηζξ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ), πάπμοξ 2cm 

ημ μπμίμ εα πνμζηαηεφεζ υθεξ ηζξ πθεονέξ ηςκ ζημζπείςκ. Σα ηζκδηά νάθζα εα ηοθίβμκηαζ 

ηαηάθθδθα, εα δέκμκηαζ ιε δζάθακδ ηαζκία ηαζ εα ημπμεεημφκηαζ εκηυξ ηδξ αζαθζμεήηδξ πάκς 

απυ ηδκ αάζδ ηδξ ηαζ εα ζηενεχκμκηαζ ηαηάθθδθα, χζηε κα ιδκ ιεηαηζκμφκηαζ. 

Δκηυξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ εα οπάνπμοκ ζαημοθάηζα ιε: 

α) δφμ βςκζέξ 35x25x27mm ή 35x35mm πενίπμο ιε ηζξ δφμ (2) αίδεξ 6x60 ηαζ ηα ακηίζημζπα 

μφπα, 

α) ηέζζενα (4) ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα βζα ηα ηζκδηά νάθζα, επζπθέμκ ηςκ ημπμεεηδιέκςκ ηαζ δφμ 

(2) επζπθέμκ αίδεξ βζα ηζξ πεζνμθααέξ ηαζ 

β) μδδβίεξ ζηενέςζδξ, μνζγμκηζμπμίδζδξ ημο επίπθμο ηαζ ημπμεέηδζδξ ηςκ πεζνμθααχκ. 

ΥΔΓΗΟ: 
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ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

 ε ηάεε ζοζηεοαζία εα οπάνπεζ έκδεζλδ ζπεηζηή ιε ημ πενζεπυιεκυ ημο, υπςξ επίζδξ, ιε εοηνζκή 

βνάιιαηα, εα ακαθένμκηαζ ηα πθήνδ ζημζπεία ηδξ Γζαηήνολδξ ήημζ: 

 «ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ» 

 Ο ανζειυξ ηδξ Γζαηήνολδξ 

 Ζ επςκοιία ημο πνμιδεεοηή 

 Σμ BarCode ημο πνμσυκημξ 

 Γζα ηδκ εφημθδ ιεηαθμνά ημοξ, ηα ζεη εα ημπμεεημφκηαζ, ζε ανζειυ ακαθυβςξ ημο ιεβέεμοξ ηαζ 

ημο αάνμοξ ημοξ, ζε λφθζκεξ παθέηεξ, εα ηοθίβμκηαζ ιε ζεθμθάκ (ή πθαζηζηυ βημθνέ) ηαζ εα 

δέκμκηαζ ιε πθαζηζηυ ηζένηζ. 

Μεηαθθζηή πζκαηίδα δζαζηάζεςκ 35x70mm πενίπμο (αθ. ημ ζπεηζηυ οπυδεζβια ηαηςηένς), εα 

ημπμεεηείηαζ ζε ειθακή εέζδ πμο εα οπμδεζηκφεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία, ζε ηάεε πνμσυκ ηαζ εα 

ακαθένεζ : 

1.  «ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ» 

2. Σδκ επςκοιία ημο πνμιδεεοηή 

3. Σμκ ανζειυ Γζαηήνολδξ 

4. Σδκ ηθάζδ ηδξ θμνιαθδεΰδδξ 

 
 

 
 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ 

ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ………………… 

ΑΝΑΓΟΥΟ………………… 

…………………./……-……-……. 

ΣΖΛ.:…………………… 

FAX: …………………… 
 
ΚΛΑΖ ΔΚΠΟΜΠΖ ΦΟΡΜΑΛΓEΩΓΖ:  
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          ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ                   ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ                     ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

            Ζ ΑΝ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ                Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ  

        ΣΜΖΜΑΣΟ Σ.Δ.. & Π.Π.   Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

   

   

   

       ΜΠΗΚΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ           ΓΗΑΛΗΓΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΖ            ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ     ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔ         ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ  ΣΔ 
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