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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ, ε Σερληθή Πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ εα ειπενζέπεζ 

ππνρξεσηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ, (ςξ ηνζηήνζα επζθμβήξ) ηα «Γζηαζμθμβδηζηά Ποιιεημπήξ» πμο 

ακαβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ζημ Άνενμ 6 ηδξ «Δζδζηήξ Ποββναθήξ», ηα μπμία εα πνέπεζ κα είλαη ζε ηζρύ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Όθεξ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ πμο αημθμοεμφκ, ζοιπθδνχκμοκ μζ πνμδζαβναθέξ « ΓΔΛΗΘΖ ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ – ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ ΡΖΠ ΘΡΞ. Α.Δ». Νζ αίεμοζεξ ηαζ μζ 

πχνμζ οβζεζκήξ (W.C.) εα πνέπεζ οπμπνεςηζηά κα ηδνμφκ ηδκ εβηεηνζιέκδ βεκζηή ηεπκζηή πνμδζαβναθή 

(αν. απυθαζδξ 273/11-11-2010 ηδξ 475δ Ποκεδνίαζδ ημο Γ.Π.), δ μπμία έπεζ ακανηδεεί ζηδκ 

ζζημζεθίδα ηδξ Θηζνζαηέξ πμδμιέξ Α.Δ. (πνχδκ ΝΠΘ Α.Δ.) 

https://www.ktyp.gr/files/prodiagrafes/ypodomes_paideias/oikismos_flat_pack_specs.pdf. 

Θαζ βζα ηζξ δφμ μιάδεξ εζδχκ πνμξ πνμιήεεζα ζζπφμοκ ηα ηάηςεζ: 

(1) Όθα ηα πνμξ πνμιήεεζα είδδ εα είκαζ απμθφηςξ ηαζκμφνζα ηαζ αιεηαπείνζζηα, ζηζαανά, ηαθαίζεδηα, 

θεζημονβζηά, ακεεηηζηά, ανίζηδξ πμζυηδηαξ, ζφβπνμκδξ ηαζ ελεθζβιέκδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ εα πθδνμφκ 

ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ. Θα βίκμκηαζ δεηηέξ πνμζθμνέξ 

ζζμδφκαιεξ ή ηαθφηενεξ ηςκ απαζηήζεςκ εθυζμκ δεκ λεπενκμφκ ημ πμζυ ημο εκδεζηηζημφ 

πνμτπμθμβζζιμφ. Γφκαηαζ κα γδηδεεί μπμζμζδήπμηε ενβαζηδνζαηυξ έθεβπμξ βζα κα δζαπζζηςεεί υηζ ηα 

οθζηά πθδνμφκ ημοξ υνμοξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ. 

(2) Όπμο ζηα ηείιεκα ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ οπάνπεζ ακαθμνά ζδιάηςκ, δζπθςιάηςκ 

εονεζζηεπκίαξ ή ηφπςκ, ηαεχξ ηαζ δ ακαθμνά μνζζιέκδξ παναβςβήξ ή πνμέθεοζδξ, κμείηαζ ηαζ ημ «ή 

ημ ζζμδφκαιυ ημοξ» ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία. 

(3) ηελ ηηκή πξνζθνξάο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ην θόζηνο κεηαθνξάο θαη 

ηνπνζέηεζεο – εγθαηάζηαζεο όισλ ησλ εηδώλ ζηνπο ρώξνπο ησλ Νεπηαγσγείσλ. 

Όθα ηα πνμζθενυιεκα είδδ (ΝΚΑΓΑΠ Α΄ & ΝΚΑΓΑΠ Β΄) ιε δαπάκδ ηςκ ακαδυπςκ πνμιδεεοηχκ, εα 

θμνημεηθμνηςεμφκ, ιεηαθενεμφκ, ζοκανιμθμβδεμφκ, εβηαηαζηαεμφκ, ζοκδεεμφκ, νοειζζημφκ ηαζ 

ηεεμφκ ζε θεζημονβία ιε αζθάθεζα, ζηζξ εέζεζξ πμο εα οπμδεζπεμφκ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ 

ηεπκζηήξ οπδνεζίαξ ημο Γήιμο Γθοθάδαξ. 

(4) Πηδκ ηζιή πνμζθμνάξ ηςκ οπμρήθζςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ (ΝΚΑΓΑΠ Α΄ & ΝΚΑΓΑΠ Β΄) 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ βζα υθα ηα παναδμηέα είδδ ζφιθςκα ιε ηδκ πανμφζα ιεθέηδ ηαζ ηδκ 

https://www.ktyp.gr/files/prodiagrafes/ypodomes_paideias/oikismos_flat_pack_specs.pdf


εβηεηνζιέκδ ηεπκζηή πνμδζαβναθή ηδξ Θη.π.  Α.Δ., ημ ηυζημξ ηδξ πνμιήεεζαξ, ηδξ πνμεημζιαζίαξ 

ή/ηαζ ηςκ εβηεηνζιέκςκ ακαθοηζηχκ ιεθεηχκ, ηδξ ηαηαζηεοήξ, ηδξ θμνημεηθυνηςζδξ, ηδξ 

ιεηαθμνάξ ιε πνήζδ μπμζμκδήπμηε ηαηάθθδθςκ ηεπκζηχκ ιέζςκ/ελμπθζζιμφ/ιδπακδιάηςκ 

απαζηδεμφκ (π.π. ηδθεζημπζηυξ βενακυξ, βενακμθυνμ υπδια – παπαβάθμ η.ά.), ηδξ ζοκανιμθυβδζδξ, 

ηδξ εβηαηάζηαζδξ, ηδξ ζφκδεζδξ, ηδξ νφειζζδξ ηαζ ηδξ εέζδξ ηδξ ζε θεζημονβία απυ ελεζδζηεοιέκμ 

ηαηάθθδθμ πνμζςπζηυ ζημκ ηυπμ πμο εα οπμδεζπεεί απυ ηδκ Γ/κζδ Ρεπκζηχκ πδνεζζχκ ημο Γήιμο 

Γθοθάδαξ, μζ δαπάκεξ απαζπυθδζδξ πάζδξ θφζεςξ απαζημφιεκμο ελμπθζζιμφ, ενβαθείςκ, 

ιδπακδιάηςκ, ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ ηαζ ενβαημηεπκζημφ πνμζςπζημφ ηαζ ηάεε άθθδ δαπάκδ 

ακελανηήηςξ δοζπενεζχκ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ άνηζα ηαζ έκηεπκδ μθμηθήνςζδ ηάεε επζιένμοξ 

είδμοξ αθθά ηαζ ημο ζοκυθμο ηδξ εκ θυβς πνμιήεεζαξ. 

(5) Ρα πνμξ πνμιήεεζα είδδ εα πνέπεζ κα είκαζ επίζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ ακηίζημζπεξ Δθθδκζηέξ ηακμκζζηζηέξ 

δζαηάλεζξ, Λυιμοξ, Νδδβίεξ, Ποζηάζεζξ, Δβηφηθζμοξ η.θ.π., ηα Γζεεκή Ξνυηοπα ISO, ηα Δονςπασηά 

Ξνυηοπα ΔΛ πμο έπμοκ ηαηαζηεί οπμπνεςηζηά ή δεκ έπεζ ηαηαζηεί οπμπνεςηζηή αηυιδ δ εθανιμβή 

ημοξ, ηαεχξ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ Δονςπασηέξ Νδδβίεξ ημο ΔΙΝΡ, ηζξ ΡΝΡΔΔ, ημοξ Δεκζημφξ Θακμκζζιμφξ 

ηαζ ηα Ξνυηοπα πςνχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ η.θ.π.  

(6) Νζ πνμηαηαζηεοαζιέκεξ ιμκάδεξ εα είκαζ ιμκχνμθεξ ηαζ εα πνμηφπημοκ, ακάθμβα ιε ηδ θεζημονβία 

ημοξ, απυ πμθθαπθάζζα θεζημονβζημφ ηαηαζηεοαζηζημφ ηακκάαμο χζηε κα είκαζ δοκαηή δ ημπμεέηδζή 

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

κα ελοπδνεηδεμφκ μζ ακάβηεξ ηςκ δζδαηηδνίςκ πμο εα ζηεβαζεεί ζ’ αοηέξ πνμζςνζκά. Νζ 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 

(μζ ανιμί εα ηαθφπημκηαζ ιε ανιμηάθοπηνα εζδζηήξ δζαημιήξ). 

(7) Νζ θουιεκεξ ιμκάδεξ ηαζ ηςκ δφμ ηφπςκ εα ιεηαθένμκηαζ ηαζ ζα ζπλαξκνινγνύληαη επί  ηόπνπ 

ηνπ έξγνπ, χζηε κα είκαζ δοκαηή, δ εφημθδ ηαζ μζημκμιζηή δ ιεηαθμνά ημοξ βζα ιεθθμκηζηή πνήζδ. 

Πηδκ μνμθή ηςκ ιμκάδςκ εα 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. 

(8) Πφιθςκα ιε ηδκ ηεπκζηή πνμδζαβναθή ηδξ Θη.π. Α.Δ. πνμαθέπμκηαζ «πθήνεζξ ηαζ ακαθοηζηέξ ιεθέηεξ 

ηςκ ιμκάδςκ (ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ, ΠΡΑΡΗΘΖ ΚΔΙΔΡΖ (ηςκ ιμκάδςκ εθαθνάξ θουιεκδξ 

πνμηαηαζηεοήξ ηαζ ηδξ αάζδξ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια βζα ηδκ έδναζδ ηςκ ιμκάδςκ αοηχκ), 

ΚΔΙΔΡΖ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ, ΚΔΙΔΡΔΠ ΘΔΟΚΝΚΝΛΥΠΖΠ (ΘΔΛΑΘ), 

ΖΣΝΚΝΛΥΠΖΠ, ΞΑΘΖΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΖΠ ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ, ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ, ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΤΘΡΗΘΥΛ ΦΝΟΡΗΥΛ, ΗΠΣΟΑ ΘΑΗ ΑΠΘΔΛΖ ΟΔΚΑΡΑ, ΑΙΔΜΗΘΔΟΑΛΝ η.θ.π.) οπμβεβναιιέκεξ απυ 

ημοξ ηαηά Λυιμ ιεθεηδηέξ ιδπακζημφξ ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ». Ζ δαπάκδ ηδξ ζφκηαλδ ηςκ 

ιεθεηχκ αοηχκ πενζθαιαάκεηαζ ζημκ εκδεζηηζηυ πνμτπμθμβζζιυ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ηαζ μ 

ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμαεί ζηζξ ζπεηζηέξ εκένβεζεξ πνμηεζιέκμο κα αδεζμδμηδεμφκ μζ πχνμζ πμο 



εα οπμδεζπεμφκ απυ ηδκ οπδνεζία βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ μζηίζηςκ, ιε ηδκ έηδμζδ Έβηνζζδξ 

Δνβαζζχκ Γυιδζδξ Κζηνήξ Θθίιαηαξ (ΔΔΓΚΘ) αάζεζ ηδξ οπ’ ανζει. ΞΔΛ/ΓΑΝΘΑ/43266/1174 

Απυθαζδξ ΦΔΘ 1843/Β/13-05-2020, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 220 ημο 

Λ.4610/2019 (ΦΔΘ 70/Α/7-5-2019)«Θαηαζηεοή αζεμοζχκ κδπζαβςβείςκ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ 

δίπνμκδξ πνμζπμθζηήξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ». 

(9) Ζ ζηαηζηή ιεθέηδ ηαζ δ ηαηαζηεοή αάζεςξ μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ υθςκ ηςκ 

πνμξ πνμιήεεζα ιμκάδςκ εθαθνάξ θουιεκδξ πνμηαηαζηεοήξ, απμηεθεί οπμπνέςζδ, εοεφκδ ηαζ 

δαπάκδ πμο αανφκεζ απμηθεζζηζηά ημκ ακάδμπμ ηδξ Α΄ μιάδαξ.  

(10) Πηζξ οπμπνεχζεζξ ημο ακαδυπμο ηδξ Α’ Νιάδαξ πενζθαιαάκεηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ πνυδνμιςκ 

μζημδμιζηχκ ενβαζζχκ ηαζ Ζ/Κ εβηαηαζηάζεςκ πενζαάθθμκημξ πχνμο (δζαιυνθςζδ πενζαάθθμκηα 

πχνμο, ακηζηεναοκζηή πνμζηαζία η.α.) ηαεχξ ηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ μζημδμιζηχκ ηαζ Ζ/Κ ενβαζζχκ ηαζ 

εβηαηαζηάζεςκ ημο μζηίζημο ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ηζξ πενζβναθέξ πμο 

αημθμοεμφκ.  

(11) Νζ  ζοκδέζεζξ ηςκ ιμκάδςκ ιε ηδκ δθεηηνζηή πανμπή ηαεχξ ηαζ ηα ελςηενζηά δίηηοα απμπέηεοζδξ 

πνμξ ηα Γίηηοα Θμζκήξ Υθεθείαξ (Γ.Δ.Ζ, ΔΓΑΞ η.θ.π.), απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ Ξνμιήεεζαξ, 

ςξ οπμπνέςζδ ημο ακαδυπμο ηδξ Νιάδαξ Α. 

Ξνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ, εα θδθεμφκ υθα ηα απαναίηδηα ιέηνα αζθαθείαξ βζα ηδκ πνμζηαζία 

ιαεδηχκ, δαζηάθςκ ηαζ ζοκμδχκ απυ ηζξ ενβαζίεξ πμο πνυηεζηαζ κα εηηεθεζημφκ. 

 

Ο Γήκνο Γιπθάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηεζδήπνηε βειηηώζεηο πξνθύςνπλ από 

δηάθνξεο αλάγθεο, υπςξ βζα πανάδεζβια: απαζηήζεζξ πμο εέηεζ μ ΘΔΛΑΘ, επζηαζνμπμίδζδ ηςκ 

ακηίζημζπςκ κμιίιςξ οπμβεβναιιέκςκ ιεθεηχκ ηςκ ιμκάδςκ, πνμζανιμβή ηςκ πνμξ πνμιήεεζα εζδχκ 

ζηζξ ζζπφμοζεξ πνμδζαβναθέξ, ηακμκζζιμφξ ηαζ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ, κε παξάιιειε ππνρξέσζε 

απνδνρήο ηνπο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ρσξίο επηπιένλ νηθνλνκηθή απαίηεζε ηνπ 

αλάδνρνπ πξνκεζεπηή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΓΡΟΜΔ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑΜΟΡΦΩΔΩΝ 

 

1. 3ν Νεπηαγσγείν Γιπθάδαο 

 

Ρμ 3μ  Λδπζαβςβείμ Γθοθάδαξ ζηεβάγεηαζ ζημ ίδζμ μζημδμιζηυ ηεηνάβςκμ ιε ημ 1μ Γδιμηζηυ Ππμθείμ ιε 

υρδ επί ηςκ μδχκ Ιαμδίηδξ ηαζ είζμδμ απυ ηδκ μδυ Φζθζηήξ Δηαζνίαξ. 

Ν αφθεζμξ πχνμξ ημο Λδπζαβςβείμο είκαζ ζαθχξ μνζμεεηδιέκμξ ηαζ πςνίγεηαζ απυ αοηυκ ημο Γ.Π. ιε 

ιεηαθθζηή πενίθναλδ φρμοξ πενίπμο 2,00 ι. 

Ζ πνμηαηαζηεοαζιέκδ αίεμοζα ημπμεεηείηαζ επί ηδξ αοθήξ ημο Λδπζαβςβείμο ζηδκ υρδ επί ηδξ μδμφ 

Ιαμδίηδξ, ιε πνυζςπμ ζηδκ αοθή ημο Λ/Γ ηαζ ζε απυζηαζδ 0,50ι απυ ηδ δζαπςνζζηζηή ιεηαθθζηή 

πενίθναλδ ιε ημ Γ.Π. ζφιθςκα ιε ημ Ρμπμβναθζηυ ζηανίθδια πμο ζοκμδεφεζ ηδ ιεθέηδ. 

Γζα ηδ πνμεημζιαζία ημο πχνμο, ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ γδιζχκ, ηδκ εκανιυκζζδ ιε ημκ οθζζηάιεκμ 

αφθεζμ πχνμ ηαζ ηδκ έδναζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ εα απαζηδεμφκ μζ παναηάης ενβαζίεξ: 

 

Θαεαζνέζεζξ 

 Ξνμζεηηζηή απμλήθςζδ ηαζ απμιάηνοκζδ εηηυξ ημο ζπμθζημφ ζοβηνμηήιαημξ ημο πθμμηάπδηα, ηςκ 

οθζζηάιεκςκ ηαηαζηεοχκ ζηονμδέιαημξ (ηαεζζηζηά), ηδξ λφθζκδξ πένβημθαξ ηαζ θμζπχκ επζζηνχζεςκ 

πμο ηαηαθαιαάκμοκ ημκ πχνμ έδναζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

 Θθάδεια δέκδνςκ ηαζ εάικςκ. 

 Φμνημεηθυνηςζδ ηαζ ιεηαθμνά ηςκ πθεμκαγυκηςκ ή/ηαζ αηαηάθθδθςκ πνμσυκηςκ εηζηαθχκ ηαζ 

θμζπχκ οθζηχκ, ζε ηαηάθθδθμοξ πχνμοξ απυννζρδξ (ΑΔΘΘ). 

 

Λέεξ ηαηαζηεοέξ 

 Θαηαζηεοή αάζδξ έδναζδξ απυ ιπεηυκ (ζφιθςκα ιε ημ ζηαηζηυ ζπέδζμ πμο εα ζοκηαπεεί απυ ημκ 

Ακάδμπμ) δ μπμία εα έπεζ δζαζηάζεζξ πενζιεηνζηά 0,30 ι ιεβαθφηενδ ημοθάπζζημκ απυ ημ ελςηενζηυ 

πενίβναιια ηδξ ιμκάδαξ εθαθνάξ πνμηαηαζηεοήξ, εκχ έιπνμζεεκ ηδξ αίεμοζαξ ηαζ ηαε’ υθμ ημ ιήημξ 

ηδξ (6,00ι.)  εα εηηείκεηαζ ηαηά 1,20ι. ιεβαθφηενδ απυ ημ πενίβναιια ηδξ αίεμοζαξ βζα ηδ δδιζμονβία 

πεγμδνμιίμο. Θα πνμδβδεεί ηδξ ζηονμδέηδζδξ ιπεηυ ηαεανζζιμφ ηαζ ελμιάθοκζδξ ηαηδβμνίαξ C12/15 

πάπμοξ 5 εη. 

 Θαηαζηεοή κέςκ παιδθχκ ηαεζζιάηςκ απυ ζηονυδεια πθδζίςκ αοηχκ πμο ηαεαζνέεδηακ, ζδίςκ 

δζαζηάζεςκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ ιε ηα παθζά. 

 Θαηαζηεοή κέαξ πένβημθαξ ζδίςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ δζαζηάζεςκ ιε ηδκ παθζά. 

 Δπίζηνςζδ ιε πθάηεξ πεγμδνμιίμο δζαζηάζεςκ 0,40x0,40 εη. ηαζ πνχιαημξ οθήξ ηδξ επζθμβήξ ηδξ 

επίαθερδξ, ηςκ αηάθοπηςκ επζθακεζχκ ημο ιπεηυκ (πεγμδνυιζμ 1,20ι). Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ηάεε 

ιμνθήξ ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ ηαζ νααδςηχκ πθαηχκ ή ιανιάνςκ. 

 Ζ ηεθζηή επζθάκεζα ημο πεγμδνμιίμο δεκ πνέπεζ κα θένεζ ορμιεηνζηή δζαθμνά ιε ηδκ οθζζηάιεκδ 

πθαημζηνςιέκδ αοθή ημο Λ/Γ. 

 



2. 1ν Γεκνηηθό ρνιείν Γιπθάδαο 

Όπςξ πνμακαθένεδηε, ημ 1μ  Γδιμηζηυ Ππμθείμ Γθοθάδαξ ζηεβάγεηαζ ζημ ίδζμ μζημδμιζηυ ηεηνάβςκμ 

ιε ημ 3μ  Λδπζαβςβείμ ηαζ  μ αφθεζμξ πχνμξ ημο Γ.Π. είκαζ ζαθχξ μνζμεεηδιέκμξ ηαζ πςνίγεηαζ απυ 

αοηυκ ημο Λ/Γ ιε ιεηαθθζηή πενίθναλδ φρμοξ πενίπμο 2,00 ι. 

Ζ πνμηαηαζηεοαζιέκδ αίεμοζα ημπμεεηείηαζ επί ηδξ αοθήξ ημο Γ.Π. ζηδκ υρδ επί ηδξ μδμφ Φζθζηήξ 

Δηαζνίαξ, ιε πνυζςπμ πνμξ ηδκ αοθή ημο Λ/Γ ηαζ ζε απυζηαζδ 1,20ι απυ ηδ δζαπςνζζηζηή ιεηαθθζηή 

πενίθναλδ ιε ημ Λ/Γ ζφιθςκα ιε ημ Ρμπμβναθζηυ ζηανίθδια πμο ζοκμδεφεζ ηδ ιεθέηδ. 

Γζα ηδ πνμεημζιαζία ημο πχνμο, ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ γδιζχκ, ηδκ εκανιυκζζδ ιε ημκ οθζζηάιεκμ 

αφθεζμ πχνμ ηαζ ηδκ έδναζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ εα απαζηδεμφκ μζ παναηάης ενβαζίεξ: 

 

Θαεαζνέζεζξ 

 Απμλήθςζδ ηαζ απμιάηνοκζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ πενίθναλδξ ζε ιήημξ πενίπμο 6,00 ι. ηαζ ηςκ 

ιεηαθθζηχκ ηαεζζηζηχκ (παβηάηζα). 

 Ξνμζεηηζηή απμλήθςζδ ηαζ απμιάηνοκζδ εηηυξ ημο ζπμθζημφ ζοβηνμηήιαημξ ημο αζθαθημηάπδηα, 

ηςκ παιδθχκ ημζπίςκ ζηονμδέιαημξ (πανηένζ ιε εάικμοξ) ηαζ θμζπχκ επζζηνχζεςκ πμο 

ηαηαθαιαάκμοκ ημκ πχνμ έδναζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

 Θθάδεια ή εηνίγςζδ δέκδνμο (ιυκμ εάκ ηνζεεί απμθφηςξ απαναίηδημ) ηαζ απμλήθςζδ εάικςκ 

 Φμνημεηθυνηςζδ ηαζ ιεηαθμνά ηςκ πθεμκαγυκηςκ ή/ηαζ αηαηάθθδθςκ πνμσυκηςκ εηζηαθχκ ηαζ 

θμζπχκ οθζηχκ, ζε ηαηάθθδθμοξ πχνμοξ απυννζρδξ (ΑΔΘΘ). 

 

Λέεξ ηαηαζηεοέξ 

 Θαηαζηεοή αάζδξ έδναζδξ απυ ιπεηυκ (ζφιθςκα ιε ημ ζηαηζηυ ζπέδζμ πμο εα ζοκηαπεεί απυ ημκ 

Ακάδμπμ) δ μπμία εα έπεζ δζαζηάζεζξ πενζιεηνζηά 0,30 ι ιεβαθφηενδ ημοθάπζζημκ απυ ημ ελςηενζηυ 

πενίβναιια ηδξ ιμκάδαξ εθαθνάξ πνμηαηαζηεοήξ, εκχ έιπνμζεεκ ηδξ αίεμοζαξ ηαζ ηαε’ υθμ ημ ιήημξ 

ηδξ (6,00ι.)  εα εηηείκεηαζ ηαηά 1,20ι. ιεβαθφηενδ απυ ημ πενίβναιια ηδξ αίεμοζαξ βζα ηδ δδιζμονβία 

πεγμδνμιίμο. Θα πνμδβδεεί ηδξ ζηονμδέηδζδξ ιπεηυ ηαεανζζιμφ ηαζ ελμιάθοκζδξ ηαηδβμνίαξ C12/15 

πάπμοξ 5 εη.  

 Δπακαημπμεέηδζδ εκηυξ ημο ζπμθζημφ ζοβηνμηήιαημξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ηαεζζηζηχκ (παβηάηζα) ζε 

ηαηάθθδθεξ εέζεζξ πμο εα οπμδεζπεμφκ απυ ηδκ πδνεζία. 

 Πηαεενή ηαζ αζθαθήξ ζφκδεζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ πενίθναλδξ ιε ηδκ εθαθνά πνμηαηαζηεοή ηαζ 

απμηαηάζηαζδ ημο πνςιαηζζιμφ. 

 Δπίζηνςζδ ιε πθάηεξ πεγμδνμιίμο δζαζηάζεςκ 0,40x0,40 εη. ηαζ πνχιαημξ οθήξ ηδξ επζθμβήξ ηδξ 

επίαθερδξ, ηςκ αηάθοπηςκ επζθακεζχκ ημο ιπεηυκ (πεγμδνυιζμ 1,20ι). Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ηάεε 

ιμνθήξ ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ ηαζ νααδςηχκ πθαηχκ ή ιανιάνςκ. 

 Ζ ηεθζηή επζθάκεζα ημο πεγμδνμιίμο δεκ πνέπεζ κα θένεζ ορμιεηνζηή δζαθμνά ιε ηδκ οθζζηάιεκδ 

πθαημζηνςιέκδ αοθή ημο Λ/Γ. 

 

 



3. 2ν Νεπηαγσγείν Γιπθάδαο 

Ρμ 2μ  Λδπζαβςβείμ Γθοθάδαξ ζηεβάγεηαζ ζηδκ ζοιαμθή ηςκ μδχκ Ίνζδμξ ηαζ Ρειπχκ ιε είζμδμ απυ 

ηδκ μδυ Ίνζδμξ. Ν αφθεζμξ πχνμξ ημο Λ/Γ εηηείκεηαζ ζε δφμ επίπεδα θυβς ηθίζδξ ημο μζημπέδμο ιε 

ορμιεηνζηή δζαθμνά πενίπμο 0,60ι ιεηαλφ αοηχκ. Νζ πνμηαηαζηεοαζιέκεξ αίεμοζεξ (2) 

ημπμεεημφκηαζ ζε ζεζνά ζηδκ παιδθή αοθή (υρδ επί ηδξ μδμφ Ρειπχκ), ιε πνυζςπμ ζηδκ παιδθή 

αοθή ημο Λ/Γ ηαζ ζε απυζηαζδ 1,00ι απυ ηδ δζαπςνζζηζηή ιεηαθθζηή πενίθναλδ ιε ηδκ υιμνδ 

ζδζμηηδζία ζφιθςκα ιε ημ Ρμπμβναθζηυ ζηανίθδια πμο ζοκμδεφεζ ηδ ιεθέηδ. Νζ αίεμοζεξ εα 

εθάπημκηαζ ηαηά ηζξ πθάβζεξ πθεονέξ ημοξ ηαζ εα απμηεθμφκ εκζαίμ ζφκμθμ (μζ ανιμί εα ηαθφπημκηαζ ιε 

ανιμηάθοπηνα εζδζηήξ δζαημιήξ). Γζα ηδ πνμεημζιαζία ημο πχνμο, ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ γδιζχκ, ηδκ 

εκανιυκζζδ ιε ημκ οθζζηάιεκμ αφθεζμ πχνμ ηαζ ηδκ έδναζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ εα απαζηδεμφκ μζ 

παναηάης ενβαζίεξ: 

Θαεαζνέζεζξ 

 Θαεαίνεζδ παιδθχκ ηαηαζηεοχκ ζηονμδέιαημξ (ημζπία - ηενηίδεξ) ηδξ οθζζηάιεκδξ πενίθναλδξ πμο 

δζαπςνίγεζ ημκ αφθεζμ πχνμ ζε ιήημξ πενίπμο 10,00 ι. Απμλήθςζδ ηςκ ιεηαθθζηχκ ηζβηθζδςιάηςκ ιε 

πνμζμπή ηαζ εκαπυεεζή ημοξ εκηυξ ημο αφθεζμο πχνμο ιε ζημπυ ηδκ επακαημπμεέηδζή ημοξ.  

 Ξνμζεηηζηή εηνίγςζδ δέκδνμο, εηζηαθή ηαζ επακαθφηεοζή ημο εκηυξ ημο αφθεζμο πχνμο ημο Λ/Γ ζε 

ηαηάθθδθδ εέζδ πμο εα οπμδεζπεεί απυ ηδκ πδνεζία. 

 Θμπή ηαζ απμιάηνοκζδ ηιήιαημξ ημο πθμμηάπδηα ηαζ απμλήθςζδ ηςκ εθαζηζηχκ πθαηχκ αζθαθείαξ 

πμο ηαηαθαιαάκμοκ ημκ πχνμ έδναζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

 Ξνμζεηηζηή απμιάηνοκζδ ηδξ ζφκεεηδξ ιμκάδαξ παζπκζδζμφ (ζηάθα-ηζμοθήενα) ηαζ πνμζςνζκή 

εκαπυεεζή ηδξ εκηυξ ημο αφθεζμο πχνμο ημο Λ/Γ. 

 Φμνημεηθυνηςζδ ηαζ ιεηαθμνά ηςκ πθεμκαγυκηςκ ή/ηαζ αηαηάθθδθςκ πνμσυκηςκ εηζηαθχκ ηαζ 

θμζπχκ οθζηχκ, ζε ηαηάθθδθμοξ πχνμοξ απυννζρδξ (ΑΔΘΘ). 

Λέεξ ηαηαζηεοέξ 

 Θαηαζηεοή αάζδξ έδναζδξ απυ ιπεηυκ (ζφιθςκα ιε ημ ζηαηζηυ ζπέδζμ πμο εα ζοκηαπεεί απυ ημκ 

Ακάδμπμ) δ μπμία εα έπεζ δζαζηάζεζξ πενζιεηνζηά 0,30 ι ιεβαθφηενδ ημοθάπζζημκ απυ ημ ελςηενζηυ 

πενίβναιια ηςκ αζεμοζχκ, εκχ έιπνμζεεκ αοηχκ ηαζ ηαε’ υθμ ημ ιήημξ ημοξ (12,00ι.) εα εηηείκεηαζ 

ηαηά 1,20ι. ιεβαθφηενδ απυ ημ πενίβναιια ημοξ βζα ηδ δδιζμονβία πεγμδνμιίμο. Θα πνμδβδεεί ιπεηυ 

ηαεανζζιμφ ηαζ ελμιάθοκζδξ ηαηδβμνίαξ C12/15 πάπμοξ 5 εη.  

 Θαηαζηεοή κέαξ πενίθναλδξ (παιδθυ ημζπίμ ζηονμδέιαημξ ηαζ ηζβηθζδχιαηα), ζδίςκ δζαζηάζεςκ ηαζ 

παναηηδνζζηζηχκ ιε ηδκ οθζζηάιεκδ, ζε κέα εέζδ θυβς ορμιεηνζηήξ δζαθμνάξ. Πηαεενή ηαζ αζθαθήξ 

ζφκδεζδ ιε ηδκ οθζζηάιεκδ. Απμηαηάζηαζδ ημο πνςιαηζζιμφ. 

 Θαηαζηεοή οπυααζδξ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια, επζηάθορδ ιε εθαζηζηέξ πθάηεξ αζθαθείαξ πάπμοξ 4 

εη. ηαζ επακαημπμεέηδζδ ηδξ ζφκεεηδξ ιμκάδαξ παζπκζδζμφ ζηάθαξ – ηζμοθήεναξ ζε ηαηάθθδθδ εέζδ 

πμο εα οπμδεζπεεί απυ ηδκ πδνεζία. 

 Δπίζηνςζδ ιε πθάηεξ πεγμδνμιίμο δζαζηάζεςκ 0,40x0,40 εη. ηαζ πνχιαημξ οθήξ ηδξ επζθμβήξ ηδξ 

επίαθερδξ, ηςκ αηάθοπηςκ επζθακεζχκ ημο ιπεηυκ (πεγμδνυιζμ 1,20ι). Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ηάεε 

ιμνθήξ ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ ηαζ νααδςηχκ πθαηχκ ή ιανιάνςκ. 



 

4. 4ν Νεπηαγσγείν Γιπθάδαο 

Ρμ 4μ  Λδπζαβςβείμ Γθοθάδαξ ζηεβάγεηαζ ζηδκ μδυ Γδι. Βενεθή αν. 63. 

Ζ πνμηαηαζηεοαζιέκδ αίεμοζα ημπμεεηείηαζ επί ηδξ αοθήξ ημο Λδπζαβςβείμο ηαζ ζε απυζηαζδ 0,50ι 

απυ ηδ δζαπςνζζηζηή ιεηαθθζηή πενίθναλδ ιε ηδκ υιμνδ ζδζμηηδζία ζφιθςκα ιε ημ Ρμπμβναθζηυ 

ζηανίθδια πμο ζοκμδεφεζ ηδ ιεθέηδ. 

Γζα ηδ πνμεημζιαζία ημο πχνμο, ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ γδιζχκ, ηδκ εκανιυκζζδ ιε ημκ οθζζηάιεκμ 

αφθεζμ πχνμ ηαζ ηδκ έδναζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ εα απαζηδεμφκ μζ παναηάης ενβαζίεξ: 

 

Θαεαζνέζεζξ 

 Θαεαίνεζδ ημο παιδθμφ ημζπίμο ζηονμδέιαημξ (πανηένζ ιε δέκδνμ ηαζ εάικμοξ) πμο ηαηαθαιαάκμοκ 

ημκ πχνμ έδναζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ζε ιήημξ πενίπμο 10,00 ι. Ξνμζεηηζηή εηνίγςζδ δέκδνμο, εηζηαθή 

ηαζ επακαθφηεοζή ημο εκηυξ ημο αφθεζμο πχνμο ημο Λ/Γ ζε ηαηάθθδθδ εέζδ πμο εα οπμδεζπεεί απυ 

ηδκ πδνεζία. 

 Απμλήθςζδ ηςκ εθαζηζηχκ πθαηχκ αζθαθείαξ ηαζ θμζπχκ επζζηνχζεςκ πμο ηαηαθαιαάκμοκ ημκ πχνμ 

έδναζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

 Ξνμζεηηζηή απμιάηνοκζδ ηδξ ζφκεεηδξ ιμκάδαξ παζπκζδζμφ (ζηάθα-ηζμοθήενα) ηαζ πνμζςνζκή 

εκαπυεεζή ηδξ εκηυξ ημο αφθεζμο πχνμο ημο Λ/Γ. 

 Φμνημεηθυνηςζδ ηαζ ιεηαθμνά ηςκ πθεμκαγυκηςκ ή/ηαζ αηαηάθθδθςκ πνμσυκηςκ εηζηαθχκ ηαζ 

θμζπχκ οθζηχκ, ζε ηαηάθθδθμοξ πχνμοξ απυννζρδξ (ΑΔΘΘ). 

Λέεξ ηαηαζηεοέξ 

 Θαηαζηεοή αάζδξ έδναζδξ απυ ιπεηυκ (ζφιθςκα ιε ημ ζηαηζηυ ζπέδζμ πμο εα ζοκηαπεεί απυ ημκ 

Ακάδμπμ) δ μπμία εα έπεζ δζαζηάζεζξ πενζιεηνζηά 0,30 ι ιεβαθφηενδ ημοθάπζζημκ απυ ημ ελςηενζηυ 

πενίβναιια ηδξ αίεμοζαξ, εκχ έιπνμζεεκ αοηήξ ηαζ ηαε’ υθμ ημ ιήημξ ηδξ (6,00ι.) εα εηηείκεηαζ ηαηά 

1,20ι. ιεβαθφηενδ απυ ημ πενίβναιια ηδξ βζα ηδ δδιζμονβία πεγμδνμιίμο. Θα πνμδβδεεί ιπεηυ 

ηαεανζζιμφ ηαζ ελμιάθοκζδξ ηαηδβμνίαξ C12/15 πάπμοξ 5 εη.  

 Θαηαζηεοή κέμο παιδθμφ ημζπίμο ζηονμδέιαημξ ηαζ έκηεπκδ απμηαηάζηαζδ ημο εκαπμιείκακημξ  

πχνμο θφηεοζδξ, ζδίςκ δζαζηάζεςκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ ιε ζηαεενή ηαζ αζθαθή ζφκδεζδ ιε ηα 

οθζζηάιεκα. Απμηαηάζηαζδ ημο πνςιαηζζιμφ.  

 Θαηαζηεοή οπυααζδξ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια, επζηάθορδ ιε εθαζηζηέξ πθάηεξ αζθαθείαξ πάπμοξ 4 

εη. ηαζ επακαημπμεέηδζδ ηδξ ζφκεεηδξ ιμκάδαξ παζπκζδζμφ ζηάθαξ – ηζμοθήεναξ ζε ηαηάθθδθδ εέζδ 

πμο εα οπμδεζπεεί απυ ηδκ πδνεζία. 

 Δπίζηνςζδ ιε πθάηεξ πεγμδνμιίμο δζαζηάζεςκ 0,40x0,40 εη. ηαζ πνχιαημξ οθήξ ηδξ επζθμβήξ ηδξ 

επίαθερδξ, ηςκ αηάθοπηςκ επζθακεζχκ ημο ιπεηυκ (πεγμδνυιζμ 1,20ι). Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ηάεε 

ιμνθήξ ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ ηαζ νααδςηχκ πθαηχκ ή ιανιάνςκ. 

 Ζ ηεθζηή επζθάκεζα ημο πεγμδνμιίμο δεκ πνέπεζ κα θένεζ ορμιεηνζηή δζαθμνά ιε ηδκ οθζζηάιεκδ 

πθαημζηνςιέκδ αοθή ημο Λ/Γ. 

 



5. 5ν Νεπηαγσγείν Γιπθάδαο 

Ρμ 5μ  Λδπζαβςβείμ Γθοθάδαξ ζηεβάγεηαζ ζηδκ ζοιαμθή ηςκ μδχκ Ανεηήξ ηαζ Φμθεβάκδνμο ιε είζμδμ 

απυ ηδκ μδυ Ανεηήξ. 

Ζ πνμηαηαζηεοαζιέκδ αίεμοζα ημπμεεηείηαζ επί ηδξ αοθήξ ημο Λδπζαβςβείμο ηαζ ζε απυζηαζδ 0,30ι 

απυ ηδκ πθάβζα υρδ ημο Λ/Γ πνμξ ηδκ μδυ Φμθεβάκδνμο, ζφιθςκα ιε ημ Ρμπμβναθζηυ ζηανίθδια πμο 

ζοκμδεφεζ ηδ ιεθέηδ. 

Γζα ηδ πνμεημζιαζία ημο πχνμο, ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ γδιζχκ, ηδκ εκανιυκζζδ ιε ημκ οθζζηάιεκμ 

αφθεζμ πχνμ ηαζ ηδκ έδναζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ εα απαζηδεμφκ μζ παναηάης ενβαζίεξ: 

 

Θαεαζνέζεζξ 

 Δηζηαθή ηαζ ηαεαίνεζδ ημο παιδθμφ ημζπίμο ζηονμδέιαημξ (πανηένζ) ηαζ θμζπχκ επζζηνχζεςκ πμο 

ηαηαθαιαάκμοκ ημκ πχνμ έδναζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ. Ηδζαίηενδ πνμζμπή εα απαζηδεεί βζα ηδκ εκίζποζδ - 

ζηήνζλδ ημο οθζζηάιεκμο ζηφθμο θςηζζιμφ μ μπμίμξ είκαζ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια ηαζ βζα ηδκ 

ζςθήκα πανμπήξ φδνεοζδξ δ υδεοζδ ηδξ μπμίαξ ζηδνίγεηαζ επίημζπα ζημ παιδθυ ημζπίμ ζηονμδέιαημξ.  

 Φμνημεηθυνηςζδ ηαζ ιεηαθμνά ηςκ πθεμκαγυκηςκ ή/ηαζ αηαηάθθδθςκ πνμσυκηςκ εηζηαθχκ ηαζ 

θμζπχκ οθζηχκ, ζε ηαηάθθδθμοξ πχνμοξ απυννζρδξ (ΑΔΘΘ). 

 

Λέεξ ηαηαζηεοέξ 

 Θαηαζηεοή αάζδξ έδναζδξ απυ ιπεηυκ (ζφιθςκα ιε ημ ζηαηζηυ ζπέδζμ πμο εα ζοκηαπεεί απυ ημκ 

Ακάδμπμ) δ μπμία εα έπεζ δζαζηάζεζξ πενζιεηνζηά 0,30 ι ιεβαθφηενδ ημοθάπζζημκ απυ ημ ελςηενζηυ 

πενίβναιια ηδξ αίεμοζαξ, εκχ έιπνμζεεκ αοηήξ ηαζ ηαε’ υθμ ημ ιήημξ ηδξ (6,00ι.) εα εηηείκεηαζ ηαηά 

1,20ι. ιεβαθφηενδ απυ ημ πενίβναιια ηδξ βζα ηδ δδιζμονβία πεγμδνμιίμο. Θα πνμδβδεεί ιπεηυ 

ηαεανζζιμφ ηαζ ελμιάθοκζδξ ηαηδβμνίαξ C12/15 πάπμοξ 5 εη.  

 Θαηαζηεοή κέμο παιδθμφ ημζπίμο ζηονμδέιαημξ ηαζ έκηεπκδ απμηαηάζηαζδ ημο εκαπμιείκακημξ  

πχνμο θφηεοζδξ, ζδίςκ δζαζηάζεςκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ ιε ζηαεενή ηαζ αζθαθή ζφκδεζδ ιε ηα 

οθζζηάιεκα. Απμηαηάζηαζδ ημο πνςιαηζζιμφ. 

 Δπίζηνςζδ ιε πθάηεξ πεγμδνμιίμο δζαζηάζεςκ 0,40x0,40 εη. ηαζ πνχιαημξ οθήξ ηδξ επζθμβήξ ηδξ 

επίαθερδξ, ηςκ αηάθοπηςκ επζθακεζχκ ημο ιπεηυκ (πεγμδνυιζμ 1,20ι). Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ηάεε 

ιμνθήξ ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ ηαζ νααδςηχκ πθαηχκ ή ιανιάνςκ. 

 Ζ ηεθζηή επζθάκεζα ημο πεγμδνμιίμο δεκ πνέπεζ κα θένεζ ορμιεηνζηή δζαθμνά ιε ηδκ οθζζηάιεκδ 

πθαημζηνςιέκδ αοθή ημο Λ/Γ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



6. 9ν Νεπηαγσγείν Γιπθάδαο 

 

Ρμ 9μ  Λδπζαβςβείμ Γθοθάδαξ ζηεβάγεηαζ ζημ ίδζμ μζημδμιζηυ ηεηνάβςκμ ιε ημ 4μ Γδιμηζηυ Ππμθείμ 

ζηδκ ζοιαμθή ηςκ μδχκ Ξνμθήημο Ζθία ηαζ Θ. Βάνκαθδ ιε είζμδμ απυ ηδκ μδυ Θ. Βάνκαθδ. 

Ν αφθεζμξ πχνμξ ημο Λδπζαβςβείμο είκαζ ζαθχξ μνζμεεηδιέκμξ ηαζ πςνίγεηαζ απυ αοηυκ ημο Γ.Π. ιε 

ιεηαθθζηή πενίθναλδ φρμοξ πενίπμο 2,00 ι. 

Ζ πνμηαηαζηεοαζιέκδ αίεμοζα ημπμεεηείηαζ επί ηδξ αοθήξ ημο Λδπζαβςβείμο ηαζ ζε απυζηαζδ 0,50ι 

απυ ηδ δζαπςνζζηζηή ιεηαθθζηή πενίθναλδ ιε ημ Γ.Π., ιε πνυζςπμ πνμξ ηδκ μδυ Θ.Βάνκαθδ, ζφιθςκα 

ιε ημ Ρμπμβναθζηυ ζηανίθδια πμο ζοκμδεφεζ ηδ ιεθέηδ. 

Γζα ηδ πνμεημζιαζία ημο πχνμο, ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ γδιζχκ, ηδκ εκανιυκζζδ ιε ημκ οθζζηάιεκμ 

αφθεζμ πχνμ ηαζ ηδκ έδναζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ εα απαζηδεμφκ μζ παναηάης ενβαζίεξ: 

 

Θαεαζνέζεζξ 

 Ξνμζεηηζηή απμλήθςζδ ηαζ απμιάηνοκζδ εηηυξ ημο ζπμθζημφ ζοβηνμηήιαημξ ημο πθμμηάπδηα πμο 

ηαηαθαιαάκεζ ημκ πχνμ έδναζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ. Γζαιυνθςζδ εδάθμοξ. 

 Θθάδεια δέκδνςκ ηαζ εηνίγςζδ εάικςκ 

 Φμνημεηθυνηςζδ ηαζ ιεηαθμνά ηςκ πθεμκαγυκηςκ ή/ηαζ αηαηάθθδθςκ πνμσυκηςκ εηζηαθχκ ηαζ 

θμζπχκ οθζηχκ, ζε ηαηάθθδθμοξ πχνμοξ απυννζρδξ (ΑΔΘΘ). 

 

Λέεξ ηαηαζηεοέξ 

 Θαηαζηεοή αάζδξ έδναζδξ απυ ιπεηυκ (ζφιθςκα ιε ημ ζηαηζηυ ζπέδζμ πμο εα ζοκηαπεεί απυ ημκ 

Ακάδμπμ) δ μπμία εα έπεζ δζαζηάζεζξ πενζιεηνζηά 0,30 ι ιεβαθφηενδ ημοθάπζζημκ απυ ημ ελςηενζηυ 

πενίβναιια ηδξ αίεμοζαξ, εκχ έιπνμζεεκ αοηήξ ηαζ ηαε’ υθμ ημ ιήημξ ηδξ (6,00ι.) εα εηηείκεηαζ ηαηά 

1,20ι. ιεβαθφηενδ απυ ημ πενίβναιια ηδξ βζα ηδ δδιζμονβία πεγμδνμιίμο. Θα πνμδβδεεί ιπεηυ 

ηαεανζζιμφ ηαζ ελμιάθοκζδξ ηαηδβμνίαξ C12/15 πάπμοξ 5 εη.  

 Δπίζηνςζδ ιε πθάηεξ πεγμδνμιίμο δζαζηάζεςκ 0,40x0,40 εη. ηαζ πνχιαημξ οθήξ ηδξ επζθμβήξ ηδξ 

επίαθερδξ, ηςκ αηάθοπηςκ επζθακεζχκ ημο ιπεηυκ (πεγμδνυιζμ 1,20ι). Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ηάεε 

ιμνθήξ ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ ηαζ νααδςηχκ πθαηχκ ή ιανιάνςκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 10ν Νεπηαγσγείν Γιπθάδαο 

 

Ρμ 10μ  Λδπζαβςβείμ Γθοθάδαξ ζηεβάγεηαζ ζηδκ ζοιαμθή ηςκ μδχκ Δθεοεένμο Ακενχπμο ηαζ 

Κεηεχνςκ ιε είζμδμ απυ ηδκ μδυ Δθεοεένμο Ακενχπμο αν.58. 

Ζ πνμηαηαζηεοαζιέκδ αίεμοζα ημπμεεηείηαζ επί ηδξ αοθήξ ημο Λδπζαβςβείμο ηαζ ζε απυζηαζδ 3,15ι 

απυ ηδκ πθάβζα υρδ ημο Λ/Γ πνμξ ηδκ Δθ. Ακενχπμο, ζφιθςκα ιε ημ Ρμπμβναθζηυ ζηανίθδια πμο 

ζοκμδεφεζ ηδ ιεθέηδ. 

Γζα ηδ πνμεημζιαζία ημο πχνμο, ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ γδιζχκ, ηδκ εκανιυκζζδ ιε ημκ οθζζηάιεκμ 

αφθεζμ πχνμ ηαζ ηδκ έδναζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ εα απαζηδεμφκ μζ παναηάης ενβαζίεξ: 

 

Θαεαζνέζεζξ 

 Ξνμζεηηζηή ηαεαίνεζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ηαηαζηεοχκ ζηονμδέιαημξ (ηαεζζηζηά – παιδθά ημζπία 

ζηονμδέιαημξ) ηαζ θμζπχκ επζζηνχζεςκ πμο ηαηαθαιαάκμοκ ημκ πχνμ έδναζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

 Φμνημεηθυνηςζδ ηαζ ιεηαθμνά ηςκ πθεμκαγυκηςκ ή/ηαζ αηαηάθθδθςκ πνμσυκηςκ εηζηαθχκ ηαζ 

θμζπχκ οθζηχκ, ζε ηαηάθθδθμοξ πχνμοξ απυννζρδξ (ΑΔΘΘ). 

 

Λέεξ ηαηαζηεοέξ 

 Θαηαζηεοή αάζδξ έδναζδξ απυ ιπεηυκ (ζφιθςκα ιε ημ ζηαηζηυ ζπέδζμ πμο εα ζοκηαπεεί απυ ημκ 

Ακάδμπμ) δ μπμία εα έπεζ δζαζηάζεζξ πενζιεηνζηά 0,30 ι ιεβαθφηενδ ημοθάπζζημκ απυ ημ ελςηενζηυ 

πενίβναιια ηδξ ιμκάδαξ εθαθνάξ πνμηαηαζηεοήξ, εκχ έιπνμζεεκ ηδξ αίεμοζαξ ηαζ ηαε’ υθμ ημ ιήημξ 

ηδξ (6,00ι.)  εα εηηείκεηαζ ηαηά 1,20ι. ιεβαθφηενδ απυ ημ πενίβναιια ηδξ αίεμοζαξ βζα ηδ δδιζμονβία 

πεγμδνμιίμο. Θα πνμδβδεεί ηδξ ζηονμδέηδζδξ ιπεηυ ηαεανζζιμφ ηαζ ελμιάθοκζδξ ηαηδβμνίαξ C12/15 

πάπμοξ 5 εη. 

 Θαηαζηεοή κέαξ βμφνκαξ απυ ιπεηυκ (ανφζεξ) ηαη’ επέηηαζδ ηδξ οθζζηάιεκδξ δ μπμία «αηονχκεηαζ» 

ηαεχξ εα ειπμδίγεηαζ δ πνυζααζδ ηςκ κδπίςκ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ κέαξ αίεμοζαξ. Ζ κέα 

ηαηαζηεοή ζηονμδέιαημξ εα είκαζ ζδίςκ δζαζηάζεςκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ ιε ηδκ παθαζά, εα βίκεζ 

πνςιαηζζιυξ αοηήξ ηαζ ημο οθζζηάιεκμο ημζπίμο πμο ηαηαζηεοάγεηαζ ηαη΄ επέηηαζδ ηδξ παθζάξ, ιε 

ηζζιεκηυπνςια απυπνςζδξ ημο οθζζηάιεκμο ηαζ εα επζηαθοθεεί ιε πέηνα ζδίςκ παναηηδνζζηζηχκ ιε 

ηδκ οθζζηάιεκδ. 

 Δπίζηνςζδ ιε πθάηεξ πεγμδνμιίμο δζαζηάζεςκ 0,40x0,40 εη. ηαζ πνχιαημξ οθήξ ηδξ επζθμβήξ ηδξ 

επίαθερδξ, ηςκ αηάθοπηςκ επζθακεζχκ ημο ιπεηυκ (πεγμδνυιζμ 1,20ι). Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ηάεε 

ιμνθήξ ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ ηαζ νααδςηχκ πθαηχκ ή ιανιάνςκ. 

 Ζ ηεθζηή επζθάκεζα ημο πεγμδνμιίμο δεκ πνέπεζ κα θένεζ ορμιεηνζηή δζαθμνά ιε ηδκ οθζζηάιεκδ 

πθαημζηνςιέκδ αοθή ημο Λ/Γ. 

 

 

 

 



8. Παπαδάθεην Νεπηαγσγείν Γιπθάδαο 

Ρμ Ξαπαδάηεζμ Λδπζαβςβείμ Γθοθάδαξ ζηεβάγεηαζ επί ηδξ μδμφ Πηναηή Ξαπαδάηδ αν.33. 

Ζ πνμηαηαζηεοαζιέκδ αίεμοζα ημπμεεηείηαζ επί ηδξ πίζς αοθήξ ιε πνυζςπμ πνμξ ημ Λδπζαβςβείμ ηαζ 

ζε απυζηαζδ 0,50ι απυ ημοξ δζαπςνζζηζημφξ ημίπμοξ ιε ηζξ υιμνεξ ζδζμηηδζίεξ, ζφιθςκα ιε ημ 

Ρμπμβναθζηυ ζηανίθδια πμο ζοκμδεφεζ ηδ ιεθέηδ. 

Γζα ηδ πνμεημζιαζία ημο πχνμο, ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ γδιζχκ, ηδκ εκανιυκζζδ ιε ημκ οθζζηάιεκμ 

αφθεζμ πχνμ ηαζ ηδκ έδναζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ εα απαζηδεμφκ μζ παναηάης ενβαζίεξ: 

 

Θαεαζνέζεζξ 

 Ξνμζεηηζηή ηαεαίνεζδ ηςκ εθαζηζηχκ πθαηχκ αζθαθείαξ ηαζ ηςκ παιδθχκ ημζπίςκ ζηονμδέιαημξ 

(αιιμδυπμξ) ηαζ θμζπχκ επζζηνχζεςκ πμο ηαηαθαιαάκμοκ ημκ πχνμ έδναζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

 Θθάδεια δέκδνςκ (εηνίγςζδ ιυκμ εάκ ηνζεεί απμθφηςξ απαναίηδημ, εηζηαθή ηαζ επακαθφηεοζή ημο 

εκηυξ ημο αφθεζμο πχνμο ημο Λ/Γ ζε ηαηάθθδθδ εέζδ πμο εα οπμδεζπεεί απυ ηδκ πδνεζία. 

 Ξνμζεηηζηή απμιάηνοκζδ ηδξ ζφκεεηδξ ιμκάδαξ παζπκζδζμφ (ζηάθα-ηζμοθήενα), ηδξ ηναιπάθαξ ηαζ 

ηςκ εθαηδνίςκ ηαζ πνμζςνζκή εκαπυεεζή ημοξ εκηυξ ημο αφθεζμο πχνμο ημο Λ/Γ. 

 Φμνημεηθυνηςζδ ηαζ ιεηαθμνά ηςκ πθεμκαγυκηςκ ή/ηαζ αηαηάθθδθςκ πνμσυκηςκ εηζηαθχκ ηαζ 

θμζπχκ οθζηχκ, ζε ηαηάθθδθμοξ πχνμοξ απυννζρδξ (ΑΔΘΘ). 

 

Λέεξ ηαηαζηεοέξ 

 Θαηαζηεοή αάζδξ έδναζδξ απυ ιπεηυκ (ζφιθςκα ιε ημ ζηαηζηυ ζπέδζμ πμο εα ζοκηαπεεί απυ ημκ 

Ακάδμπμ) δ μπμία εα έπεζ δζαζηάζεζξ πενζιεηνζηά 0,30 ι ιεβαθφηενδ ημοθάπζζημκ απυ ημ ελςηενζηυ 

πενίβναιια ηδξ αίεμοζαξ, εκχ έιπνμζεεκ αοηήξ ηαζ ηαε’ υθμ ημ ιήημξ ηδξ (6,00ι.) εα εηηείκεηαζ ηαηά 

1,20ι. ιεβαθφηενδ απυ ημ πενίβναιια ηδξ βζα ηδ δδιζμονβία πεγμδνμιίμο. Θα πνμδβδεεί ιπεηυ 

ηαεανζζιμφ ηαζ ελμιάθοκζδξ ηαηδβμνίαξ C12/15 πάπμοξ 5 εη.  

 Δπέηηαζδ ηδξ κέαξ αάζδξ απυ ιπεηυκ βζα ηδ ηαηαζηεοή δζαδνυιμο ζφκδεζδξ ηδξ αίεμοζαξ ιε ημ 

οθζζηάιεκμ ηηίζια βναθείμο ημο Λ/Γ. 

 Θαηαζηεοή οπυααζδξ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια, επζηάθορδ ιε εθαζηζηέξ πθάηεξ αζθαθείαξ πάπμοξ 4 

εη. ηαζ επακαημπμεέηδζδ ηδξ ζφκεεηδξ ιμκάδαξ παζπκζδζμφ ζηάθαξ – ηζμοθήεναξ, ηδξ ηζμοθήεναξ ηαζ 

ηςκ εθαηδνίςκ, ζε ηαηάθθδθεξ εέζεζξ πμο εα οπμδεζπεμφκ απυ ηδκ πδνεζία. 

 Δπίζηνςζδ ιε πθάηεξ πεγμδνμιίμο δζαζηάζεςκ 0,40x0,40 εη. ηαζ πνχιαημξ οθήξ ηδξ επζθμβήξ ηδξ 

επίαθερδξ, ηςκ αηάθοπηςκ επζθακεζχκ ημο ιπεηυκ (πεγμδνυιζμ 1,20ι ηαζ δζάδνμιμξ πνμξ βναθείμ). 

Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ηάεε ιμνθήξ ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ ηαζ νααδςηχκ πθαηχκ ή ιανιάνςκ. 

 

Πδιεζχκεηαζ υηζ δ πνμζέββζζδ ημο μπήιαημξ ιεηαθμνάξ ηδξ ιμκάδαξ εθαθνάξ πνμηαηαζηεοήξ βζα ηδκ 

ημπμεέηδζή ηδξ ζημκ πίζς αφθεζμ πχνμ ημο Λ/Γ είκαζ εθζηηή ιέζς ημο υιμνμο αηάθοπημο μζημπέδμο. 

Ηδζαίηενδ ιένζικα εα δμεεί ζηδκ απμηαηάζηαζδ ηοπυκ θεμνχκ πμο δφκαηαζ κα πνμηθδεμφκ ζηδκ 

πενίθναλδ ημο (ζονιαηυπθεβια).  

 



 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ ε βάζε ζθπξνδέκαηνο λα κελ εδξάδεηαη πάλσ 

από πθηζηάκελεο νδεύζεηο απνρέηεπζεο, θξεάηηα ή παιηνύο βόζξνπο. 

 

Δπζπνμζεέηςξ, βζα ηδ θεζημονβζηή πθδνυηδηα ηςκ κέςκ ηαηαζηεοχκ, ζηζξ οπμπνεχζεζξ ημο Ακαδυπμο 

ηδξ Α’ Νιάδαξ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ ζοκδέζεζξ ιε ηα οθζζηάιεκα δίηηοα Ν.Θ.Υ. 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ ζοκμδχκ ενβαζζχκ (εηζηαθχκ, επζπχζεςκ ηαζ απμηαηαζηάζεςκ ζηδ 

πνυηενδ ηαηάζηαζδ) ζε ηάεε είδμοξ επζθάκεζα (πχια, άζθαθημξ, πθαηυζηνςημ η.θ.π.) ηαζ ζημ αάεμξ 

πμο εα απαζηδεεί, ηα κέα θνεάηζα πμο εα απαζηδεμφκ, ηαεχξ ηαζ μζ πάζδξ θφζεςξ μζημδμιζηέξ 

ενβαζίεξ απμηαηάζηαζδξ γδιζχκ εκηυξ ημο οπάνπμκημξ ζπμθζημφ ζοβηνμηήιαημξ, εθυζμκ πνμηφρμοκ 

απυ ηδκ επέηηαζδ ηςκ Ζ/Κ δζηηφςκ. 

 

Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ ζηα ζπμθζηά ζοβηνμηήιαηα, εα απαζηδεμφκ ενβαζίεξ βζα ηδκ ζφκδεζδ ηδξ 

κέαξ ηαηαζηεοήξ ιε ημ οθζζηάιεκμ δίηηομ απμπέηεοζδξ ηαζ ηδκ πθδζζέζηενδ πανμπή κενμφ, εκχ εα 

απαζηδεεί ηαηάθθδθμ ηαθχδζμ βζα ηδκ ηνμθμδμζία ιε νεφια απυ ημκ πθδζζέζηενμ οθζζηάιεκμ πίκαηα 

ημο εηάζημηε ζπμθζημφ ζοβηνμηήιαημξ. 

 

Ρέθμξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, μ Ακάδμπμξ ηδξ Α΄ Νιάδαξ εα πνέπεζ κα θάαεζ ιένζικα ηαζ κα οθμπμζήζεζ 

ηοπυκ επζπνυζεεηεξ ενβαζίεξ πμο ιπμνεί κα απαζηδεμφκ βζα ηδκ ζςζηή απμννμή ηςκ μιανίςκ ζημοξ 

αφθεζμοξ πχνμοξ ηςκ ζπμθζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ. 

 

Η ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ (ΟΜΑΓΑ Α΄ & 

ΟΜΑΓΑ Β΄) απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην όηη νη ππνςήθηνη έρνπλ ιάβεη πιήξε γλώζε ησλ 

όξσλ ηεο κειέηεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλαιακβάλνπλ αλεπηθύιαθηα 

λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηνπο όξνπο ηεο. 
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Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο ειαθξάο Πξνθαηαζθεπήο 6.0x6.0m  
κε πξνζάξηεκα w.c. 3.0x2.0m 

 

 

ΓΔΝΙΚΑ 

Ζ πανμφζα Ρεπκζηή Ξνμδζαβναθή ακαθένεηαζ ζηδκ ιεθέηδ, ηαηαζηεοή ηαζ ημπμεέηδζδ ηςκ ιμκάδςκ 

εθαθνάξ πνμηαηαζηεοήξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ αίεμοζα δζδαζηαθίαξ ιε πνμζάνηδια w.c. ηαεχξ 

ηαζ ζημκ ελμπθζζιυ ημοξ (μζημδμιζηυ ηαζ Ζ/Κ) πμο εκηάζζεηαζ ζηζξ οπμπνεχζεζξ ημο ακαδυπμο. 

Νζ Ρεπκζημί υνμζ ηςκ Ξνμδζαβναθχκ αοηχκ απμηεθμφκ ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ (ηεπκζηέξ – θεζημονβζηέξ 

– αζζεδηζηέξ) βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ιμκάδςκ. 

Νζ ηαηαζηεοή εα είκαζ ιμκχνμθδ, δίννζπηδ, αοημθενυιεκδ, αοημηεθήξ ηαζ μθυζςιδ (ιμνθήξ 

container) ηαζ εα απμηεθείηαζ απυ ηνία (3) επί ιένμοξ ηιήιαηα. Ρα δφμ ηιήιαηα εα είκαζ 3.0x6.0m ηαζ 

εα απμηεθμφκ ηδκ ηφνζα αίεμοζα ηαζ ημ ηνίημ ηιήια δζαζηάζεςκ πενίπμο 2.0x3.0m εα πνμζανηάηαζ ζε 

έκα απυ ηα άθθα δφμ ηιήιαηα. 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ζ επζθάκεζα ηδξ αίεμοζαξ δζδαζηαθίαξ εα είκαζ 36.00 m2 ηαη’ εθάπζζημκ (ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ 

6.0Σ6.0m ηαη’ εθάπζζημκ) ιε ιμνθή ηαηυρεςξ ηεηναβςκζηή ηαζ 6 m2 επζπθέμκ ημ πνμζάνηδια w.c. 

ήημζ ζοκμθζηά 42.00 m2. 

Θα έπεζ δίνοπηδ ζηέβδ ιε ιέβζζημ ελςηενζηυ φρμξ ζημκ ημνθζά 3,30ι ηαζ παιδθυ 2,75ι ζημ 

πνμζηέβαζια. Ρμ WC εα έπεζ ιέβζζημ ελςηενζηυ φρμξ ζημκ ημνθζά 2,71ι ηαζ παιδθυ 2,41ι. 

Δπζπνυζεεηα, ζηδκ ηφνζα υρδ εα οπάνπεζ πνμζηέβαζια πθάημοξ 1,20m ηαζ ζηδκ πίζς υρδ πνμελμπή 

ηαηά 0,30m, ηαε’ υθμ ημ ιήημξ ηδξ ιμκάδαξ. 

Ζ ηαηαζηεοή εα είκαζ ιμκχνμθδ, αοημθενυιεκδ, αοημηεθήξ ηαζ μθυζςιδ (ιμνθήξ container) ηαζ εα 

απμηεθείηαζ απυ ηνία (3) επί ιένμοξ ηιήιαηα. Ρα δφμ ηιήιαηα εα είκαζ 3.0x6.0m ηαζ εα απμηεθμφκ ηδκ 

ηφνζα αίεμοζα ηαζ ημ ηνίημ ηιήια δζαζηάζεςκ πενίπμο 2.0x3.0m εα πνμζανηάηαζ ζε έκα απυ ηα άθθα 

δφμ ηιήιαηα. Ρα ιένδ πμο απμηεθμφκ ηδκ ηάεε αίεμοζα εα είκαζ πθήνςξ ζοκανιμθμβμφιεκα ζημκ 

ηυπμ ημο ένβμο (Flat – Pack). 

Ζ ιμκάδα ηδξ αίεμοζαξ δζδαζηαθίαξ απμηεθείηαζ απυ δφμ υιμζα ιένδ δζαζηάζεςκ 3,00Σ6,00m ηαη’ 

εθάπζζημκ ηα μπμία εα ζοκανιμθμβμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Νζ ζοκδέζεζξ εα βίκμκηαζ ζημ άκς ηαζ ηάης 

ιένμξ ηςκ ηαεέηςκ ημζθμδμηχκ, ηαεχξ ηαζ ζημοξ ημζθμδμημφξ μνμθήξ, ήημζ έλζ (6) ημοθάπζζημκ 

ζοκδέζεζξ. Ζ υθδ ηαηαζηεοή εα ελαζθαθίγεζ πθήνδ αηαιρία ηαζ δεκ εα επζηνέπεζ ηαθακηχζεζξ απυ 

δοκαιζηέξ θμνηίζεζξ. Ρμ δάπεδμ ηςκ ιμκάδςκ εα απέπεζ πενίπμο 20 cm απυ ηδκ οθζζηάιεκδ 

δζαιμνθςιέκδ αάζδ έδναζδξ. 

 

Βμδεδηζηυξ πχνμξ (Ξνμζάνηδια w.c.) 

Θα οπάνπεζ ηνίημ ιένμξ [πνμζάνηδια w.c. - 2.00 x 3.00 m]ζε έκα απυ ηα άθθα δφμ ηιήιαηα. Θα 

πνμζανιυγεηαζ ιε ημπθίεξ πάκς ζημ ζηεθεηυ ηδξ ηφνζαξ αίεμοζαξ ηαζ εα ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ηαζ ςξ 

λεπςνζζηυ αοηυκμιμ ηιήια εάκ απαζηδεεί, ιεηά απυ ηδκ απμζοκανιμθυβδζή ημο απυ ηδκ ηφνζα 

αίεμοζα. 
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 Ρμ δάπεδμ εα απμηεθείηαζ απυ ιεηαθθζηυ πθαίζζμ εκζαίςκ βαθαακζζιέκςκ ημζθμδμηχκ ηθεζζηήξ 

δζαημιήξ. Νζ πενζιεηνζημί δζαιήηεζξ ημζθμδμημί ημο πθαζζίμο δαπέδμο εα έπμοκ δζαζηάζεζξ 

80Σ120Σ4 mm ηαη’ εθάπζζημκ. Νζ πενζιεηνζημί εβηάνζζμζ ημζθμδμημί ημο πθαζζίμο εα έπμοκ 

δζαζηάζεζξ 80Σ80Σ4 mm ηαη’ εθάπζζημκ. Ρμ πθαίζζμ ημο δαπέδμο εα εκζζπφεηαζ ιε εβηάνζζεξ ηαζ

 δζαιήηεζξ βαθαακζζιέκεξ ζηναηγανζζηέξ δμηίδεξ ηθεζζηήξ δζαημιήξ. Νζ εβηάνζζεξ δμηίδεξ δζαζηάζεςκ 

30X60X3 mm εα ημπμεεημφκηαζ ακά 40 cm πενίπμο. Θα ημπμεεηδεμφκ επίζδξ ηνεζξ ημοθάπζζημκ 

δζαιήηεζξ δμηίδεξ 30Σ60Σ3 mm βαθαακζζιέκεξ ζηναηγανζζηέξ ηθεζζηήξ δζαημιήξ. Ακημπή ζε ηζκδηυ 

θμνηίμ 350 kg/m2. Ρμ πθαίζζμ ημο δαπέδμο εα θένεζ εενιμιυκςζδ απυ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ 

(θυβς ηδξ οβναζίαξ ημο εδάθμοξ) πάπμοξ ηαη’ εθάπζζημκ 60 mm ηαζ ηεθζηή επίζηνςζδ (απυ ηάης 

πνμξ ηα άκς) θαιανίκα 1 mm, ηυκηνα πθαηέ εαθάζζδξ (υπζ OSB)  ηαη’ εθάπζζημκ 18 mm ηαζ 

επζημθθδιέκμ ιε εζδζηή ζζπονή ηυθθα θφθθμ LINOLEUM 2 mm. Δπίζδξ, πενζιεηνζηά ηδξ αζεμφζδξ εα 

ημπμεεηδεμφκ ηα ακηίζημζπα απυ LINOLEUM ζμααηεπζά ή άθθμ οθζηυ ηδξ έβηνζζδξ ηδξ οπδνεζίαξ. 

 Πημ ηαηχθθζ ηάεε πυνηαξ εα ημπμεεηδεεί ακμλείδςηδ θαιανίκα πάπμοξ 1,5 mm ζε υθμ ημ ιήημξ, 

ζπήιαημξ Γ, πμο εα ανπίγεζ μνζγυκηζα ιε 10 cm πθάημξ εα ηάιπηεηαζ ηάης απυ ημ θφθθμ ηδξ πυνηαξ 

ηαηαηυνοθα βζα 10 ημοθάπζζημκ εηαημζηά. 

 Ζ μνμθή ηδξ ηάεε ιμκάδαξ εα απμηεθείηαζ απυ ιεηαθθζηυ πθαίζζμ εκζαίςκ βαθαακζζιέκςκ 

ημζθμδμηχκ, ηθεζζηήξ δζαημιήξ, δζαζηάζεςκ 120Σ80Σ4 mm ηαη’ εθάπζζημκ. Δκηυξ ημο πθαζζίμο 

ημπμεεημφκηαζ ηνεζξ (3) δμηίδεξ ζηναηγανζζηέξ ηαηά ηδκ δζεφεοκζδ ηδξ ηθίζδξ ηδξ μνμθήξ 

δζαζηάζεςκ 30Σ60Σ3 mm ηθεζζηήξ δζαημιήξ. Ζ μνμθή εα είκαζ δίννζπηδ ιε ηθίζδ 10% ηαη’ 

εθάπζζημκ. Όθεξ μζ μνμθέξ εα παναθαιαάκμοκ ηαηακειδιέκμ θμνηίμ 120 kgr/m2 ηαζ θμνηία 

ακειμπίεζδξ ηαζ πζμκζμφ ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ θμνηίζεςκ. 

 Ρα δφμ πθαίζζα (μνμθήξ ηαζ δαπέδμο) ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ηέζζενεζξ (4) ημζθμδμημφξ 

(ηαηαηυνοθα ζημζπεία) δζαζηάζεςκ 80Σ80Σ4 mm ηαη’ εθάπζζημκ. Ρα ηέζζενα (4) ηαηαηυνοθα 

ζημζπεία ημπμεεημφκηαζ ζηζξ ηέζζενζξ (4) βςκίεξ ημο πθαζζίμο ηαζ ημ πέιπημ (5μ) ηαηαηυνοθμ 

ζημζπείμ δζαζηάζεςκ 100Σ80Σ4mm εκχκεζ ημκ ημνθζά ιε ημ πθαίζζμ ημο δαπέδμο. 

 Πηδκ ηφνζα υρδ ηδξ αίεμοζαξ ηαζ ηαε’ υθμ ημ ιήημξ ηδξ, εα οπάνπεζ πνμζηέβαζια πθάημοξ 1.20 m 

ημοθάπζζημκ, ζε ζοκέπεζα ημο πθαζζίμο μνμθήξ. Ζ ηαηαζηεοή ημο πνμζηεβάζιαημξ ηαεχξ ηαζ ηα 

Ρεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημο εα είκαζ υιμζα ιε αοηά ημο πθαζζίμο μνμθήξ. Πηδκ πενίπηςζδ 

ακελάνηδηδξ ηαηαζηεοήξ ημο ζηεβάζηνμο, δ ζηήνζλή ημο εα είκαζ απυθοηα αζθαθήξ ηαζ εα ηεθεί 

οπυ ηδκ έβηνζζδ ηδξ οπδνεζίαξ. Θαζ ζ’ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ δ ηαηαζηεοή ημο πνμζηεβάζιαημξ ηαζ 

ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημο εα είκαζ υιμζα ιε αοηά ημο πθαζζίμο μνμθήξ. Πηδκ πίζς πθεονά ηδξ 

αίεμοζαξ εα οπάνπεζ πνμελμπή ηδξ ζηέβδξ, ζ’ υθμ ημ ιήημξ, ηαηά 0,30m. Ρα ζυημνα ηδξ ζηέβδξ  εα 

ηαθφπημκηαζ, βζα θυβμοξ αζζεδηζημφξ, ιε εζδζηή ιεηαθθζηή δζαημιή εκζαίμο φρμοξ ηαζ άνηζαξ 

ειθάκζζδξ δ μπμία εα ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ απμννμή ηςκ μιανίςκ οδάηςκ. 

 Ρα ημζπχιαηα ιμκάδςκ εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ εενιμιμκςηζηά πακυ πεηνμαάιααηα, ποηκυηδηαξ 

100 έςξ 120 Kgr/m3, πάπμοξ 80 mm. Ρμ πάπμξ ηδξ ιυκςζδξ εα πνέπεζ κα ηαθφπηεζ ηζξ απαζηήζεζξ 

πμο εα πνμηφρμοκ απυ ηδκ απυ ηδ Ζ/Κ ιεθέηδ ιε ηδκ εθανιμβή ημο Θακμκζζιμφ εενιμιυκςζδξ 

(γχκδξ  Β). Γζα ηδκ ποηκυηδηα εα οπάνπεζ πζζημπμίδζδ απυ ημ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ. Ρμ πακυ εα 

είκαζ ιμνθήξ ζάκημοζηξ ιε αιθίπθεονδ επζηάθορδ εβπνχιςκ πνμααιιέκςκ ενβμζηαζζαηά θφθθςκ 

βαθαακζζιέκδξ εκ εενιχ θαιανίκαξ εθαπίζημο πάπμοξ 0,5 mm. (Δθάπζζημ ζοκμθζηυ πάπμξ ημο 

ημζπχιαημξ ηςκ ιμκάδςκ: 0,50+80,0+0,50=81,00 mm). Πηζξ εκχζεζξ ηςκ ιμκάδςκ ή ηςκ επί 
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ιένμοξ ζημζπείςκ ημοξ, υπμο απαζηείηαζ, ημπμεεημφκηαζ ηαθαίζεδηα ανιμηάθοπηνα ηαθά 

ζηενεςιέκα. 

 Ρα δμιζηά οθζηά εα πανμοζζάγμοκ δείηηδ πονακηίζηαζδξ 30 θεπηχκ, ζφιθςκα ιε ημ Ξ.Γ. 71/88 

«Θακμκζζιυξ Ξονμπνμζηαζίαξ ηηζνίςκ» βζα ηηίνζα πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. 

Απαηηείηαη Πηζηνπνηεηηθό ππξαληνρήο ησλ ηνηρσκάησλ ησλ κνλάδσλ (panels) 

ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηώλ απυ μνβακζζιυ – εηαζνία πζζημπμίδζδξ δζαπζζηεοιέκμ ζημ Δ.Π.Γ. ή ζημκ 

ακηίζημζπμ ηναηζηυ θμνέα δζαπίζηεοζδξ ηδξ πχναξ εβηαηάζηαζδξ ημο, ζοκμδεουιεκμ απυ ακάθμβδ 

αεααίςζδ ημο Δεκζημφ Ποζηήιαημξ Γζαπίζηεοζδξ (Δ.Π.Γ). 

 Ζ μνμθή ηδξ ηάεε ιμκάδαξ εα είκαζ δίνοπηδ ιε ηθίζδ 10% ηαη’ εθάπζζημκ. Νζ ηεηθζιέκεξ ζηέβεξ ηςκ 

ιμκάδςκ, εα ααθμφκ ζε πνχια ηεναιζδί. Όθεξ μζ μνμθέξ εα παναθαιαάκμοκ ηαηακειδιέκμ θμνηίμ 

ημοθάπζζημκ 75 kgr/m2 ηαζ θμνηία ακειμπίεζδξ ηαζ πζμκζμφ ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ θμνηίζεςκ. 

Πηδκ ηφνζα υρδ ηςκ αζεμοζχκ δζδαζηαθίαξ & ημο W.C. ηαζ ηαε’ υθμ ημ ιήημξ ημοξ, εα οπάνπεζ 

πνμζηέβαζια πθάημοξ 1,20 m ημοθάπζζημκ, ζε ζοκέπεζα ημο πθαζζίμο μνμθήξ. Ακηίζημζπα ζηδκ 

πίζς πθεονά ημοξ ηαζ ηαε’ υθμ ημ ιήημξ ημοξ εα οπάνπεζ πνμελμπή ηδξ ζηέβδξ, ηαηά 0,30m. Ζ 

ηαηαζηεοή ημο πνμζηεβάζιαημξ ηαζ ηδξ πνμελμπήξ ηαεχξ ηαζ ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ εα 

είκαζ υιμζα ιε αοηά ημο πθαζζίμο μνμθήξ. Ρα ζυημνα ηδξ ζηέβδξ ηάεε ιμκάδαξ εα ηαθφπημκηαζ, βζα 

θυβμοξ αζζεδηζημφξ, ιε εζδζηή ιεηαθθζηή δζαημιή εκζαίμο φρμοξ ηαζ άνηζαξ ειθάκζζδξ  δ μπμία εα 

ζοκδοάγεηαζ ιε ηδκ απμννμή ηςκ μιανίςκ οδάηςκ. Θα πνέπεζ κα επζζδιακεεί ζδζαίηενα υηζ, μ 

ακάδμπμξ πνμιδεεοηήξ θένεζ απμηθεζζηζηά ηδκ εοεφκδ ελαζθάθζζδξ ηδξ απμθφημο αζθαθμφξ 

ζηήνζλδξ ημο ζηεβάζηνμο υθςκ ηςκ ιμκάδςκ ηαζ ηςκ πνμζηεβαζιάηςκ αοηχκ. 

 Ζ ζηέβδ εα ηαηαζηεοαζηεί απυ ιμκμηυιιαηδ επζηάθορδ, ηάκμκηαξ πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ ηδξ ναθηήξ 

θαιανίκαξ (seam roof)  δ μπμία εα θένεζ ακμλείδςηεξ ηνοθέξ ζηδνίλεζξ εζζαβςβήξ πμο δεκ 

επδνεάγμκηαζ απυ μλεζδχζεζξ, χζηε δ κα είκαζ απυθοηα ζηεβακή. 

 

 Ζ δζάηαλδ ηδξ αζεμοζαξ ηαζ ημο πχνμο W.C., δ μπμία πνμαθέπεηαζ ζε ζεζνά (ζοζημζπία μζηίζηςκ: 

αίεμοζα – W.C.),  μζ εέζεζξ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ εζςηενζηχκ - ελςηενζηχκ εονχκ ηςκ ιμκάδςκ 

εθαθνζάξ θουιεκδξ πνμηαηαζηεοήξ ηαζ βεκζηυηενα μζ εέζεζξ υθςκ ηςκ επζιένμοξ ιενχκ (ηζκδηχκ-

αηίκδηςκ)ηςκ ιμκάδςκ, υπςξ πνμαθέπμκηαζ ζηδκ πνμδζαβναθή ημο ΝΠΘ Α.Δ. ηαζ 

αεθηζχκμκηαζ/ζοιπθδνχκμκηαζ ιε ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, εα οθμπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ 

ηδξ ηεπκζηήξ οπδνεζίαξ ημο Γήιμο Γθοθάδαξ. Δζδζηυηενα, ζε ηάεε αίεμοζα, εα οπάνπεζ επζπθέμκ 

εζςηενζηή εφνα  (ακμζβυιεκδ πνμξ ηα έλς) πμο εα μδδβεί απυ ηδκ αίεμοζα δζδαζηαθίαξ ζημκ 

πνμεάθαιμ ημο W.C., πνμηεζιέκμο κα οπάνπεζ πνυζααζδ ζημ πχνμ οβζεζκήξ (W.C.) ιέζα απυ ηδκ 

ηάεε αίεμοζα ηαζ υπζ ιυκμ ελςηενζηά. 

 

 



 
16 

 

 Ν θςηζζιυξ ηδξ αίεμοζαξ εα είκαζ αιθίπθεονμξ ιε πανάεονα (ειπνυξ) ηαζ θεββίηεξ (πίζς) 

επζηοβπάκμκηαξ πανάθθδθα ημ θοζζηυ ελαενζζιυ ηδξ.  

Νζ θςηζζηζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ παναεφνςκ  εα είκαζ ημοθάπζζημκ ημ 1/5 ηδξ επζθακείαξ ημο δαπέδμο. 

Πε υθα ηα ελςηενζηά ημοθχιαηα ζηζξ εέζεζξ ηςκ οαθμπζκάηςκ (πυνηεξ, πανάεονα, θεββίηεξ) εα 

ημπμεεηδεμφκ ηζβηθζδχιαηα αζθαθείαξ. 

 Oζ οαθμπίκαηεξ  εα είκαζ δίδοιμζ εκενβεζαημί ζοκμθζημφ πάπμοξ 25mm (ηγάιζ 4mm εκενβεζαηυ-ηεκυ 

16mm argon-ηγάιζ 5mm). 

 Όθα ηα ελςηενζηά ημοθχιαηα εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ αθμοιίκζμ δθεηηνμζηαηζηήξ ααθήξ 

θεοημφ πνχιαημξ ή άθθμο ηαε’ οπυδεζλδ ηδξ οπδνεζίαξ. Θα παναδίδμκηαζ θεζημονβζηά ιε υθα ηα 

ελανηήιαηα (ηζζιμφπεξ ζηεβάκςζδξ, νάμοθα, ιδπακζζιμφξ ακάηθζζδξ, πυιμθα, πμφθηεξ, ηθεζδανζέξ, 

θάζηζπα EPDM ηθπ) 

Νζ δζαημιέξ (πνμθίθ) ηςκ αθμοιζκίςκ ηςκ ημοθςιάηςκ, εα ακηζζημζπμφκ ζε εενιμδζαημπηυιεκεξ 

ζεζνέξ ηςκ εηαζνεζχκ δζέθαζδξ αθμοιζκίμο υπςξ ΔΡΔΚ, Alousystem, EUROPA, Alumil ή άθθδξ 

ζζμδφκαιδξ. Δκδεζηηζηυξ ηφπμξ είκαζ βζα ηα ζονυιεκα επάθθδθα πανάεονα δ ζεζνά Δ-32 ηδξ ΔΡΔΚ, 

βζα ημοξ ακαηθζκυιεκμοξ θεββίηεξ δ ζεζνά Δ-38 GU ηδξ ΔΡΔΚ ηαζ βζα ηζξ πυνηεξ δ ζεζνά Δ-38 ηδξ 

ΔΡΔΚ. Ρα ημοθχιαηα ζηενεχκμκηαζ ζε ζηναηγανζζηή βαθαακζγέ θαιανίκα πάπμοξ 2mm ζπήιαημξ πζ 

(Ξ) πμο ημπμεεηείηαζ πενζιεηνζηά ηςκ ακμζβιάηςκ ηδξ πθαβζμηάθορδξ. 

 Ρα πανάεονα ηςκ αζεμοζχκ εα είκαζ δίθοθθα επάθθδθα ζονυιεκα δζαζηάζεςκ 0.80Σ1.30 m (δελζά 

ηδξ πυνηαξ) ηαζ 2,80Σ1.30 m πενίπμο, εκχ ημ οπυθμζπμ ηιήια ηδξ πνυζμρδξ, ανζζηενά ηδξ πυνηαξ 

εα είκαζ ζηαεενυ πακέθμ πθάημοξ 1.00 m. 

 Ν θεββίηδξ ηδξ αίεμοζαξ εα είκαζ δζαζηάζεςκ 1,80Σ0,60 m ηαη’ εθάπζζημκ, εα έπεζ δφμ (2) θφθθα 

επάθθδθα – ζονυιεκα ηαζ εα ημπμεεηδεεί ζηδκ εθεφεενδ πθεονά ημο πεηάζιαημξ (δίπθα ζημοξ 

πχνμοξ οβζεζκήξ. 

 Ζ ελχπμνηα δζαζηάζεςκ 1,00Σ2,20 m ηαη’ εθάπζζημκ εα ακμίβεζ πνμξ ηα έλς. Θα έπεζ ηθεζδανζά 

αζθαθείαξ ηφπμο DOMUS ή YALE ηαζ πεζνμθααή, εα πενζζηνέθεηαζ δε ηαηά 180μ ζηαεενμπμζμφιεκδ 

ζηδκ ακμζπηή εέζδ ιε ηαηάθθδθμ ιδπακζζιυ (άβηζζηνμ) πςνίξ κα πνμελέπεζ απυ ηδκ αίεμοζα. 

Ξνμαθέπμκηαζ ηέζζενζξ (4) ιεκηεζέδεξ ηαη’ εθάπζζημκ (2 ζημ άκς ιένμξ, 1 ζηδ ιέζδ ηαζ 1 ζημ ηάης 

ιένμξ). 

Θα έπεζ ηαιπθά πθήνδ ζημ ηάης ιένμξ ηαζ ηγαιζθίηζ ζηαεενυ δζπθυ ζημ άκς ιένμξ ηαζ εα 

ηαηαζηεοαζηεί απυ ηυκηνα πθαηέ εαθάζζδξ 18mm οπεκδεδοιέκμξ αιθίπθεονα ιε βαθαακζζιέκδ 

θαιανίκα πάπμοξ 0,50 mm, ααιιέκδ ιε θεοηυ πνχια ή άθθμ ηαε’ οπυδεζλδ ηδξ οπδνεζίαξ . 
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Ρμ πθάημξ ημο πθαζζίμο εα είκαζ 9 cm ηαη’ εθάπζζημκ. Ζ πυνηα εα έπεζ υθα ηα απαναίηδηα 

ελανηήιαηα (υπςξ π.π. θάζηζπα, αμονηζάηζα, πανειαφζιαηα η.θπ.) υπμο απαζηείηαζ, βζα ηδκ άνηζα 

θεζημονβία ηδξ. 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ, ζε ζοκεκκυδζδ ιε ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο profile ημο αθμοιζκίμο, ζηδ ηάης 

μνζγυκηζα ηνααένζα ηδξ ελχπμνηαξ εα ημπμεεηδεεί εζδζηυ ηειάπζμ αθμοιζκίμο πμο ηα ελέπεζ πνμξ ηα 

ηάης πενίπμο έκα εηαημζηυ πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεεί εζζνμή οδάηςκ ανμπήξ ζημ εζςηενζηυ 

δάπεδμ. Ρμ ηειάπζμ εα είκαζ ηαθαίζεδημ ηαζ ιε ζηνμββοθειέκεξ ηζξ ηάης ελέπμοζεξ βςκίεξ. 

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

ηςκ παναεφνςκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ. 

 Ηδίςκ δζαζηάζεςκ ηαζ παναηηδνζζηζηχκ ιε ηδκ παναπάκς εφνα εα είκαζ ηαζ αοηή πμο εα 

ημπμεεηδεεί ζηδκ «ηορέθδ» ηςκ w.c. πςνίξ ηδκ ακάβηδ ζηαεενμπμίδζήξ ηδξ  ζηδκ ακμζβιέκδ εέζδ. 

 Ρα δζπθά ηγάιζα εα έπμοκ άρμβμ ζθνάβζζια απυ ηαηάθθδθδ ιαζηίπδ χζηε κα ιδκ αζημπμφκ ηαζ κα 

ιδκ εζζένπεηαζ οβναζία ζημ δζάηεκμ πμο πνμηαθεί εάιπςια. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ ηαηαζηεοάζηνζα 

εηαζνεία (ακάδμπμξ) εα δεζιεοηεί βζα εββφδζδ ημοθάπζζημκ 5 εηχκ ιε οπεφεοκδ δήθςζδ ακηίβναθμ 

ηδξ μπμίαξ εα δμεεί ζημκ πνήζηδ (ζπμθζηή ιμκάδα) ηδξ αίεμοζαξ. 

Πε πενίπηςζδ αζημπίαξ δ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία (ακάδμπμξ) εα πνέπεζ κα πνμαεί ζε επζζηεοή 

/ακηζηαηάζηαζδ ιεηά απυ εκημθή ηδξ «Θηζνζαηέξ πμδμιέξ ΑΔ» ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ ηαζ ζε 

πενίμδμ πμο ελοπδνεηεί ηδ ζπμθζηή ιμκάδα (δζαημπέξ Σνζζημοβέκκςκ, Ξάζπα, ηαθμηαζνζμφ η.θπ.).

 Θα ημπμεεηδεμφκ ηαηάθθδθεξ εβηάνζζεξ εκζζπφζεζξ ζηα εενιμιμκςηζηά πάκεθ ηαζ ηαηάθθδθα λφθζκα 

ηειάπζα ζε ζοκεκκυδζδ ιε ηδκ Ρεπκζηή πδνεζία, χζηε κα οπάνπεζ δοκαηυηδηα ακάνηδζδξ υθμο ημο 

επζημίπζμο ελμπθζζιμφ ηδξ ηάεε αίεμοζαξ δζδαζηαθίαξ (θ.π. ημο πίκαηα δζδαζηαθίαξ, ηςκ επζημίπζςκ 

ηνειαζηνχκ, ηδξ εηαγέναξ ιμοζζηήξ η.ά.) 

 Ν ιεηαθθζηυξ ζηεθεηυξ (βαθαακζζιέκδ δζαημιή εκ εενιχ), ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθδ ιεηαθθζηή επζθάκεζα 

εα πνμζηαηεφεηαζ ιε ακηζζηςνζαηή ααθή, μζ δε μναηέξ (εζςηενζηέξ – ελςηενζηέξ) επζθάκεζεξ ιε 

κημοημπνχιαηα ιε ηαηάθθδθδ πνμενβαζία βζα πνυζθοζδ ζε βαθαακζζιέκεξ επζθάκεζεξ. Όθα ηα 

πνχιαηα ηαζ ηα οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ (πνχιαηα, ζζθζηυκεξ, ζηυημζ, ιαζηίπεξ η.θπ.) εα 

είκαζ ιδ ημλζηά. Όθα ηα ελςηενζηά ημοθχιαηα εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ αθμοιίκζμ 

δθεηηνμζηαηζηήξ ααθήξ.  

 

 Νζ αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ εα έπμοκ πνχιαηα ςξ ελήξ: 

Νζ ηνείξ πθεονέξ ίδζεξ ιε πνχια (ιέζα ηαζ έλς) απαθυ πνάζζκμ εκδεζηηζηά RAL 6018 (ή 6038 ή 

6037) ηαζ δ ηέηανηδ (πθεονά θεββζηχκ) απαθυ ηίηνζκμ RAL 1016 (ή 1026 ή 1018 ή 1012). 

 

        Ral 1016 Ral 6018 
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Δμνπιηζκόο ησλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο. 

Πηζξ οπμπνεχζεζξ ημο ακαδυπμο πενζθαιαάκεηαζ επζπνυζεεημξ ελμπθζζιυξ ηςκ αζεμοζχκ δζδαζηαθίαξ 

ιε ηα αηυθμοεα (αθ. ακαθοηζηά ζοιπθδνςιαηζηή πενζβναθή ζηζξ ακηίζημζπεξ εκυηδηεξ Ζ/Κ): 

 

1. Θα ημπμεεηδεμφκ ηαηάθθδθα λφθζκα ηειάπζα (θάζεξ) δζαζηάζεςκ 20x120x2500 mm επί 

ηαηαθθήθμο εβηάνζζαξ εκζζπφζεςξ ηςκ εενιμιμκςηζηχκ πάκεθ ηαζ ζε εέζεζξ πμο θαίκμκηαζ ζηα 

ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ, πνμηεζιέκμο κα ακανηδεμφκ μζ πίκαηεξ δζδαζηαθίαξ (ιανηαδυνμο ηαζ 

ακάνηδζδξ ενβαζζχκ) δζαζηάζεςκ 1500x1200mm φρμξ έηαζημξ ηαζ μζ ηνειάζηνεξ κδπζαβςβείμο. 

2. Γζα ηδκ εένιακζδ ηαζ ρφλδ ζε ηάεε ιία (αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ), εα ηνπνζεηεζνύλ δύν (2) 

επίηνηρεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο δηαηξνύκελνπ ηύπνπ ηερλνινγίαο «inverter», 12.000 

Btu/h,(ακηί ηςκ εενιμπμιπχκ - convectors πμο απαζημφκηαζ αάζεζ ηδξ πνμδζαβναθήξ Θη.π. 

Α.Δ.). Νζ ελςηενζηέξ ιμκάδεξ ηθζιαηζζιμφ εα ελαζθαθίγμκηαζ πθήνςξ έκακηζ ηθμπήξ (ηάθορδ 

ζοιπζεζημφ ιε ιεηαθθζηυ ηθςαυ πνμζηαζίαξ η.θ.π.). Νζ ζςθδκχζεζξ ηαζ μζ ηαθςδζχζεζξ ηςκ 

ηθζιαηζζηζηχκ ιμκάδςκ εα επζηαθοθεμφκ ιε πθαζηζηυ ηακάθζ ηφπμο LEGRAND, δζαζνμφιεκμο 

ηφπμο. 

3. Θα εβηαηαζηαεεί απηόκαην ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο, πμο πενζθαιαάκεζ πίκαηα ιε ιπαηανία, 

θανμζεζνήκα, δφμ (2) ακζπκεοηέξ ηαπκμφ, ιπμοηυκ ποναζθάθεζαξ, θςηζζηζηυ αζθαθείαξ ηαζ 

ζφζηδια πεζνμηίκδημο ζοκαβενιμφ ηαζ ημοθάπζζημκ έκαξ πονμζαεζηήναξ CO2 ζε ηάεε αίεμοζα, 

ημκηά ζηδκ έλμδμ. 

4. Θα ημπμεεηδεμφκ αδζαθακείξ ημονηίκεξ ζηίαζδξ ακανηδιέκεξ απυ ιεηαθθζημφξ μδδβμφξ ηφθζζδξ. Νζ 

ιδπακζζιμί εα είκαζ απθμί, αευνοαμζ, εφπνδζημζ, πεζνμηίκδημζ, αλζυπζζημζ ηαζ ακεεηηζημί ηαζ δεκ εα 

απαζημφκ ηδκ παναιζηνή ζοκηήνδζδ. Ρα οθάζιαηα εα είκαζ πθεκυιεκα ή εκ πάζεζ πενζπηχζεζ 

ιδπακζηά ηαεανζγυιεκα, πμο δεκ εα έθημοκ ηδ ζηυκδ ηαζ θμζπά ζςιαηίδζα, ιε ζηακμπμζδηζηή 

ιδπακζηή ακημπή ηαζ αναδοθθεβή ζφιθςκα ιε ημ ISO 6940. Ρμ αάνμξ ημοξ εα είκαζ ημοθάπζζημκ 

200gr/m² ιε ζφκεεζδ 70% cotton-30% pes. Ρμ πθάημξ ημοξ εα είκαζ δζπθάζζμ ημο ακμίβιαημξ ημο 

παναεφνμο (ή υπςξ ζοκζζηά μ ηαηαζηεοαζηήξ) ηαζ ημ ιήημξ ημοξ 10εη. ηάης απυ ηδκ πμδζά ημο 

παναεφνμο. Νζ πνςιαηζζιμί ηαζ ηα ιμηίαα ημοξ εα είκαζ επζθμβήξ ηδξ επίαθερδξ. 

5. Πφκεεζδ ενιανίςκ (επζδαπέδζςκ ηαζ ακανηδιέκςκ) ημπμεεηείηαζ ζηδκ πθάηδ ημο πχνμο (ηάης απυ 

ημκ θεββίηδ), απμηεθμφιεκδ απυ ιμκυθοθθα ηαζ δίθοθθα ενιάνζα ιε νάθζ ηαζ ζονηάνζα. Ζ 

ζφκεεζδ αοηή εα απμηεθείηαζ απυ ενιάνζα ιμνζμζακίδαξ ιε επέκδοζδ θεοηήξ ιεθαιίκδξ ηαζ 

ειθακή ζυημνα απυ P.V.C. πάπμοξ 1 ή 2 πζθ., ηα θφθθα ηςκ μπμίςκ (πμνηάηζα) εα είκαζ απυ 

ιμνζμζακίδα επεκδοιέκα ιε θαζκμπθαζηζηά θφθθα HPL (θμνιάζηα) ιε πνςιαηζηέξ εκαθθαβέξ ηδξ 

επζθμβήξ ηδξ επίαθερδξ. Ζ μναηή πθεονά ημο ηεθεοηαίμο κημοθαπζμφ εα ηαηαζηεοαζηεί απυ ημ ίδζμ 

οθζηυ ηαζ πνχια ιε αοηυ ηςκ πμνηχκ ημο κημοθαπζμφ.  

6. Πηδκ παναπάκς ζφκεεζδ εα ημπμεεηδεεί πάβημξ ηφπμο Duropal πάπμοξ 3 cm ιε ακμλείδςημ 

ιμκυβμονκμ κενμπφηδ ιε ζηεβκςηήνα ηαζ ακαιζηηζηή ιπαηανία. Ρα πυιμθα υθςκ ηςκ ενιανίςκ ηαζ 

ηςκ ζονηανζχκ εα είκαζ ζπήιαημξ Ξ απυ ζςθήκα ακμλείδςημο πάθοαα δζαιέηνμο 10 πθζη. ηαζ 

ιήημοξ 10 εη. ημοθάπζζημκ. Ζ ζηήνζλδ ηδξ ηαηαζηεοήξ εα βίκεηαζ ζε ακεεηηζηά πμδανζηά 

νοειζγυιεκμο φρμοξ. Ζ ζφκεεζδ εα θένεζ πθαζηζηή ιπάγα (ζμααηεπί) ιε ηδκ μναηή πθεονά, 

απμιίιδζδ ακμλείδςημο. Δκηυξ ημο κημοθαπζμφ ημο κενμπφηδ εα ημπμεεηδεεί εενιμζίθςκαξ 
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ζφιθςκα ιε ηδκ Ζ/Κ πενζβναθή. Ρα ελςηενζηά πθασκά ηςκ ακανηδιέκςκ κημοθαπζχκ (βζα κα ιδκ 

επζαανφκμοκ ημ πάκεθ ηδξ πθαβζμηάθορδξ) εα θεάκμοκ ιέπνζ ηδκ επζθάκεζα ημο πάβημο. 

7. Θενµακηήναξ Λενμφ. Ν εενµακηήναξ κενμφ εα είκαζ δθεηηνζηυξ, ηαηαηυνοθμο ηφπμο, βζα 

ημπμεέηδζδ ηάης  ημο πάβημο, ηαηά DIN 4801 ή 4802 ακάθμβα µε ημ ιέβεεμξ ηαζ εα 

ηνμθμδμηείηαζ ιε ακελάνηδηδ βναιιή απυ ημκ πίκαηα ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο 

ηαηαζηεοαζηή. Σςνδηζηυηδηα : 15 θίηνα. Σαθφαδζκμ δμπείμ εζδζηχκ πνμδζαβναθχκ δμηζιαζιέκμξ 

ζηα 16 bar Δζςηενζηή πνμζηαζία ημο δμπείμο ιε εζδζηή επίζηνςζδ ζιάθημ ηζηακίμο Θαεμδζηή 

πνμζηαζία ημο δμπείμο ιε νάαδμ ιαβκδζίμο. Ακηίζηαζδ παιδθήξ θυνηζζδξ 316L ζζπφμξ 1,5 kW. 

Θενιμζηάηδξ αζθαθείαξ ιε εκζςιαηςιέκδ εζδζηή εενιμδθεηηνζηή αζθάθεζα Δλςηενζηυξ νοειζζηήξ 

εενιμηναζίαξ κενμφ. Δκδεζηηζηή θοπκία θεζημονβίαξ. Κεβάθδ θθάκηγα επζεεχνδζδξ βζα εοημθυηενδ 

ζοκηήνδζδ ημο εενιμζίθςκα. Δκζζποιέκδ ιυκςζδ μζημθμβζηήξ πμθομονεεάκδξ. 10 πνυκζα 

εββφδζδ. 

8. Τοβείμ ζοκμθζηήξ πςνδηζηυηδηαξ 225 θίηνςκ. Γζαζηάζεζξ ζε εηαημζηά ημοθάπζζημκ: 

152x55,5x58,6. Δκενβεζαηήξ ηθάζδξ Α++ ιε βοάθζκα νάθζα αζθαθείαξ. Δζςηενζηυξ θςηζζιυξ. 

Γοάθζκα νάθζα αζθαθείαξ ηφπμο "spill proof" πμο απμηνέπμοκ ηδκ δζαννμή οβνχκ ζημ εζςηενζηυ 

ημο ροβείμο. Θαηάρολδ 4 αζηένςκ ηφπμο full no frost. Πονηάνζ θαπακζηχκ ιε βοάθζκμ ηαπάηζ. 

Ξυνηα ιε δοκαηυηδηα αθθαβήξ θμνάξ ακμίβιαημξ. Δζςηενζηυξ θςηζζιυξ. Νζημθμβζηυ ροηηζηυ 

οβνυ. Θθζιαηζηή ηθάζδ =N/ST / Τοηηζηυ ιέζμ = R600a. Θαηακάθςζδ εκένβεζαξ 137 kWh ακά έημξ 

/Θυνοαμξ = 42 dB. 

9. Φμφνκμξ Κζηνμηοιάηςκ. Σςνδηζηυηδηα:20 l. Δπίπεδα ζζπφμξ: 5 Γηνζθ. Ιεζημονβία λεπαβχιαημξ. 

Ηζπφξ 800 W, πθάημξ 50 εη., εκενβεζαηή ηθάζδ Α, ιδπακζηυξ πεζνζζιυξ, δπδηζηή εζδμπμίδζδ 

μθμηθήνςζδξ θεζημονβίαξ. Νευκδ εκδείλεςκ. 

10. Θάδμξ απμννζιιάηςκ. Ξθαζηζηυξ, ιε πεκηάθ, πςνδηζηυηδηα 28 lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

 

Βνεζεηηθόο ρώξνο (Πξνζάξηεκα w.c.) 

Ν πχνμξ εα είκαζ εκζαίμξ ηαζ δ ηαηαζηεοή ημο εα είκαζ ίδζα ιε αοηή ηδξ αίεμοζαξ δζδαζηαθίαξ. Ζ μνμθή 

ημο εα είκαζ ηεηθζιέκδ ιμκυνζπηδ ηαζ εα ανπίγεζ ηάης απυ ημ πνμζηέβαζια ηςκ 30 cm ηδξ ιεβάθδξ 

αίεμοζαξ. Όζμκ αθμνά ηα ημζπχιαηα ηδξ Κμκάδαξ, ζηζξ ιμκχζεζξ δαπέδμο ηαζ μνμθήξ ζζπφμοκ υζα 

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

Ζ Κμκάδα ηςκ πχνςκ οβζεζκήξ απμηεθείηαζ απυ ηζξ δφμ (2) εέζεζξ w.c. βζα κήπζα ηαζ ιία (1) εέζδ 

εκήθζηα (ζφιθςκα ιε ημ ζπέδζμ ηδξ ιεθέηδξ). 

Πε ηάεε εέζδ w.c. εα οπάνπεζ θεηάκδ εονςπασημφ ηφπμο, ιε ηάθοιια, δμπείμ (ηαγακάηζ) παιδθήξ ηαζ 

πανημεήηδ ιεηαθθζηή επζκζηεθςιέκδ. Πημοξ πχνμοξ WC πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ απυ παζδζά 

Λδπζαβςβείμο, εα πνμαθεθεεί δ ημπμεέηδζδ εζδχκ οβζεζκήξ βζα κήπζα. Ξνμαθέπμκηαζ κζπηήνεξ 

ημθμκάημζ ζημκ ακηίζημζπμ πχνμ. Ηδζαίηενδ πνμζμπή εα δμεεί ζηδκ ζηήνζλδ ηςκ κζπηήνςκ ηαζ ζηδκ 

επαθή ημοξ ιε ημ ελςηενζηυ πακυ. Ξάκς απυ ηάεε κζπηήνα εα ημπμεεηείηαζ ηαενέθηδξ ιε εθάπζζηεξ 

δζαζηάζεζξ ακάθμβεξ ιε ημκ κζπηήνα πμο ζοκμδεφεζ. 

Ρα 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. 

Νζ ελχεονεξ ηςκ w.c., εα είκαζ ζδίαξ ηαηαζηεοήξ υπςξ μζ πυνηεξ ηςκ αζεμοζχκ. Θα έπμοκ δζαζηάζεζξ 

1,00Σ2,20m πενίπμο ηαζ εα ακμίβμοκ πνμξ ηα έλς. Νζ εζχεονεξ ηςκ  w.c. δζαζηάζεςκ 0,80Σ2,20 m εα 

ακμίβμοκ πνμξ ηα ιέζα ηαζ εα απέπμοκ απυ ημ δάπεδμ 20 cm δδθ. ημ θφθθμ ηδξ πυνηαξ εα είκαζ 

0,70Σ2,00.  

Ζ ηαηαζηεοή ημοξ εα είκαζ υιμζα υπςξ αοηή ηςκ ελςηενζηχκ εονχκ ηςκ w.c. Νζ ηάζεξ ηςκ εονχκ ελ 

αθμοιζκίμο εα ζηενεχκμκηαζ ζε πθαίζζμ ιεηαθθζηυ βαθαακζζιέκμ εκ εενιχ εθάπζζηδξ δζαημιήξ 

100Σ40Σ2mm  ηαζ πνχιαημξ θεοημφ. Θα ημπμεεηδεμφκ ηνειαζηανάηζα πίζς ζηζξ πυνηεξ ηςκ WC.  

Δίκαζ επζεοιδηυ, ημ ηεθζηυ δάπεδμ ημο w.c. κα είκαζ 1.0 cm έςξ 1.5 cm παιδθυηενα απυ ημ ηεθζηυ 

δάπεδμ ηδξ αίεμοζαξ βζα θυβμοξ ελαζθάθζζδξ ηδξ ηφνζαξ αίεμοζαξ απυ κενά ζε πενίπηςζδ 

αηοπήιαημξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ εα πνέπεζ κα δζαιμνθςεεί ηαηάθθδθα δ επαθή ηςκ δφμ οπμζοζηδιάηςκ 

ζημ ηαηχθθζ ηδξ πυνηαξ (πμο εα έπεζ ηδκ ακμλείδςηδ θαιανίκα πμο πενζβνάθεηαζ παναηάης), χζηε κα 

οπάνπεζ ηαζ μνζγυκηζα απυζηαζδ 2 cm πενίπμο χζηε μπμζαδήπμηε οβναζία (νμή κενμφ απυ αηφπδια) κα 

απμννέεζ πνμξ ημ έδαθμξ πςνίξ κα ιεηαδίδεηαζ ζηδκ λφθζκδ οπυααζδ ηδξ ηφνζαξ αίεμοζαξ. 

Δάκ απαζηδεεί δ ημζθμδμηυξ αάζδξ ημο w.c. πμο βεζηκζάγεζ ιε ηδκ αίεμοζα ιπμνεί κα επζθεβεί 

ιζηνυηενμο φρμοξ απυ ηζξ άθθεξ ηνείξ πενζιεηνζηέξ ηαζ ηα πάκεθ κα ημπμεεηδεμφκ “πνυζςπμ” 

εζςηενζηά ιε ηζξ άθθεξ ηνείξ ημζθμδμημφξ, εκχ μζ εκδζάιεζεξ δμηίδεξ 30X60X3mm(πμο πενζβνάθμκηαζ 

παναηάης) ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ παιδθυηενα ακάιεζα ζηζξ ηφνζεξ πενζιεηνζηέξ χζηε κα οπάνλεζ 

ανηεηυξ πχνμξ (ηαε φρμξ) βζα κα δδιζμονβδεεί ημ ηαηάθθδθμ δάπεδμ ηαζ ιε ηθίζδ πνμξ ημ ηεκηνζηυ 

ζζθχκζ. 

Θα οπάνπμοκ ημοθάπζζημκ δφμ πανάεονα 30x30 cm (ηαεανυ) ιε ακάηθδζδ (έκα επάκς απυ ηάεε 

θεηάκδ) ηαζ έκα ακαηθζκυιεκμ πανάεονμ πθδζίμκ ημο κζπηήνα, ζφιθςκα ηαζ ιε ηα ζπέδζα. 

Ζ επζηάθορδ ημο δαπέδμο ημο ηιήιαημξ ηςκ w.c. εα είκαζ απυ ηεναιζηά πθαηίδζα ακηζμθζζεδνά, 

εκδεζηηζηχκ δζαζηάζεςκ 20Σ20 cm ηαηδβμνίαξ ζηθδνυηδηαξ group 4, εθθδκζηήξ ηαηαζηεοήξ, 

επζημθθδιέκα ζημ ηυκηνα πθαηέ εαθάζζδξ ιε εζδζηή εθαζηζηή ηυθθα πθαηζδίςκ εκδεζηηζημφ ηφπμο 

Ceramit – CM – 17 ηδξ Ceresit. Ρα ηεναιζηά πθαηάηζα εα ημπμεεηδεμφκ ιε ανιυ 0,05 cm. 
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ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ ΗΛΜ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηα πιηθά, 

ηηο ζπζθεπέο θαη ηα κεραλήκαηα ηνπ εκπνξίνπ κε ηα νπνία ν αλάδνρνο ζα εμνπιίζεη ηηο 

αίζνπζεο θαη ηα w.c. θαη ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα θαη αξίζηεο θαηαζθεπήο, όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Κη.Τπ.  

Νζ Ρεπκζημί υνμζ ηςκ Ξνμδζαβναθχκ αοηχκ απμηεθμφκ ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ (ηεπκζηέξ – θεζημονβζηέξ 

– αζζεδηζηέξ) βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ιμκάδςκ, ιε μνζζιέκεξ επζπθέμκ ζοιπθδνςιαηζηέξ πνμζεήηεξ 

πμο παναηίεεκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηδξ Θη.π. 

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. 

 
ΓΟΔΠΖ – ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ 

Ρμ ζφκμθμ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηςκ αζεμοζχκ, εα βίκμοκ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηέπκδξ  ηαζ 

ηδξ επζζηήιδξ, ημοξ ηακμκζζιμφξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημκ ΛΝΘ ηαεχξ ηαζ ηζξ εονςπασηέξ 

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

πμζυηδηαξ. 

 

Γίηηομ Ύδνεοζδξ 

α) Πςθδκχζεζξ 

Ρμ δίηηομ φδνεοζδξ εα ηαηαζηεοαζηεί ιε πμθοζηνςιαηζημφξ πθαζηζημφξ ζςθήκεξ DN 15 ιε 

πνμζηαηεοηζηή επέκδοζδ. Θα οπάνπεζ ακαιμκή 3/4” ιε δζαηυπηδξ βζα ζφκδεζδ ιε ημ δίηηομ 

φδνεοζδξ. Πε ηάεε οπμδμπέα εα οπάνπεζ δζαηυπηδξ επζπνςιζςιέκμξ. 

 

α) Θνμοκμί 

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

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

 

β) Λζπηήνεξ 

Θα ημπμεεηδεεί έκαξ κζπηήναξ βζα πνήζδ απυ εκήθζηα ηαζ έκαξ (1) κζπηήναξ ζε παιδθυ φρμξ. Νζ 

κζπηήνεξ εα είκαζ ημθμκάημζ (ηαηά πνμηίιδζδ), ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ θεοηή οαθχδδ πμνζεθάκδ, εα 

έπμοκ μνεμβχκζμ ζπήια ιε ζηνμββοθειέκεξ βςκίεξ ηαζ εα ημπμεεημφκηαζ ζε φρμξ ηαηάθθδθμ βζα ηα 

κήπζα. 

Ξθδζίμκ ηςκ κζπηήνςκ εα ημπμεεηδεμφκ επίημζπδ ζαπςκμεήηδ ηαζ πανημεήηδ. 

Νζ 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 

Ξαβίδα  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. 
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δ) Ιεηάκδ W.C. Δονςπασημφ ηφπμο 

Θα ημπμεεηδεμφκ ιία (1) θεηάκδ βζα πνήζδ απυ εκήθζηα ηαζ δφμ (2) θεηάκεξ παζδζηέξ (βζα κήπζα). Νζ 

θεηάκεξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ θεοηή οαθχδδ πμνζεθάκδ ιε εκζςιαηςιέκδ παβίδα (ζζθχκζ) 

ηαζ εα έπμοκ δζαζηάζεζξ πενίπμο 43x33 cm ηαζ φρμξ ηαηάθθδθμ βζα κήπζα. 

Θα ζοκμδεφμκηαζ επίζδξ απυ: Ξθαζηζηυ ηάεζζια θεοηυ ιε ηάθοιια. Δζδζηυ ελάνηδια βζα πνμζανιμβή 

ηδξ θεηάκδξ ιε ημ δμπείμ πθφζδξ  Νζ θεηάκεξ εα ζοκμδεφμκηαζ απυ πθαζηζηά ηαγακάηζα ηαζ 

πανημεήηεξ. 

 

δ) Δθαθνφ πχνζζια ιεηαλφ ηςκ θεηακχκ 

Κεηαλφ ηςκ παζδζηχκ θεηακχκ, εα ημπμεεηδεεί εθαθνφ πχνζζια απυ HPL ηφπμο bobrick ή άθθμ 

ζζμδφκαιμ πμο εα ζηδνίγεηαζ ιε εζδζηά ελανηήιαηα ζημκ ημίπμ (2 ηει.) ηαζ ημοθάπζζημκ έκα ιεηαθθζηυ 

πμδανάηζ. Θα ελέπεζ απυ ημκ ημίπμ πενίπμο 0,70 εη. ηαζ ημ μθζηυ φρμξ εα είκαζ 1,00ι.  

 

ε) Γφμ (2) ζεη ηαεανζυηδηαξ WC.  

Θάεε ζεη εα πενζθαιαάκεζ πζβηάθ ηθεζζημφ ηφπμο ηαζ πανημδμπείμ ιε πεκηάθ 5 lt.  

 

ζη) Γμπείμ Ξθφζδξ 

Θα πνδζζιμπμζδεμφκ δμπεία παιδθήξ πίεζδξ απυ εκζζποιέκμ θεοηυ πθαζηζηυ πμο ημπμεεημφκηαζ 

πάκς ζηδ θεηάκδ. 

 

γ) Σανημεήηδ 

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

 

δ) Θαενέπηδξ ημίπμο 

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

είκαζ ακάθμβεξ ιε ημκ κζπηήνα πμο ζοκμδεφμοκ. 

Θάεε ηαενέπηδξ εα ζηδνίγεηαζ ιε αίδεξ ηαζ ακηίζημζπα ηαθφιιαηα πνςιέ. 

 

 Γίηηομ Απμπέηεοζδξ 

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 Φ75 mm. 

Ρέθμξ ημ υθμ δίηηομ εα  ηαηαθήβεζ  ζε  ακαιμκή  βζα  ηδ  ζφκδεζδ  ιε  ημ  δίηηομ  πυθδξ  ιε  Φ100 

mm. 

 

 ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

Νζ δθεηηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ αζεμοζχκ, εα βίκμοκ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ εζςηενζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηζξ ΡΝΡΔΔ πμο ζζπφμοκ, ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ επζζηήιδξ, ημοξ 

ηακμκζζιμφξ ηδξ ΓΔΖ ΔΙΝΡ HD 384 ηαζ ημο ΓΝΘ ηαεχξ ηαζ ηζξ εονςπασηέξ πνμδζαβναθέξ. 

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

Έλς απυ ηάεε αίεμοζα, ζε ορδθυ ζδιείμ εα οπάνπεζ ζηεβακυ ημοηί δζαηθαδχζεςξ ιε ακαιμκή 

δθεηηνζημφ ζςθήκα βζα ζφκδεζδ ηδξ πανμπζηήξ βναιιήξ ημο οπμπίκαηα. Θα είκαζ ιμκμθαζζηή   3Σ6 

mm2 ηαζ εα ζοκμδεφεηαζ απυ επίζδιμ πζζημπμζδηζηυ, εθ’ υζμκ γδηδεεί. 

 

Φςηζζηζηά Πχιαηα 

Πε ηάεε αίεμοζα εα οπάνπμοκ 6 θςηζζηζηά ζχιαηα LED πμο εα απμδίδμοκ ημοθάπζζημκ 500 lux ζε 

ηάεε ζδιείμ ηδξ αίεμοζαξ. Πηζξ εζζυδμοξ ηςκ αζεμοζχκ, εα οπάνπεζ επίζδξ έκα θςηζζηζηυ ζχια 

ηφπμο πεθχκαξ. 

Δίκαζ θςηζζηζηά ζχιαηα ηαηάθθδθα βζα θαιπηήνεξ ζπήιαημξ νάαδμο, πνχιαημξ θςηυξ 34  (WHITE 

LIGHT) ηαζ έπμοκ αάζδ απυ παθοαδμζςθήκα DKP, πάπμοξ 0,8 mm ααιιέκδ δθεηηνμζηαηζηά εκ 

εενιχ ιε εζδζηυ θαη ζε πνχια θεοηυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ρδιέκδ ιε οπένοενεξ αηηίκεξ ζε εενιμηναζία 

1800 C. 

Γεκζηά, ηα θςηζζηζηά ζχιαηα πνέπεζ κα είκαζ απαθθαβιέκα απυ αζπιδνέξ βςκίεξ ηαζ κα έπμοκ επανηή 

ζηενευηδηα ηαζ δζαζηάζεζξ, χζηε κα ιδκ παναιμνθχκμκηαζ ιε απμηέθεζια ηδκ ηαηή πνμζανιμβή 

ημο θαιπηήνα ζηζξ θοπκζμθααέξ ημο. 

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. 

Δθ' υζμκ πνμαθέπμκηαζ θςηζζηζηά ιε πθαζηζηυ ηάθοιια, αοηυ εα είκαζ ελ μθμηθήνμο αηνοθζηυ, 

αδζαθακέξ ιε πνχια βαθαηηενυ. Ζ ζηεβακμπμίδζδ ημο ηαθφιιαημξ ηαζ ηδξ ιεηαθθζηήξ ζηάθδξ εα 

βίκεζ ιε ηδκ πανειαμθή ηαηάθθδθμο πανειαφζιαημξ απυ αθνχδεξ πθαζηζηυ. 

Πηδκ πενίπηςζδ θςηζζηζηχκ ιε πενζζδςηυ ηάθοιια, αοηυ εα έπεζ πθαίζζμ απυ παθοαδμέθαζια 

ααιιέκμ ιε θαη θμφνκμο ηαζ ηορεθμεζδή αηνοθζηή ζπάνα ιε ηθζπξ, πμο δεκ παναιμνθχκεηαζ. 

 

Οεοιαημδυηεξ 

Νζ νεοιαημδυηεξ εα είκαζ αζθαθείαξ, 16 Α, 250 V ιε πθεονζηέξ επαθέξ βζα ηδκ βείςζδ, ηφπμο ΠΝΘΝ 

ιε ηαπάηζ. 

Νζ ζηεβακμί νεοιαημδυηεξ εα είκαζ 16 Α, 250 V ιε πθαζηζηέξ επαθέξ βζα βείςζδ, ηφπμο ΠΝΘΝ, 

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

Πε ηάεε αίεμοζα εα ημπμεεηδεμφκ δφμ (2) νεοιαημδυηεξ δελζά ή ανζζηενά ημο πίκαηα, έκαξ (1) ζηδκ 

απέκακηζ πθεονά, έκαξ (1) ζηδ εέζδ ημο ροβείμο ηαζ δφμ (2) ζηεβακμφ ηφπμο πάκς απυ ημκ πάβημ 

ηδξ ημογίκαξ (δελζά ηαζ ανζζηενά απυ ημ πχνμ ημο κενμπφηδ). 

Ρέθμξ εα ημπμεεηδεμφκ νεοιαημδυηεξ βζα ηα ηθζιαηζζηζηά ιδπακήιαηα. 

Κε ελαίνεζδ αοηχκ ηςκ ηθζιαηζζηζηχκ, μζ θμζπμί νεοιαημδυηεξ ηαεχξ ηαζ μζ δζαηυπηεξ εα 

ημπμεεηδεμφκ ζε φρμξ 1,60ι (άκς ιένμξ) 

 

Γζαηυπηεξ 

Νζ δζαηυπηεξ εα είκαζ επίημζπμο ηφπμο ιε ημπθίςζδ (ΡΑΚΞΙΔΟ) ελαζνεηζηήξ ηαηαζηεοήξ 10 Α,    250 

V, ημιζηαηέν. 
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Δβηαηάζηαζδ οπμδμιήξ ηδθεθχκμο &  ρδθζαημφ δζηηφμο 

Ρδθεθςκζηυ ηαθχδζμ UTP 100, CATEG 5Δ, 4 γεοβχκ, δδθαδή πνμιήεεζα ηαζ πνμζηυιζζδ οθζηχκ ηαζ 

ιζηνμτθζηχκ επί ηυπμο ηαζ ημπμεέηδζδ βζα πθήνδ ηαζ ηακμκζηή θεζημονβία.  

Ξνίγα δζηηφμο δζπθή CATEG 6 , δδθαδή πνμιήεεζα, πνμζηυιζζδ πνίγαξ ηαζ ιζηνμτθζηχκ εβηαηάζηαζδ 

ζε ηακάθζ ή ζε ημίπμ, ακαβκχνζζδ ηαθςδίμο, ζφκδεζδ ζημ ημπζηυ rack, ηαζ πζζημπμίδζδ ηςκ 

ζοκδέζεςκ. Πε ηάεε αίεμοζα δζδαζηαθίαξ εα εβηαηαζηαεμφκ, έημζια πνμξ θεζημονβία υζα 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ πθήνδ ζφκδεζδ ηδθεθχκμο ηαζ Ζ/. 

 

Ζθεηηνζημί πίκαηεξ 

Θάεε αίεμοζα, εα δζαεέηεζ έκα δθεηηνζηυ πίκαηα επίημζπμ, ιεηαθθζηυ, ηαηαζηεοαζιέκμ απυ θαιανίκα 

ροπνήξ ελέθαζδξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ μνβάκςκ ημο πίκαηα ζε θμνείξ δζπθμφ Ξ, εκδεζηηζημφ 

ηφπμο  STAB  SIEMENS  8 GD3  ιε ιεηαθθζηή πυνηα ηαζ ιε πνμζηαζία  ΗΟ  30 ηαηά  DIN 40050. 

Κεηαθθζηυ 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. Ξθάηα 

ζημ ειπνυζεζμ ιένμξ, πάκς ζηδκ μπμία εα ακμζπεμφκ μζ ηαηάθθδθεξ ηάεε θμνά ηνφπεξ βζα ηα 

υνβακα ημο πίκαηα. Πηδκ 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. 

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

1,00 mm. 

Νζ 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.θπ. 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. 

Νζ 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. 

Νζ 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: 

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

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

ηαηαηυνοθμ άλμκα ημο πίκαηα. 

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

ημκ ηαηαηυνοθμ άλμκα ημο πίκαηα. 

Πημ 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 
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χζηε, ηάεε βναιιή πμο εζζένπεηαζ ζημκ πίκαηα κα ζοκδέεηαζ ιε υθμοξ ημοξ αβςβμφξ ιυκμ ζημ 

ηθέιεκξ. Νζ 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. 

Νζ 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. Νζ 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. Πηα άηνα ημοξ εα 

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

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

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

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

Ν εθάπζζημξ ελμπθζζιυξ ημο δθεηηνζημφ πίκαηα εα είκαζ: 

1 αζθάθεζα ΛΔΝΕΔΡ 1Σ35 A 

1 ναβμδζαηυπηδξ 2X40 Α  

1 νεθέ δζαννμήξ 2X40 Α 

αοηυιαηδ αζθάθεζα WL  1X16 Α  

2 αοηυιαηεξ αζθάθεζεξ WL 2X10 Α 

αοηυιαηεξ αζθάθεζεξ WL 2X16 A βζα Α.C.  

εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ ηαζ  

ακηζηεναοκζηά πίκαηα. 

 

Θαθςδζχζεζξ 

Νζ δθεηηνζηέξ ηαθςδζχζεζξ εα είκαζ ΛΚ 3X1.5 ηαζ 3X2.5 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. Νζ 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. 

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

ημπμεεηδεμφκ εθαζηζημί δαηηφθζμζ βζα θυβμοξ αζθαθείαξ. 
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Αθελζηέναοκμ – Γείςζδ 

Ζ εβηαηάζηαζδ ημο αθελζηέναοκμο ηαζ ηδξ βείςζδξ εα βίκεζ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΙΝΡ 1197. Γζα 

ηδκ πνμζηαζία απυ ημοξ ηεναοκμφξ πνμαθέπεηαζ δ εςνάηζζή ιε ηδ αμήεεζα βοικχκ αβςβχκ Φ8 mm 

απυ ηνάια αθμοιζκίμο (AlMgSi) ιεηά ηςκ ακηίζημζπςκ ζηδνζβιάηςκ ακά 50 cm, πμο δδιζμονβμφκ 

εςνάηζζδ ηφπμο ηθςαμφ ιε ημ μπμίμ εα ζοκδεεμφκ ηα ιεηαθθζηά ιένδ. Ζ πνμζηαζία ιπμνεί κα βίκεζ 

βζα ηάεε ιειμκςιέκδ αίεμοζα ή βζα ζοζημζπία μζηίζηςκ. 

 

Αβςβμί Ξνμζηαζίαξ 

Πημ δχια ηςκ ηηζνίςκ εα εβηαηαζηαεεί δίηηομ απυ βοικυ αβςβυ Φ8 mm απυ ηνάια αθμοιζκίμο 

(AlMgSi). Ν αβςβυξ εα ζοβηναηείηαζ ιε ακάθμβμο οθζημφ ζηδνίβιαηα ακά 50 cm, πενίπμο ιε ηδκ 

ακάθμβδ ζηεβακμπμίδζή ημοξ. 

Ροπυκ οπενορςιέκεξ ηαηαζηεοέξ εα πνμζηαηεφμκηαζ ζδζαίηενα ιε αηίδεξ. 

 

Αβςβμί Θαευδμο 

Ρμ δίηηομ πνμζηαζίαξ εκχκεηαζ ζε δζαιεηνζηέξ εέζεζξ ιε δφμ δθεηηνυδζα βείςζδξ ακά  θνεάηζμ ιε 

ηαευδμοξ βείςζδξ απυ βοικυ αβςβυ Φ10 mm απυ ηνάια αθμοιζκίμο (AlMgSi ) ιεηά ηςκ ακηζζημίπςκ 

ζηδνζβιάηςκ ακά 50 cm. Θάεε αβςβυξ ηαευδμο πνζκ απυ ηδκ είζμδυ ημο ζημ έδαθμξ ηαζ ιέπνζ 

φρμοξ 2.0 m εα πενζαθδεεί ιε βαθαακζζιέκμ ζςθήκα Φ 1&1/4”. Ν ζςθήκαξ αοηυξ πνέπεζ κα ακμζπεεί 

ζηδκ βεκέηεζνά ημο ιε πνζυκζζια βζα ηδ δδιζμονβία δζαηέκμο αένα πνμξ απμθοβή ηαηαζηνμθήξ ηδξ 

βναιιήξ ηαευδμο. 

 

Γίηηομ Γείςζδξ 

Ν ηάεε αβςβυξ βείςζδξ εα ηαηαθήβεζ ζε εζδζηά θνεάηζα αθελζηέναοκμο, δδθαδή δφμ ημοθάπζζημκ 

θνεάηζα ακά αίεμοζα. Πε πενίπηςζδ πμο ημπμεεημφκηαζ αίεμοζεξ ζε ζεζνά, μ ανζειυξ ηςκ θνεαηίςκ 

εα είκαζ ημοθάπζζημκ υζμξ μ ανζειυξ ηςκ αζεμοζχκ, ζοκ έκα. Ακάθμβα ιε ημ έδαθμξ είκαζ πζεακυκ κα 

απαζηδεμφκ πενζζζυηενα θνεάηζα αθελζηέναοκμο ιε ακηίζημζπα δθεηηνυδζα. 

Ν πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ, ιε εζδζηυ βεζςζυιεηνμ κα εθέβλεζ ηδκ ακηίζηαζδ πμο δελ πξέπεη λα 

είλαη κεγαιύηεξε από 10 Ω. 

Κε ηδκ παναθααή μ πνμιδεεοηήξ εα αεααζχζεζ εββνάθςξ υηζ δ ακηίζηαζδ δεκ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 

10 Υ. Πηα ζδιεία ζφκδεζδξ ημο αβςβμφ ηαευδμο ιε ηα δφμ δθεηηνυδζα παθημφ αθελζηέναοκμο εα 

ημπμεεηδεεί δζιεηαθθζηυ έθαζια βζα ηδκ απμθοβή δθεηηνυθοζδξ. 

 

Θένιακζδ -Τφλδ 

Ζ εένιακζδ ηαζ μ ηθζιαηζζιυξ ηςκ αζεμοζχκ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηςκ βναθείςκ εα βίκεζ ιε ημπζηέξ 

ηθζιαηζζηζηέξ ιμκάδεξ (ρφλδξ – εένιακζδξ δζαζνμφιεκεξ – split units) ηαζ εα είκαζ ηφπμο  INVERTER 

επίημζπδξ ημπμεέηδζδξ. 

Θάεε αίεμοζα δζδαζηαθίαξ εα ελμπθζζηεί ιε δφμ ιμκάδεξ, ζηακυηδηαξ 9.000 BTU/h ζε ρφλδ ηαζ 

12.000 BTU/h ζε εένιακζδ πθήνςξ ηδθεπεζνζγυιεκεξ, ιε θεζημονβία ζμκζζηή, αοηυιαηδξ 

επακεηηίκδζδξ ηαζ αθφβνακζδ, εκενβεζαηήξ ηθάζδξ ρφλδξ/εένιακζδξ ηαη’ εθάπζζημκ Α++, παιδθή 

ζηάειδ εμνφαμο εζςηενζηήξ ιμκάδαξ, εββφδζδ: 2 έηδ βζα ηα ιδπακζηά & δθεηηνζηά ιένδ ηαζ 5 έηδ 

βζα ημκ ζοιπζεζηή. Ποιπενζθαιαάκεηαζ δ ιεηαθμνά, εβηαηάζηαζδ ηαζ εέζδ ζε θεζημονβία. 

Νζ ζςθδκχζεζξ ηαζ μζ ηαθςδζχζεζξ ηςκ ηθζιαηζζηζηχκ ιμκάδςκ εα επζηαθοθεμφκ ιε πθαζηζηυ ηακάθζ 

ηφπμο LEGRAND, δζαζνμφιεκμο ηφπμο. 
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Θενµακηήναξ Λενμφ 

Ν εενµακηήναξ κενμφ εα είκαζ δθεηηνζηυξ, ηαηαηυνοθμο ηφπμο, βζα ημπμεέηδζδ ηάης  ημο πάβημο, 

ηαηά DIN 4801 ή 4802 ακάθμβα µε ημ ιέβεεμξ ηαζ εα ηνμθμδμηείηαζ ιε ακελάνηδηδ βναιιή απυ ημκ 

πίκαηα ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή. 

Σςνδηζηυηδηα : 15 θίηνα. Σαθφαδζκμ δμπείμ εζδζηχκ πνμδζαβναθχκ δμηζιαζιέκμξ ζηα 16 bar 

Δζςηενζηή πνμζηαζία ημο δμπείμο ιε εζδζηή επίζηνςζδ ζιάθημ ηζηακίμο Θαεμδζηή πνμζηαζία ημο 

δμπείμο ιε νάαδμ ιαβκδζίμο. 

Ακηίζηαζδ παιδθήξ θυνηζζδξ 316L ζζπφμξ 1,5 kW. Θενιμζηάηδξ αζθαθείαξ ιε εκζςιαηςιέκδ εζδζηή 

εενιμδθεηηνζηή αζθάθεζα Δλςηενζηυξ νοειζζηήξ εενιμηναζίαξ κενμφ. Δκδεζηηζηή θοπκία θεζημονβίαξ 

Κεβάθδ θθάκηγα επζεεχνδζδξ βζα εοημθυηενδ ζοκηήνδζδ ημο εενιμζίθςκα. Δκζζποιέκδ ιυκςζδ 

μζημθμβζηήξ πμθομονεεάκδξ. 10 πνυκζα εββφδζδ. 

 

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΟΚΝΠΗΦΥΛΑ 
 

XΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ L 15 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤ kW 1,5 

ΡΔΤΜΑ A 7,0 

ΣΑΗ (50/60 Ηz) V 220-240 

ΓΙΑΣΟΜΗ ΚΑΛΩΓΙΟΤ ΤΝΓΔΔΩ mm2 4 

ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ  G ½” 

ΠΙΔΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ bar Μέγιζηη επιηρεπόμενη 8 

ΘΔΡΜΟΣΑΣΗ 
Περιοτή ελέγτοσ από 30 έως 80oC, 
προζηαζία με θερμοηλεκηρική αζθάλεια 

ΜΟΝΩΗ 
κληρή διογκωμένη πολσοσρεθάνη τωρίς 

HCFC πάτοσς ηοσλάτιζηον 25 mm 

ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ IP23 

ΒΑΡΟ (ΑΓΔΙΟ) kg 20 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 
ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΣ 45oC 

Ώρες: 

Λεπηά 

0:44 

Ενδεικηικός ηύπος : ANDRIS LUX 15 ηης ARISTON ή ιζοδύναμος άλλου ευθήμως γνωζηού καηαζκευαζηή. 

 

ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ 

Δπεζδή μζ αίεμοζεξ εα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ Λδπζαβςβεία δδθαδή πχνμζ πμο ζηεβάγμκηαζ παζδζά 

δθζηίαξ ηάης ηςκ 6 εηχκ ή άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ, ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζημ Ξ.Γ. 

41/2018, απαζηείηαζ αοηυιαημ ζφζηδια πονακίπκεοζδξ, πμο πενζθαιαάκεζ πίκαηα ιε ιπαηανία, 

θανμζεζνήκα, δφμ (2) ακζπκεοηέξ ηαπκμφ, ιπμοηυκ ποναζθάθεζαξ ηαζ θςηζζηζηυ αζθαθείαξ. 

 

Φμνδηά Κέζα Ξονυζαεζδξ 

Θα ημπμεεηδεεί ημοθάπζζημκ έκαξ πονμζαεζηήναξ CO2 ζε ηάεε αίεμοζα, ημκηά ζηδκ έλμδμ. Ζ 

δζεφεοκζδ ημο ζπμθείμο είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ζηδ πνήζδ ηαζ ζηδκ 

ηαηάθθδθδ ζοκηήνδζή ημοξ. 
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ΟΜΑΓΑ Β΄: «ΔΠΙΠΛΑ & ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΙΘΟΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ» 

Γζα υθα ηα πνμξ πνμιήεεζα είδδ ελμπθζζιμφ θεζημονβίαξ ηςκ ιμκάδςκ εθαθνάξ θουιεκδξ 

πνμηαηαζηεοήξ, ζζπφμοκ μζ παναηάης υνμζ ηαζ δ ζοιιυνθςζδ ζε αοημφξ ηνίκεηαζ επζαεαθδιέκδ. 

Δπζπθέμκ, εα πνέπεζ οπμπνεςηζηά κα ηδνμφκ ηδκ εβηεηνζιέκδ βεκζηή ηεπκζηή πνμδζαβναθή ηδξ 

Θη.π. Α.Δ., δ μπμία απμηεθεί πανάνηδια ηδξ ιεθέηδξ ηαζ πενζθαιαάκεζ θςημβναθίεξ ηαζ θμζπέξ 

θεπημιένεζεξ. 

(1) Όθα ηα είδδ εα είκαζ ζπεδζαζιέκα βζα κα πανέπμοκ ηδ ιεβαθφηενδ δοκαηή αζθάθεζα βζα κήπζα, 

ζφιθςκα ιε ηα εονςπασηά πνυηοπα αζθάθεζαξ ηαζ ηδ ιεβαθφηενδ δοκαηή ακημπή ζημ 

πέναζια ημο πνυκμο. 

(2) Ρα πνμξ πνμιήεεζα είδδ εα πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ 

(EN – European Norms), κα πθδνμφκ υθεξ ηζξ πνμδζαβναθέξ αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ, ζφιθςκα 

ιε ηδκ ζζπφμοζα Δθθδκζηή Λμιμεεζία, κα θένμοκ ημ ζήια CE υπμο απαζηείηαζ (π.π. πθαζηζηά 

αλεζμοάν η.ά.) ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ πνμδζαβναθέξ, ηαζ κα δζαεέημοκ ημ ακηίζημζπμ 

πζζημπμζδηζηυ δήθςζδ ζοιιυνθςζδξ CE (δήθςζδ ζοιιυνθςζδξ CE), ημ μπμίμ εα 

πνμζημιζζεεί άιεζα, εθ’ υζμκ ημο γδηδεεί. 

(3) Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ, εα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηζξ 

πνμδζαβναθέξ/απαζηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα αηυθμοεα : 

 Θ..Α. Ε3-5430/22-4-09 «Ακχηαημ υνζμ θμνιαθδεΰδδξ βζα ηα έπζπθα, δζαημζιδηζηά 

ακηζηείιεκα ηαζ πνχηεξ φθεξ αοηχκ ζφκεεηδξ ζοβημθθδιέκδξ λοθείαξ – Κεηακάζηεοζδ 

μνζζιέκςκ ζημζπείςκ απυ παζδζηά έπζπθα – Δπζηνμπή Δπίπθμο» υπςξ ηνμπμπμζήεδηε απυ 

ηδκ Θ..Α. Ε3-7835/2011 (ΦΔΘ 2650/Β/2011) «Ρνμπμπμίδζδ ηδξ οπ’ανζει. Ε3-5430/2009 

ημζκήξ οπμονβζηήξ απυθαζδξ «Ακχηαημ υνζμ θμνιαθδεΰδδξ βζα ηα έπζπθα, δζαημζιδηζηά 

ακηζηείιεκα ηαζ πνχηεξ φθεξ αοηχκ ζφκεεηδξ ζοβημθθδιέκδξ λοθείαξ - Κεηακάζηεοζδ 

μνζζιέκςκ ζημζπείςκ απυ παζδζηά έπζπθα - Δπζηνμπή επίπθμο»» ηαζ ζζπφεζ ηαζ ηδξ 

 ΘΑ Ε3-818 (ΦΔΘ 1395Β/14-7-2009 «Θαηάθμβμξ ΔΙΝΡ/ΔΛ πνμηφπςκ – Απαζηήζεζξ 

αζθάθεζαξ ηαζ επζζήιακζδξ βζα ηα ακηζηείιεκα παζδζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ ημκ παζδζηυ 

ελμπθζζιυ».  

(4) Όθδ δ ηαηαζηεοή, ηαε’ εκυξ εη ηςκ πνμξ πνμιήεεζα παζδζηχκ επίπθςκ πμο πνμμνίγμκηαζ 

βζα παζδζά δθζηίαξ ιέπνζ έλζ (6) εηχκ, εα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηα υνζα ιεηακάζηεοζδξ 

μνζζιέκςκ ζημζπείςκ ηα μπμία ηαεμνίγμκηαζ απυ ημ πνυηοπμ ΔΛ 71.3+Α1:2014 (ΦΔΘ 

746/22-4-2009 άνενμ 1 §3 δ 3). 

(5) Ρα παζδζηά έπζπθα εα έπμοκ ζηνμββοθειέκα αζθαθή άηνα, εκχ ηα αενκίηζα ηαζ ηα πνχιαηα 

πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ κενμφ, ακελάνηδηα ακ έπμοκ ηαηαζηεοαζεεί απυ 

ζοβημθθδιέκδ ή απυ ζοιπαβή (ιαζίθ) λοθεία. 
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B1. Σξαπεδάθη νξζνγώλην 

Ν ζηεθεηυξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ λφθμ θμονκζζηήξ μλζάξ άνζζηδξ πμζυηδηαξ, 

θμοζηνανζζιέκμξ ζημ θοζζηυ πνχια ημο λφθμο. Ρα πυδζα εα είκαζ ηεηναβςκζηήξ δζαημιήξ 

εκδεζηηζηχκ δζαζηάζεςκ 5Σ5cm. Ρμ ηαπάηζ εα είκαζ μνεμβχκζμο ζπήιαημξ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ 

ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. ημοθάπζζημκ 1,8πζθ. ιε επέκδοζδ θμνιάζηαξ ζε απυπνςζδ επζθμβήξ ηδξ 

οπδνεζίαξ. Ζ ζφκδεζδ ημο ζηεθεημφ ιε ημ ηαπάηζ εα βίκεηαζ ιε έλζ αζδςηέξ ιεηαθθζηέξ βςκίεξ ηαζ 

ηυθθα βζα ιεβαθφηενδ εκίζποζδ ζηδκ ακημπή. Όθα ηα άηνα ημο ηναπεγζμφ εα είκαζ ζηνμββοθειέκα 

ηαζ αηίκδοκα βζα ηα παζδζά. Πηα πέθιαηα εα θένεζ θοηεοηά εθαζηζηά ηαηάηζα βζα ηδκ αευνοαδ 

ιεηαηίκδζή ημο ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο δαπέδμο. Ρα αενκίηζα ηαζ ηα πνχιαηα πμο εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ κενμφ, ιδ ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο  
Κήημξ π πθάημξ π φρμξ : 120cm (απυηθζζδ  0cm) Σ 60cm (απυηθζζδ  0cm) Σ 56cm (απυηθζζδ  
1cm) 
 
 

B2. Καξεθιάθη λεπίσλ αλαηνκηθό 

Θαηαζηεοαζιέκμ ελ΄ μθμηθήνμο απυ λφθμ θμονκζζηήξ μλζάξ άνζζηδξ πμζυηδηαξ. Θα έπεζ 

πνςιαηζζηή πθάηδ ηαζ ηάεζζια, απυπνςζδξ επζθμβήξ ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ μ οπυθμζπμξ ζηεθεηυξ εα 

είκαζ μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ  ηαζ θμοζηνανζζιέκμξ ζημ θοζζηυ πνχια. Ζ ζφκδεζδ ημο ζηεθεημφ εα 

βίκεηαζ ιε έλζ ιμνζανζζηέξ ηνααένζεξ  μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ. Ρμ ηάεζζια εα είκαζ ακαημιζηυ – 

πνεζζανζζηυ. Ζ πθάηδ εα είκαζ επίζδξ ημονιπανζζηή - ακαημιζηή ηαζ εα απμηεθείηαζ επίζδξ απυ 

ιζα πήπδ ηαιποθςηή πνμξ ηα πάκς. 

Όθμξ μ ζηεθεηυξ, ηα ιυνζα ηαζ μζ πήπεζξ εα είκαζ ζηνμββοθεοιέκα πνμηεζιέκμο κα είκαζ αηίκδοκα 

βζα ηα κήπζα. Πημ ηανεηθάηζ δεκ εα οπάνπεζ πμοεεκά πνυηα, ηανθμαεθυκα ή ζημηάνζζια. Πηα 

πέθιαηα εα θένεζ θοηεοηά εθαζηζηά ηαηάηζα βζα ηδκ αευνοαδ ιεηαηίκδζή ημο ηαζ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ημο δαπέδμο.Ρα αενκίηζα ηαζ ηα πνχιαηα πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ κενμφ, ιδ 

ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 
Κήημξ π πθάημξ π φρμξ: 30cm (απυηθζζδ  0cm)  Σ 33cm (απυηθζζδ -1cm/+0cm) Σ 59cm 

(απυηθζζδ  1cm) 

Δλδεηθηηθό ύςνο θαζίζκαηνο :32 cm 
 
Β3. Ραθηέξα 18 θπςειώλ - ζέζεσλ 

Θαηαζηεοαζιέκδ απυ  ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. ιε επέκδοζδ μλζάξ, θμοζηνανζζιέκδ ζημ θοζζηυ 

πνχια ημο λφθμο ιε αενκίηζ ιδ ημλζηυ ηαζ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Έπεζ δεηαμηηχ (18) ηορέθεξ 

- εέζεζξ βζα ηζξ ηζάκηεξ ηςκ κδπίςκ. Πημ ηάης ιένμξ θένεζ 4-5 πθαζηζηά, αζδςηά ηαηάηζα βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ πθασκχκ ημο ηαζ βζα ηδκ εφημθδ ιεηαηίκδζή ηδξ.  Όθα ηα άηνα είκαζ ζηνμββοθειέκα 

ηαζ αηίκδοκα βζα ηα παζδζά.  

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο  (βεκζηή απυηθζζδ -1cm/+0cm) Κήημξ π πθάημξ π φρμξ : 131cm Σ 38cm 
Σ 104cm 
Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ξαθηνύ: 20Σ25 
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Β4. Σξόιετ γηα ραξηόληα-ζύλεξγα δσγξαθηθήο θαη ρεηξνηερλίαο 

Θαηαζηεοαζιέκμ απυ  ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. ιε επέκδοζδ μλζάξ, θμοζηνανζζιέκμ ζημ θοζζηυ 

πνχια ημο λφθμο ιε μνζζιέκα ζημζπεία πνςιαηζζηά. Ξενζθαιαάκεζ, ζημ ηάης ιένμξ ημο ηέζζενα 

(4) νάθζα ιε λφθζκεξ θααέξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ πανημκζχκ (ηα ηνία ηζκδηά ηαζ ζηζξ δφμ υρεζξ ημο). 

Ξάκς απυ ηα νάθζα, εα οπάνπεζ πχνμξ δζαζνμφιεκμξ ιε δφμ ζηαεενά πςνίζιαηα ζε ηνία ηιήιαηα, 

ηα δφμ εη ηςκ μπμίςκ δζαεέημοκ απυ ηνία (3) λφθζκα ζονηάνζα έηαζημ. Ρμ ηνυθεσ ζοκμθζηά 

δζαεέηεζ έλζ (6) λφθζκα ζονηάνζα ηαζ έλζ (6) πθαζηζηά ημοηζά βζα ηδκ απμεήηεοζδ οθζημφ. Πημ επάκς 

ιένμξ ημο εα έπεζ ααεφ νάθζ ιε ζηαεενά πςνίζιαηα βζα ηδκ απμεήηεοζδ ιπμοηαθζχκ ηαζ άθθςκ 

εζδχκ πεζνμηεπκίαξ ηαζ γςβναθζηήξ. Ν ζηεθεηυξ, ηα νάθζα, ηα πςνίζιαηα ζημ επάκς ιένμξ, 

ηιήιαηα ηςκ ζονηανζχκ  η.η.θ. εα είκαζ θμοζηνανζζιέκα ζημ θοζζηυ πνχια ημο λφθμο. Νζ 

ιεηχπεξ ηςκ ζονηανζχκ ηαζ ηα πθαζηζηά ημοηζά εα είκαζ πνςιαηζζηά ζε πνχιαηα επζθμβήξ ηδξ 

οπδνεζίαξ. Ρα ζονηάνζα ακηί βζα πυιμθμ εα θένμοκ ηνοπδιέκδ πμοθηίηζα βζα κα ελοπδνεημφκηαζ 

ηαθφηενα ηα κήπζα ηαζ βζα ιεβαθφηενδ αζθάθεζα ηαζ ημ ιμκηάνζζιά ημοξ βίκεηαζ ιε μδμκηςηά – 

ιπαηθααςηά ιυνζα απυ εζδζηυ ιδπάκδια βζα απενζυνζζηδ ακημπή. Ρα δφμ πθασκά ημο ζημ επάκς 

ιένμξ εα έπμοκ πμφθηεξ βζα ημ εφημθμ ηνάαδβια. Ρμ ηνυθεσ εα θένεζ ηέζζενζξ (4) εκζζποιέκεξ 

νυδεξ ιε θνέκμ βζα ηδκ εφημθδ ιεηαηίκδζή ημο ζημ πχνμ πμο πνεζάγεηαζ. Όθα ηα άηνα ημο εα 

είκαζ ζηνμββοθειέκα ηαζ αηίκδοκα βζα ηα παζδζά. Ρα πνχιαηα ηαζ ηα αενκίηζα πμο εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ κενμφ, ιδ ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ.  

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο  (βεκζηή απυηθζζδ -1cm/+0cm) Κήημξ π πθάημξ π φρμξ : 103cm Σ 64cm 
Σ 95cm 
 
 

Β5. πξηαξηέξα 21 ζέζεσλ 

Θαηαζηεοαζιέκδ απυ  ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. ιε επέκδοζδ μλζάξ. Ν ζηεθεηυξ εα είκαζ 

θμοζηνανζζιέκμξ ζημ θοζζηυ πνχια ημο λφθμο ηαζ ηα ζονηάνζα εα είκαζ πνςιαηζζηά ζε πνχιαηα 

επζθμβήξ ηδξ οπδνεζίαξ. Θα έπεζ 21 αημιζηά ζονηάνζα (ζε 3 ζηήθεξ) βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηςκ 

ενβαζζχκ ηςκ κδπίςκ ηα μπμία εα θένμοκ ςξ δζαηυζιδζδ παναβιέκα ζε δθεηηνμκζηυ ιδπάκδια 

αηνζαείαξ, δζπθυ ηοιαηζζηυ θμοηάηζ ηαζ παζδζηή πανάζηαζδ (ιε πχνμ βζα αοημηυθθδηδ εηζηέηα). 

Δπζπθέμκ ηάεε ζονηάνζ εα θένεζ λφθζκμ δζαηνζηζηυ ζήια (21) δζαθμνεηζηά βζα κα λεπςνίγεζ ηάεε 

κήπζμ ημ ζονηάνζ ημο) επζθμβήξ ηδξ οπδνεζίαξ. Ρα ζονηάνζα ακηί βζα πυιμθμ εα θένμοκ 

ηνοπδιέκδ πμοθηίηζα βζα κα ελοπδνεημφκηαζ ηαθφηενα ηα κήπζα ηαζ βζα ιεβαθφηενδ αζθάθεζα. Ρμ 

ιμκηάνζζια ηςκ ζονηανζχκ εα βίκεηαζ ιε μδμκηςηά – ιπαηθααςηά ιυνζα απυ εζδζηυ ιδπάκδια βζα 

απενζυνζζηδ ακημπή. Πημ ηάης ιένμξ εα θένεζ 4-5 πθαζηζηά, αζδςηά ηαηάηζα βζα ηδκ πνμζηαζία 

ηςκ πθασκχκ ημο ηαζ βζα ηδκ εφημθδ ιεηαηίκδζή ηδξ. Ζ πθάηδ ημο επίπθμο εα είκαζ πςκεοηή ζε 

εζδζηέξ παημφνεξ.  Όθα ηα άηνα εα είκαζ ζηνμββοθειέκα ηαζ αηίκδοκα βζα ηα κήπζα. Ρα πνχιαηα ηαζ 

ηα αενκίηζα πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ κενμφ, ιδ ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο  (βεκζηή απυηθζζδ -1cm/+0cm)Κήημξ π πθάημξ π φρμξ : 107cm Σ 45cm 
Σ 96cm 
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Β6. Παηρληδνζήθε κε 12 κεζαία πιαζηηθά θνπηηά 

Ν ζηεθεηυξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ  ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. ιε επέκδοζδ μλζάξ, 

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

πενζαάθθμκ. Ξάκς ζημκ ζηεθεηυ εα αζδχκμκηαζ εζδζημί ορδθήξ ακημπήξ πθαζηζημί μδδβμί πάκς 

ζημοξ μπμίμοξ ημπμεεημφκηαζ αηνζαχξ ηα παζπκζδυημοηα. Ξενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηα 12 ιεζαία 

παζπκζδυημοηα αανέςξ ηφπμο, πνχιαηα επζθμβήξ ηδξ οπδνεζίαξ, εκδεζηηζημφ αάεμοξ 15 εη., 

αανέςξ ηφπμο, ηαηαζηεοαζιέκα απυ πθαζηζηυ ορδθήξ πμζυηδηαξ ηαζ απενζυνζζηδξ ακημπήξ, ηα 

μπμία εα πνέπεζ  κα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηδκ απμεήηεοζδ παζπκζδζχκ ή άθθμο οθζημφ ηαζ κα έπμοκ 

ηδ δοκαηυηδηα κα ζημζαάγμκηαζ υηακ είκαζ εηηυξ παζπκζδμεήηδξ. Ζ πθάηδ ημο επίπθμο εα 

εθανιυγεζ ζονηανςηά ζηα δφμ πθασκά ημο. Ρμ έπζπθμ εα θένεζ 4 εκζζποιέκεξ νυδεξ ιε θνέκμ βζα 

ηδκ εφημθδ ιεηαηίκδζή ημο ζημ πχνμ πμο πνεζάγεηαζ.  Όθα ηα άηνα εα είκαζ ζηνμββοθειέκα ηαζ 

αηίκδοκα βζα ηα παζδζά.  

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο  (βεκζηή απυηθζζδ -1cm/+0cm) ιήημξ π πθάημξ π φρμξ: 104cm Σ 47cm Σ 
77 cm 
 

 

Β7. Μίλη μύιηλν θνπδηλάθη κε εμνπιηζκό 

Θαηαζηεοαζιέκμ απυ ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. ιε επέκδοζδ μλζάξ, θμοζηνανζζιέκμ ζημ θοζζηυ 

πνχια ημο λφθμο ιε μνζζιέκεξ πνςιαηζζηέξ θεπημιένεζεξ. Ξενζθαιαάκεζ ημογίκα ιε ιάηζα ηαζ 

θμφνκμ, κενμπφηδ ιε λφθζκδ ανφζδ, ροβείμ ηαζ  ναθάηζα – πζαημεήηδ ηαεχξ ηαζ ηα ηάηςεζ ζεη 

απυ πθαζηζηυ οθζηυ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ πμο δεκ ζπάεζ, ήημζ: α) πθήνεξ ζεη ημ μπμίμ 

πενζθαιαάκεζ είδδ θαβδημφ, ηαθέ, γαπανμπθαζηζηήξ, ηαηζανυθεξ, η.η.θ. ημοθάπζζημκ 100 ζοκμθζηά 

ηειαπίςκ, α) ζεη ιε δζάθμνα ηνυθζια βζα ηδ δδιζμονβία ημζη ηαζ ζάκημοζηξ, ημοθάπζζημκ 54 

ζοκμθζηά ηειαπίςκ β) ζεη απυ δζάθμνα ιίκζ βθοηίζιαηα ημοθάπζζημκ 33 ζοκμθζηά ηειαπίςκ. 

Όθα ημο ηα άηνα ηδξ ηαηαζηεοήξ εα είκαζ ζηνμββοθειέκα ηαζ αηίκδοκα βζα ηα κήπζα. Ρα αενκίηζα 

ηαζ ηα πνχιαηα (επζθμβήξ ηδξ οπδνεζίαξ) πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ κενμφ, ιδ ημλζηά ηαζ 

θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο θνπδίλαο (βεκζηή απυηθζζδ 1cm) ιήημξ π πθάημξ π φρμξ : 84cm Σ 

37cm Σ 91cm 

 
 

Β8. Μηθξό καλάβηθν κε εμνπιηζκό 

Θαηαζηεοαζιέκμ απυ ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. ιε επέκδοζδ μλζάξ, θμοζηνανζζιέκμ ζημ θοζζηυ 

πνχια ημο λφθμο ιε πνςιαηζζηή δζαηυζιδζδ. Ρμ  ιακάαζημ απμηεθείηαζ απυ ηα δφμ πθασκά ηα 

μπμία ζημ ηάης ιένμξ ημοξ είκαζ θανδζά ηαζ ζηεκεφμοκ ζηαδζαηά πνμξ ηα επάκς ιε ηφια. Δπίζδξ 

απμηεθείηαζ απυ δφμ νάθζα ηεηθζιέκα πνμηεζιέκμο κα ημπμεεημφκηαζ πάκς ζ’ αοηά ηαθάζζα. Ρα 

ηεηθζιέκα αοηά νάθζα ζημ ηεθείςιά ημοξ έπμοκ πδπάηζ ηοιαηζζηυ βζα κα ιδκ πέθημοκ ηα ηαθάζζα. 

Ρέθμξ ημ ιακάαζημ έπεζ νάθζ ζοκαθθαβχκ ζε φρμξ πενίπμο 56 εη.  Πημ πάκς ιένμξ, είκαζ δειέκμ 

ηαζ  δζαημζιδιέκμ ιε ηνααένζα ηοιαηζζηή πάκς ζηδκ μπμία οπάνπεζ δ επζβναθή «ΚΑΛΑΒΗΘΝ». 

Όθα ημο ηα άηνα εα είκαζ ζηνμββοθειέκα ηαζ αηίκδοκα βζα ηα κήπζα. Ρα αενκίηζα ηαζ ηα πνχιαηα 
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(επζθμβήξ ηδξ οπδνεζίαξ) πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ κενμφ, ιδ ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ. Πηδκ ηζιή ζοιπενζθαιαάκμκηαζ: 

α)  Γφμ (2) λφθζκα ηαθάζζα ιε πθαζηζηά θαπακζηά ηαζ δφμ (2) λφθζκα ηαθάζζα ιε πθαζηζηά θνμφηα. 

Ρα ηαθάζζα εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ λφθμ θμονκζζηήξ μλζάξ, θμοζηνανζζιέκα ζημ θοζζηυ 

πνχια ηαζ εα έπμοκ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ 30π20cm έηαζημ (ημπμεεημφκηαζ δφμ ζε ηάεε νάθζ). 

Ρα πθαζηζηά θνμφηα ηαζ θαπακζηά εα είκαζ απυ πθαζηζηυ οθζηυ ορδθήξ πμζυηδηαξ ηαζ ακημπήξ 

α)  Ξθαζηζηυ ηαθαεάηζ super market ιε δζπθή πεζνμθααή 

β)  Ζθεηηνμκζηή ηαιεζαηή ιδπακή ιε scanner ηαζ γοβανζά απυ πθαζηζηυ οθζηυ ορδθήξ πμζυηδηαξ 

ηαζ ακημπήξ, ιε πανημκμιίζιαηα, ηένιαηα ηαζ δζάθμνα πνμσυκηα. 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο καλάβηθνπ(βεκζηή απυηθζζδ -1cm/+0cm)ιήημξ π πθάημξ π φρμξ : 67cm 

Σ 55cm Σ 125cm 

 

Β9.Πάγθνο καξαγθνύ κε δύν ζεη εξγαιείσλ/θαηαζθεπώλ 

Θαηαζηεοαζιέκμξ απυ λφθμ θμονκζζηήξ μλζάξ άνζζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ απυ ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. ιε 

επέκδοζδ μλζά. Θα είκαζ θμοζηνανζζιέκμξ ζημ θοζζηυ πνχια ημο λφθμο εηηυξ απυ ηα πμνηάηζα ηαζ 

ημοξ ζθοββηήνεξ πμο εα είκαζ πνςιαηζζηά. Πημ ηάης ιένμξ θένεζ κημοθάπζ δζπθυ ζονυιεκμ, απυ 

πάκς νάθζ, πάκς απυ ημ νάθζ οπάνπεζ μ πάβημξ ενβαζίαξ μ μπμίμξ ζημ ιπνμζηζκυ ημο ιένμξ ζηδκ 

ηένια ανζζηενή ηαζ ηένια δελζά βςκία θένεζ ζθοββηήνεξ λφθζκμοξ. Ν πάβημξ έπεζ πθάηδ ζημ πίζς 

ιένμξ δ μπμία ζημ επάκς ιένμξ ηδξ έπεζ εζδζηέξ εβημπέξ υπμο ημπμεεημφκηαζ ενβαθεία.  Όθα ημο 

ηα άηνα εα είκαζ ζηνμββοθειέκα ηαζ αηίκδοκα βζα ηα κήπζα. Ρα πνχιαηα (επζθμβήξ ηδξ οπδνεζίαξ) 

ηαζ ηα αενκίηζα πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ κενμφ, ιδ ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

Πηδκ ηζιή ζοιπενζθαιαάκμκηαζ δφμ (2) ζεη-ααθζηζάηζα απυ πθαζηζηυ οθζηυ ορδθήξ πμζυηδηαξ ηαζ 

ακημπήξ: α) ζεη απυ πθήνδ ζεζνά ενβαθείςκ ηαζ ελανηδιάηςκ ιαναβημφ (θ.π. ηνοπάκζ, πνζυκζ, 

ηαηζααίδζ, πέκζα, ζθονί, αίδεξ, παλζιάδζα, η.ά.) ημοθάπζζημκ 15 ηειάπζςκ ηαζ α) ζεη ηαηαζηεοχκ 

ημοθάπζζημκ 79 ηειαπίςκ. 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο πάγθνπ θαηαζθεπώλ (βεκζηή απυηθζζδ -1cm/+0cm)ιήημξ π αάεμξ π 

φρμξ : 109cm Σ 51cm Σ 100cm 

 
 

Β10. Βηβιηνζήθε-αλαιόγην δαπέδνπ 

Θαηαζηεοαζιέκμ ελ’ μθμηθήνμο απυ ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. ιε επέκδοζδ μλζάξ. Ν ζηεθεηυξ εα 

είκαζ θμοζηνανζζιέκμξ ζημ θοζζηυ πνχια ημο λφθμο ιε αενκίηζ κενμφ ιε μνζζιέκεξ θεπημιένεζεξ 

πνςιαηζζηέξ. Ξενζθαιαάκμκηαζ ηέζζενα (4) πνςιαηζζηά νάθζα-ζηακη βζα ηδκ ημπμεέηδζδ υνεζςκ 

αζαθίςκ ηαζ ιζα πνςιαηζζηή ιπάγα ζημ ηάης ιένμξ. Όθα ηα άηνα ημο εα είκαζ ζηνμββοθειέκα ηαζ 

αηίκδοκα βζα ηα κήπζα. Ρα πνχιαηα (επζθμβήξ ηδξ οπδνεζίαξ) ηαζ ηα αενκίηζα πμο εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ κενμφ, ιδ ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ.  

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο  (βεκζηή απυηθζζδ φρμοξ 1cm) ιήημξ π πθάημξ π φρμξ: 104cm Σ 38cm 

Σ101cm 
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Β11. Βηβιηνζήθε κε ληνπιάπηα θαη ξάθηα κε ξπζκηδόκελν ύςνο 

Θαηαζηεοαζιέκδ ελ’ μθμηθήνμο απυ  ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. ιε επέκδοζδ μλζάξ. Ρμ επάκς ακμζηηυ 

ηιήια ηδξ, δζαζνμφιεκμ ιε εκδζάιεζμ μνεμζηάηδ, εα έπεζ ηέζζενα (4) νάθζα ακά έηαζημ ηιήια, ιε 

δοκαηυηδηα κα νοειζζημφκ ζε μπμζμδήπμηε φρμξ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ. Ρμ ηάης ηθεζζηυ ηιήια 

ηδξ εα έπεζ ηέζζενα (4) πμνηάηζα ηαζ εζςηενζηά νοειζγυιεκα νάθζα. Ν ζηεθεηυξ εα είκαζ 

θμοζηνανζζιέκμξ ζημ θοζζηυ πνχια ημο λφθμο. Ζ πθάηδ υπςξ ηαζ ηα πμνηάηζα ηςκ κημοθαπζχκ 

ζημ ηάης ιένμξ εα είκαζ πνςιαηζζηά ζε πνχια επζθμβήξ ηδξ οπδνεζίαξ. Όθα ηα άηνα εα είκαζ 

ζηνμββοθειέκα ηαζ αηίκδοκα βζα ηα παζδζά. Ρα πνχιαηα ηαζ ηα αενκίηζα πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ 

εα είκαζ κενμφ, ιδ ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Ξενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηα πυιμθα ηςκ 

κημοπαθζχκ. 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο  (απυηθζζδ 1cm) ιήημξ π πθάημξ π φρμξ: 124cm Σ 40cm Σ180cm 
 
 

Β12. Δηαδέξα κνπζηθήο κε ζεη ηνπιάρηζηνλ 20 κνπζηθώλ νξγάλσλ 

Θαηαζηεοαζιέκδ απυ ζοκεεηζηυ λφθμ MDF ιε επέκδοζδ μλζάξ, θμοζηνανζζιέκμ ζημ θοζζηυ πνχια. 

Απμηεθείηαζ απυ ημ πθαίζζμ ηαζ πθάηδ απυ δζάηνδημ οθζηυ ζημ μπμίμ ιπμνμφκ κα ακανηχκηαζ 

βάκηγμζ δζπθμί ηαζ ιμκμί βζα ιμοζζηά υνβακα. 

Πημ ηάης ηαζ ζημ επάκς ιένμξ δ υρδ θένεζ δφμ (2) πνυζεεηα λφθζκα ζημζπεία ιε ηοιαηζζηή ηδκ 

επάκς πθεονά ημοξ, δδιζμονβχκηαξ δφμ ναθάηζα απμεήηεοζδξ ιμοζζηχκ μνβάκςκ. Ρμ ιεκ επάκς 

πνυζεεημ λφθζκμ ζημζπείμ θένεζ έβπνςιδ παναβιέκδ επζβναθή ΚΝΠΗΘΖ ΓΥΛΗΑ, ημ δε ηάης 

πνυζεεημ λφθζκμ ζημζπείμ θένεζ δζαηυζιδζδ ιε παναβιέκεξ κυηεξ μζ μπμίεξ είκαζ ααιιέκεξ ζε 

δζάθμνα γςδνά πνχιαηα. Ρα πνχιαηα ηαζ ηα αενκίηζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εα είκαζ κενμφ, ιδ 

ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο  ( απυηθζζδ  2cm)ιήημξ π αάεμξ π φρμξ :  81 cm Σ16 cm Σ 75 cm 

 (Ν πίκαηαξ πενζθαιαάκεζ ζεη ιμοζζηχκ μνβάκςκ. Δκδεζηηζηά: λοθυθςκμ 8 κ., ιεηαθθυθςκμ, κηέθζ, 

ηαιπμονίκμ, 2 γεφβδ ιανάηεξ, 2 γεφβδ ηαζηακζέηεξ, 2 ηαζηακζέηεξ ιε θααή, γεφβμξ ηφιααθα 

ιεβάθα, γεφβμξ ηφιααθα δαηηφθςκ, ηφιααθμ θααήξ, 2 ημοδμοκάηζα δενιάηζκα ιε θααή, θθμβένα, 

λφζηνα λφθζκδ, ιμοζζηυ ηνυηαθμ ηαζ ηνίβςκμ ηαζ ιεθθυκηζηα. Πφκμθμ 20 ιμοζζηά υνβακα) 
 
 

Β13. Μίλη θνπθινζέαηξν κε εμνπιηζκό 

Κίκζ ζπαζηυ ημοηθμεέαηνμ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. Πημ επάκς ιένμξ εα έπεζ 

ζηδκή ημοηθμεέαηνμο ιε ημονηίκα πμο ηαηαθήβεζ ζε ηνζβςκζηή ζηεπμφθα. Όθα ημο ηα άηνα εα 

είκαζ ζηνμββοθειέκα ηαζ αηίκδοκα βζα ηα κήπζα. Ποιπενζθαιαάκμκηαζ ηαη’ εθάπζζημκ: 

Ξενζθαιαάκμκηαζ: α) ζεη απυ επηά (7) ημοθάπζζημκ εεαηνμημφηθεξ (πθαζηζηυ ηεθάθζ ηαζ 

οθαζιάηζκμ νμφπμ) ιε εέια δ ημηηζκμζημοθίηζα & ηα ηνία βμονμοκάηζα α) ζεη απυ έλζ (6) 

ημοθάπζζημκ εεαηνμημφηθεξ (πθαζηζηυ ηεθάθζ ηαζ οθαζιάηζκμ νμφπμ) ιε εέια μζημβέκεζα 

(ιπαιπάξ, ιαιά, παππμφξ, βζαβζά, η.θ.π.) β) ιία (1) λφθζκδ μαάθ αάζδ-ζηάκη, εκδεζηηζημφ ιήημοξ 

54εη. βζα ημφηθεξ ημοηθμεεάηνμο 16 εέζεςκ. Ρα πνχιαηα πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ 

κενμφ, ιδ ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 
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Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο  θνπθινζεάηξνπ (απυηθζζδ φρμοξ  2cm) ιήημξ π πθάημξ π φρμξ: 
55cm Σ 25cm Σ 90cm 
 
 

Β14. Καβαιέην δσγξαθηθήο δηπιήο όςεσο 

Θαηαζηεοαζιέκμ απυ λφθμ θμονκζζηήξ μλζάξ άνζζηδξ πμζυηδηαξ, θμοζηνανζζιέκμ ζημ θοζζηυ 

πνχια ημο λφθμο ιε αενκίηζ ιδ ημλζηυ ηαζ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Ζ ιία πθεονά ημο έπεζ 

πίκαηα ηζιςθίαξ πάκς ζημκ μπμίμ πζάκεηαζ ιε ιακηαθάηζα ημ πανηί γςβναθζηήξ ηαζ δ άθθδ πθεονά 

εα έπεζ επζθάκεζα πμο εα ζαήκεζ πςνίξ κενυ ηαζ εα βνάθεζ ιε ιανηαδυνμοξ (whiteboard marker). 

Ποιπενζθαιαάκμκηαζ δχδεηα (12) πνςιαηζζηά πθαζηζηά ηοπεθάηζα βζα ηα πνχιαηα (έλζ (6) ζηδκ 

ηάεε πθεονά) ζθδκςιέκα ζημ λφθμ. Όθα ηα άηνα είκαζ ζηνμββοθειέκα ηαζ αηίκδοκα βζα ηα παζδζά. 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο  ιήημξ π φρμξ: 60cm (απυηθζζδ  0cm) Σ 135cm (απυηθζζδ  1cm) 

 
 

Β15. Πίλαθεο αλάξηεζεο εξγαζηώλ & δηδαζθαιίαο καξθαδόξνπ 

Θα ημπμεεηδεμφκ δφμ (2) πίκαηεξ. Έκαξ πίκαηαξ ακάνηδζδξ ενβαζζχκ ηαζ έκαξ πίκαηαξ 

δζδαζηαθίαξ ιανηαδυνμο. Ρμ 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. Ρμ ηαιπθυ ημο πίκαηα ακάνηδζδξ ενβαζζχκ εα είκαζ απυ ζκζμοθάζη 

επεκδοιέκμ ιε ηζυπα ή άθθμ φθαζια επζθμβήξ ηδξ οπδνεζίαξ. Ξενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ ηαηάθθδθδ 

ημπμεέηδζή ημοξ ζηδκ αίεμοζα δζδαζηαθίαξ. 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο έθαζηνπ πίλαθα (βεκζηή απυηθζζδ 0cm):  150cm Σ120cm φρμξ 

 

Β16. Κξεκάζηξα επηηνίρηα (αίζνπζαο δηδαζθαιίαο) 

Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. εκδεζηηζημφ πάπμοξ 20 πζθ. ιε επέκδοζδ 

μλζάξ. Ζ πάκς ηαζ ηάης πθεονά ηδξ εα είκαζ ηοιαηζζηή ηαζ δ ηνειάζηνα εα πςνίγεηαζ ζε 10 ιένδ 

ηα μπμία είκαζ ααιιέκα ζε δζάθμνα γςδνά πνχιαηα. Θάεε ηέημζμ ημιιάηζ εα θένεζ λφθζκμ 

δζαηνζηζηυ ζήια ηαζ δζπθυ ιεηαθθζηυ ηνειαζηάνζ. Ρα πνχιαηα ηαζ ηα αενκίηζα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εα είκαζ κενμφ, ιδ ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

Θα θένεζ ζοκμθζηά 10 δζαθμνεηζηά λφθζκα δζαηνζηζηά ζήιαηα ηαζ δέηα ηνειαζηάνζα. 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεκαρίνπ ιήημξ π φρμξ :  102cm (απυηθζζδ +1cm/ - 2cm) Σ19cm 

(απυηθζζδ  1cm) 

 

Β17. Κξεκάζηξα επηηνίρηα (ρώξνπ W.C.) 

Θαηαζηεοαζιέκδ απυ ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. εκδεζηηζημφ πάπμοξ 20 πζθ. ιε επέκδοζδ μλζάξ, 

πνςιαηζζηή ζε απυπνςζδ επζθμβήξ ηδξ οπδνεζίαξ. Ρα πνχιαηα ηαζ ηα αενκίηζα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εα είκαζ κενμφ, ιδ ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

Θα θένεζ 10 δζπθά,  ιεηαθθζηά ηνειαζηάνζα απενζυνζζηδξ ακημπήξ.  

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεκαρίνπ ιήημξ π φρμξ :  100cm (απυηθζζδ  1cm) Σ12cm (απυηθζζδ  

2cm) 
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Β18. Φαξκαθείν 

Θαηαζηεοαζιέκμ απυ  ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. ιε επέκδοζδ μλζάξ, θμοζηνανζζιέκμ ζημ θοζζηυ 

πνχια ημο λφθμο. Δπάκς ζημ πμνηάηζ εα έπεζ παναβιέκμ ζηαονυ. Ρα πνχιαηα ηαζ ηα αενκίηζα πμο 

εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ κενμφ, ιδ ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ.  

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο  (βεκζηή απυηθζζδ 1cm) ιήημξ π αάεμξ π φρμξ : 40cm Σ 23cm Σ 61cm 

 

Β19. Γξαθείν Παηδαγσγνύ κε ελζσκαησκέλε ζπξηαξηέξα ηξηώλ 
ζπξηαξηώλ  

Ρμ βναθείμ απμηεθείηαζ απυ ηα δφμ πθασκά ημιιάηζα, ηδκ ιεηυπδ ηαζ ημ ηαπάηζ. Δίκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκμ απυ  ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. εκδεζηηζημφ πάπμοξ 20 πζθ. ιε επέκδοζδ μλζάξ, 

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

πενζαάθθμκ. Φένεζ ηνία (3) ζονηάνζα ιε ιδπακζζιυ, ζηδ ιία ημο πθεονά. Πημ ηάης ιένμξ ηα δφμ 

πθασκά θένμοκ απυ δφμ πθαζηζηά, αζδςηά ηαηάηζα βζα ηδκ πνμζηαζία ημοξ.  Όθα ηα άηνα ημο είκαζ 

ζηνμββοθειέκα ηαζ αηίκδοκα βζα ηα κήπζα. 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο  ιήημξ π αάεμξ π φρμξ : 120cm (απυηθζζδ 0cm)Σ 65cm (απυηθζζδ 

0cm)Σ 75cm (απυηθζζδ +1cm/-0cm) 
 

 

B20. Καξέθια παηδαγσγνύ 

Ν ζηεθεηυξ ηεηνάβςκδξ δζαημιήξ εα είκαζ απυ λφθμ θμονκζζηήξ μλζάξ άνζζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ημ 

ηάεζζια εα είκαζ απυ  ζοκεεηζηυ λφθμ M.D.F. ιε επέκδοζδ μλζάξ. Όθδ δ ηανέηθα εα είκαζ 

θμοζηνανζζιέκδ ζε απυπνςζδ επζθμβήξ ηδξ οπδνεζίαξ. Ζ ζφκδεζδ ημο ζηεθεημφ εα βίκεηαζ ιε έλζ 

ιμνζανζζηέξ ηνααένζεξ μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ. Ζ πθάηδ εα είκαζ επίζδξ ημονιπανζζηή - ακαημιζηή 

ηαζ εα απμηεθείηαζ επίζδξ απυ δφμ (2) πήπεζξ ζημ πάκς ιένμξ. 

Όθμξ μ ζηεθεηυξ, ηα ιυνζα ηαζ μζ πήπεζξ εα είκαζ ζηνμββοθεοιέκα πνμηεζιέκμο κα είκαζ αηίκδοκα 

βζα ηα κήπζα. Πημ ηανεηθάηζ δεκ εα οπάνπεζ πμοεεκά πνυηα, ηανθμαεθυκα ή ζημηάνζζια. Πηα 

πέθιαηα εα θένεζ θοηεοηά εθαζηζηά ηαηάηζα βζα ηδκ αευνοαδ ιεηαηίκδζή ημο ηαζ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ημο δαπέδμο.Ρα αενκίηζα ηαζ ηα πνχιαηα πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ κενμφ, ιδ 

ημλζηά ηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 
Κήημξ π πθάημξ π φρμξ: 40cm (απυηθζζδ -0cm/+3cm) Σ 40cm (απυηθζζδ -0cm/+3cm) Σ 80,5cm 
(απυηθζζδ -0cm/+5cm) 
Δλδεηθηηθό ύςνο θαζίζκαηνο : 45 cm (απυηθζζδ ~-0cm/+4cm) 
 

Γθοθάδα, 5 / 6 / 2020  Γθοθάδα, 5 / 6 / 2020 
Ποκηάπεδηε 

 
 
 

 
ΚΑΟΗΑΛΘΖ ΓΝΟΝΓΖ 

ΡΔ Ξμθ. Κδπακζηυξ 

 
 

 
 

 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ - ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Ζ Ακ. Ξνμσζηάιεκδ Γ/κζδξ Ρ. 
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