
 
ΑΝΗΚΕΘ ΣΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ 10241/23/04/2013  ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΘΑ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄- ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ –ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Οζ παναηάης υνμζ είκαζ απανάααημζ, ζζπφμοκ βζα υθα ηα πνμξ πνμιήεεζα είδδ ηαζ δ ιδ 

ζοιιυνθςζδ έζης ηαζ ιε έκα απυ αοημφξ εα έπεζ ζακ ζοκέπεζα ημκ απμηθεζζιυ ηςκ 

πνμζθμνχκ. 

• ηδκ ηζιή πνμζθμνάξ ημο πνμιδεεοηή ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ 

ηαζ εβηαηάζηαζδξ ηςκ εζδχκ ζημοξ ηυπμοξ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ ζοκδιιέκμ πίκαηα 

(Πανάνηδια Γ΄). 

• Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ ζηδκ εκδιένςζδ - επίδεζλδ ημο πνμζςπζημφ πμο εα ημο 

οπμδεζπεεί απυ ηδκ πμθζηή Μμκάδα. 

• Ο ελμπθζζιυξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκμξ ιε ηα πνυηοπα ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ (EN – European Norms), κα θένεζ ημ ζήια CE υπμο απαζηείηαζ απυ ηζξ  

ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ, ηαεχξ ηαζ κα δζαεέηεζ ημ ακηίζημζπμ πζζημπμζδηζηυ (δήθςζδ  

ζοιιυνθςζδξ CE). Δπί πθέμκ πνέπεζ κα πθδνμί υθεξ ηζξ πνμδζαβναθέξ αζθάθεζαξ ηαζ 

οβείαξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα Δθθδκζηή Νμιμεεζία. Σέθμξ, ηαζ εζδζηυηενα βζα ημκ 

ελμπθζζιυ πμο ημκ αθμνά, εα ζζπφμοκ ηαζ μζ πνμδζαβναθέξ/απαζηήζεζξ πμο  

ακαθένμκηαζ ζηα αηυθμοεα: 

� ΤΑ Ε3-5430 (ΦΔΚ 746 Β/22-4-2009) «Ακχηαημ υνζμ θμνιαθδεΰδδξ βζα ηα  

έπζπθα, δζαημζιδηζηά ακηζηείιεκα ηαζ πνχηεξ φθεξ αοηχκ ζφκεεηδξ 

ζοβημθθδιέκδξ λοθείαξ – Μεηακάζηεοζδ μνζζιέκςκ ζημζπείςκ απυ παζδζηά 

έπζπθα – Δπζηνμπή Δπίπθμο» 

� ΤΑ Ε3-818 (ΦΔΚ 1395 Β/14-7-2009 «Καηάθμβμξ ΔΛΟΣ/ΔΝ πνμηφπςκ – 

Απαζηήζεζξ αζθάθεζαξ ηαζ επζζήιακζδξ βζα ηα ακηζηείιεκα παζδζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ 

ημκ παζδζηυ ελμπθζζιυ 

• 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» 

 
 

Τποιογηζηές (επηηραπέδηοη θαη θορεηοί) - Μεταλές γραθείοσ/ σζθεσές 
ήτοσ θαη εηθόλας 
 
 
PC – INTEL (Κωδηθός: 1) 
ΚΟΤΣΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 
Θα είκαζ ηαηδβμνίαξ midi tower, εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ δθεηηνμβαθαακζζιέκμ εκ ροπνχ πάθοαα 
(SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) ηαζ δ ημπμεέηδζδ ηςκ πενζθενεζαηχκ ζαοηυ εα βίκεηαζ πςνίξ 
ενβαθεία (tool free). Θα οπμζηδνίγεζ ιδηνζηέξ ηάνηεξ ATX ή M-ATΥ ή ηαζ ηζξ δφμ (2). ηδκ πνυζμρδ εα έπεζ 
ημοθάπζζημκ 2 εφνεξ usb 2.0. Θα έπεζ πέκηε (5) εζςηενζηέξ εέζεζξ 3,5’’ ηαζ πέκηε (5) ελςηενζηέξ, ηέζζενζξ (4) 
ηςκ 5,25’’ ηαζ ιία (1) ηςκ 3,5”. 
ΜΖΣΡΗΚΖ ΚΑΡΣΑ 
Θα οπμζηδνίγεζ αάζδ επελενβαζηή LGA1156. Θα έπεζ ημοθάπζζημκ δφμ (2) οπμδμπέξ ικήιδξ 2xDDR3 



ημοθάπζζημκ 1066 ΜΖz. Θα οπoζηδνίγεζ ηάνηα βναθζηχκ PCI Expressx16. Θα έπεζ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ 
ημοθάπζζημκ ηεζζάνςκ (4) δίζηςκ 4ΥSerial ATA 3Gb/s. Θα έπεζ εκζςιαηςιέκδ ηάνηα ήπμο ορδθήξ 
πζζηυηδηαξ 7.1 ηακαθζχκ (CH HD Audio) ηαζ ηάνηα δζηηφμο 10/100/1000 Mbits/s. 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ 
Ζ ηαπφηδηα ημο επελενβαζηή εα είκαζ ημοθάπζζημκ 3GHz ηαζ δ αάζδ ημο εα είκαζ LGA1156. Θα είκαζ 
ημοθάπζζημκ δφμ (2) πονήκςκ, L2 Cashe 4Μb. Θα έπεζ ιζηνμανπζηεηημκζηή 32nm. 
ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ 
Θα έπεζ μκμιαζηζηή ζζπφ ημοθάπζζημκ 500W. Θα έπεζ πνμζηαζία απυ οπενεκηάζεζξ, οπενηάζεζξ ηαζ 
αναποηοηθχιαηα. 
ΜΝΖΜΖ (RAM)  
Θα έπεζ ικήιδ RAM 4Gb, ηφπμο DDR3.  
ΚΛΖΡΟ ΓΗΚΟ 
Θα έπεζ εθάπζζηδ πςνδηζηυηδηα 320Gb ηαζ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ 7200rpm. Θα έπεζ πνςηυημθθμ 
επζημζκςκίαξ SATA2 3.0 Gbit/s. 
ΚAΡΣΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ 
Θα έπεζ ικήιδ 1024Μb, ηφπμο DDR3 ιε ιέβζζηδ ακάθοζδ 2560x1600 pixels. Θα έπεζ ζφκδεζδ PCI-Express 
2.0. Θα έπεζ ελυδμοξ DVI-I, HDMI, D-SUB. Θα έπεζ πθήνδ οπμζηήνζλδ DirectX 10.1. 
ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ 
Θα έπεζ εθθδκζημφξ ηαζ θαηζκζημφξ παναηηήνεξ ηαζ ζφκδεζδ usb 2.0. 
ΠΟΝΣΗΚΗ 
Θα είκαζ μπηζημφ ηφπμο ή laser ηαζ εα έπεζ ζφκδεζδ usb 2.0. 
ΟΘΟΝΖ 
Θα είκαζ επίπεδμο ηφπμο (TFT (Thin Film Transistor), ηεπκμθμβίαξ LCD, ιε δζαβχκζμ 18.5” ηαζ ιέβζζηδ 
ακάθοζδ 1366x768 pixels. Θα έπεζ πνυκμ απυηνζζδξ 5ms.  
DVD PLAYER 
Θα ζοκδέεηαζ ιε Serial ATA. Θα έπεζ ηεπκμθμβία εββναθήξ DVD DUAL LAYER. Θα έπεζ ηαπφηδηα 
ακάβκςζδξ CD 48x ηαζ DVD 16x, ηαπφηδηα εββναθήξ CD 48x ηαζ DVD-R ηαζ DVD+R 22x, ηαπφηδηα 
επακεββναθήξ CD 32x, DVD-R 6x ηαζ DVD+R 8x. Ο ιέζμξ πνυκμξ ακαγήηδζδξ CD εα είκαζ 120 ms ηαζ ημο 
DVD 140 ms.  
 
 
PC - AMD (Κωδηθός: 2)  
ΚΟΤΣΗ  ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 
Θα είκαζ ηαηδβμνίαξ midi tower, εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ δθεηηνμβαθαακζζιέκμ εκ ροπνχ πάθοαα 
(SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) ηαζ δ ημπμεέηδζδ ηςκ πενζθενεζαηχκ ζαοηυ εα βίκεηαζ πςνίξ 
ενβαθεία (tool free). Θα οπμζηδνίγεζ ιδηνζηέξ ηάνηεξ ATX ή M-ATΥ ή ηαζ ηζξ δφμ (2). ηδκ πνυζμρδ εα έπεζ 
ημοθάπζζημκ 2 εφνεξ usb 2.0. Θα έπεζ πέκηε (5) εζςηενζηέξ εέζεζξ 3,5'' ηαζ πέκηε (5) ελςηενζηέξ, ηέζζενζξ 
(4) ηςκ 5,25'' ηαζ ιία (1) ηςκ 3,5". 
ΜΖΣΡΗΚΖ ΚΑΡΣΑ 
Θα οπμζηδνίγεζ αάζδ επελενβαζηή AM3. Θα έπεζ ημοθάπζζημκ δφμ (2) οπμδμπέξ ικήιδξ 2xDDR3 
ημοθάπζζημκ 1066 ΜΖγ. Θα οπoζηδνίγεζ ηάνηα βναθζηχκ PCI Expressx16. Θα έπεζ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ 
ημοθάπζζημκ ηεζζάνςκ (4) δίζηςκ 4ΥSerial ATA 3Gb/s. Θα έπεζ εκζςιαηςιέκδ ηάνηα ήπμο ορδθήξ 
πζζηυηδηαξ 7.1 ηακαθζχκ (CH HD Audio) ηαζ ηάνηα δζηηφμο 10/100/1000Mbits/s. 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ 
Ζ ηαπφηδηα ημο επελενβαζηή εα είκαζ ημοθάπζζημκ 3GHz ηαζ δ αάζδ ημο εα είκαζ AM3. Θα είκαζ ημοθάπζζημκ 
ηεζζάνςκ (4) πονήκςκ, L2 Cashe 2Μ^ Θα έπεζ ιζηνμανπζηεηημκζηή 45nm. Θα οπμζηδνίγεζ θεζημονβζηά 
ζοζηήιαηα 32-64 bits. 
ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ 
Θα έπεζ μκμιαζηζηή ζζπφ ημοθάπζζημκ 500W. Θα έπεζ πνμζηαζία απυ οπενεκηάζεζξ, οπενηάζεζξ ηαζ 
αναποηοηθχιαηα. 
ΜΝΖΜΖ (RAM) 
Θα έπεζ ικήιδ RAM 4Gb, ηφπμο DDR3.  
ΚΛΖΡΟ ΓΗΚΟ 
Θα έπεζ εθάπζζηδ πςνδηζηυηδηα 320Gb ηαζ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ 7200rpm. Θα έπεζ πνςηυημθθμ 
επζημζκςκίαξ SATA2 3.0 Gbit/s. 
ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ 
Θα έπεζ ικήιδ 1024Μ^ ηφπμο DDR3 ιε ιέβζζηδ ακάθοζδ 2560x1600 pixels. Θα έπεζ ζφκδεζδ PCI-Express 
2.0. Θα έπεζ ελυδμοξ DVI-I, HDMI, D-SUB. Θα έπεζ πθήνδ οπμζηήνζλδ DirectX 10.1. 
ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ 
Θα έπεζ εθθδκζημφξ ηαζ θαηζκζημφξ παναηηήνεξ ηαζ ζφκδεζδ usb 2.0.  



ΠΟΝΣΗΚΗ 
Θα είκαζ μπηζημφ ηφπμο ή laser ηαζ εα έπεζ ζφκδεζδ usb 2.0.  
ΟΘΟΝΖ 
Θα είκαζ επίπεδμο ηφπμο (TFT (Thin Film Transistor), ηεπκμθμβίαξ LCD, ιε δζαβχκζμ 18.5" ηαζ ιέβζζηδ 
ακάθοζδ 1366x768 pixels. Θα έπεζ πνυκμ απυηνζζδξ 5ms. 
DVD PLAYER 
Θα ζοκδέεηαζ ιε Serial ATA. Θα έπεζ ηεπκμθμβία εββναθήξ DVD DUAL LAYER. Θα έπεζ ηαπφηδηα 
ακάβκςζδξ CD 48x ηαζ DVD 16x, ηαπφηδηα εββναθήξ CD 48x ηαζ DVD- R ηαζ DVD+R 22x, ηαπφηδηα 
επακεββναθήξ CD 32x, DVD-R 6x ηαζ DVD+R 8x. Ο ιέζμξ πνυκμξ ακαγήηδζδξ CD εα είκαζ 120 ms ηαζ ημο 
DVD 140 ms. 
 

Προζωπηθώλ Τποιογηζηώλ (LAPTOP) – (Κωδηθός 3) 

ΦΟΡΖΣΟΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

LAP 1  Σςζηήμαηα Φοπηηών Πποζωπικών Υπολογιζηών 

LAP 1.1  Να αλαγξαθεί ν θαηαζθεπαζηήο,  ην κνληέιν θαη ν ρξόλνο 
αλαθνίλωζεο ηνπ κνληέινπ 

ΝΑΙ 

LAP 1.2  Να αλαγξαθεί ε ρώξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ηωλ 

εηδώλ πνπ πξνζθέξνληαη (Η ππνρξέωζε απηή δελ 

πθίζηαηαη γηα πξνϊόληα θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο. Σηελ 

πεξίπηωζε απηή, ζα αλαγξάθεηαη όηη ηα πξνϊόληα 

πξνέξρνληαη από ηελ Δ.Δ. ρωξίο λα αλαθέξεηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο) θαη ην εξγνζηάζην 

ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνύλ ηα πξνζθεξόκελα είδε 

θαζώο θαη ν ηόπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

ΝΑΙ 

LAP 1.3  Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 θαηαζθεπαζηή. Να επηζπλαθζεί ΝΑΙ 

LAP 1.4  Τν κνληέιν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε παξαγωγή από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παξάδνζεο ηνπ.  

Γελ πξέπεη λα έρεη αλαθνηλωζεί παύζε ηεο  παξαγωγήο ηνπ  

ή θαηάζηαζε End Of Life.  

Να πξνζθνκηζηνύλ ζρεηηθά ζηνηρεία από ηνλ θαηαζθεπαζηή 

Σε πεξίπηωζε πνπ ζηελ πεξίνδν παξάδνζεο αλαθνηλωζεί 

παύζε ή θαηάζηαζε End Of Life, o Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεωκέλνο λα παξαδώζεη κνληέιν αληίζηνηρεο 

ηερλνινγίαο ρωξίο θαλέλα επηπιένλ θόζηνο θαη αιιαγή 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

ΝΑΙ 

LAP 2  Μηηπική Κάπηα (motherboard) 

LAP 2.1  USB ζύξεο (USB 2.0) ή θαιύηεξν ≥ 2 

LAP 2.2  Θύξεο VGA ≥  1 

LAP 2.3  Θύξα eSATA Πποαιπεηική 

LAP 2.4  Να δηαζέηεη αηζζεηήξα δαθηπιηθνύ απνηππώκαηνο 

(Fingerprint Reader / sensor) 

NAI 

LAP 3  Χαπακηηπιζηικά Επεξεπγαζηή (CPU) 

LAP 3.1  Πιήζνο πξνζθεξόκελωλ επεμεξγαζηώλ 1 

LAP 3.2  Αξηζκόο Ππξήλωλ  ≥2 

LAP 3.3  Ηκεξνκελία αξρηθήο έθδνζεο ηνπ επεμεξγαζηή ≥ 01/2011 

LAP 3.4  Να αλαθεξζεί ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (ζπρλόηεηα ππξήλα, κέγεζνο κλήκεο 

ΝΑΙ 



Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

cache, ζπρλόηεηα δηαύινπ) 

LAP 4  Κύπια Μνήμη 

LAP 4.1  Πξνζθεξόκελε κλήκε (ηύπνπ DDR-3) ≥ 2 GB 

LAP 4.2  Να αλαθεξζεί ε κέγηζηε κλήκε ζπζηήκαηνο θαη ν ηξόπνο 

επέθηαζεο ηεο κλήκεο πέξαλ ηεο δεηνύκελεο 

NAI 

LAP 5  Μονάδερ ζκληπών δίζκων 

LAP 5.1  Φωξεηηθόηεηα κνλάδαο (unformatted).  ≥ 320 GB 

LAP 6  Μονάδα ανάγνωζηρ εγγπαθήρ CD/ DVD 

LAP 6.1  Dual layer  ΝAI 

LAP 7  Δικηςακέρ ζςνδέζειρ 

LAP 7.1  Θύξα RJ-45, 10/100/1000 BaseT Mbits/sec Ethernet (auto 

sensing) 

1 

LAP 7.2  WLAN 802.11 b/g/n ΝAI 

LAP 8  Οθόνη – Πληκηπολόγιο - Κάπηα ήσος 

LAP 8.1  Έγρξωκε νζόλε γξαθηθώλ LCD ή LED ή αληίζηνηρε. (Να 

αλαθεξζεί ε αλάιπζε νζόλεο) 

≥ 15.6” 

LAP 8.2  Υπνζύζηεκα γξαθηθώλ επεμεξγαζηή (Processor Graphics) 

κε έμνδν HDMI 

ΝΑΙ 

LAP 8.3  Πιεθηξνιόγην ζπκβαηό κε ην πξόηππν ΔΛΟΤ-928, κε 

κόληκε απνηύπωζε ειιεληθώλ θαη ιαηηληθώλ ραξαθηήξωλ, 

ελζωκαηωκέλν αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην  θαη  

ελζωκαηωκέλν Touchpad κε πεξηνρή θύιηζεο ή αληίζηνηρν 

ΝAI 

LAP 8.4  Κάξηα ήρνπ 128Bits stereo ή θαιύηεξε, είζνδνη 

κηθξνθώλνπ, Line in, Line out, ελζωκαηωκέλν κηθξόθωλν, 

ελζωκαηωκέλα ζηεξενθωληθά ερεία (ή ζηεξενθωληθόο 

ήρνο) θαη  ελζωκαηωκέλε θάκεξα. (Να αλαθεξζεί ε 

αλάιπζε ηεο ελζωκαηωκέλεο θάκεξαο) 

ΝAI 

LAP 9  Απόδοζη Σςζηήμαηορ 

LAP 9.1  Να θαηαηεζνύλ πίλαθεο απνηειεζκάηωλ κέηξεζεο ηεο 

απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνξεηνύ πξνζωπηθνύ 

ππνινγηζηή γηα ηα παξαθάηω κεηξνπξνγξάκκαηα 

ΝAI 

LAP 9.2  Τν ζύζηεκα ζα ζεκεηώλεη επηδόζεηο κε ην κεηξνπξόγξακκα 

Bapco Sysmark2007 Preview (SYSmark 2007 Preview 

Rating) ζε MS-Windows 7 ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα κε ηηκή 

≥ 150 

(επιδόζειρ 

με πεύμα) 

LAP 9.3  Τν ζύζηεκα ζα ζεκεηώλεη επηδόζεηο όηαλ ηξνθνδνηείηαη 

απνθιεηζηηθά από ηελ κπαηαξία ηνπ ζύκθωλα κε ην 

κεηξνπξόγξακκα BAPCo MOBILEMARK 2007 ζε Windows 7 

(Performance Rating ζε Office Productivity 2007 Workload) 

κε ηηκή 

≥ 220 

(επιδόζειρ 

με μπαηαπία) 

LAP 9.4  Τν ζύζηεκα ζα ζεκεηώλεη ηηο παξαπάλω επηδόζεηο όηαλ 

ηξνθνδνηείηαη απνθιεηζηηθά από ηελ κπαηαξία ηνπ 

ζύκθωλα κε ην κεηξνπξόγξακκα BAPCo MOBILEMARK 

2007 ζε Windows 7  θαη ζα επηηπγράλεη απηνλνκία (Battery 

Life ζε Office Productivity 2007 Workload) κε ηηκή 

≥ 240 

(αςηονομία 

με μπαηαπία) 

LAP 10  Άλλα σαπακηηπιζηικά 

LAP 10.1  Πξνζηαζία πξόζβαζεο ζην BIOS κε θωδηθή ιέμε ΝAI 

LAP 10.2  Μπαηαξία Τερλνινγίαο ηόληωλ ιηζίνπ (Li-Ion), κε εμωηεξηθό 

ηξνθνδνηηθό AC 

ΝΑΙ 

LAP 10.3  Απηνλνκία  κπαηαξίαο (ηππηθή) ≥ 3 ώπερ 
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LAP 10.4  Μέγηζην βάξνο (ρωξίο παξειθόκελα) 

[Να αλαθεξζεί ε αθξηβήο ζύλζεζε πνπ αθνξά ζην 

ζπγθεθξηκέλν βάξνο θαζώο θαη ην βάξνο ηωλ ηπρόλ 

επηπιέωλ ζπζθεπώλ πνπ πξνζθέξνληαη] 

≤ 2,7Kgr 

LAP 10.5  Δμωηεξηθό notebook mouse (θαηάιιειν γηα δεμηόρεηξεο & 

αξηζηεξόρεηξεο) κε ζύλδεζε ηύπνπ USB 

ΝΑΙ 

LAP 10.6  Άιινο εμνπιηζκόο πνπ πξνζθέξεηαη (θαιώδηα θιπ.) ΝAI 

LAP 10.7  Ύπαξμε ηερληθώλ εγρεηξηδίωλ γηα ην ζύζηεκα θαη όια ηα 

επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα 

ΝAI 

LAP 11  Λογιζμικό Σςζηήμαηορ 

LAP 11.1  Ο θνξεηόο ππνινγηζηήο ζα δηαζέηεη πξνεγθαηεζηεκέλν 

δηπιό ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα (Dual Boot) 

ΝΑΙ 

LAP 11.2  Να ππάξρεη δπλαηόηεηα επαλεγθαηάζηαζεο ηωλ 

πξνεγθαηεζηεκέλωλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάηωλ, θαζώο θαη 

όινπ ηνπ ζπλνδεπηηθνύ ηνπο ινγηζκηθνύ, κε απιή 

δηαδηθαζία.  

ΝΑΙ 

LAP 11.3  Λειηοςπγικό ύζηημα Ι. 

Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα είηε Microsoft Windows 7 Pro (κε 

ελεξγνπνηεκέλν ην XP Mode) είηε Mac OS X Lion πιήξωο 

εμειιεληζκέλν ή λεόηεξν δηαζέζηκν θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ πξν-εγθαηεζηεκέλν, πνπ λα 

ζπλνδεύεηαη από ηελ επίζεκε άδεηα ρξήζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ, εγρεηξίδην ρξήζεο, ην γλήζην CD 

εγθαηάζηαζεο θαη ηε δπλαηόηεηα επαλεγθαηάζηαζεο από 

εηδηθά δηακνξθωκέλε πεξηνρή ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ  

ΝΑΙ 

LAP 11.4  Λειηοςπγικό ύζηημα ΙΙ. 

Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα Linux, πιήξωο εμειιεληζκέλν ζηελ 

λεώηεξε δηαζέζηκε ηνπ έθδνζε  θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ, πξνεγθαηεζηεκέλν 

ΝΑΙ 

LAP 12  Λογιζμικό Πποζηαζίαρ από Ιούρ  

LAP 12.1  Σε θάζε ζηαζκό εξγαζίαο λα πξνεγθαηαζηαζεί ινγηζκηθό 

πξνζηαζίαο από Ινύο (γηα ην Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Ι) 

ΝΑΙ 

LAP 12.2  Να πξνζθέξεηαη ε άδεηα ρξήζεο ηνπ (εάλ απαηηείηαη), 

ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ όζν θαη ην δηάζηεκα Δγγύεζεο Καιήο 

Λεηηνπξγίαο (λα αλαθεξζεί ην είδνο θαη νη όξνη ηεο) 

ΝΑΙ 

LAP 12.3  Γπλαηόηεηα ειέγρνπ ηωλ αξρείωλ ζην ζθιεξό δίζθν ηνπ 

ζηαζκνύ εξγαζίαο 

ΝΑΙ 

LAP 12.4  Πξνζηαζία από ηνύο, Trojan Horses, Worms, Macro Viruses, 

ActiveX Controls, Java Applets θαιύπηνληαο θαη ηελ 

πεξίπηωζε ηωλ ζπκπηεζκέλωλ αξρείωλ 

ΝΑΙ 

LAP 12.5  Απηόκαηε παξνρή αλαβαζκίζεωλ θαη ελεκέξωζεο ηόζν ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ινγηζκηθνύ (live updates, patches) όζν θαη ηωλ 

«ππνγξαθώλ» ηωλ λέωλ ηώλ, κέζω ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ 

ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ (εάλ ππάξρεη ν εμππεξεηεηήο, 

αιιηώο κέζω Γηαδηθηύνπ), από ηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

Δγγύεζεο Καιήο Λεηηνπξγίαο 

ΝΑΙ 

LAP 12.6  Αλίρλεπζε θαη πξνζηαζία από ηνπο ηνύο ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν (θαηά ηελ πξόζβαζε ηνπ αξρείνπ από ην ρξήζηε ή 

από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα) 

ΝΑΙ 

LAP 13  Λογιζμικό Εθαπμογών Αςηομαηιζμού Γπαθείος  

LAP 13.1  Λνγηζκηθό εθαξκνγώλ απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ (κέζω κηαο 

ζπλνιηθήο ζνπίηαο εθαξκνγώλ ή/ θαη κέζω ελόο ζπλόινπ 

ΝΑΙ 
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από απηόλνκεο ή κε εθαξκνγέο) κε εμειιεληζκέλε δηεπαθή 

ρξήζηε (User Interface) θαη κε ππνζηήξημε ειιεληθώλ 

(ζπιιαβηζκόο, νξζνγξαθηθόο έιεγρνο, ζεζαπξόο), κε 

δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ζε άιιν ππνινγηζηή γηα ην ζύλνιν 

ηωλ αδεηώλ (όπνπ εθαξκόδεηαη), όπνπ ζα θαιύπηεη ηηο 

αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 επεμεξγαζία θεηκέλνπ 

 επεμεξγαζία ινγηζηηθώλ θύιιωλ 

 επεμεξγαζία βάζεωλ δεδνκέλωλ 

 επεμεξγαζία παξνπζηάζεωλ 

 κνξθνπνίεζε καζεκαηηθώλ εμηζώζεωλ 

 δηαρείξηζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

 δηαρείξηζε επαθώλ θαη εκεξνινγίνπ 

 δεκηνπξγία αξρείωλ pdf 

  

LAP 13.2  Η ζνπίηα εθαξκνγώλ απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ κπνξεί λα 

είλαη είηε θνηλή θαη γηα ηα δύν ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα είηε 

δηαθνξεηηθή 

 

ΝΑΙ 

LAP 14  Λογιζμικό διασείπιζηρ ηλεκηπονικήρ ηάξηρ (classroom management 

software) 

LAP 14.1  Τν ινγηζκηθό δηαρείξηζεο ειεθηξνληθήο ηάμεο λα πξνζθέξεη 

δπλαηόηεηεο ζηνλ θαζεγεηή, όπωο: 

 παξαθνινύζεζε ηωλ εξγαζηώλ πνπ θάλνπλ νη καζεηέο 

ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπο, κέζα από ηελ νζόλε ηνπ 

 απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο ηνπ ππνινγηζηή ελόο καζεηή 

γηα παξνρή βνήζεηαο 

 επίδεημε ηεο νζόλεο ηνπ θαζεγεηή ζηηο νζόλεο ηωλ 

καζεηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

 θιείδωκα ππνινγηζηώλ γηα αδηάζπαζηε πξνζνρή ηωλ 

καζεηώλ ζηνλ θαζεγεηή 

 απνζηνιή κελπκάηωλ ζηνπο καζεηέο 

 εθθίλεζε, ηεξκαηηζκόο θαη επαλεθθίλεζε ηωλ 

ππνινγηζηώλ ηωλ καζεηώλ απνκαθξπζκέλα 

 

(Σεκεηώλεηαη πωο θάζε θνξεηόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο 

ζα έρεη εγθαηεζηεκέλν ηόζν ην supervisor όζν θαη ην client 

κέξνο ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο. Τν πξώην ζα ιεηηνπξγεί 

όηαλ ν ρξήζηεο εηζέξζεη ωο administrator ελώ ην δεύηεξν 

ωο user) 

ΝΑΙ 

LAP 15  Λοιπά Λογιζμικά 

LAP 15.1  Λνγηζκηθό αλάγλωζεο αξρείωλ pdf (θαη γηα ηα δύν 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα) 

ΝΑΙ 

LAP 15.2  Λνγηζκηθό ζπκπίεζεο / απνζπκπίεζεο αξρείωλ (πρ 7-zip) ΝΑΙ 

LAP 15.3  Να είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνπο θνξεηνύο ππνινγηζηέο ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ην Υπ. 

Παηδείαο ΓΒΜΘ θαη ζα είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ έξγνπ.  

ΝΑΙ 

LAP 16  Άλλα σαπακηηπιζηικά 

LAP 16.1  Όινη νη θνξεηνί ππνινγηζηέο λα δηαζέηνπλ κεραληζκό 

θιεηδώκαηνο θαη απελεξγνπνίεζεο ζε πεξίπηωζε θινπήο ν 

νπνίνο δελ παξαθάκπηεηαη από αλαβάζκηζε BIOS ή 

δηαγξαθή θαη επαλεγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ. Να πεξηγξαθεί 

ΝΑΙ 
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αλαιπηηθά. 

LAP 16.2  Να αλαθεξζνύλ ηπρόλ άιια ραξαθηεξηζηηθά ΝΑΙ 

LAP 17  Εγγύηζη 

LAP 17.1  Να ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαηαζθεπαζηή - ππνζηήξημε ε 

νπνία λα θαιύπηεη όια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο (HW & SW) 

για ηοςλάσιζηο ωρ ηη λήξη Καλήρ Λειηοςπγίαρ 

ΝΑΙ 

LAP 17.2  Γηα ρξνληθό δηάζηεκα 30 εκεξώλ κεηά θαη από ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή, ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζηνπο 

θνξεηνύο ππνινγηζηέο ζα νδεγνύλ ζε άκεζε 

αληηθαηάζηαζή ηνπο θαη όρη ζε δηαδηθαζία επηδηόξζωζε 
(δειαδή ζα ζεωξνύληαη Dead On Arrival – DOA) 

ΝΑΙ 

 
 

 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΛΖΡΟ ΓΗΚΟ (Κωδηθός: 4) 
Θα έπεζ πςνδηζηυηδηα 500Gb, ιέβεεμξ 2,5'' ηαζ ζφκδεζδ USB 2.0. Ο ιέβζζημξ νοειυξ ιεηαθμνάξ ανπείςκ 
ιέζς USB εα είκαζ ημοθάπζζημκ 480Mbit/sec ηαζ εα δζαεέηεζ αοηυιαημ backup. Θα είκαζ ζοιααηυξ ιε 
Windows 2000/XP/Vista/7 ηαζ οπμθμβζζηέξ Mac OS X 10.4.10+, 10.5.2+. Δκδεζηηζηέξ Γζαζηάζεζξ: 
11x8.3x1.5mm (ΠxΒxΤ) 

 
WEB CAMERA (Κωδηθός: 5) 
Θα έπεζ ακάθοζδ θςημβναθίαξ ημοθάπζζημκ 4megapixels ηαζ αίκηεμ 1280 Υ 720 pixels. Θα πνμζθένεζ high 
definition εζηυκα ζηα 720p, εα δζαεέηεζ δοκαηυηδηα αοηυιαηδξ εζηίαζδξ (AutoFocus) ηαεχξ ηαζ ηεπκμθμβία 
βζα ηαεανή εζηυκα ζε δζάθμνεξ ζοκεήηεξ θςηζζιμφ. Θα έπεζ δοκαηυηδηα πενζζηνμθήξ 360

μ
. Θα θένεζ 

εκζςιαηςιέκμ ιζηνυθςκμ. Θα πενζθαιαάκεηαζ δ αάζδ ζηήνζλδξ ηαζ δ εήηδ ιεηαθμνάξ ηδξ. 
 
ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ INKJET (Κωδηθός: 8) 
Θα είκαζ ιεβέεμοξ Α4 ηαζ εα έπεζ θεζημονβίεξ ακηζβναθζημφ, εηηοπςηή, ζανςηή. Θα έπεζ ηαπφηδηα 
αζπνυιαονδξ εηηφπςζδξ 20 ζεθ/θεπηυ ηαζ έβπνςιδξ 15 ζεθ/ θεπηυ. Ζ ακάθοζδ εηηφπςζδξ εα είκαζ 4800 
x 1200 dpi ηαζ ζάνςζδξ 1200 x 2400 dpi. Ο ιδκζαίμξ ηφηθμξ ενβαζζχκ εα είκαζ 3000 ζεθίδεξ. Θα έπεζ 
εβηαηεζηδιέκδ ικήιδ 16 Mb ηαζ ζφκδεζδ usb 2.0. Ο ηνμθμδυηδξ πανηζμφ εα είκαζ ημοθάπζζημκ 100 θφθθςκ. 
 
ΦΖΦΗΑΚΖ ΒΗΝΣΔΟΚΑΜΔΡΑ (Κωδηθός: 9) 
Θα έπεζ δοκαηυηδηα εββναθήξ ηαζ ακαπαναβςβήξ πθήνμοξ ορδθήξ εοηνίκεζαξ (Full High Definition) 
1920x1080 pixels, μπηζηυ γμοι 10x ηαζ ρδθζαηυ ημοθάπζζημκ 100x. Θα έπεζ δοκαηυηδηα εββναθήξ ζε 
ακάθοζδ 16:9 ηαζ 4:3. H ακάθοζδ θςημβναθίαξ εα είκαζ ημοθάπζζημκ 3 megapixels. Θα έπεζ μευκδ αθήξ 
LCD 2,7". Θα δζαεέηεζ ημοθάπζζημκ 3 δζαθμνεηζηέξ πμζυηδηεξ εββναθήξ, εκζςιαηςιέκμ θθαξ, θεζημονβία 
κοπηενζκήξ θήρδξ ηαζ αευνοαδ θεζημονβία. Θα έπεζ ςξ απμεδηεοηζηά ιέζα ιζα εζςηενζηή (flash) ηαζ ιζα 
αθαζνμφιεκδ (memory stick) ηάνηα ικήιδξ. Θα έπεζ ηζξ παναηάης ελυδμοξ: ΖDMI, S-Video, USB, audio. 
 
ΦΖΦΗΑΚΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ (Κωδηθός: 10) 
Θα έπεζ ακάθοζδ ημοθάπζζημκ 10 megapixels. Ζ ιέβζζηδ ακάθοζή ηδξ εα είκαζ ημοθάπζζημκ 3600 x 2700 
pixels. Θα έπεζ εονοβχκζμ θαηυ, μπηζηυ γμοι ημοθάπζζημκ 5x ηαζ ρδθζαηυ 4x. Ζ μευκδ εα είκαζ 2,7'' ιε 
ακάθοζδ ημοθάπζζημκ 230000 pixels. Θα έπεζ δοκαηυηδηα εββναθήξ αίκηεμ ιε ακάθοζδ ημοθάπζζημκ 640 x 
480 pixels. Θα δζαεέηεζ ζηαεενμπμζδηή εζηυκαξ. Ζ ικήιδ ηδξ εα είκαζ ημοθάπζζημκ 16Gb. Σμ ιέζμ εββναθήξ 
εα είκαζ ηάνηα ικήιδξ. Θα έπεζ ελςηενζηή ζφκδεζδ USB. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΔΓΓΡΑΦΖ ΦΧΝΖ (Κωδηθός: 11) 
Θα δζαεέηεζ εκζςιαηςιέκδ ικήιδ ημοθάπζζημκ 1Gb ιε ημοθάπζζημκ 400 χνεξ πνυκμ εββναθήξ ζε 
θεζημονβία long play. Θα έπεζ ημοθάπζζημκ 3 πμζυηδηεξ δπμβνάθδζδξ (ΖΟ/SP/LP), θςκδηζηυ έθεβπμ 
εββναθήξ ιε ορδθή/παιδθή εοαζζεδζία ιζηνμθχκμο ηαζ ηεπκμθμβία απμημπήξ εμνφαμο (βζα εκίζποζδ ηδξ 
ακενχπζκδξ μιζθίαξ ηαζ ιείςζδ ημο εμνφαμο). Θα δζαεέηεζ μευκδ LCD. Θα έπεζ εοημθία ζηδ πνήζδ ηαεχξ 
ηαζ ζηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ. Θα ζοκδέεηαζ ιε δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή ιέζς εφναξ USB. Θα έπεζ 
ηδ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ελςηενζημφ ιζηνμθχκμο ηαζ αημοζηζηχκ. 
 



PROJECTOR (Κωδηθός: 12) 
Θα έπεζ θςηεζκυηδηα ημοθάπζζημκ 2000 ANSI lumens, μκμιαζηζηή ζζπφ ηακμκζηήξ θεζημονβίαξ 240W ηαζ ζε 
ηαηάζηαζδ ακαιμκήξ (standby) ιζηνυηενδ απυ 3W. Θα οπμζηδνίγεζ ακαθφζεζξ απυ VGA (640x480) έςξ 
UXGA (1600 x 1200). Θα έπεζ  ηαηαηυνοθδ νφειζζδ keystone ±20

0
. H δζάνηεζα γςήξ ηδξ θάιπαξ, ζε 

ηακμκζηή ηαζ μζημκμιζηή θεζημονβία, εα είκαζ ημοθάπζζημκ 3000 ηαζ 4000 h ακηίζημζπα. Θα έπεζ ηνμθμδμζία 
100-240 V ζηα 50-60 Hz. Σμ επίπεδμ εμνφαμο ζε ηακμκζηή θεζημονβία δεκ εα οπενααίκεζ ηα 37dB. Θα έπεζ 
ιέβεεμξ εζηυκαξ 40’’ έςξ 300’’. Θα έπεζ εζζυδμοξ εζηυκαξ 1xD-sub 15 αηίδςκ, 1xRCA, 1xS-Video, έλμδμ 
εζηυκαξ 1xD-sub 15 αηίδςκ, είζμδμ ηαζ έλμδμ ήπμο απυ 1xstereo mini-jack . 
 
ΟΘΟΝΖ PROJECTOR (Κωδηθός: 13) 
Θα είκαζ μευκδ πνμαμθήξ βζα ημπμεέηδζδ ζε ημίπμ. Θα έπεζ εθάπζζηεξ δζαζηάζεζξ 2x2m ηαζ ααειυ 
ακηακάηθαζδξ 1.1 Gain. Θα είκαζ ηαηάθθδθδ βζα πανμοζζάζεζξ ιε overhead ηαζ data projector ηαεχξ ηαζ βζα 
πνμαμθή αίκηεμ ηαζ slides. Θα δζαεέηεζ εζδζηυ ιδπακζζιυ βζα εφημθμ δίπθςια. 
 
OVER HEAD PROJECTOR (Κωδηθός: 14) 
Θα έπεζ ηάζδ θεζημονβίαξ 230V/50Hz, ιε δζαηυπηδ ηνμθμδμζίαξ (on -off) ηαζ ηαθχδζμ νεφιαημξ. Θα δζαεέηεζ 
εκζςιαηςιέκμ ζφζηδια ρφλδξ. Θα θένεζ θάιπα αθμβυκμο ημοθάπζζημκ 250W/24V ηαζ εα έπεζ 
εέζδ΄δεφηενδξ θάιπαξ, ίδζαξ ζζπφμξ, ιε δοκαηυηδηα άιεζδξ θεζημονβίαξ ηδξ. Θα έπεζ ηεθαθή ακμζπημφ 
ηφπμο (ιε ηζκδηυ ηάημπηνμ). Θα θένεζ ημπθία εζηίαζδξ ζημκ αναπίμκα ή ζημκ θαηυ. Ο θαηυξ εα είκαζ 
εζηζαηήξ απυζηαζδξ: 300 mm ± 20 mm. Ζ πνμζθμνά θαημφ zoom είκαζ επζεοιδηή, αθθά υπζ οπμπνεςηζηή. 
Θα έπεζ επζθάκεζα ενβαζίαξ ημοθάπζζημκ 285 mm Υ 285 mm. 
 
ΜΔΓΑΦΧΝΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (Κωδηθός: 17) 
Θα απμηεθείηαζ απυ: 
Δληζτσηή  
Ο εκζζποηήξ εα έπεζ ζζπφ 60Wrms @ 100V & 4 έςξ 16Χ. Θα δζαεέηεζ ημοθάπζζημκ 3 εζζυδμοξ ιζηνμθχκμο 
ιε αφζιαηα XLR ( balanced) ηαζ 3 Aux (ζηένεμ-εζζυδμοξ ζήιαημξ line)  βζα CD-Mp3 player, Ραδζμθςκζηυ 
Γέηηδ (Tuner) & Καζεηυθςκμ (tape deck). Όθεξ μζ είζμδμζ ιζηνμθχκμο εα δζαεέημοκ δζαηυπηδ phantom  ιε 
επζθμβή on-off βζα ηδκ ηνμθμδμζία ζε ποηκςηζηά ιζηνυθςκα.Θα έπεζ ηαιπφθδ απυηνζζδξ 50-20000Ζz 
±3Db. Ζ ανιμκζηή παναιυνθςζδ απυ μπμζαδήπμηε είζμδμ ζηδκ ηεθζηή έλμδμ εα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 2% 
ζε πθήνδ ζζπφ ζημ 1 KHz. Ο θυβμξ ζήιαημξ πνμξ ημκ ευνοαμ ζηδ ιέβζζηδ νφειζζδ εκηάζεςξ (maximum 
volume control) εα είκαζ εθάπζζηα (minimum): 

 βζα ηζξ εζζυδμοξ ιζηνμθχκμο -60dB &   

 βζα ηζξ εζζυδμοξ aux(line)-76dB. 
Θα έπεζ νοειζζηζηά ηυκμο bass & treble. Θα έπεζ εκδεζηηζηά θεζημονβίαξ μn – μff , βζα ηδκ ζηάειδ ελυδμο,  ηαζ 
βζα ηδκ   εκενβμπμίδζδ ηςκ δπείςκ. 
Θα έπεζ δζαζηάζεζξ βζα κα ημπμεεηείηαζ ζε ιεηαθθζηυ ζηνίςια 19΄΄ ή flight case. 
Θα θεζημονβεί ιε ηάζδ 230 V/50Hz 
Θα είκαζ βκςζημφ ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο, πμο εα δζαεέηεζ ISO 2008 εκχ δ ζοζηεοή εα δζαεέηεζ CE. 
CD-Mp3 PLAYER    
Θα δζαεέηεζ ημοθάπζζημκ 1 stereo έλμδμ ζήιαημξ (line), εα ακαπανάβεζ CD, CD-R, CD-RW ηαζ ιμοζζηά 
ανπεία mp3. Θα έπεζ ηαιπφθδ απυηνζζδξ 20-20000Ζz ±1dB. Θα έπεζ ανιμκζηή παναιυνθςζδ ιζηνυηενδ 
απυ 0,01%. O θυβμξ ζήιαημξ πνμξ ημκ ευνοαμ εα είκαζ -90dB. Θα έπεζ δζαζηάζεζξ 1U βζα κα ημπμεεηείηαζ 
ζε ιεηαθθζηυ ζηνίςια 19΄΄ ή ιεηαθενυιεκδ εήηδ (flight case). Θα θεζημονβεί ιε ηάζδ 230 V/50Hz. 
Θα είκαζ βκςζημφ ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο πμο εα δζαεέηεζ δζαεέηεζ CE. 
Ραδηοθωληθό Γέθηε (Tuner) AΜ-FΜ    
Θα δζαεέηεζ δοκαηυηδηα θήρδξ ζηα ΑΜ-FM. Θα έπεζ δοκαηυηδηα βζα απμικδιυκεοζδ 20 ζηαειχκ. Θα έπεζ 
ημοθάπζζημκ 1 stereo & 1 mono έλμδμ βζα ζφκδεζδ ιε ημ οπυθμζπμ ζφζηδια. Θα έπεζ εκδεζηηζηά θεζημονβίαξ 
μn – μff , βζα ηδκ ζηάειδ ελυδμο,  ηαζ βζα ηδκ   εκενβμπμίδζδ ηςκ δπείςκ. Θα έπεζ δζαζηάζεζξ βζα κα 
ημπμεεηείηαζ ζε ιεηαθθζηυ ζηνίςια 19΄΄ ή ιεηαθενυιεκδ εήηδ (flight case). Θα θεζημονβεί ιε ηάζδ 230 
V/50Hz. Θα είκαζ βκςζημφ ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο πμο εα δζαεέηεζ ISO 2008 εκχ δ ζοζηεοή εα δζαεέηεζ 
CE. 
Αζύρκαηο ζεη κηθροθώλοσ τεηρός ζηα UHF 
Σμ ζφζηδια εα είκαζ πθήνεξ ηαζ εα απμηεθείηαζ απυ 1 δέηηδ ιε εκζςιαηςιέκεξ ηζξ 2 ηεναίεξ θήρδξ, ηαζ έκα 
πμιπυ πμο εα είκαζ ημ ιζηνυθςκμ πεζνυξ. Σμ ζφζηδια εα θεζημονβεί ζηα UHF απυ ημοξ 660-865ΜΖz (έλς 
απυ ηδκ πενζμπή ηςκ UHF ηδθεμπηζηχκ ζηαειχκ (TV channels)) ηαζ εα δζαεέηεζ ηδκ δοκαηυηδηα βζα επζθμβή 
3 ζοπκμηήηςκ θεζημονβίαξ. Ο πμιπυξ εα θεζημονβεί ιε 1 ιπαηανία ηφπμο ΑΑ ηαζ εα έπεζ δοκαηυηδαηα 
ημοθάπζζημκ 25 ςνχκ θεζημονβίαξ ιε ιπαηανία ηςκ 2200mAh. οκμθζηά ημ ζφζηδια εα έπεζ: 

 Καιπφθδ απυηνζζδξ 35-20000Hz o δέηηδξ & 65-20000Ζz μ πμιπυξ πεζνυξ 

 Ανιμκζηή παναιυνθςζδ ( πμιπυξ & δέηηδξ) 0,8% 

 Λυβμ ζήιαημξ πνμξ ευνοαμ ( πμιπυξ & δέηηδξ) -110dB(Α) 



 Ο πμιπυξ εα έπεζ ζζπφ εηπμιπήξ 10mW (ERP) 

 Ο δέηηδξ εα δζαεέηεζ έλμδμ Balanced ιε αφζια 3pin XLR male & unbalanced ιε αφζια ηφπμο JACK 
TS ¼’’ 

εη ετείωλ  
Σα δπεία εα είκαζ 2 δνυιςκ 2 ιεβαθχκςκ ιε woofer 5’’ ηαζ tweeter 1’’ ιε θυνηζζδ ηφπμο ηυνκαξ. Θα έπμοκ 
ηαιπφθδ απυηνζζδξ 80-20000Ζz. Θα έπμοκ εοαζζεδζία 90dB/w/m. Θα δζαεέημοκ ζημ εζςηενζηυ ημοξ 
εκζςιαηςιέκμ ενβμζηαζζαηυ ιεηαζπδιαηζζηή 70-100V ιε επζθμβέα ηδξ ζζπφμξ θεζημονβίαξ ζηα 30-15-10 
W. Θα είκαζ αοημζηήνζηηα ηαζ εα ειπενζέπμοκ ηδκ ενβμζηαζζαηή επίημζπδ αάζδ ζηήνζλδξ ημοξ. Οζ δζαζηάζεζξ 
ημο εα είκαζ ημ ιέβζζημ 165mm (Βάεμξ) x 265mm (Ύρμξ) x165mm (Πθάημξ).Σμ αάνμξ ηαεεκυξ δπείμο εα 
είκαζ ιζηνυηενμ απυ 3,7 kg ιαγί ιε ηδκ επίημζπδ αάζδ.  
Πιαζηηθή ζήθε 
Θα είκαζ απυ πμθομονεεάκδ, ηφπμο flight-case πθάημοξ 19’’, ιε φρμξ 6 units, βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ 
θφθαλδ  ηςκ ιδπακδιάηςκ (εηηυξ ηςκ δπείςκ) ηαζ ηδκ εφημθδ ιεηαθμνά ημοξ. 
  
 
DVD PLAYER (MHXANHMA ΑΝΑΓΝΧΖ ΔΗΚΟΝΑ-ΖΥΟΤ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΓΗΚΟΤ) - (Κωδηθός: 
18) 
Σμ ιδπάκδια πνέπεζ κα είκαζ ηαζκμφνβζμ ηαζ αιεηαπείνζζημ, ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ κα έπεζ πζζημπμίδζδ 
C.E. Να είκαζ κέμ είδμξ (ιμκηέθμ) ηαζ ηαηαζηεοαζιέκμ ημοξ ηεθεοηαίμοξ 18 ιήκεξ απυ ηδκ δδιμζίεοζδ. 
Οζ ηεπκζηέξ απαζηήζεζξ πμο πνέπεζ κα πθδνμί ημ ιδπάκδια είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 οιααηυηδηα ιέζςκ: CD-R, CD-RW, Audio CD, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD+/- RW, DivX, 
JPEG, MP3, VCD. 

 Σάζδ θεζημονβίαξ: 220-240V/50Hz ± 10%. 

 Να δζαεέηεζ ρδθζαηή ζφκδεζδ HDMI. 

 Να δζαεέηεζ ημοθάπζζημκ έκα ηαθχδζμ ζφκδεζδξ ιε ηδκ ηδθευναζδ ηφπμο SCART. 

 Δφπνδζημ menu θεζημονβίαξ-πθμήβδζδξ 

 Δφπνδζημ menu βζα νοειίζεζξ εβηαηάζηαζδξ, αοηυιαηδ ακαγήηδζδ ηαζ πεζνμηίκδηδ. 

 Σδθεπεζνζζηήνζμ ιε πθήνεζξ νοειίζεζξ θεζημονβίαξ ηαζ ιπαηανίεξ. 

 Δθθδκζηυ ιεκμφ (νοειίζεςκ ηαζ θεζημονβίαξ) 

 Να έπεζ δοκαηυηδηα ακαπαναβςβήξ, ιε εθθδκζημφξ οπυηζηθμοξ, ζε DivX 

 Να έπεζ δοκαηυηδηα εββναθήξ 
Κάεε ιδπάκδια εα ζοκμδεφεηαζ απυ εβπεζνίδζμ πνήζδξ ζηα Δθθδκζηά. Σμ εβπεζνίδζμ εα πενζέπεζ πθήνδξ 
μδδβίεξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ζοκδέζεςκ. Θα πενζέπεζ υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ημο ιδπακήιαημξ, ημοξ ακαθοηζημφξ 
πεζνζζιμφξ νοειίζεςκ, πνήζδξ, πθμήβδζδξ, ηαεχξ ηαζ μδδβίεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ εθαθνχκ αθααχκ. 
 

ΤΚΔΤΖ ΣHΛΔΜΟΗΟΣΤΠΗΑ (FAX) - (Κωδηθός: 19) 
Οζ ηεπκζηέξ απαζηήζεζξ πμο πνέπεζ κα πθδνμί ημ ιδπάκδια είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 Ζ ιέεμδμξ εηηφπςζδξ κα είκαζ ιυκμ Laser (αζπνυιαονμ). 

 Σμ ιδπάκδια πνέπεζ κα είκαζ ηαζκμφνβζμ ηαζ αιεηαπείνζζημ, ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ, ηαηαζηεοαζιέκμ 
ζφιθςκα ιε ηα δζεεκή standards ηαζ κα έπεζ πζζημπμίδζδ CE βζα ηδκ ζοιιυνθςζδ ιε ηα πνυηοπα 
πενζαάθθμκημξ υζμκ αθμνά ηδκ απμδμηζηή πνήζδ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ημ ευνοαμ, ηδκ αζθαθή 
απμεήηεοζδ ηαηαθμίπςκ, ημκ ζμκζζιυ, ηδκ εηπμιπή επζηζκδφκςκ αηηζκμαμθζχκ, ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ 
ημο. Με δήθςζδ ημο ενβμζηαζίμο ηαηαζηεοήξ κα αεααζχκεηαζ υηζ είκαζ ημ ηεθεοηαίμ ιμκηέθμ ηδξ 
ζεζνάξ ημο ζε ηοηθμθμνία ζηδκ Δθθδκζηή αβμνά, απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ δδιμζίεοζδξ, ηαεχξ ηαζ κα 
ιδκ είκαζ ακαηαηαζηεοαζιέκμ ιε ελανηήιαηα, πνμενπυιεκα απυ δεφηενδ επελενβαζία.  

 Οζ ζοζηεοέξ κα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα θεζημονβίαξ ζηα οθζζηάιεκα ηδθεπζημζκςκζαηά δίηηοα ζηαεενήξ 
ηδθεθςκίαξ ηδξ πχναξ εθμδζαζιέκεξ ιε ηα ηαηάθθδθα πνςηυημθθα επζημζκςκίαξ (εβηνίζεζξ ΟΣΔ). 

 Οζ ζοζηεοέξ κα ζοκδέμκηαζ ιε δζζφνιαηδ ηδθεθςκζηή βναιιή ζφιθςκα ιε ηα οθζζηάιεκα πνυηοπα 
ηδξ πχναξ. 

 Ζ ζοζηεοή κα ζηέθκεζ ηαζ κα θαιαάκεζ θφθθα ιεβέεμοξ Α4 (αζπνυιαονα ηαζ έβπνςια) ηαεχξ ηαζ κα 
εηηοπχκεζ αζπνυιαονα θφθθα Α4.  

 Ζ ζοζηεοή κα εηηοπχκεζ ζεθίδεξ ιδκοιάηςκ Α4 ιε ηαπφηδηα ημοθάπζζημκ δέηα (10) ζεθ. ακά θεπηυ. 

 Να δζαεέηεζ ηαπφηδηα επζημζκςκίαξ ηνζάκηα ηνείξ πζθζάδεξ ελαηυζζα ιε δφμ πζθζάδεξ ηεηναηυζζα (33600 
– 2400) bps ιε αοηυιαηδ ιεηάπηςζδ. 

 Ακάθοζδ ημοθάπζζημκ 64 δζαααειίζεζξ ημο βηνζ. 

 Μκήιδ απμεήηεοζδξ ιδκοιάηςκ ημοθάπζζημκ δφμ (2) MB, χζηε κα πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα 
απμζημθήξ εββνάθςκ ιέζς ικήιδξ ζε μιάδεξ παναθδπηχκ, ή θήρδξ ζε πενίπηςζδ πμο έπεζ 
ηεθεζχζεζ ημ πανηί ηνμθμδμζίαξ ή ζε πενίπηςζδ πμο δ ζοζηεοή είκαζ απαζπμθδιέκδ ιε άθθδ 
ενβαζία. ηδκ ακςηένς πςνδηζηυηδηα δεκ πενζθαιαάκεηαζ δ ικήιδ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ 



ααζζηχκ θεζημονβζχκ ηδξ ζοζηεοήξ (Setup, Error Correction Mode, ID, ανζειμί ηδθεθχκςκ, 
μιαδμπμζήζεζξ ηθπ.) ηαζ δ μπμία πνέπεζ κα παναιέκεζ ακαθθμίςηδ υηακ δ ζοζηεοή FAX ηίεεηαζ εηηυξ 
θεζημονβίαξ ή δζαηυπηεηαζ δ ηάζδ ηνμθμδμζίαξ ηδξ. 

 Να δζαεέηεζ ημοθάπζζημκ μβδυκηα (80) ικήιεξ ηδθεθςκζηχκ ηθήζεςκ ηαζ ιπαηανία δζαηήνδζήξ ημοξ. 

 Να δζαεέηεζ αοηυιαημ ηνμθμδυηδ ημοθάπζζημκ είημζζ (20) θφθθςκ, ιεβέεμοξ Α4. 

 Να δζαεέηεζ ηαζέηα πςνδηζηυηδηαξ ημοθάπζζημκ εηαηυκ πεκήκηα (150) θφθθςκ Α4, βζα πανηί αάνμοξ 
μβδυκηα (80) gr/m2 πενίπμο. 

 Σμ πθδηηνμθυβζμ ηδξ ζοζηεοήξ κα απμηεθείηαζ απυ ακελάνηδηα πθήηηνα αθήξ ηαζ υπζ απυ πθήηηνα 
ιειανάκδξ. Να είκαζ δε ηαηαζηεοαζιέκδ δ ζοζηεοή απυ ακεεηηζηυ οθζηυ (απθή πίεζδ ιε ακηίπεζνα κα 
ιδκ επδνεάγεζ ημ ζπήια ηδξ ζοζηεοήξ). Σμ πνχια ηδξ ζοζηεοήξ κα ανιυγεζ αζζεδηζηά ζε πενζαάθθμκ 
βναθείμο. 

 Να οπάνπεζ ζηδκ ζοζηεοή, μευκδ απεζηυκζζδξ ημοθάπζζημκ είημζζ (20) ζηαεενχκ ή ηοθζυιεκςκ 
αθθανζειδηζηχκ παναηηήνςκ, υπμο εα θαίκεηαζ δ διενμιδκία, δ χνα, δ ηαοηυηδηα (ID), μ ανζειυξ 
ηαθμφιεκμο, μ ανζειυξ ηαθμφκημξ, μζ μδδβίεξ πεζνζζιμφ, δ ηαηάζηαζδ ηδξ ζοζηεοήξ, ηα ιδκφιαηα 
ηςκ αθααχκ, ηα ιδκφιαηα ακηζηαηάζηαζδξ ακαθςζίιςκ, δ φπανλδ πνμξ εηηφπςζδ ιδκοιάηςκ η.θ.π, 
πςνίξ κα πνεζάγμκηαζ βναπηέξ μδδβίεξ – επελδβήζεζξ. 

 Να έπεζ ζφζηδια πνμζηαζίαξ ημο απμζηεθθμιέκμο εββνάθμο απυ πανάζζηα ηδθεθςκζηχκ βναιιχκ 
(error correction mode). 

 Να δζαεέηεζ αοηυιαηδ επακάηθδζδ, ζε πενίπηςζδ πμο μ ηαθμφιεκμξ απμδέηηδξ είκαζ ηαηεζθδιιέκμξ. 

 Να δζαεέηεζ ζφζηδια αηφνςζδξ (Reject). 

 Να δζαεέηεζ ζφζηδια αοηυιαηδξ απμζημθήξ ιδκοιάηςκ ζε πμθθαπθέξ δζεοεφκζεζξ, ημοθάπζζημκ 
είημζζ (20) δζαδμπζηχκ, ημ μπμίμ κα δίκεζ ηαζ ακαθοηζηή απυδεζλδ απμζημθήξ. 

 Να πανέπεζ επζαεααίςζδ απμζημθήξ ηαηάθθδθδ βζα ανπεζμεέηδζδ πμο κα ακαθένεζ ημκ ανζειυ FAX, 
ιε ημκ μπμίμ επζημζκχκδζε, διενμιδκία, χνα, δζάνηεζα η ανζειυ ζεθίδςκ απμζημθήξ, ηαεχξ ηαζ κα 
ειθακίγεζ, ιενζηή ημοθάπζζημκ, απεζηυκζζδ ηδξ πνχηδξ ζεθίδαξ απμζημθήξ. 

 Να δζαεέηεζ θεζημονβία εηηφπςζδξ ζοβηεκηνςηζηήξ ηαηάζηαζδξ ιδκοιάηςκ. 

 Να πανέπμοκ μζ ζοζηεοέξ ηδκ δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηαζ δεφηενδξ ηδθεθςκζηήξ ζοζηεοήξ (Line Out). 

 Να δζαεέηεζ αοηυιαημ δζαπςνζζηή FAX / Σδθεθχκμο. 

 ε πενίπηςζδ πμο δ ζοζηεοή ηεεεί εηηυξ θεζημονβίαξ θυβς δζαημπήξ ηνμθμδμζίαξ ή ηθεζζίιαημξ 
δζαηυπηδ (εέζδ Power off), δ ηδθεθςκζηή ζοζηεοή πμο έπεζ ζοκδεεεί ζηδκ βναιιή ελυδμο (LINE 
OUT), ή ημ ιζηνμηδθέθςκμ πμο εκδεπμιέκςξ οπάνπεζ ζηδκ ίδζα ηδκ ζοζηεοή, κα θεζημονβμφκ 
ηακμκζηά. 

 Ζ ζοζηεοή κα ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ αοηυκμια, πςνίξ ηδκ ακάβηδ ζφκδεζδξ ιε Ζ/Τ. 

 Να ιπμνμφκ κα θεζημονβμφκ μζ ζοζηεοέξ ζε ζοκεήηεξ ιδ ηθζιαηζγυιεκμο πχνμο, ζε υθδ ηδκ Δθθδκζηή 
επζηνάηεζα. 

 Να θεζημονβμφκ ιε νεφια ηάζδξ 220/230 V ηαζ ζοπκυηδηαξ 50/60 Hz, κα είκαζ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ 
ηαζ ηεπκζηά αλζυπζζηεξ. Γεκ είκαζ απμδεηηέξ ζοζηεοέξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ελςηενζηά ηδξ ζοζηεοήξ 
ιεηαζπδιαηζζηή πμο ιεηαηνέπεζ ηδκ ηάζδ απυ 220 V. Σμ ηαθχδζμ ηνμθμδμζίαξ κα δζαεέηεζ ηνείξ (3) 
αβςβμφξ (θάζδ, μοδέηενμ ηαζ βείςζδ), ιήημοξ ημοθάπζζημκ 2ι. πμο εα ηαηαθήβεζ ζε νεοιαημθήπηδ 
(θζξ) ηφπμο ζμφημ, απυ άεναοζημ οθζηυ. 

 Ζ ζοζηεοή κα είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε ηαηάθθδθμ νεοιαημθήπηδ βζα ηδκ ζφκδεζή ηδξ ζημ ηδθεθςκζηυ 
δίηηομ εκυξ πμθείμο. Σμ ηαθχδζμ ζφκδεζδξ ζημ ηδθεθςκζηυ δίηηομ κα έπεζ ιήημξ δφμ (2) ιέηνα 
ημοθάπζζημκ ηαζ κα ηαηαθήβεζ ζε νεοιαημθήπηδ 4πμθζηυ ή 6πμθζηυ ή 8πμθζηυ, ημο μπμίμο μζ δομ 
επαθέξ εα ζοκδέμοκ ημ ηδθεθςκζηυ δίηηομ. 

 Κάεε ιδπάκδια εα ζοκμδεφεηαζ ηαηά ηδκ πανάδμζή ημο απυ πθήνςξ ακαθοηζηά ηαζ μνεά 
ιεηαθναζιέκα εβπεζνίδζα εβηαηάζηαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα, ηαεχξ ηαζ έκα set 
ακαθςζίιςκ ηαζ έκα παηέημ πανηί Α4 πεκηαημζίςκ (500) θφθθςκ. Ζ δαπάκδ ημο πνχημο αοημφ set 
ακαθςζίιςκ ηαζ ημο πανηζμφ εα αανφκεζ ημκ ακάδμπμ. Σα ακαθχζζια πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ πςνίξ 
ηδκ πνήζδ ενβαθείςκ. 

 Να δζαηίεεηαζ ιε ηάεε ζοζηεοή μδδβυξ βνήβμνδξ εηηίκδζδξ ηαζ ααζζηχκ θεζημονβζχκ ζηδκ Δθθδκζηή 
βθχζζα, μ μπμίμξ εα δζεοημθφκεζ ημκ πνήζηδ ζηδκ ζφκδεζδ ηαζ πνήζδ ηδξ ζοζηεοήξ. 

 
ΡΑΓΗΟ CD (κε θαζεηόθωλο) - (Κωδηθός: 20) 
Οζ ηεπκζηέξ απαζηήζεζξ πμο πνέπεζ κα πθδνμί ημ ιδπάκδια είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 Σμ ναδζμηαζεηυθςκμ πνέπεζ κα είκαζ ζηζαανήξ ηαηαζηεοήξ, ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ 
ηαθαίζεδηδξ ειθάκζζδξ, κα είκαζ STEREO, κα δζαεέηεζ CD PLAYER (ζοιααηυ ιε υθα ηα CD) ηαζ κα 
είκαζ θμνδηυ ( δδθ. κα δζαεέηεζ πεζνμθααή ιεηαθμνάξ). Να ζοκμδεφεηαζ απυ ζήια C.E ηαζ κα είκαζ 
ηαηαζηεοαζιέκμ ημοξ ηεθεοηαίμοξ 18 ιήκεξ απυ ηδκ δδιμζίεοζδ. 

 CD-Player, ζοιααηυ ιε ακαπαναβςβή CD, CD-R/RW/MP3. 



 Ηζπφξ ελυδμο ημοθάπζζημκ 2X2 Watt RMS. 

 Τπμδμπή ελςηενζημφ ιζηνμθχκμο ή φπανλδ εκζςιαηςιέκμο . 

 Δκζςιαηςιέκα ιεβάθςκα ακαθυβμο ζζπφμξ. 

 Έλμδμ βζα ζφκδεζδ ιε αημοζηζηά. 

 Όθα ηα απαναίηδηα πθήηηνα ηαζ ημιαία βζα ηδ θεζημονβία ημο. Να θεζημονβεί ιε ηάζδ 220V - 240V / 
50Hz ±10% ηαζ ιε ιπαηανίεξ. Καθχδζμ νεοιαημθδρίαξ. Ρφειζζδ έκηαζδξ θςκήξ. Υεζνμθααή 
ιεηαθμνάξ. Πενζμπέξ θήρδξ ναδζμθχκμο: MW ηαζ FM. 

 Να έπεζ ηεναία θήρδξ ζηαειχκ ηαζ ρδθζαηή έκδεζλδ επζθμβήξ ζηαειχκ, ιε ημοθάπζζημκ 10 ικήιεξ 
ζηαειχκ ζηδ πενζμπή ηςκ FM. 

 Να είκαζ δοκαηή δ εββναθή απυ CD ηαζ νάδζμ ζημ ηαζεηυθςκμ. 

 Σδθεπεζνζζηήνζμ βζα ηζξ ηφνζεξ θεζημονβίεξ (ημο ναδζμθχκμο ηαζ ημο CD). 

 Να δζαεέηεζ είζμδμ aux (line-in) 
Κάεε ιδπάκδια εα ζοκμδεφεηαζ απυ εβπεζνίδζμ πνήζδξ ζηα Δθθδκζηά. Θα πενζέπεζ υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ημο 
ιδπακήιαημξ, ημοξ ακαθοηζημφξ πεζνζζιμφξ νοειίζεςκ, πνήζδξ, πθμήβδζδξ, ηαεχξ ηαζ αμήεεζεξ βζα 
εθαθνέξ αθάαεξ. 
 
ΓΔΚΣΔ ΣΖΛΔΟΡΑΔΧ ΔΓΥΡΧΜΟΗ (Κωδηθός: 21) 
Οζ ηεπκζηέξ απαζηήζεζξ πμο πνέπεζ κα πθδνμφκ μζ ζοζηεοέξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 Οζ πνμξ πνμιήεεζα ζοζηεοέξ πνέπεζ κα είκαζ ηαζκμφνβζεξ, ζηζαανήξ ηαηαζηεοήξ, ζφβπνμκδξ 
ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηεπκζηά αλζυπζζηεξ. Δπί πθέμκ, εα πνέπεζ κα είκαζ κέμ είδμξ (ιμκηέθμ) ηαζ κα έπμοκ 
ηαηαζηεοαζεεί ημοξ ηεθεοηαίμοξ 12 ιήκεξ απυ ηδκ δδιμζίεοζδ. 

 Οζ ζοζηεοέξ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ ηαζ κα θεζημονβμφκ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ ηδξ Δ.Δ 
κα είκαζ δε εθμδζαζιέκεξ ιε ημ ζήια CE ηαζ κα επζζοκαθεμφκ ηα ζπεηζηά πζζημπμζδηζηά 
ζοιιυνθςζδξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ. 

 Σάζδ θεζημονβίαξ 220 Βμθη 50 Hz ±10%. 

 Αηνμδέηηεξ είζμδμζ- έλμδμζ HDMI x2, VGA, AV-In, S-VIDEO-In, Scart, Component (Y, Pb, Pr), . 

 Δφπνδζημ menu θεζημονβίαξ ηαζ TELETEXT, αοηυιαηδ ακαγήηδζδ ηαζ πεζνμηίκδηδ. 

 Οευκδ ημοθάπζζημκ 32" (TFT - LCD 16:9) ηαζ ηαηά ιέβζζημ 40". Ακάθοζδ εζηυκαξ ημοθάπζζημκ 
1366X768 Φςηεζκυηδηα ημοθάπζζημκ 500cd/m2 Λυβμξ ακηίεεζδξ ημοθάπζζημκ 10.000:1 Γςκία 
εέαζδξ >=170°/ 170° Υνυκμξ απυηνζζδξ <=8ms 

 οιααηή ιε ζήιαηα ορδθήξ εοηνίκεζαξ 1080i, 720p ιέζς εφναξ HDMI 

 Σδθεπεζνζζηήνζμ ιε δοκαηυηδηα επζθμβήξ 50 ημοθάπζζημκ πνμβναιιάηςκ ηαζ νφειζζδ υθςκ ηςκ 
θεζημονβζχκ, ιε ιπαηανίεξ. 

 Δκζςιαηςιέκμξ ρδθζαηυξ απμηςδζημπμζδηήξ. 

 Δθθδκζηυ ιεκμφ (νοειίζεςκ - θεζημονβίαξ) 

 Κάεε ιδπάκδια εα ζοκμδεφεηαζ απυ εβπεζνίδζμ πνήζδξ ζηα Δθθδκζηά. Σμ εβπεζνίδζμ εα πενζέπεζ 
πθήνδξ μδδβίεξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ζοκδέζεςκ. Θα πενζέπεζ υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ημο ιδπακήιαημξ, 
ημοξ ακαθοηζημφξ πεζνζζιμφξ νοειίζεςκ, πνήζδξ, πθμήβδζδξ, ηαεχξ ηαζ αμήεεζεξ βζα εθαθνέξ 
αθάαεξ. Θα παναδίδεηαζ βναπηή εββφδζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ ιε ημκ πνμζθενυιεκμ πνυκμ ζζπφμξ 
ηδξ. Δπί πθέμκ κα δζαηίεεηαζ, ιε ηάεε ζοζηεοή, μδδβυξ βνήβμνδξ εηηίκδζδξ ηαζ ααζζηχκ 
θεζημονβζχκ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα, μ μπμίμξ εα δζεοημθφκεζ ημκ πνήζηδ ζηδκ ζφκδεζδ ηαζ πνήζδ 
ηδξ ζοζηεοήξ. 

 

ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ (Κωδηθός: 22) 
Οζ ηεπκζηέξ απαζηήζεζξ πμο πνέπεζ κα πθδνμί ημ ιδπάκδια είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 Σμ ιδπάκδια πνέπεζ κα είκαζ ηαζκμφνβζμ ηαζ αιεηαπείνζζημ, ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ, ηαηαζηεοαζιέκμ 
ζφιθςκα ιε ηα δζεεκή standards ηαζ κα έπεζ πζζημπμίδζδ CE βζα ηδκ ζοιιυνθςζδ ιε ηα πνυηοπα 
πενζαάθθμκημξ υζμκ αθμνά ηδκ απμδμηζηή πνήζδ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ημ ευνοαμ, ηδκ αζθαθή 
απμεήηεοζδ ηαηαθμίπςκ, ημκ ζμκζζιυ, ηδκ εηπμιπή επζηζκδφκςκ αηηζκμαμθζχκ ηαζ ηα οθζηά 
ηαηαζηεοήξ ημο ηοιπάκμο. Με δήθςζδ ημο ενβμζηαζίμο ηαηαζηεοήξ κα αεααζχκεηαζ υηζ είκαζ ημ 
ηεθεοηαίμ ιμκηέθμ ηδξ ζεζνάξ ημο ζε ηοηθμθμνία ζηδκ Δθθδκζηή αβμνά, απυ ηδκ διενμιδκία ηδξ 
δδιμζίεοζδξ, ηαεχξ ηαζ κα ιδκ είκαζ ακαηαηαζηεοαζιέκμ ιε ελανηήιαηα, πνμενπυιεκα απυ δεφηενδ 
επελενβαζία.  

 Ζ ιέβζζηδ ιδκζαία παναβςβζηή ζηακυηδηα (maximum monthly volume) ημο ιδπακήιαημξ κα είκαζ 
ιεβαθφηενδ ηςκ είημζζ πέκηε πζθζάδςκ (25.000) θςημακηζβνάθςκ ηαζ δ πνμηεζκυιεκδ ιέζδ ιδκζαία 
παναβςβζηή ζηακυηδηα (average recommended monthly volume) κα είκαζ ημοθάπζζημκ μπηχ πζθζάδςκ 
(8.000) θςημακηζβνάθςκ. Οζ ζηακυηδηεξ αοηέξ κα αεααζχκμκηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηζηυ μίημ. 

 Σαπφηδηα θςημακηζβναθήξ (copy speed): Σμ ιδπάκδια κα έπεζ ηαπφηδηα παναβςβήξ ημοθάπζζημκ 
είημζζ πέκηε (25) θςημακηζβνάθςκ Α4 ακά θεπηυ.  



 Ζ θςημακηζβναθή κα επζηοβπάκεηαζ ιε ακάθοζδ (copy resolution) ημοθάπζζημκ ελαηυζζα επί ελαηυζζα 
(600x600) dpi (ζηδ γδημφιεκδ ηαπφηδηα παναβςβήξ)  ηαζ ημοθάπζζημκ δζαηυζζμοξ πεκήκηα έλζ (256) 
δζαααειίζεζξ ημο βηνζ.  

 Μέβεεμξ πανηζμφ θςημακηζβναθήξ (copy sizes): Να πανάβεζ ακηίβναθα δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ Α5, 
A4 ηαζ Α3.  

 Να δζαεέηεζ by pass πανηζμφ ημοθάπζζημκ πεκήκηα (50) θφθθςκ ημ μπμίμ κα ιπμνεί κα 
πνδζζιμπμζδεεί ηαζ βζα ηνμθμδμζία εζδζηχκ θφθθςκ (δζαθάκεζεξ, πμκηνυ πανηί ηθπ). 

 Να ηνμθμδμηείηαζ ιε πανηί απυ δφμ (2) ηαζέηεξ ημοθάπζζημκ (εηηυξ ημο by pass), πμο δίδμοκ ζημ 
ιδπάκδια ζοκμθζηή πςνδηζηυηδηα πζθίςκ (1.000) θφθθςκ ημοθάπζζημκ. Οζ εκ θυβς ηαζέηεξ κα 
δέπμκηαζ πανηζά δζαζηάζεςκ ηςκ γδημφιεκςκ δζαζηάζεςκ ηαζ κα είκαζ νοειζγυιεκμο ιεβέεμοξ 
οπμδμπήξ πανηζχκ. 

 Να δζαεέηεζ ζφζηδια ακηζβναθήξ δζπθήξ υρδξ (duplex unit). 

 Να έπεζ αοηυιαημ ηνμθμδυηδ ηαζ ακαζηνμθέα πνςημηφπςκ (ADRF) ημοθάπζζημκ πεκήκηα (50) 
θφθθςκ. 

 Να ακηζβνάθεζ ηαζ ζε δζαθάκεζεξ, αοημηυθθδηεξ εηζηέηεξ ηαζ ζε πανηί αάνμοξ ελήκηα ιε εηαηυκ ηνζάκηα 
(60-130) gr/m2 πενίπμο. Γζα θςημακηίβναθα ιέζς ηαζεηχκ ημ αάνμξ ημο πανηζμφ εα είκαζ μβδυκηα 
(80) gr/m2 πενίπμο. 

 Να έπεζ πνυκμ πνμεένιακζδξ ιέπνζ ηαζ ζανάκηα πέκηε (45) δεοηενυθεπηα (warm up time). 

 Να έπεζ πνυκμ πνχημο ακηζβνάθμο ιέπνζ ηαζ μηηχ (8) δεοηενυθεπηα (time to first copy). 

 Να δζαεέηεζ πίκαηα θεζημονβζχκ ηαζ πεζνζζιμφ ιε υθα ηα απαναίηδηα πθήηηνα ηαζ θςηεζκέξ εκδείλεζξ  
ιε απεζηυκζζδ ηςκ ζδιείςκ ειπθμηήξ ημο πανηζμφ, έθθεζρδξ ακαθςζίιςκ οθζηχκ ηθπ., ηαεχξ ηαζ κα 
δζαεέηεζ μευκδ αθήξ (touch screen). 

 Να δζαεέηεζ ιεκμφ θεζημονβζχκ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα. 

 Να έπεζ πθδηηνμθυβζμ ιε δέηα (10) ημοθάπζζημκ ανζειδηζηά πθήηηνα, ζηα μπμία κα πενζθαιαάκμκηαζ 
μπςζδήπμηε ηα ρδθία απυ ημ 0 έςξ ηαζ ημ 9. Να δζαεέηεζ δοκαηυηδηα πνμεπζθμβήξ θςημακηζβνάθςκ 
ιε ηδκ μπμία εα είκαζ δοκαηυ κα παναπεμφκ εχξ ηαζ εκκζαηυζζα εκεκήκηα εκκέα (999) 
θςημακηίβναθα. 

 Να δζαεέηεζ ζφζηδια ημοθάπζζημκ δφμ (2) ζιζηνφκζεςκ ηαζ δφμ (2) ιεβεεφκζεςκ ηαεχξ ηαζ zoom ζε 
εφνμξ ημοθάπζζημκ πεκήκηα ιε δζαηυζζα (50 – 200)%. 

 Να δζαεέηεζ ζφζηδια πεζνμηίκδηδξ ηαζ αοηυιαηδξ θςηεζκυηδηαξ. 

 Να δζαεέηεζ μπηζηυ ιεηνδηή (counter) έλζ (6) ρδθίςκ ημοθάπζζημκ. 

 Nα δζαεέηεζ ηςδζημφξ πνυζααζδξ. 

 Να δζαεέηεζ ζφζηδια ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ (Energy Saver Mode) υηακ δεκ θεζημονβεί.  

 Να δζαεέηεζ ζφζηδια αοηυιαηδξ επζθμβήξ ηαζέηαξ (Αutomatic Paper Selection) ηαζ ζφζηδια 
αοηυιαηδξ επζθμβήξ θυβμο ακαπαναβςβήξ (Automatic Magnification Selection). 

 Να δζαεέηεζ ζφζηδια θςημακηζβναθήξ απυ αζαθία (book copy).  

 Να δζαεέηεζ δθεηηνμκζηή ζεθζδμπμίδζδ (electronic sorting), πςνίξ κα απαζηείηαζ ηαζ δζαπςνζζιυξ 
ιεηαλφ ηςκ ζεη. 

 Να δζαεέηεζ θεζημονβία ζάνςζδξ (scanner) ζε ημιπζμφηεν. 

 Να δζαεέηεζ θεζημονβία εηηοπςηή (ζφκδεζδ ιε ημιπζμφηεν).  

 Να δζαεέηεζ ικήιδ ημοθάπζζημκ ελήκηα ηέζζενα (64) ΜΒ.  

 Να θεζημονβεί ιε νεφια 220/230V ζοπκυηδηαξ 50/60Hz πςνίξ ακάβηδ εζδζηήξ εβηαηάζηαζδξ. 

 Να ιπμνμφκ κα θεζημονβμφκ μζ ζοζηεοέξ ζε ζοκεήηεξ ιδ ηθζιαηζγυιεκμο πχνμο, ζε υθδ ηδκ Δθθδκζηή 
επζηνάηεζα. 

 Σμ ιδπάκδια κα πνμζθένεηαζ ιε  ηαηάθθδθδ αάζδ δ μπμία κα είκαζ ζηζαανήξ ηαηαζηεοήξ, 
ηαθαίζεδηδ, ηνμπήθαηδ ηαζ κα δζαεέηεζ πχνμ απμεήηεοζδξ ημο πανηζμφ (ενιάνζμ).  

 Κάεε ιδπάκδια εα ζοκμδεφεηαζ ηαηά ηδκ πανάδμζή ημο απυ πθήνςξ ακαθοηζηά ηαζ μνεά 
ιεηαθναζιέκα εβπεζνίδζα εβηαηάζηαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα, ηαεχξ ηαζ έκα set 
ακαθςζίιςκ ηαζ έκα παηέημ πανηί Α4 πεκηαημζίςκ (500) θφθθςκ. Ζ δαπάκδ ημο πνχημο αοημφ set 
ακαθςζίιςκ ηαζ ημο πανηζμφ εα αανφκεζ ημκ ακάδμπμ. 
 

 
ΑΚΟΤΣΗΚΑ ΖΥΟΤ (Κωδηθός: 24) 
ηενεμθςκζηυξ ήπμξ, ζφκδεζδ Audio Mini-jack (3,5mm), ιήημξ ηαθςδίμο 3 m. Απυηνζζδ αημοζηζημφ: 100 
Hz - 18 Khz. 
 
ΟΘΟΝΖ ΑΦΖ 17" (Κωδηθός: 25) 
Ζ μευκδ αθήξ εα έπεζ ηα αηυθμοεα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά: 

• Γζαβχκζμξ αθήξ: 17" 



• Σεπκμθμβία μευκδξ: LCD Αθήξ 

• Δββφδζδ ιδδέκ (0) ηαιέκςκ pixel: Ναζ 

• Ακάθοζδ: 1280x1024 

• Φςηεζκυηδηα: 200 cd/m
2 

• Σοπζηή Ακηίεεζδ: 1000:1 

• Γοκαιζηή Ακηίεεζδ: 20000:1 

• Υνυκμξ Απυηνζζδξ: 5 ms 

• Γςκία Θέαζδξ (Ονζγυκηζα): 170 

• Γςκία Θέαζδξ (Κάεεηδ): 160 

• Απεζηυκζζδ: 5:4 

• Δίζμδμζ: 1xD-Sub 15 pin 

• Ρφειζζδ Βάζδξ: Γοκαηυηδηα ηάεεηδξ ηθίζδξ (tilt) 
 
ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΤΚΔΤΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΡΥΔΗΧΝ (NETWORK STORAGE/HOME SERVER) - 
(Κωδηθός:26) 
οζηεοή απμεήηεοζδξ ανπείςκ βζα πνήζδ ζε ημπζηυ δίηηομ ηαζ ηεκηνζηή απμεήηεοζδ/θφθαλδ ανπείςκ. 
Θα έπεζ ηα αηυθμοεα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά: 

• Τπμζηήνζλδ RAID: Ναζ 

• Σφπμξ RAID: 1 

• Υςνδηζηυηδηα: 1 ΣΒ 

• Ανζειυξ ζηθδνχκ δίζηςκ:1 

• φκδεζδ ζηθδνχκ δίζηςκ: SATA 

• Γοκαηυηδηα ημπμεέηδζδξ δεφηενμο δίζημο ιε mirroring (ιε επζπθέμκ ηυζημξ): Ναζ 

• Σφπμξ ζφκδεζδξ: Ethernet 

• οιααηυηδηα ιε θεζημονβζηά: Windows, Linux, Mac OS 

• Γοκαηυηδηα μνζζιμφ μκυιαημξ πνήζηδ (user name) ηαζ ηςδζημφ πνμζηαζίαξ (password): Ναζ 
 

 
 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ (ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ 
ΠΗΝΑΚΑ, ΛΟΓΗΜΗΚΟ, ΠΡΟΒΟΛΔΑ)  
1. ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ (Κωδηθός 27) 

1.1. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

 

1.1.1 Καηαζθεσαζηής  

 

1.1.2 Μοληέιο, Σετλοιογία  

 

1.1.3 Δπί ποηλή αποθιεηζκού, ημ πνμζθενυιεκμ οθζηυ πνέπεζ κα είκαζ δηαδραζηηθός πίλαθας 

θαη ότη προζοκοίωζε ηοσ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ υθδ δ εκενβή επζθάκεζα ημο πίκαηα 

ζοιιεηέπεζ, ιε πνήζδ ηεπκμθμβίαξ (π.π. δθεηηνμιαβκδηζημφ πθέβιαημξ ή πζεγμδθεηηνζημφ 

οθζημφ) ζημκ αηνζαή εκημπζζιυ ηδξ επαθήξ ημο πνήζηδ. Δζδζηά βζα πίκαηεξ οπενφενςκ, 

αοηυ απαζηεί πσθλό σπέρσζρο πιέγκα ποσ περηβάιιεη όιε ηελ επηθάλεηα ηαζ ηδκ 

ζανχκεζ βζα άιεζμ εκημπζζιυ ηδξ επαθήξ ημο πνήζηδ. Σμ πενζαάθθμκ οπένοενμ πθέβια 

πνέπεζ κα είκαζ εκζςιαηςιέκμ ζημκ πίκαηα απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή (εκζαίμ ζφζηδια). Γεκ 

επζηνέπεηαζ δ αοεαίνεηδ εκζςιάηςζδ πθέβιαημξ ζε ιένμξ ηδξ πενζιέηνμο ημο πίκαηα 

(«βςκίεξ»).  

 

1.2. ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

 Υαραθηερηζηηθό Απαίηεζε 

1.2.1 Ακάθοζδ αθήξ (touch resolution)  >=4000x4000 

1.2.2. Λεζημονβία ιε πνήζδ εκενβμφ βναθίδαξ ή ιε ημ δάηηοθμ ή μπμζμδήπμηε 
ακηζηείιεκμ  

Ναζ  

1.2.3. Σαπφηδηα ακίπκεοζδξ ζήιαημξ  >=5m/sec 

1.2.4. Γοκαηυηδηα πενζμνζζιέκδξ πνήζδξ ιανηαδυνςκ θεοημφ πίκαηα (dry-
erase markers)  

Ναζ  

1.2.5. Γοκαηυηδηα ηαοηυπνμκδξ θεζημονβίαξ απυ 2 πνήζηεξ  Δπζεοιδηυ 



1.2.6 Οκμιαζηζηή Γζαβχκζμξ  >=76’’ 

1.2.7. Σνυπμξ ζφκδεζδξ ιε Ζ/Τ  RS232 ή USB  

1.2.8. Screen format 4:3 ή 16:9 ή 16:10 Ναζ  

1.2.9 Δθθδκζηά εβπεζνίδζα εβηαηάζηαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημο δζαδναζηζημφ 
πίκαηα ηαζ ημο ζοκμδεοηζημφ θμβζζιζημφ θεζημονβίαξ ημο, ζε έκηοπδ ή 
δθεηηνμκζηή ιμνθή (π.π. CD, DVD) 

Ναζ  

1.2.10. Σεθεοηαίεξ εηδυζεζξ ηςκ απαναίηδηςκ ανπείςκ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ 
(μδδβμί ζοζηεοχκ ηθπ) ζε δθεηηνμκζηυ ιέζμ (π.π. CD, DVD)  

Ναζ  

1.2.11 Απαναίηδηα ελανηήιαηα ηαζ ηαθχδζα βζα δζαζφκδεζδ, εβηαηάζηαζδ ηαζ 
θεζημονβία ημο δζαδναζηζημφ πίκαηα  

Ναζ  

1.2.12 Δββφδζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ ημοθάπζζημκ 3 εηχκ  Ναζ  

1.2.13 Πζζημπμζδηζηυ CE (κα ηαθφπηεζ ημ ζφκμθμ ημο πνμσυκημξ)  Ναζ 

1.2.14 Πζζημπμζδηζηυ ISO:9001 ημο ηαηαζηεοαζηή  Ναζ  

1.2.15 Πθήηηνα ζοκηυιεοζδξ  Δπζεοιδηυ  

 
1.3. ΛΟΓΗΜΗΚΟ  

1.3.1. ΣΗΣΛΟ/ΔΚΓΟΖ  

 Υαραθηερηζηηθό Απαίηεζε 

1.3.1.2. Δθθδκζηή δζεπαθή πνήζηδ (εθθδκζηά ιεκμφ, ιδκφιαηα, αμήεεζα ηθπ)  Ναζ  

1.3.1.3 Δβπεζνίδζμ πνήζδξ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα  Ναζ 

1.3.1.4 Απμεήηεοζδ πενζεπμιέκμο δζαδναζηζημφ πίκαηα ζε ανπείμ εζηυκαξ 
(jpg/bmp/TIFF/pdf) 

Ναζ  

1.3.1.5 Δζημκζηυ πθδηηνμθυβζμ ιε οπμζηήνζλδ εθθδκζηχκ (εθθδκζημί παναηηήνεξ ζε 
πθήηηνα υηακ βίκεηαζ πθδηηνμθυβδζδ εθθδκζηχκ παναηηήνςκ)  

Ναζ 

1.3.1.6 Γδιζμονβία ηαζ ακαπαναβςβή ανπείςκ Flash  Ναζ  

1.3.1.7 οθθμβή εζηυκςκ, cliparts, ιε δοκαηυηδηα εφημθδξ ακαγήηδζδξ  Ναζ  

1.3.1.8. Καηαβναθή ζε αίκηεμ (avi/mpeg) μπμζαζδήπμηε εκένβεζαξ ζηδκ μευκδ 
(ιέζς ημο πίκαηα)  

Ναζ  

1.3.1.9 Να ιπμνεί κα εβηαηαζηαεεί ζηα θεζημονβζηά ζοζηήιαηα MS Windows 
XP/Vista/7 & linux, Mac 10.x 

Ναζ  

1.3.1.10 Να πνμζθενεεί ιε άδεζα πνήζδξ πμο κα ηαθφπηεζ ημ ζφκμθμ ηςκ 
εηπαζδεοηζηχκ ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημο  

Ναζ  

1.3.1.11 Να πνμζθενεεί ιε εββφδζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ (απμζθαθιάηςζδ, δςνεάκ 
κέεξ εηδυζεζξ) βζα 3 έηδ απυ ηδκ μνζζηζηή παναθααή  

Ναζ  

1.3.1.12 Ονβάκςζδ ηδθεδζάζηερδξ ιε άθθδ ηάλδ  Ναζ  

1.3.1.13 Πθμήβδζδ ζημ Γζαδίηηομ απ’ εοεείαξ απυ ημκ πίκαηα  Ναζ  

1.3.1.14 οκμδεοηζηέξ Δηπαζδεοηζηέξ εθανιμβέξ, αζαθζμεήηεξ  Δπζεοιδηυ  

1.3.1.15 Δπζπθέμκ Λμβζζιζηυ πίκαηα π.π. κα ιπμνεί κα ζχγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο 
πίκαηα ζε δζμνεχζζιδ ιμνθή (editable) ιμνθή ιέζς ημο θμβζζιζημφ ημο 
πίκαηα ηαζ βεκζηχξ δζαθεζημονβζηυηδηα πμο κα ελοπδνεηεί ηδκ Φδθζαηή 
Σάλδ  

Δπζεοιδηυ  

 
2. ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ   

Να πενζβναθμφκ ακαθοηζηά  

2.1. Υνυκμζ πανάδμζδξ πνμσυκημξ  

2.2. Γίηηομ ηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ (ηαηάθμβμξ)  

2.3. Υνυκμξ απυηνζζδξ ηεπκζηήξ ζηήνζλδξ ζε αθάαεξ  

2.4. Help Desk  

2.5. Τπμζηήνζλδ ανπζηήξ εβηαηάζηαζδξ ζημ πμθείμ  

2.6. Δηπαίδεοζδ δζδαζηυκηςκ ζηδκ πνήζδ ημο πίκαηα  

2.7. Γζαεεζζιυηδηα ακηζηαηάζηαζδξ οθζημφ (πίκαηαξ, βναθίδεξ, αζκηεμπνμαμθέαξ, θοπκίεξ, ….)  

2.8.Πμθζηζηή ακακέςζδξ (κέεξ εηδμπέξ) θμβζζιζημφ  

 
 
 
 



ΔΠΗΠΛΑ 
 
ΔΓΡΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ (ΚΧΓΗΚΟ: 31) 
 
1. Γεληθές απαηηήζεης 
 Σα ζπήιαηα, μζ δζαζηάζεζξ ηαζ μ ηνυπμξ ηαηαζηεοήξ ηςκ εδνχκ εα είκαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανμφζα ηεπκζηή 
πνμδζαβναθή ηαζ ημ επζζοκαπηυιεκμ ζπέδζμ, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ηδξ πνμδζαβναθήξ. 
 Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ 746Β/22-4-2009). Οζ εηεέζεζξ δμηζιχκ εα αθμνμφκ ηζξ πνχηεξ φθεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα 
ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ έδναξ. Δζδζηυηενα, μζ εηεέζεζξ δμηζιχκ πμο απαζημφκηαζ κα πνμζημιίζμοκ υθμζ μζ 
ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ: 
 ·  Γζα ηδ ιμνζμζακίδα, ημ ιέβζζημ υνζμ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ κα είκαζ ηάλεςξ Δ1 ζφιθςκα ιε ηα 
Δονςπασηά πνυηοπα (ΔΝ).  
·   Γζα ηδκ επζηάθορδ ιε ιεθαιίκδ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζχκ πνέπεζ  κα   είκαζ ζφιθςκα ιε  

ηα ΔΝ   14322:2004, ΔΝ 14323:2005 ηαζ ΔΝ 438-2:2005, υπςξ αοηά ζζπφμοκ. Γδθαδή: 
§       Ακημπή ζηδκ ηνζαή : ηαηδβμνία 2 
§       Ακημπή ζηδ πάναλδ : >2Nt 
§       Ακημπή ζε ηάρζιμ απυ ηζζβάνμ : rating 3 
§       Ακημπή ζηδ θεμνά απυ ηδκ πνήζδ πδιζηχκ: rating 4  

·         Γζα ημ HPL (high pressure laminate), ηα παναηηδνζζηζηά ημο πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκα ιε ηα ΔΝ 438-
1, ΔΝ 438-2, ΔΝ 438-3 ημο 2005, υπςξ αοηά ζζπφμοκ, δδθαδή: 
§      Ακημπή ζηδκ ηνζαή : IP>150, WR≥350 
§       Ακημπή ζηδ πάναλδ : ≥ rating 3  

· Ζ υθδ ηαηαζηεοή κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηα υνζα ιεηακάζηεοζδξ 
μνζζιέκςκ ζημζπείςκ, ηα μπμία ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα πνυηοπα ΔΝ 
71.3:1995 ηαζ ΔΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΔΚ 746/22-4-2009 άνενμ 1 παν. 3 δ 3). 

·         Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ παναπάκς εηεέζεζξ δμηζιχκ εα πνέπεζ κα έπμοκ εηδμεεί απυ δζαπζζηεοιέκα 
ενβαζηήνζα, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο Π.Γ. 118/2007. 

·          Δπζπθέμκ, απαζηείηαζ πζζημπμζδηζηυ απυ ηδκ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία βζα: 
·         Σδκ πνχηδ φθδ (ιμνζμζακίδα) πμο πνδζζιμπμζήεδηε δ μπμία μθείθεζ κα είκαζ ηφπμο  Ρ2 αάζεζ ημο ΔΝ 

312:2003, υπςξ αοηυ ζζπφεζ. 
·         Σδκ ηυθθα πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ζοβηυθθδζδ ημο ABS ζηα ζυημνα, δ μπμία πνέπεζ κα ιδκ είκαζ 

ημλζηή. 
2.  Σετληθά ταραθηερηζηηθά 
 Κάεε έδνα δζδαζηαθίαξ απμηεθείηαζ απυ: 
 ·        Σδκ πζκαηίδα ενβαζίαξ, ελςηενζηχκ δζαζηάζεςκ 1300x600 mm ηαζ πάπμοξ 25 mm.  
·         Σμ ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ 
·         Σζξ πενζιεηνζηέξ πμδζέξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ζηαεενυ ημιμδίκμ, πμο πενζέπεζ έκα ζονηάνζ ηαζ έκα 

ακμζηηυ νάθζ. 
2.1  Πηλαθίδα εργαζίας 
 Ζ πζκαηίδα ενβαζίαξ εα ηαηαζηεοαζηεί απυ ιμνζμζακίδα ηφπμο Ρ2 αάζεζ ηδξ ΔΝ 312:2003, ηθάζδξ Δ1, 
ηνζχκ ζηνχζεςκ υπςξ ηαζ νδηά πνμζδζμνίγεηαζ ζηδκ ΚΤΑ 746/22-4-2009. Ζ ιμνζμζακίδα εα είκαζ 
επζηαθοιιέκδ ιε ηεπκδηή δζαημζιδηζηή επίζηνςζδ (High Pressure Laminate - HPL). Σμ ζοκμθζηυ πάπμξ 
ημοξ είκαζ 25mm (±0,3mm). Σα παναηηδνζζηζηά ηδξ ςξ άκς επίζηνςζδξ μθείθμοκ κα πνμζδζμνίγμκηαζ αάζεζ 
ηςκ πνμηφπςκ ΔΝ 438-1, ΔΝ 438-2, ΔΝ 438-3, υπςξ αοηά ζζπφμοκ.  
 Ζ επίζηνςζδ αοηή εα ηαθφπηεζ ηαζ ηζξ δφμ επζθάκεζεξ ηδξ ιμνζμζακίδαξ ηαεχξ ηαζ ηα δφμ δζαιήηδ ζυημνα. 
Οζ ναθέξ ηδξ επίζηνςζδξ, πμο δεκ εα οπενααίκμοκ ηζξ δφμ (2), εα είκαζ ηαηά ημ δοκαηυκ αθακείξ ηαζ εα 
ανίζημκηαζ μπςζδήπμηε ζηδκ ηάης επζθάκεζα ηδξ πζκαηίδαξ. Σα ζυημνα ζηζξ ηαηά ιήημξ πθεονέξ εα είκαζ 
ηαιπφθα, υπςξ θαίκεηαζ ζημ ζπεηζηυ ζπέδζμ πμο ζοκμδεφεζ ηδκ πανμφζα ηεπκζηή πενζβναθή ηαζ εα βίκμκηαζ 
ιε εζδζηυ ιδπάκδια. Σα ζυημνα, ζηζξ ιζηνέξ πθεονέξ ηδξ πζκαηίδαξ, εα ηαθφπημκηαζ απυ πθαζηζηυ πνμθίθ 
ABS, ζδίαξ απυπνςζδξ ηαζ πάπμοξ 2mm, ημ μπμίμ επζημθθάηαζ ζηδ ιμνζμζακίδα επζιεθχξ ιε εζδζηή ηυθθα 
PVA ιδ ημλζηή, ιε εζδζηυ ιδπάκδια, μφηςξ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ηέθεζα εθανιμβή ηαζ κα ιδκ επζηνέπεζ ηδκ 
απμηυθθδζή ημο απυ ηδ ιμνζμζακίδα, μζ δε αηιέξ ημο εα είκαζ ζηνμββοθειέκεξ ηαζ θεζαζιέκεξ. 
 Ζ ηεθζηή επζθάκεζα ηδξ πζκαηίδαξ απυ ηεπκδηή δζαημζιδηζηή επίζηνςζδ πνέπεζ κα έπεζ ηα ελήξ 
παναηηδνζζηζηά: 
 ·                Καηδβμνία: HPL 
·                Πάπμξ: 0,7 έςξ 0,9 mm 
·                Ακημπή ζε εενιμηναζία: απυ 180 έςξ 220 μC, 
·          Ζ ηεπκδηή δζαημζιδηζηή επίζηνςζδ (Laminate) επζημθθάηαζ ζηδ ιμνζμζακίδα ιε εζδζηή ηυθθα PVA, 

ιδ ημλζηή. 



Οζ δζαζηάζεζξ ηδξ πζκαηίδαξ ενβαζίαξ υπςξ ηαζ μζ θεπημιένεζεξ ηαηαζηεοήξ ηδξ θαίκμκηαζ ζηo ζπεηζηυ 
ζπέδζμ. Ζ ζφκδεζδ ηδξ πζκαηίδαξ ιε ημκ ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ εα βίκεζ ιε εκκέα (9) θνεγάηεξ κμαμπακυαζδεξ 
δζαιέηνμο 5 mm πενίπμο ηαζ ιήημοξ 40 mm πενίπμο, ιμνθήξ ζηαονμφ. Οζ αίδεξ αοηέξ πμο ζοκδέμοκ ηδκ 
πζκαηίδα ιε ημοξ ζζδδνμζςθήκεξ πνέπεζ κα αζδχκμκηαζ απυ ηάης, ηάεεηα ζηδκ επζθάκεζα ηδξ πζκαηίδαξ 
(ιέζς δζαιπενχκ μπχκ ημο ζζδδνμζςθήκα), έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ αζθαθήξ ζφκδεζδ ηαζ ηέθεζα 
επαθή ηδξ πζκαηίδαξ ιε ημκ ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ. 
 2.2         Μεηαιιηθός ζθειεηός 
 Οζ ζςθήκεξ ηςκ πμδζχκ ηαζ ημο πενζιεηνζημφ ζηεθεημφ εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ ζςθήκεξ ακμπηδιέκμοξ 
(ιαθαημφξ), ζηνμββοθήξ δζαημιήξ, αθακμφξ ναθήξ. Οζ δζαζηάζεζξ ηςκ παναπάκς ζζδδνμζςθήκςκ εα είκαζ: 
Φ38,  Φ26 ηαζ Φ21 mm ηαζ πάπμοξ 1,3 mm (±5%). Όθμζ μζ ζζδδνμζςθήκεξ εα έπμοκ αθακή ηαζ ζοκεπή 
δθεηηνμζοβηυθθδζδ ζηδ ναθή. 
 Ζ ζφκδεζδ ηςκ ζζδδνμζςθήκςκ ιεηαλφ ημοξ εα είκαζ ζε υθδ ηδκ επζθάκεζα επαθήξ ημοξ, ιε έκηεπκδ, 
αθακή ηαζ μιμζυιμνθδ δθεηηνμζοβηυθθδζδ. Ζ ημπή ηςκ ζζδδνμζςθήκςκ βζα ηζξ ιεηαλφ ημοξ εκχζεζξ εα 
είκαζ ημο ηφπμο "κοπάηζ". Γεκζηά υθεξ μζ δθεηηνμζοβημθθήζεζξ εα ζθονδθαημφκηαζ, εα αθαζνμφκηαζ ηα 
μλείδζα ηαζ εα θεζαίκμκηαζ ιε ηνμπυ έκηεπκα. Ακ μζ δθεηηνμζοβημθθήζεζξ βίκμοκ ιε δθεηηνμζοβηυθθδζδ 
ζφνιαημξ, ηα οπμθείιιαηα ηςκ ζονιαηζδίςκ εα αθαζνμφκηαζ απυ ημκ ζηεθεηυ πνζκ ηδ ααθή. Ζ 
δθεηηνμζοβημθθδηζηή ναθή εα είκαζ ζοκεπήξ, μιμζυιμνθδ ηαζ ζζυπαπδ. 
 Σα ηέζζενα πυδζα ημο ιεηαθθζημφ ζηεθεημφ ηδξ έδναξ εα έπμοκ ζηα άκς άηνα ημοξ ιεηαθθζηέξ «ηάπεξ» 
ηςκζημφ ζπήιαημξ ιε ζηνμββοθειέκδ αηιή, ζοκδεδειέκεξ ιε έκηεπκδ ηαζ αθακή δθεηηνμζοβηυθθδζδ, υπςξ 
πενζβνάθεηαζ παναπάκς. 
 Σα ηέζζενα πυδζα  ημο ιεηαθθζημφ ζηεθεημφ ηδξ έδναξ εα έπμοκ ζηα ηάης άηνα ημοξ, πνμξ απμθοβή ηςκ 
ηναδαζιχκ ηαζ ημο εμνφαμο, πθαζηζηά πέθιαηα απυ ιαθαηυ πμθοαζεοθέκζμ, ανίζηδξ πμζυηδηαξ, πνχιαημξ 
ιαφνμο. Σα πθαζηζηά πέθιαηα εα είκαζ ακεεηηζηά βζα ιεηαηζκήζεζξ, ιεηαθμνέξ ηαζ ηαηαπμκήζεζξ, εα 
εθανιυγμοκ πθήνςξ ζημοξ ζζδδνμζςθήκεξ ηςκ πμδζχκ, δ δε αθαίνεζή ημοξ εα δμηζιάγεηαζ ηαζ εα πνέπεζ 
κα είκαζ δφζημθδ. 
 2.3         Περηκεηρηθές ποδηές – θοκοδίλο 
 Οζ πενζιεηνζηέξ πμδζέξ ηαζ ημ ζηαεενυ ημιμδίκμ, πμο πενζέπεζ έκα ζονηάνζ 
ηαζ έκα ακμζηηυ νάθζ εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ ιμνζμζακίδα ηφπμο Ρ2 (αθ. παν. 2.1). Ζ ιμνζμζακίδα εα έπεζ 
αιθίπθεονδ επζηάθορδ ιεθαιίκδξ ιμκυπνςιδξ, θείαξ, ιαη. Χξ πνμξ ηα παναηηδνζζηζηά  ηςκ  επζθακεζχκ,   
ηςκ  αιθίπθεονςκ  επζηαθοιιέκςκ  ιε ιεθαιίκδ ιμνζμζακίδςκ, μθείθμοκ κα ηδνμφκηαζ μζ ζπεηζηέξ 
απαζηήζεζξ πμο ηαεμνίγμκηαζ ζηδκ παν. 1.  
 Σμ ζοκμθζηυ πάπμξ ιμνζμζακίδαξ - ιεθαιίκδξ εα είκαζ 16 mm υπςξ θαίκεηαζ ζημ ζπέδζμ. 
 Tα ειθακή ζυημνα ηςκ λφθζκςκ ιενχκ επεκδφμκηαζ ιε πθαζηζηυ πνμθίθ ABS, ζδίαξ απυπνςζδξ ιε ηδκ 
ιεθαιίκδ, πάπμοξ 2mm, ημ μπμίμ επζημθθάηαζ επζιεθχξ (ιε εζδζηή ηυθθα PVA, 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. 
 Κάεε ζφκδεζδ ιεηαλφ υθςκ ηςκ επί ιένμοξ ζημζπείςκ ημο επίπθμο (α, α, β, δ, ε, γ, δ) εα βίκεζ ιε ηνεζξ 
ηααίθζεξ 6x30 ηαζ ηυθθα ανίζηδξ πμζυηδημξ. Δπζπνμζεέηςξ δ ζφκδεζδ ηδξ ειπνυζεζαξ πμδζάξ α (16mm) ιε 
ηζξ   δφμ πθασκέξ β, α (16mm) εα βίκεζ ιε «βηζκζζζέξ» υπςξ αοηέξ   θαίκμκηαζ ζημ ζπέδζμ ηαζ πζνηζίκζα (3 
ηειάπζα ακά ζφκδεζδ) πμο εα ηδ ζοκδέμοκ ηαζ ιε ηα πυδζα ημο ιεηαθθζημφ ζηεθεημφ, ηαεχξ ηαζ ιε 6 (2 ακά 
πθεονά, εζςηενζηά) ιεηαθθζηέξ βςκζέξ  30/30 (ααιιέκεξ ιε ααθή θμφνκμο ζε απυπνςζδ ιεθαιίκδξ) ηαζ 
κμαμπακυαζδεξ 3x10 mm. Με ηνία πζνηζίκζα εα ζοκδεεεί ηαζ δ πθασκή πμδζά ιε ηα ιπνμζηζκά πυδζα ημο 
ιεηαθθζημφ ζηεθεημφ, ηαζ ιε ηέζζενα μ πάημξ ημο ημιμδίκμο ιε ηζξ δφμ μνζγυκηζεξ ηνααένζεξ. 
 ημ άκς ιένμξ ημο ημιμδίκμο πνμαθέπεηαζ ζονηάνζ απμηεθμφιεκμ απυ ιμνζμζακίδα επεκδεδοιέκδ 
αιθίπθεονα ιε ιεθαιίκδ ζοκμθζημφ πάπμοξ 16 mm. Σα ειθακή ζυημνα ηςκ ζημζπείςκ ημο ζονηανζμφ εα 
επεκδοεμφκ ιε ABS πάπμοξ 2mm. Οζ ζοκδέζεζξ ηςκ ζημζπείςκ ημο ζονηανζμφ ιεηαλφ ημοξ εα βίκμοκ ιε 
κμαμπακυαζδεξ   4x40   θνεγάηεξ   (2   ημοθάπζζημκ   ακά   ζφκδεζδ).   ηδκ ιπνμζηζκή πθεονά ημο 
ζονηανζμφ ημπμεεηείηαζ ιέηςπμ πάπμοξ 16mm απυ ημ ίδζμ ςξ άκς οθζηυ (ιμνζμζακίδα - ιεθαιίκδ). Σα 
ζυημνα ημο ιεηχπμο επεκδφμκηαζ πενζιεηνζηά ιε πθαζηζηυ πνμθίθ ABS πάπμοξ 2mm. To ζονηάνζ εα είκαζ 
ηοθζυιεκμ, ζε ιεηαθθζημφξ μδδβμφξ ανίζηδξ πμζυηδηαξ. Ο ποειέκαξ ημο ζονηανζμφ εα βίκεζ απυ 
ιμνζμζακίδα, επεκδεδοιέκδ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ ιε ιεθαιίκδ, ζοκμθζημφ πάπμοξ 6 mm. O ποειέκαξ εα 
ζηενεχκεηαζ ζηζξ δφμ ηαηά ιήημξ πθεονέξ ιε ηζξ κμαμπακυαζδεξ ηςκ ηοθζμιέκςκ ιεηαθθζηχκ μδδβχκ ηαζ 
ζηζξ άθθεξ δφμ πθεονέξ ιε δφμ ημοθάπζζημκ κμαμπακυαζδεξ 4x40 ακά πθεονά. ημ ιέηςπμ ηςκ ζονηανζχκ 
πνμαθέπεηαζ ιεηαθθζηή πεζνμθααή, έβπνςιδ, δζπθήξ ζηήνζλδξ. 
  
3.           Βαθή  κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ  
3.1         Προεργαζία 
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 ΡΖ=7-9, βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ηςκ υλζκςκ ζοζηαηζηχκ ημο 
δζαθφιαημξ απμλείδςζδξ. 
3.2.        Φωζθάηωζε 
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 
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. 
 3.3.        Βαθή 
 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 άνζζηδξ 
πμζυηδηαξ, εα είκαζ βοαθζζηενυξ ηαζ ζε απμπνχζεζξ πνςιάηςκ υπςξ πενζβνάθμκηαζ ζηδκ παν. 4 ηδξ 
πανμφζαξ ηεπκζηήξ πνμδζαβναθήξ. 
 Σμ πνχια πνέπεζ κα: 

 Πανέπεζ πνμζηαζία ηαηά ηδξ μλείδςζδξ ημο ιεηάθθμο 

 Έπεζ ηαθοπηζηυηδηα 

 Δίκαζ μιμζυιμνθμ ζε υθδ ηδκ ααιιέκδ επζθάκεζα πςνίξ εθαηηχιαηα ζηαβυκςκ ή ημηηίςκ 

 Έπεζ εθαζηζηυηδηα ηαζ επζθακεζαηή ζηθδνυηδηα 
3.4.        Φήζηκο Μεηά ηδκ ααθή, ηα ιεηαθθζηά ιένδ ιπαίκμοκ ζε θμφνκμ υπμο παναιέκμοκ βζα ανηεηυ 

πνυκμ ζε εενιμηναζία πμο ηοιαίκεηαζ απυ 180 έςξ 220 
μ
C. Ο πνυκμξ ηαζ δ 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 180 
μ
C. 

 4.           Υρώκαηα 
 Σα πνχιαηα ηςκ λφθζκςκ ηαζ ιεηαθθζηχκ ιενχκ ηδξ έδναξ εα είκαζ άνζζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ιδ ημλζηά. 
Δζδζηυηενα: 
 ·                Μεηαθθζηυξ ζηεθεηυξ: Υνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο δεζβιαημθμβίμο RAL, Νμ 5023  

·                Πζκαηίδα ενβαζίαξ: Υνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο δεζβιαημθμβίμο PURICELI  (Νμ 2262) ή GETALIT (No 
A242) 

·         Πενζιεηνζηέξ πμδζέξ ηαζ ημιμδίκμ: Υνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο δεζβιαημθμβίμο AKRITAS (No 109) ή 
SHELMAN (Νμ 725) 

·        διεζχκεηαζ υηζ μζ παναπάκς ανζειμί πνςιαημθμβίμο ακαθένμκηαζ ζε επζεοιδηέξ απμπνχζεζξ πνςιάηςκ 
ηαζ ζε ηαιζά πενίπηςζδ δεκ πνμζδζμνίγμοκ μπμζμδήπμηε οθζηυ ή μπμζαδήπμηε πμζυηδηα οθζημφ. 
5.           Αληαιιαθηηθά 
 Πνμαθέπμκηαζ ακηαθθαηηζηά πέθιαηα εδνχκ. Σα ακηαθθαηηζηά πέθιαηα εα ζοζηεοάγμκηαζ ζε πθαζηζηέξ 
ζαημφθεξ. Κάεε ζαημφθα εα πενζέπεζ (10) πέθιαηα ηαζ εα πνμζδέκεηαζ ιε αζθάθεζα ζημ ημιμδίκμ ηδξ 
έδναξ, ακά πέκηε έδνεξ. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

   
  



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΓΡΑΦΔΗΟ Ζ/Τ (Κωδηθός: 32) 
1. Γεληθές απαηηήζεης 
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. Ζ υθδ ηαηαζηεοή εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανμφζα 
ηεπκζηή πνμδζαβναθή ηαζ ημ επζζοκαπηυιεκμ ζπέδζμ, ημ μπμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ζημζπείμ ηδξ 
πνμδζαβναθήξ. 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ 746Β/22-4-2009). Οζ εηεέζεζξ δμηζιχκ εα αθμνμφκ ηζξ πνχηεξ φθεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα 
ηδκ ηαηαζηεοή ημο βναθείμο. 
Δζδζηυηενα, μζ εηεέζεζξ δμηζιχκ πμο απαζημφκηαζ κα πνμζημιίζμοκ υθμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ: 

Γζα ηδ ιμνζμζακίδα, ημ ιέβζζημ υνζμ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ κα είκαζ ηάλεςξ Δ1 ζφιθςκα ιε ηα 

Δονςπασηά πνυηοπα (ΔΝ) 

Γζα ηδκ επζηάθορδ ιε ιεθαιίκδ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζχκ πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκα ιε ηα 
ΔΝ 14322:2004, ΔΝ 14323:2005 ηαζ ΔΝ 438-2:2005, υπςξ αοηά ζζπφμοκ. Γδθαδή: 

Ακημπή ζηδκ ηνζαή : ηαηδβμνία 2 

Ακημπή ζηδ πάναλδ : >2Nt 

Ακημπή ζε ηάρζιμ απυ ηζζβάνμ : rating 3 

Ακημπή ζηδ θεμνά απυ ηδκ πνήζδ πδιζηχκ: rating 4 

Σαοημπμίδζδ ημο ABS πμο πνδζζιμπμζείηε ζηα ζυημνα 

Ζ υθδ ηαηαζηεοή κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηα υνζα ιεηακάζηεοζδξ μνζζιέκςκ ζημζπείςκ, ηα μπμία 
ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα πνυηοπα ΔΝ 71.3:1995 ηαζ ΔΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΔΚ 746/22-4-2009 άνενμ 1 
παν. 3 δ 3). 
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ παναπάκς εηεέζεζξ δμηζιχκ εα πνέπεζ κα έπμοκ εηδμεεί απυ δζαπζζηεοιέκα 
ενβαζηήνζα, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο Π.Γ. 118/2007. 
Δπζπθέμκ, απαζηείηαζ πζζημπμζδηζηυ απυ ηδκ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία βζα: 

Σδκ πνχηδ φθδ (ιμνζμζακίδα) πμο πνδζζιμπμζήεδηε δ μπμία μθείθεζ κα είκαζ ηφπμο Ρ2 αάζεζ ημο ΔΝ 

312:2003, υπςξ αοηυ ζζπφεζ. 

Σδκ ηυθθα πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ζοβηυθθδζδ ημο ABS ζηα ζυημνα, δ μπμία πνέπεζ κα ιδκ είκαζ 

ημλζηή. 

2. Σετληθά ταραθηερηζηηθά 

Κάεε βναθείμ απμηεθείηαζ απυ : 
• Σδκ πζκαηίδα ενβαζίαξ 
• Σα ιεηαθθζηά πυδζα 
• Σδ ιεηαθθζηή ηνααένζα 
• Σδκ ιεηχπδ (πμδζά) 
Σμ φρμξ ημο βναθείμο εα είκαζ 750mm. (± « 30mm μζ νεβμοθαηυνμζ).  

 
2.1 Πηλαθίδα εργαζίας 
Ζ πζκαηίδα ενβαζίαξ, εα έπεζ ελςηενζηέξ δζαηάζεζξ 1400x800 mm. 
Θα ηαηαζηεοαζηεί απυ ιμνζμζακίδα ηφπμο Ρ2 αάζεζ ημο ΔΝ 312:2003, ηθάζδξ Δ1, ηνζχκ ζηνχζεςκ υπςξ 
ηαζ νδηά πνμζδζμνίγεηαζ ζηδκ ΚΤΑ 746/22-4-2009. Ζ ιμνζμζακίδα εα έπεζ αιθίπθεονδ επζηάθορδ 
ιεθαιίκδξ. Χξ πνμξ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζχκ, ηςκ αιθίπθεονςκ επζηαθοιιέκςκ ιε ιεθαιίκδ 
ιμνζμζακίδςκ, αοηά μθείθμοκ κα πνμζδζμνίγμκηαζ αάζεζ ηςκ ζπεηζηχκ πνμηφπςκ ΔΝ 14322:2004, ΔΝ 
14323:2005 ηαζ ΔΝ 438-2:2005, υπςξ αοηά ζζπφμοκ (αθ. ηαζ παν. 1). 
Πενζιεηνζηά ζηα ζυημνα ηδξ πζκαηίδαξ εα ημπμεεηδεεί πθαζηζηυ πνμθίθ ABS, ζδίαξ απυπνςζδξ ιε ηδκ 
ιεθαιίκδ, πάπμοξ 2mm, ημ μπμίμ επζημθθάηαζ επζιεθχξ (ιε εζδζηή ηυθθα PVA, 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 αζδχκμοκ ζε ιεηαθθζηά ειθοηεοιέκα αφζιαηα ζηδκ ηάης επζθάκεζα ηδξ πζκαηίδαξ. 
ηδκ επζθάκεζα ηδξ πζκαηίδαξ, ανζζηενά ηαζ δελζά, εα ημπμεεηδεμφκ ζε ηαηάθθδθεξ εέζεζξ δφμ (2) πθαζηζημί 
δαηηφθζμζ (νμγέηεξ) βζα ηδ δζέθεοζδ υθςκ ηςκ ηαθςδίςκ 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. 

 
2.2 Μεηαιιηθά πόδηα 
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 
2,5 mm, 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 
μπμίμ 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 ηαηαζηεοαζιέκμ απυ 
παθοαδμέθαζια πάπμοξ 3mm, εκζζποιέκμ ιε παθφαδζκδ πθάηα. ημ μνζγυκηζμ πέθια 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 μνζγμκηίςζδ ημο βναθείμο. ημ ηάης ιένμξ ημοξ ημπμεεηείηαζ ηάθοιια 
απυ ζζπονυ πμθοαιίδζμ (εφνμξ νφειζζδξ νεβμοθαηυνςκ: 2-3 cm). 
Ζ ακημπή ζε αάνμξ εα είκαζ 100 kg ηαη' εθάπζζημ 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 αοηή 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. 
 
2.3 Μεηαιιηθή ηραβέρζα 
Ζ ιεηαθθζηή ηνααένζα εα είκαζ απυ παθοαδμέθαζια, πάπμοξ 1,5 mm 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 ηνααένζα 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, ηαηά ιέβζζημ, απυ ηδκ επζθάκεζα 
ηδξ ηνααένζαξ. Ζ ιμνθή ηαζ ημ πνχια ημο πνέπεζ μπςζδήπμηε κα ζοκδοάγεηαζ αζζεδηζηά ηαζ κα «δέκεζ» 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» αανέςξ ηφπμο (εκδεζηηζημφ ηφπμο ΚΟΤΒΗΓΖ). 
Καηά ιήημξ ηδξ ηνααένζαξ εα οπάνπεζ δοκαηυηδηα εφημθδξ «επίζηερδξ» ζημ εζςηενζηυ ηδξ, είηε απυ ηδκ 
ειπνυζεζα είηε απυ ηδκ μπίζεζα πθεονά ηδξ. Ζ ζφκδεζδ ηδξ ηνααένζαξ ιε ηα πυδζα εα βίκεηαζ ιε 
ηαηάθθδθμοξ ιεηαθθζημφξ ζοκδέζιμοξ, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ αηαιρία ηδξ ηαηαζηεοήξ. 
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ: 

• Όθεξ μζ ζοκδέζεζξ ηαζ ημθθήζεζξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ πνέπεζ κα είκαζ επζιεθδιέκεξ ηαζ θεζαζιέκεξ 

ηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ αθακείξ 

• Όθεξ μζ ζοκδέζεζξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ζημζπείςκ ιε ηα λφθζκα ιένδ εα βίκμκηαζ ιέζς ιεηαθθζηχκ 

αοζιάηςκ πμο εα έπμοκ ειθοηεοηεί ζηδ ιμνζμζακίδα. 

• 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 2,00 m ηαη' 
εθάπζζημ ηαζ εα είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε ημ ακηίζημζπμ «θίξ». 

 
2.4 Μεηώπε (ποδηά) 
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 
ζηδκ παν. 2.1. 
Σμ πάπμξ ηδξ ιεηχπδξ εα είκαζ 18mm. Πενζιεηνζηά εα ηαθφπηεηαζ ιε πθαζηζηυ πνμθίθ ABS πάπμοξ 2mm. 
Ζ ιεηχπδ εα έπεζ φρμξ 400mm. Σμπμεεηείηαζ ζε εζμπή 180 mm 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 ηθπ.) βίκεηαζ δεηηή, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα ελαζθαθίγεηαζ δ ζηαεενυηδηα ηαζ ζηζαανυηδηα 
ηδξ. 

 
3. Βαθή κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ 
Όθα ηα ιεηαθθζηά ζημζπεία ημο βναθείμο εα ααθημφκ ιε δθεηηνμζηαηζηή ααθή θμφνκμο, ιε μιμζυιμνθμ ηαζ 
άνζζημ θζκίνζζια ηαζ ακημπή ζηα πανάβιαηα. 
 
3.1. Προεργαζία 
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. 

 
3.2 Φωζθάηωζε 
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 παναπάκς επελενβαζία πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ ζηαεενμπμίδζδ ημο οπμζηνχιαημξ ιε ηάπμζμ άθαξ 
πνςιίμο. 

Ζ θςζθάηςζδ ηαζ δ ζηαεενμπμίδζδ ιπμνεί κα βίκμοκ ηαζ ιαγί ακ πνδζζιμπμζδεεί δζάθοια wash primer. 

 
3.3 Βαθή 
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 : 
• Πανέπεζ πνμζηαζία ηαηά ηδξ μλείδςζδξ ημο ιεηάθθμο 
• Έπεζ ηαθοπηζηυηδηα 

• Δίκαζ μιμζυιμνθμ ζε υθδ ηδκ ααιιέκδ επζθάκεζα πςνίξ εθαηηχιαηα ζηαβυκςκ ή ημηηίςκ 

• Έπεζ εθαζηζηυηδηα ηαζ επζθακεζαηή ζηθδνυηδηα. 

 
3.4. Φήζηκο 
Μεηά ηδκ ααθή, ηα ιεηαθθζηά ιένδ ιπαίκμοκ ζε θμφνκμ υπμο παναιέκμοκ βζα ανηεηυ πνυκμ ζε 
εενιμηναζία πμο ηοιαίκεηαζ απυ 180 έςξ 220 °C. Ο πνυκμξ ηαζ δ 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 180 Υ. 

 
4. Υρώκαηα 

Σα πνχιαηα ηςκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ ημο βναθείμο εα είκαζ ανίζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ιδ ημλζηά. 

Οζ ηεθζηέξ επζθάκεζεξ εα είκαζ ακηζεαιαςηζηέξ, δεκ εα επζηνέπμοκ ηδ ζοζζχνεοζδ ζηυκδξ ηθπ. 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. Σα ηιήιαηα ημο 
βναθείμο εα έπμοκ ηα αηυθμοεα πνχιαηα: 
 
• Γζα ημκ ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ: Υνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο RAL (Νμ 

7043) ή AKZO NOBEL (Bleu 2600 Sable) 
• Γζα ηδκ πζκαηίδα ενβαζίαξ: Υνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο 

SHELMAN (Νμ 440) ή ΑΚRΗΣΑS (Νμ 703) 
• Γζα ηδκ ιεηχπδ (πμδζά): Υνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο SHELMAN (Νμ 740) ή 

ΑΚRΗΣΑS (Νμ 120) 
• Οζ παναπάκς ανζειμί  πνςιαημθμβίςκ  ακαθένμκηαζ ζε επζεοιδηέξ 

απμπνχζεζξ πνςιάηςκ ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ  πνμζδζμνίγμοκ μπμζμδήπμηε 
οθζηυ ή πμζυηδηα οθζημφ. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

         



ΓΡΑΦΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ (ηύποσ Π θαη ½ Π) - (Κωδηθός: 33) 
 
 

1. Γεληθές απαηηήζεης 
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.  Ζ  υθδ  ηαηαζηεοή  εα  βίκεηαζ  
ζφιθςκα  ιε  ηδκ  πανμφζα  ηεπκζηή πνμδζαβναθή  ηαζ  ημ  επζζοκαπηυιεκμ  ζπέδζμ,  ημ  μπμίμ  
απμηεθεί  ακαπυζπαζημ ζημζπείμ ηδξ πνμδζαβναθήξ. 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ   ΚΤΑ   Ε3-
5430/22-4-2009  (ΦΔΚ  746Β/22-4-2009).  Οζ  εηεέζεζξ  δμηζιχκ  εα αθμνμφκ ηζξ πνχηεξ φθεξ πμο 
πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο βναθείμο. Δζδζηυηενα,  μζ   εηεέζεζξ  δμηζιχκ  πμο  
απαζημφκηαζ  κα  πνμζημιίζμοκ  υθμζ  μζ ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ: 
• Γζα ηδ ιμνζμζακίδα, ημ ιέβζζημ υνζμ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ κα είκαζ ηάλεςξ 

Δ1 ζφιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνυηοπα (ΔΝ). 
• Γζα ηδκ επζηάθορδ ιε ιεθαιίκδ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζχκ πνέπεζ  κα είκαζ ζφιθςκα ιε  

ηα ΔΝ 14322:2004, ΔΝ 14323:2005 ηαζ ΔΝ 438-2:2005, υπςξ αοηά 
ζζπφμοκ. Γδθαδή: 
� Ακημπή ζηδκ ηνζαή : ηαηδβμνία 2 
� Ακημπή ζηδ πάναλδ : >2Nt 
� Ακημπή ζε ηάρζιμ απυ ηζζβάνμ : rating 3 
� Ακημπή ζηδ θεμνά απυ ηδκ πνήζδ πδιζηχκ: rating 4 

• Σαοημπμίδζδ ημο ABS πμο πνδζζιμπμζείηε ζηα ζυημνα 
• Ζ υθδ ηαηαζηεοή κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηα υνζα ιεηακάζηεοζδξ μνζζιέκςκ 

ζημζπείςκ, ηα μπμία ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα πνυηοπα ΔΝ 71.3:1995 ηαζ ΔΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΔΚ 
746/22-4-2009 άνενμ 1 παν. 3 δ 3). 

• Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ παναπάκς εηεέζεζξ δμηζιχκ εα πνέπεζ κα έπμοκ εηδμεεί απυ δζαπζζηεοιέκα 
ενβαζηήνζα, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο Π.Γ. 118/2007. 

Δπζπθέμκ, απαζηείηαζ πζζημπμζδηζηυ απυ ηδκ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία βζα: 
• Σδκ πνχηδ φθδ (ιμνζμζακίδα) πμο πνδζζιμπμζήεδηε δ μπμία μθείθεζ κα είκαζ ηφπμο  Ρ2 αάζεζ 

ημο ΔΝ 312:2003, υπςξ αοηυ ζζπφεζ. 
• Σδκ ηυθθα πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ζοβηυθθδζδ ημο ABS ζηα ζυημνα, δ μπμία πνέπεζ κα 

ιδκ είκαζ ημλζηή. 
 
2. Σετληθά ταραθηερηζηηθά 
άεε βναθείμ απμηεθείηαζ απυ: 
• Σδκ πζκαηίδα ενβαζίαξ 
• Σα ιεηαθθζηά πυδζα 
• Σδ ιεηαθθζηή ηνααένζα 
• Σδκ ιεηχπδ (πμδζά) 
• Σδκ ηνμπήθαηδ ζονηανζένα (ιία βζα ημ βναθείμ «1/2Π» ηαζ δφμ βζα ημ βναθείμ 

«Π» 
Σμ φρμξ ημο βναθείμο εα είκαζ 750mm. (± ≈ 30mm μζ νεβμοθαηυνμζ). 

 
2.1 Πηλαθίδα εργαζίας 
Ζ πζκαηίδα ενβαζίαξ, εα έπεζ ελςηενζηέξ δζαηάζεζξ: 
• Γζα ημ βναθείμ «1/2 Π»: 1200x760 mm 
• Γζα ημ βναθείμ «Π»: 1520x760 mm 
Θα ηαηαζηεοαζηεί απυ ιμνζμζακίδα ηφπμο Ρ2 αάζεζ ημο ΔΝ 312:2003, ηθάζδξ Δ1, ηνζχκ   ζηνχζεςκ  
υπςξ  ηαζ  νδηά  πνμζδζμνίγεηαζ  ζηδκ  ΚΤΑ  746/22-4-2009.  Ζ ιμνζμζακίδα εα έπεζ αιθίπθεονδ 
επζηάθορδ ιεθαιίκδξ. Ωξ πνμξ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζχκ, ηςκ αιθίπθεονςκ επζηαθοιιέκςκ ιε 
ιεθαιίκδ ιμνζμζακίδςκ, αοηά μθείθμοκ κα πνμζδζμνίγμκηαζ  αάζεζ ηςκ ζπεηζηχκ πνμηφπςκ ΔΝ 
14322:2004, ΔΝ 
14323:2005 ηαζ ΔΝ 438-2:2005, υπςξ αοηά ζζπφμοκ (αθ. ηαζ παν. 1). 
Πενζιεηνζηά ζηα  ζυημνα  ηδξ  πζκαηίδαξ  εα  ημπμεεηδεεί  πθαζηζηυ  πνμθίθ  ABS, ζδίαξ  απυπνςζδξ 
ιε ηδκ ιεθαιίκδ, πάπμοξ 2mm, ημ μπμίμ επζημθθάηαζ επζιεθχξ (ιε  εζδζηή  ηυθθα  PVA,  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 η δξ πζκαηίδαξ επί ημο ιεηαθθζημφ ζηεθεημφ εα βίκεηαζ ιε ηέζζενζξ (4) αίδεξ   ALLEN  ακά  



πθεονά,  μζ  μπμίεξ  εα  αζδχκμοκ  ζε  ιεηαθθζηά  ειθοηεοιέκα αφζιαηα ζηδκ ηάης επζθάκεζα ηδξ 
πζκαηίδαξ. 
ηδκ επζθάκεζα ηδξ πζκαηίδαξ, ανζζηενά ηαζ δελζά, εα ημπμεεηδεμφκ ζε ηαηάθθδθεξ εέζεζξ  δφμ (2) 
πθαζηζημί δαηηφθζμζ (νμγέηεξ) βζα ηδ δζέθεοζδ   υθςκ ηςκ ηαθςδίςκ πμο  εα ελοπδνεημφκ ημκ πνήζηδ  
(ηαθχδζα δθεηηνζημφ,  ηδθεθχκμο  ηαζ  Ζ/Τ).  Θα είκαζ δζαιέηνμο  60 mm πενίπμο, ιε πενζζηνεθυιεκμ 
ηαπάηζ βζα ηδ νφειζζδ ημο ακμίβιαημξ, ακάθμβα ιε ημκ ανζειυ ηςκ δζενπυιεκςκ ηαθςδίςκ. 
 
2.2 Μεηαιιηθά πόδηα 
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  2,5  mm,  ιε  ηαηάθθδθμ  ζπήια  βζα  ηδκ ζηήνζλδ. 
Σμ ηαηαηυνοθμ ζημζπείμ ημο πμδζμφ  εα είκαζ απυ δζαιμνθςιέκμ παθοαδμέθαζια, πάπμοξ  2  mm  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  μπμίμ  
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 ηαηαζηεοαζιέκμ  
απυ  παθοαδμέθαζια  πάπμοξ  3  mm,  εκζζποιέκμ  ιε  παθφαδζκδ πθάηα.  ημ  μνζγυκηζμ  πέθια  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 μνζγμκηίςζδ ημο βναθείμο. ημ 
ηάης ιένμξ ημοξ ημπμεεηείηαζ ηάθοιια απυ ζζπονυ πμθοαιίδζμ  
(εφνμξ νφειζζδξ νεβμοθαηυνςκ: 2-3 cm). 
Ζ ακημπή ζε αάνμξ εα είκαζ 100kg ηαη' εθάπζζημ 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 
αοηή 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. 

 
2.3 Μεηαιιηθή ηραβέρζα 
Ζ ιεηαθθζηή ηνααένζα εα είκαζ απυ παθοαδμέθαζια, πάπμοξ 1,5 mm 

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 
ηνααένζα 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, ηαηά ιέβζζημ, απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ ηνααένζαξ. Ζ 
ιμνθή ηαζ ημ πνχια ημο  πνέπεζ μπςζδήπμηε κα ζοκδοάγεηαζ αζζεδηζηά ηαζ κα 
«δέκεζ» 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»  αανέςξ ηφπμο 
(εκδεζηηζημφ ηφπμο ΚΟΤΒΗΓΖ). Καηά ιήημξ ηδξ ηνααένζαξ εα  οπάνπεζ δοκαηυηδηα εφημθδξ 
«επίζηερδξ» ζημ εζςηενζηυ ηδξ, είηε απυ ηδκ ειπνυζεζα  είηε  απυ ηδκ μπίζεζα πθεονά ηδξ. Ζ 
ζφκδεζδ ηδξ ηνααένζαξ ιε  ηα  πυδζα  εα  βίκεηαζ   ιε   ηαηάθθδθμοξ  ιεηαθθζημφξ  ζοκδέζιμοξ,  χζηε  
κα ελαζθαθίγεηαζ δ αηαιρία ηδξ ηαηαζηεοήξ. 
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ: 
• Όθεξ  μζ  ζοκδέζεζξ  ηαζ  ημθθήζεζξ  ηςκ  ιεηαθθζηχκ  ιενχκ  πνέπεζ  κα  είκαζ επζιεθδιέκεξ ηαζ 

θεζαζιέκεξ ηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ αθακείξ 
 
• Όθεξ μζ ζοκδέζεζξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ζημζπείςκ ιε ηα λφθζκα ιένδ εα βίκμκηαζ ιέζς ιεηαθθζηχκ 

αοζιάηςκ πμο εα έπμοκ ειθοηεοηεί ζηδ ιμνζμζακίδα. 
 
• 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 2,00 m ηαη' εθάπζζημ ηαζ εα είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε ημ ακηίζημζπμ «θίξ». 

 
2.4 Μεηώπε (ποδηά) 
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 ζηδκ παν. 2.1. 
Σμ πάπμξ ηδξ ιεηχπδξ εα είκαζ 18mm. Πενζιεηνζηά εα ηαθφπηεηαζ ιε πθαζηζηυ πνμθίθ ABS πάπμοξ 
2mm. Ζ ιεηχπδ εα έπεζ φρμξ 400mm. Σμπμεεηείηαζ ζε εζμπή 
150 mm πενίπμο απυ ηδκ έλς πθεονά ηδξ πζκαηίδαξ ηαζ ημ ηεκυ ιεηαλφ ημοξ εα είκαζ 
50 mm 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  ηθπ.)  βίκεηαζ  
δεηηή,  οπυ  ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα ελαζθαθίγεηαζ δ ζηαεενυηδηα ηαζ ζηζαανυηδηα ηδξ. 
 
2.5 Σροτήιαηε ζσρηαρηέρα 
Οζ  ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ζονηανζέναξ εα είκαζ 400x600 mm  ηαζ  φρμξ 600mm πενίπμο. Σμ φρμξ 
ηδξ ηνμπήθαηδξ ζονηανζέναξ εα ηδξ επζηνέπεζ κα «πενκάεζ» ηάης απυ ηδκ ιεηαθθζηή ηνααένζα. 
Σμ ηονίςξ ζχια-ηάζςια ηδξ ζονηανζέναξ (πθασκά, ηαπάηζ, αάζδ, πθάηδ) 
ηαηαζηεοάγεηαζ 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 ζηδκ παν. 2.1. 
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  ηνζβςκζημφξ ηάημοξ (ιμνθήξ 
μνεμβχκζμο ζζμζηεθμφξ ηνζβχκμο) πθεονάξ ηαζ πάπμοξ  ηαηαθθήθμο, 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, 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 
50 kg. 
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 (πνυζςπα) ηςκ
 ζονηανζχκ εα είκαζ απυ ιμνζμζακίδα επεκδεδοιέκδ αιθίπθεονα  ιε  
ιεθαιίκδ,  ζοκμθζημφ  πάπμοξ  18mm.  Σα  ζυημνα  ηςκ  ιεηχπςκ επεκδφμκηαζ ιε πθαζηζηυ πνμθίθ ABS 
πάπμοξ 2mm. 
ηζξ  ιεηχπεξ   ηςκ   ζονηανζχκ  ηαζ   ηδξ   ιμθοαμεήηδξ  πνμαθέπεηαζ  πεζνμθααή ιεηαθθζηή, έβπνςιδ, 
δζπθήξ ζηήνζλδξ. 
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. 
Σα ζονηάνζα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ δζαιμνθςιέκμ παθοαδμέθαζια ροπνήξ ελέθαζδξ, 
ηφπμο St1203 ηαζ πάπμοξ ημοθάπζζημκ 0,8 mm, 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   ηδξ   
πνμέηηαζδξ.   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' εθάπζζημ 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 ακμίβεζ ιε 
ηδκ παναιζηνή ιεηαηίκδζδ. 
Πνμαθέπεηαζ πενζζηνμθζηή, ηοθζκδνζηή ηθεζδανζά αζθαθείαξ απυ ποημπνεζζανζζηυ ηνάια  alu,  
ορδθήξ  ακημπήξ,  ιε  ηθεζδί  αζθαθείαξ,  επζκζηεθςιέκδ,  δ  μπμία  εα ηθεζδχκεζ υθα ηα ζονηάνζα ηαζ 
ηδκ ιμθοαμεήηδ, ιέζς παθφαδζκδξ νάαδμο. 
Σα ζονηάνζα εα  δέπμκηαζ ιεηαθθζημφξ  δζαπςνζζηέξ, ζε  εζδζηέξ  οπμδμπέξ (2  ακά ζονηάνζ). 

 
3. Βαθή κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ 
Όθα  ηα  ιεηαθθζηά  ζημζπεία  ημο  βναθείμο  εα  ααθημφκ  ιε  δθεηηνμζηαηζηή  ααθή θμφνκμο, ιε 
μιμζυιμνθμ ηαζ άνζζημ θζκίνζζια ηαζ ακημπή ζηα πανάβιαηα. 

 
3.1. Προεργαζία 
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. 

 
3.2. Φωζθάηωζε 
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 παναπάκς επελενβαζία πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ ζηαεενμπμίδζδ ημο 
οπμζηνχιαημξ ιε ηάπμζμ άθαξ πνςιίμο. 
Ζ θςζθάηςζδ ηαζ δ ζηαεενμπμίδζδ ιπμνεί κα βίκμοκ ηαζ ιαγί ακ πνδζζιμπμζδεεί δζάθοια wash 
primer. 

 
3.3. Βαθή 
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 : 
• Πανέπεζ πνμζηαζία ηαηά ηδξ μλείδςζδξ ημο ιεηάθθμο 
• Έπεζ ηαθοπηζηυηδηα 
• Δίκαζ μιμζυιμνθμ ζε υθδ ηδκ ααιιέκδ επζθάκεζα πςνίξ εθαηηχιαηα ζηαβυκςκ ή ημηηίςκ 
• Έπεζ εθαζηζηυηδηα ηαζ επζθακεζαηή ζηθδνυηδηα. 

 
3.4. Φήζηκο 
Μεηά ηδκ  ααθή, ηα  ιεηαθθζηά  ιένδ ιπαίκμοκ ζε  θμφνκμ υπμο παναιέκμοκ  βζα ανηεηυ πνυκμ ζε 

εενιμηναζία πμο ηοιαίκεηαζ απυ 180 έςξ 220 
μ

C. Ο πνυκμξ ηαζ δ 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 180 
μ
C. 

 
4. Υρώκαηα 
Σα πνχιαηα ηςκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ ημο βναθείμο εα είκαζ ανίζηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ιδ ημλζηά. 
Οζ ηεθζηέξ επζθάκεζεξ εα είκαζ ακηζεαιαςηζηέξ, δεκ εα επζηνέπμοκ ηδ ζοζζχνεοζδ ζηυκδξ ηθπ. 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. 
Σα ηιήιαηα ημο βναθείμο εα έπμοκ ηα αηυθμοεα πνχιαηα: 
• Γζα ημκ ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ: Υνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο RAL (Νμ 

7043) ή AKZO NOBEL (Bleu 2600 Sable) 
 



• Γζα ηδκ πζκαηίδα ενβαζίαξ: Υνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο 
SHELMAN (Νμ 440) ή ΑΚRΗΣΑS (Νμ 703) 

• Γζα ηδκ ιεηχπδ (πμδζά): Υνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο SHELMAN (Νμ 740) ή 
ΑΚRΗΣΑS (Νμ 120) 

• Σα ηιήιαηα ηδξ ζονηανζέναξ εα έπμοκ ηα αηυθμοεα πνχιαηα: 
• Γζα υθμ ημ ηονίςξ ζχια: Υνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο SHELMAN (Νμ 740) ή 

ΑΚRΗΣΑS (Νμ 120) 
• Γζα  ηζξ  ιεηχπεξ  ηςκ  ζονηανζχκ: Υνχια  εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο 

SHELMAN (Νμ 440) ή ΑΚRΗΣΑS (Νμ 703) 
• Οζ παναπάκς ανζειμί  πνςιαημθμβίςκ  ακαθένμκηαζ ζε επζεοιδηέξ απμπνχζεζξ 

πνςιάηςκ ηαζ ζε ηαιία  πενίπηςζδ δεκ πνμζδζμνίγμοκ μπμζμδήπμηε οθζηυ ή πμζυηδηα 
οθζημφ. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 



ΝΣΟΤΛΑΠΗΑ (ΑΡΥΔΗΟΘΖΚΔ ΞΤΛΗΝΔ) - (Κωδηθός: 34) 
1. Γεληθές απαηηήζεης 
Οζ πνμξ πνμιήεεζα ανπεζμεήηεξ εα είκαζ λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ, ζοκανιμθμβμφιεκεξ (βζα εφημθδ ιεηαθμνά 
ηαζ πανάδμζδ), ζηζαανέξ, ηαθαίζεδηεξ, θεζημονβζηέξ ηαζ ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ. Ζ υθδ ηαηαζηεοή εα 
βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανμφζα ηεπκζηή πνμδζαβναθή ηαζ ημ επζζοκαπηυιεκμ ζπέδζμ, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ζημζπείμ ηδξ πνμδζαβναθήξ. 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ 746Β/22-4-2009). Οζ εηεέζεζξ δμηζιχκ εα αθμνμφκ ηζξ πνχηεξ φθεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα 
ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ανπεζμεήηδξ. Δζδζηυηενα, μζ εηεέζεζξ δμηζιχκ πμο απαζημφκηαζ κα πνμζημιίζμοκ υθμζ μζ 
ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ: 

• Γζα ηδ ιμνζμζακίδα, ημ ιέβζζημ υνζμ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ κα είκαζ ηάλεςξ Δ1 ζφιθςκα ιε ηα 

Δονςπασηά πνυηοπα (ΔΝ). 

• Γζα ηδκ επζηάθορδ ιε ιεθαιίκδ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζχκ πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκα ιε ηα 
ΔΝ 14322:2004, ΔΝ 14323:2005 ηαζ ΔΝ 438-2:2005, υπςξ αοηά ζζπφμοκ. Γδθαδή: 
Ακημπή ζηδκ ηνζαή : ηαηδβμνία 2 
Ακημπή ζηδ πάναλδ : >2Nt 
Ακημπή ζε ηάρζιμ απυ ηζζβάνμ : rating 3 
Ακημπή ζηδ θεμνά απυ ηδκ πνήζδ πδιζηχκ: rating 4 

• Σαοημπμίδζδ ημο ABS πμο πνδζζιμπμζείηε ζηα ζυημνα 
• Ζ υθδ ηαηαζηεοή κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηα υνζα ιεηακάζηεοζδξ μνζζιέκςκ ζημζπείςκ, ηα μπμία 

ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα πνυηοπα ΔΝ 71.3:1995 ηαζ ΔΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΔΚ 746/22-4-2009 άνενμ 1 
παν. 3 δ 3). 

• Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ παναπάκς εηεέζεζξ δμηζιχκ εα πνέπεζ κα έπμοκ εηδμεεί απυ δζαπζζηεοιέκα 
ενβαζηήνζα, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο Π.Γ. 118/2007. 

• Δπζπθέμκ, απαζηείηαζ πζζημπμζδηζηυ απυ ηδκ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία βζα: 

• Σδκ πνχηδ φθδ (ιμνζμζακίδα) πμο πνδζζιμπμζήεδηε δ μπμία μθείθεζ κα είκαζ ηφπμο Ρ2 αάζεζ ημο ΔΝ 

312:2003, υπςξ αοηυ ζζπφεζ. 

• Σδκ ηυθθα πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ζοβηυθθδζδ ημο ABS ζηα ζυημνα, δ μπμία πνέπεζ κα ιδκ είκαζ 

ημλζηή. 

 
2. Σετληθά ταραθηερηζηηθά 
Οζ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ανπεζμεήηδξ εα είκαζ 1.200 Υ 450mm ηαζ φρμξ 1.750 mm. 
Σμ ηονίςξ ζχια ηδξ ανπεζμεήηδξ απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ιένδ: 
• Σα πθασκά 
• Σδ αάζδ 
• Σδκ μνμθή (ηαπάηζ) 
• Σδκ πθάηδ 
• Σα νάθζα (δφμ ζηαεενά ηαζ έλζ ηζκδηά) 
 Δπίζδξ, δ ανπεζμεήηδ εα έπεζ: 
• Γφμ ζονυιεκα κημοθαπυθοθθα απυ ιμνζμζακίδα ιε επέκδοζδ ιεθαιίκδξ 
• Έκα ηαηαηυνοθμ πχνζζια ζημ ηέκηνμ ηδξ. 
• Όθα ηα παναπάκς λφθζκα ζημζπεία εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ ιμνζμζακίδα, ζφιθςκα ιε ηα 
πνμαθεπυιεκα ζηδκ παν. 1. 
 
3. Περηγραθή 
3.1 Κσρίως ζώκα  
3.1.1 Πιαϊλά 
Οζ πθασκέξ επζθάκεζεξ ηδξ ανπεζμεήηδξ εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ ιμνζμζακίδα ιε αιθίπθεονδ επζηάθορδ 
έβπνςιδξ ιεθαιίκδξ. Σμ μκμιαζηζηυ πάπμξ ιμνζμζακίδαξ - ιεθαιίκδξ εα είκαζ 25 mm. 
Σα πθασκά, ζηδκ εζςηενζηή ημοξ πθεονά, εα θένμοκ δζπθή δζάηνδζδ ακά 32 mm, βζα ηδκ ιεηαηυπζζδ ηαζ 
ζηαεενμπμίδζδ ηςκ ναθζχκ. ημ ηάης ιένμξ ημοξ εα έπμοκ 4 πέθιαηα, ηα μπμία εα θένμοκ 
νεβμοθαηυνμοξ (δφμ ακά πθασκυ) ιε πέθια Φ25mm, πμο εα ελαζθαθίγμοκ ζηαεενυηδηα ηαζ ζςζηή 
μνζγμκηίςζδ ημο επίπθμο. Ο νεβμοθαηυνμξ εα έπεζ ζπείνςια Μ8, φρμοξ 40mm ηαη' εθάπζζημ. Σμ εφνμξ 
νφειζζδξ ηςκ νεβμοθαηυνςκ εα είκαζ 20-25 mm. To ηάεε πέθια ιε ημκ νεβμοθαηυνμ, εα ημπμεεηείηαζ ζε 
δζαιμνθςιέκδ δζάηνδζδ, ζηδκ ηάης επζθάκεζα (ζυημνμ) ηςκ πθασκχκ ηδξ ανπεζμεήηδξ, ιε ακηίζημζπμ 
ειθοηεοιέκμ ιεηαθθζηυ αφζια Μ8 (αθ. ζπέδζμ). Ζ νφειζζδ ηςκ νεβμοθαηυνςκ πνέπεζ κα είκαζ εφημθδ ηαζ 
κα βίκεηαζ ελςηενζηά ηδξ ανπεζμεήηδξ. 



 
3.1.2 Οροθή (θαπάθη) 
Ζ μνμθή (ηαπάηζ) ηδξ ανπεζμεήηδξ πνμαθέπεηαζ απυ ιμνζμζακίδα ηαζ ιεθαιίκδ, μκμιαζηζημφ πάπμοξ 
25mm (αθ. § 2.3) ηαζ εα παηά επάκς ζηζξ πθασκέξ επζθάκεζεξ ηαζ ζηδ πθάηδ. Ζ ηάεε ζφκδεζδ ημο ηαπαηζμφ 
ιε ηα πθασκά ηαζ ηδκ πθάηδ βίκεηαζ ιε δφμ (2) ιεηαθθζηά ειθοηεοιέκα αφζιαηα (θζνάιζα) ηαζ ηνείξ (3) 
ηααίθζεξ ακά ζφκδεζδ. 

 
3.1.3. Πιάηε 
Ζ πθάηδ εα είκαζ απυ ιμκμηυιιαημ θφθθμ πάπμοξ 18mm, απυ ιμνζμζακίδα ηαζ ιεθαιίκδ. Θα ημπμεεηδεεί 
ιεηαλφ ηςκ δφμ πθασκχκ ηαζ δ ζφκδεζδ ημοξ εα βίκεζ ιε ηνία (3) ιεηαθθζηά ειθοηεοιέκα αφζιαηα (θζνάιζα) 
ηαζ ηέζζενζξ (4) ηααίθζεξ ακά ζφκδεζδ ηαζ εα παηάεζ επάκς ζηδ αάζδ ηδξ ανπεζμεήηδξ. Ζ μπίζεζα αοηή 
πθεονά έπεζ ηδκ ίδζα ειθάκζζδ ηαζ ηεθεζχιαηα ιε ηζξ οπυθμζπεξ επζθάκεζεξ, μφηςξ χζηε ημ έπζπθμ κα 
ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζακ εζςηενζηυ δζαπςνζζηζηυ βναθείμο. 

 
3.1.4 Βάζε 
Θα είκαζ απυ ιμνζμζακίδα ιε αιθίπθεονδ επζηάθορδ ιεθαιίκδξ μκμιαζηζημφ πάπμοξ 25mm. Ζ αάζδ ηδξ 
ανπεζμεήηδξ εα ημπμεεηδεεί ιεηαλφ ηςκ πθασκχκ ηαζ δ ζοκανιμθυβδζδ ηδξ ιε ηα πθασκά εα βίκεηαζ ιε δφμ 
(2) θζνάιζα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ ακά ζφκδεζδ. 
ηδκ ηάης ιενζά ηδξ ανπεζμεήηδξ, ηάης απυ ηδ αάζδ ηαζ ζε εζμπή απυ ειπνυξ (αθ. ζπέδζμ) εα 
ημπμεεηδεεί ιπάγα απυ ημ ίδζμ ζοκεεηζηυ λφθμ πάπμοξ 18mm. Οιμίςξ ιπάγα ζδίςκ δζαζηάζεςκ ηαζ 
παναηηδνζζηζηχκ εα ημπμεεηδεεί ηαζ ζημ πίζς ιένμξ ηάης απυ ηδ αάζδ. Οζ ιπάγεξ εα ζοκδέμκηαζ ιε ηδ 
αάζδ ηδξ ανπεζμεήηδξ ιυκμ ιε ηααίθζεξ. 

 
3.1.5 Ράθηα 
Κάεε ανπεζμεήηδ θένεζ δομ (2) ζηαεενά νάθζα, εηαηένςεεκ ημο ζηαεενμφ ηάεεημο πςνίζιαημξ, πμο 
απμηεθμφκηαζ επίζδξ απυ ημ ίδζμ οθζηυ, πάπμοξ 25mm (αθ. ζπέδζμ). Σα νάθζα αοηά εκζζπφμοκ ηδ ζφκδεζδ 
ηςκ πθασκχκ επζθακεζχκ ηαζ ημο ζηαεενμφ ηάεεημο πςνίζιαημξ, αθμφ ζοκδέμκηαζ ιε αοηά ιε δφμ (2) 
ειθοηεοιέκα αφζιαηα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ ακά ζφκδεζδ. 
Δπίζδξ, δ ανπεζμεήηδ θένεζ έλζ (6) ηζκδηά νάθζα, ζδίςκ παναηηδνζζηζηχκ ιε ηα ζηαεενά, πάπμοξ 25mm. Ζ 
έδναζή ημοξ εα βίκεηαζ ζε ηαηάθθδθα ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα, απυ δφμ ακά πθεονά, ζηα πθασκά ηαζ ζηζξ δφμ 
(2) πθεονέξ ημο ηαηαηυνοθμο πςνίζιαημξ. Σμ αάεμξ ηςκ ναθζχκ εα είκαζ 380mm πενίπμο. 
ηα ειθακή ζυημνα υθςκ ηςκ επζθακεζχκ εα ημπμεεηδεεί πθαζηζηυ πνμθίθ ABS 
πάπμοξ 2mm, ηδξ ίδζαξ απυπνςζδξ 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 απμηυθθδζδ ημο απυ ηδ ιμνζμζακίδα. Οζ αηιέξ ημο εα είκαζ ηέθεζα 
ζηνμββοθειέκεξ ηαζ θεζαζιέκεξ. 
Όθεξ μζ ζοκδέζεζξ ηςκ ιενχκ ηδξ ανπεζμεήηδξ εα βίκμοκ ιε δφμ (2) θοηεοηά αφζιαηα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ 
ακά ζφκδεζδ, εηηυξ ηςκ πθασκχκ ιε ηδκ πθάηδ πμο εα βίκεζ ιε ηνία (3) θοηεοηά αφζιαηα ηαζ ηέζζενζξ (4) 
ηααίθζεξ ακά ζφκδεζδ, αθθά ηαζ ηςκ ιπαγχκ ιε ηδ αάζδ πμο εα βίκεζ ιυκμ ιε ηααίθζεξ. 
 
3.2. σρόκελα θύιια 
ηδκ ανπεζμεήηδ ημπμεεημφκηαζ ζονυιεκεξ πυνηεξ απυ ιμνζμζακίδα ιε επέκδοζδ ιεθαιίκδξ αιθίπθεονα, 
μκμιαζηζημφ πάπμοξ 18mm ηα ζυημνα εα ημπμεεηδεεί πθαζηζηυ πνμθίθ ABS πάπμοξ 2mm. 
Ζ ακάνηδζδ ημοξ βίκεηαζ ιε εζδζηυ ιδπακζζιυ (νάβα) επάκς - ηάης, πμο ημοξ επζηνέπεζ κα ζφνμκηαζ 
επάθθδθα ιε ηδ αμήεεζα νάμοθςκ (αθ. ζπέδζμ) ηαζ πνμαθέπμκηαζ εζδζηέξ ιεηαθθζηέξ πεζνμθααέξ, έβπνςιεξ, 
δζπθήξ ζηήνζλδξ. 

Πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίγεηαζ ημ ηθείδςια ηςκ κημοθαπυθοθθςκ πνμαθέπεηαζ ιζηνή πςκεοηή ηθεζδανζά, 

ζημ δελί κημοθαπυθοθθμ, ιε μνεζπάθηζκδ πθάηα ηαζ "ηοπνί". 

 
3.3 Καηαθόρσθο τώρηζκα 
Σμ ηαηαηυνοθμ πχνζζια εα ημπμεεηδεεί εζςηενζηά ζημ ηέκηνμ ηδξ ανπεζμεήηδξ ηαζ εα είκαζ απυ 
ιμνζμζακίδα ιε αιθίπθεονδ επζηάθορδ ιεθαιίκδξ μκμιαζηζημφ πάπμοξ 25mm. Θα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ μνμθή 
(ηαπάηζ), ηδ αάζδ ηαζ ηα δφμ (2) ζηαεενά νάθζα ιε δφμ (2) θοηεοηά αφζιαηα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ ακά 
ζφκδεζδ. ημ ηαηαηυνοθμ πχνζζια εα οπάνπμοκ ακηίζημζπεξ δζαηνήζεζξ ιε ηα πθασκά χζηε κα 
ελαζθαθίγεηαζ δ ιεηαηυπζζδ ηαζ δ ζηήνζλδ ηςκ ηζκδηχκ ναθζχκ. 
 
4. Υρώκαηα 
Οζ ηεθζηέξ επζθάκεζεξ εα είκαζ ακηζεαιαςηζηέξ, δεκ εα επζηνέπμοκ ηδ ζοζζχνεοζδ ζηυκδξ ηθπ. 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. 



Γζα ηα πνχιαηα ηςκ δζαθυνςκ ηιδιάηςκ ηδξ ανπεζμεήηδξ πνμαθέπμκηαζ ηα αηυθμοεα: 

 Γζα ηδκ πθάηδ, ημ ηαπάηζ, ηα ζονυιεκα θφθθα ηαζ ημ ηαηαηυνοθμ πχνζζια, 
πνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο SHELMAN (No 440) ή AKRITAS No 
703 

 Γζα ηα πθασκά, ηδ αάζδ ηαζ ηα νάθζα, πνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο SHELMAN (No 740) 
ή AKRITAS (No 120) 

Οζ παναπάκς ανζειμί πνςιαημθμβίςκ ακαθένμκηαζ ζε επζεοιδηέξ απμπνχζεζξ πνςιάηςκ ηαζ ζε ηαιία 
πενίπηςζδ δεκ πνμζδζμνίγμοκ μπμζμδήπμηε οθζηυ ή πμζυηδηα οθζημφ. 
 
5. Γεληθές παραηερήζεης 
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. 
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 δοκαηυ, ιε αοηή ηδξ 
ιεθαιίκδξ, βζα ηδκ ηάθορή ημοξ 
ηζξ ηεθαθέξ ηςκ  θζναιζχκ εα  ημπμεεηδεμφκ  ηάπεξ, ίδζαξ  απυπνςζδξ, ηαηά ημ δοκαηυ, ιε αοηή ηδξ 
ιεθαιίκδξ, βζα ηδκ ηάθορή ημοξ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ΞΤΛΗΝΔ (Κωδηθός: 35) 

 
1. Γεληθές απαηηήζεης 
Οζ πνμξ πνμιήεεζα αζαθζμεήηεξ εα είκαζ λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ, ζοκανιμθμβμφιεκεξ (βζα εφημθδ ιεηαθμνά 
ηαζ πανάδμζδ), ζηζαανέξ, ηαθαίζεδηεξ, θεζημονβζηέξ ηαζ ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ. Ζ υθδ ηαηαζηεοή εα 
βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανμφζα ηεπκζηή πνμδζαβναθή ηαζ ημ επζζοκαπηυιεκμ ζπέδζμ, ημ μπμίμ απμηεθεί 
ακαπυζπαζημ ζημζπείμ ηδξ πνμδζαβναθήξ. 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ746Β/22-4-2009). Οζ εηεέζεζξ δμηζιχκ εα αθμνμφκ ηζξ πνχηεξ φθεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα 
ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ αζαθζμεήηδξ. Δζδζηυηενα, μζ εηεέζεζξ δμηζιχκ πμο απαζημφκηαζ κα πνμζημιίζμοκ υθμζ μζ 
ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ: 

Γζα ηδ ιμνζμζακίδα, ημ ιέβζζημ υνζμ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ κα είκαζ ηάλεςξ Δ1 ζφιθςκα ιε ηα 
Δονςπασηά πνυηοπα (ΔΝ). 
Γζα ηδκ επζηάθορδ ιε ιεθαιίκδ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζχκ πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκα ιε ηα 
ΔΝ 14322:2004, ΔΝ 14323:2005 ηαζ ΔΝ 438-2:2005, υπςξ αοηά ζζπφμοκ. Γδθαδή: 
Ακημπή ζηδκ ηνζαή : ηαηδβμνία 2 
Ακημπή ζηδ πάναλδ : >2Nt 
Ακημπή ζε ηάρζιμ απυ ηζζβάνμ : rating 3 
Ακημπή ζηδ θεμνά απυ ηδκ πνήζδ πδιζηχκ: rating 4 
Σαοημπμίδζδ ημο ABS πμο πνδζζιμπμζείηε ζηα ζυημνα 
Ζ υθδ ηαηαζηεοή κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηα υνζα ιεηακάζηεοζδξ μνζζιέκςκ ζημζπείςκ, ηα μπμία 
ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα πνυηοπα ΔΝ 71.3:1995 ηαζ ΔΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΔΚ 746/22-4-2009 άνενμ 1 
παν. 3 δ 3). 
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ παναπάκς εηεέζεζξ δμηζιχκ εα πνέπεζ κα έπμοκ εηδμεεί απυ δζαπζζηεοιέκα 
ενβαζηήνζα, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο Π.Γ. 118/2007. 
Δπζπθέμκ, απαζηείηαζ πζζημπμζδηζηυ απυ ηδκ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία βζα: 
Σδκ πνχηδ φθδ (ιμνζμζακίδα) πμο πνδζζιμπμζήεδηε δ μπμία μθείθεζ κα είκαζ ηφπμο Ρ2 αάζεζ ημο ΔΝ 
312:2003, υπςξ αοηυ ζζπφεζ. 
Σδκ ηυθθα πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ζοβηυθθδζδ ημο ABS ζηα ζυημνα, δ μπμία πνέπεζ κα ιδκ είκαζ 
ημλζηή. 

 
2. Σετληθά ταραθηερηζηηθά 
Οζ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ αζαθζμεήηδξ εα είκαζ: 1200Υ450 mm ηαζ φρμξ 1750 mm. 
Σμ ηονίςξ ζχια ηδξ αζαθζμεήηδξ απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ιένδ: 

• Σα πθασκά 

• Σδ αάζδ 

• Σδκ μνμθή (ηαπάηζ) 

• Σδκ πθάηδ 

• Σα νάθζα (έκα ζηαεενυ ηαζ δφμ ηζκδηά) Δπίζδξ δ αζαθζμεήηδ εα έπεζ: 

• ηα ηάης ζονυιεκα θφθθα, απυ 
ιμνζμζακίδα, ιε επέκδοζδ ιεθαιίκδξ, ηαζ ηα επάκς ζονυιεκα θφθθα απυ ηνφζηαθθμ 

• έκα ηαηαηυνοθμ πχνζζια (ζημ ηέκηνμ ημο ηάης ιένμοξ) 
Όθα ηα παναπάκς λφθζκα ζημζπεία εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ ιμνζμζακίδα, ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα 
ζηδκ παν. 1. 
3. Περηγραθή 
 
3.1 Κσρίως ζώκα 

 
3.1.1 Πιαϊλά 
Οζ πθασκέξ επζθάκεζεξ ηδξ ανπεζμεήηδξ εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ ιμνζμζακίδα ιε αιθίπθεονδ επζηάθορδ 
έβπνςιδξ ιεθαιίκδξ. Σμ μκμιαζηζηυ πάπμξ ιμνζμζακίδαξ - ιεθαιίκδξ εα είκαζ 25 mm. 
Σα πθασκά, ζηδκ εζςηενζηή ημοξ πθεονά, εα θένμοκ δζπθή δζάηνδζδ ακά 32 mm, βζα ηδκ ιεηαηυπζζδ ηαζ 
ζηαεενμπμίδζδ ηςκ ναθζχκ. ημ ηάης ιένμξ ημοξ εα έπμοκ 4 πέθιαηα, ηα μπμία εα θένμοκ 
νεβμοθαηυνμοξ (δφμ ακά πθασκυ) ιε πέθια Φ25mm, πμο εα ελαζθαθίγμοκ ζηαεενυηδηα ηαζ ζςζηή 
μνζγμκηίςζδ ημο επίπθμο. Ο νεβμοθαηυνμξ εα έπεζ ζπείνςια Μ8, φρμοξ 40mm ηαη' εθάπζζημ. Σμ εφνμξ 
νφειζζδξ ηςκ νεβμοθαηυνςκ εα είκαζ 20-25 mm. To ηάεε πέθια ιε ημκ νεβμοθαηυνμ, εα ημπμεεηείηαζ ζε 
δζαιμνθςιέκδ δζάηνδζδ, ζηδκ ηάης επζθάκεζα (ζυημνμ) ηςκ πθασκχκ ηδξ ανπεζμεήηδξ, ιε ακηίζημζπμ 
ειθοηεοιέκμ ιεηαθθζηυ αφζια Μ8 (αθ. ζπέδζμ). Ζ νφειζζδ ηςκ νεβμοθαηυνςκ πνέπεζ κα είκαζ εφημθδ ηαζ 
κα βίκεηαζ ελςηενζηά ηδξ αζαθζμεήηδξ. 

 



3.1.2 Οροθή (θαπάθη) 
Ζ μνμθή (ηαπάηζ) ηδξ ανπεζμεήηδξ πνμαθέπεηαζ απυ ιμνζμζακίδα ηαζ ιεθαιίκδ, μκμιαζηζημφ πάπμοξ 
25mm ηαζ εα παηά επάκς ζηζξ πθασκέξ επζθάκεζεξ ηαζ ζηδ πθάηδ. Ζ ηάεε ζφκδεζδ ημο ηαπαηζμφ ιε ηα 
πθασκά ηαζ ηδκ πθάηδ βίκεηαζ ιε δφμ (2) ιεηαθθζηά ειθοηεοιέκα αφζιαηα (θζνάιζα) ηαζ ηνείξ (3) ηααίθζεξ ακά 
ζφκδεζδ. 

 
3.1.3. Πιάηε 
Ζ πθάηδ εα είκαζ απυ ιμκμηυιιαημ θφθθμ πάπμοξ 18mm, απυ ιμνζμζακίδα ηαζ ιεθαιίκδ. Θα ημπμεεηδεεί 
ιεηαλφ ηςκ δφμ πθασκχκ ηαζ δ ζφκδεζδ ημοξ εα βίκεζ ιε ηνία (3) ιεηαθθζηά ειθοηεοιέκα αφζιαηα (θζνάιζα) 
ηαζ ηέζζενζξ (4) ηααίθζεξ ακά ζφκδεζδ ηαζ εα παηάεζ επάκς ζηδ αάζδ ηδξ ανπεζμεήηδξ. Ζ μπίζεζα αοηή 
πθεονά έπεζ ηδκ ίδζα ειθάκζζδ ηαζ ηεθεζχιαηα ιε ηζξ οπυθμζπεξ επζθάκεζεξ, μφηςξ χζηε ημ έπζπθμ κα 
ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζακ εζςηενζηυ δζαπςνζζηζηυ βναθείμο. ΣΟ ηέκηνμ ηδξ πθάηδξ, εζςηενζηά, 
εα οπάνπεζ δζάηνδζδ ακά 32 mm βζα επζπθέμκ ζηήνζλδ ημο ηάεε ναθζμφ. 

 
3.1.4 Βάζε 
Θα είκαζ απυ ιμνζμζακίδα ιε αιθίπθεονδ επζηάθορδ ιεθαιίκδξ μκμιαζηζημφ πάπμοξ 25mm. Ζ αάζδ ηδξ 
ανπεζμεήηδξ εα ημπμεεηδεεί ιεηαλφ ηςκ πθασκχκ ηαζ δ ζοκανιμθυβδζδ ηδξ ιε ηα πθασκά εα βίκεηαζ ιε δφμ 
(2) θζνάιζα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ ακά ζφκδεζδ. 
ηδκ ηάης ιενζά ηδξ ανπεζμεήηδξ, ηάης απυ ηδ αάζδ ηαζ ζε εζμπή απυ ειπνυξ (αθ. ζπέδζμ) εα 
ημπμεεηδεεί ιπάγα απυ ημ ίδζμ ζοκεεηζηυ λφθμ πάπμοξ 18mm. Οιμίςξ ιπάγα ζδίςκ δζαζηάζεςκ ηαζ 
παναηηδνζζηζηχκ εα ημπμεεηδεεί ηαζ ζημ πίζς ιένμξ ηάης απυ ηδ αάζδ. Οζ ιπάγεξ εα ζοκδέμκηαζ ιε ηδ 
αάζδ ηδξ ανπεζμεήηδξ ιυκμ ιε ηααίθζεξ. 

 
3.1.5 Ράθηα 
Κάεε αζαθζμεήηδ θένεζ έκα (1) ζηαεενυ νάθζ, πμο απμηεθμφκηαζ επίζδξ απυ ημ ίδζμ οθζηυ, πάπμοξ 25mm 
(αθ. ζπέδζμ). Σμ νάθζ αοηυ εκζζπφεζ ηδ ζφκδεζδ ηςκ πθασκχκ επζθακεζχκ, αθμφ ζοκδέεηαζ ιε αοηέξ ιε δφμ 
(2) ειθοηεοιέκα αφζιαηα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ ακά πθεονά. 
Δπίζδξ, δ αζαθζμεήηδ θένεζ δφμ (2) ηζκδηά νάθζα, ζδίςκ παναηηδνζζηζηχκ ιε ηα ζηαεενά, πάπμοξ 25 mm. Ζ 
έδναζή ημοξ εα βίκεηαζ ζε ηαηάθθδθα ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα, απυ δφμ ακά πθεονά, ζηα πθάβζα ηαζ έκα ζημ 
ηέκηνμ ημο πίζς ιένμοξ ημοξ. Σμ αάεμξ ηςκ ναθζχκ εα είκαζ 380mm πενίπμο. 
ηα ειθακή ζυημνα υθςκ ηςκ επζθακεζχκ εα ημπμεεηδεεί πθαζηζηυ πνμθίθ ABS πάπμοξ 2mm, ηδξ ίδζαξ 
απυπνςζδξ 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 απμηυθθδζδ 
ημο απυ ηδ ιμνζμζακίδα. Οζ αηιέξ ημο εα είκαζ ηέθεζα ζηνμββοθειέκεξ ηαζ θεζαζιέκεξ. 
Όθεξ μζ ζοκδέζεζξ ηςκ ιενχκ ηδξ ανπεζμεήηδξ εα βίκμοκ ιε δφμ (2) θοηεοηά αφζιαηα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ 
ακά ζφκδεζδ, εηηυξ ηςκ πθασκχκ ιε ηδκ πθάηδ πμο εα βίκεζ ιε ηνία (3) θοηεοηά αφζιαηα ηαζ ηέζζενζξ (4) 
ηααίθζεξ ακά ζφκδεζδ, αθθά ηαζ ηςκ ιπαγχκ ιε ηδ αάζδ πμο εα βίκεζ ιυκμ ιε ηααίθζεξ. 
 
3.2. σρόκελα θύιια 
 

3.2.1 Δπάλω κέρος 
Πνμαθέπμκηαζ απυ οαθμπίκαηεξ αζθαθείαξ «securit» πάπμοξ 5 mm ηαη' εθάπζζημ. Σμ ηνφζηαθθμ εα είκαζ 
εκηεθχξ ηαεανυ, ηαθά ηνμπζζιέκμ πενζιεηνζηά ηαζ εα έπεζ εβηθοθή (πμφθηα) ιήημοξ πενίπμο 50mm, 
πθάημοξ πενίπμο 12mm ηαζ αάεμοξ πενίπμο 2-3mm ζημ ιέζμκ ηδξ ιζαξ ηαηαηυνοθδξ πθεονάξ ηάεε 
πυνηαξ (αθ. ζπέδζμ). Ζ ακάνηδζή ημοξ βίκεηαζ ιε εζδζηυ ιδπακζζιυ αθμοιζκίμο, ιε δφμ (2) ηνμπμφξ ακά 
ηνφζηαθθμ, ζημ ηάης ιένμξ, πμο ημοξ επζηνέπεζ κα ζφνμκηαζ επάθθδθα. ημ επάκς ηαζ ηάης ιένμξ 
(μνμθή-ζηαεενυ νάθζ) εα οπάνπεζ εζδζηυξ μδδβυξ απυ αθμοιίκζμ, βζα ηδκ εφημθδ ηφθζζδ ημο ηνοζηάθθμο. 
Σμ ζφκμθμ ηδξ ηαηαζηεοήξ εα ελαζθαθίγεζ ηδκ ζηαεενή ηίκδζδ ηςκ ηνοζηάθθςκ ηαζ ζοβπνυκςξ εα 
επζηνέπεζ ηδκ εφημθδ ημπμεέηδζδ ηαζ αθαίνεζδ ημοξ. 
Πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίγεηαζ ημ ηθείδςια ηςκ ζονυιεκςκ θφθθςκ απυ ηνφζηαθθμ, πνμαθέπεηαζ εζδζηή 
αθαζνμφιεκδ ηθεζδανζά αζθαθείαξ πμο ημπμεεηείηαζ ακάιεζά ημοξ. 
 

3.2.2 Κάηω κέρος 
ημ ηάης ιένμξ ηδξ αζαθζμεήηδξ ημπμεεημφκηαζ ζονυιεκεξ πυνηεξ απυ ιμνζμζακίδα ιε επέκδοζδ 
ιεθαιίκδξ αιθίπθεονα, μκμιαζηζημφ πάπμοξ 18 mm ηαζ πνμθίθ ABS πάπμοξ 2 mm ζηα ζυημνα. 
Ζ ακάνηδζή ημοξ βίκεηαζ ιε εζδζηυ ιδπακζζιυ (νάβα) επάκς-ηάης, πμο ημοξ επζηνέπεζ κα ζφνμκηαζ 
επάθθδθα ιε ηδ αμήεεζα νάμοθςκ, εκδεζηηζημφ ηφπμο υπςξ αοηυξ πανμοζζάγεηαζ ζημ επζζοκαπηυιεκμ 
ζπέδζμ. 
Πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίγεηαζ ημ ηθείδςια ηςκ θφθθςκ, πνμαθέπεηαζ ιζηνή πςκεοηή ηθεζδανζά, ζημ δελί 
θφθθμ, ιε μνεζπάθηζκδ πθάηα ηαζ "ηοπνί". 



Πνμαθέπεηαζ επίζδξ ζημ ηέκηνμ ημο ηάης ιένμοξ, εζςηενζηά, πχνζζια απυ ιμνζμζακίδα ηφπμο Δ1, ιε 
αιθίπθεονδ επζηάθορδ ιεθαιίκδξ μκμιαζηζημφ πάπμοξ 18mm, ημ μπμίμ ζοκδέεηαζ ιε ημ ζηαεενυ πχνζζια 
ηαζ ηδ αάζδ ιε δφμ (2) θοηεοηά αφζιαηα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ ακά ζφκδεζδ. 
Οπμζαδήπμηε άθθδ πνυηαζδ βζα ημκ ιδπακζζιυ ηφθζζδξ ηςκ ηνοζηάθθςκ ηαζ ηςκ θφθθςκ ηδξ αζαθζμεήηδξ, 
εα βίκεηαζ απμδεηηή εθυζμκ εα αεθηζχκεζ ηδ θεζημονβία ηδξ ηίκδζδξ ηαζ ηδξ πνμζεαθαίνεζδξ ηςκ ζημζπείςκ 
ηαζ εα εβηνίκεηαζ απυ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή. 
 
3.3 Καηαθόρσθο τώρηζκα 
Σμ ηαηαηυνοθμ πχνζζια εα ημπμεεηδεεί εζςηενζηά ζημ ηέκηνμ ηδξ ανπεζμεήηδξ ηαζ εα είκαζ απυ 
ιμνζμζακίδα ιε αιθίπθεονδ επζηάθορδ ιεθαιίκδξ μκμιαζηζημφ πάπμοξ 25mm. Θα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ μνμθή 
(ηαπάηζ), ηδ αάζδ ηαζ ηα δφμ (2) ζηαεενά νάθζα ιε δφμ (2) θοηεοηά αφζιαηα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ ακά 
ζφκδεζδ. ημ ηαηαηυνοθμ πχνζζια εα οπάνπμοκ ακηίζημζπεξ δζαηνήζεζξ ιε ηα πθασκά χζηε κα 
ελαζθαθίγεηαζ δ ιεηαηυπζζδ ηαζ δ ζηήνζλδ ηςκ ηζκδηχκ ναθζχκ. 

 
4. Υρώκαηα 
Οζ ηεθζηέξ επζθάκεζεξ εα είκαζ ακηζεαιαςηζηέξ, δεκ εα επζηνέπμοκ ηδ ζοζζχνεοζδ ζηυκδξ ηθπ. 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. 
Γζα ηα πνχιαηα ηςκ δζαθυνςκ ηιδιάηςκ ηδξ αζαθζμεήηδξ πνμαθέπμκηαζ ηα αηυθμοεα: 
Γζα ηδκ πθάηδ, ημ ηαπάηζ, ηα ζονυιεκα θφθθα ηαζ ημ ηαηαηυνοθμ πχνζζια, πνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο 
πνςιαημθμβίμο SHELMAN (No 440) ή AKRITAS No 703 
Γζα ηα πθασκά, ηδ αάζδ ηαζ ηα νάθζα, πνχια εκδεζηηζημφ ηφπμο πνςιαημθμβίμο SHELMAN (No 740) ή 
AKRITAS (No 120) 
Οζ παναπάκς ανζειμί πνςιαημθμβίςκ ακαθένμκηαζ ζε επζεοιδηέξ απμπνχζεζξ πνςιάηςκ ηαζ ζε ηαιία 
πενίπηςζδ δεκ πνμζδζμνίγμοκ μπμζμδήπμηε οθζηυ ή πμζυηδηα οθζημφ. 
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ΚΑΘΗΜΑ ΔΡΓΑΗΑ (Κωδηθός: 36) 
Σμ ηάεζζια ενβαζίαξ κα είκαζ ηνμπήθαημ, πενζζηνεθυιεκμ, ιε ιπνάηζα. Να θένεζ ιδπακζζιμφξ νφειζζδξ 
ημο φρμοξ έδναξ ηαζ πθάηδξ ηαζ ιδπακζζιμφξ ακάηθδζδξ ηδξ πθάηδξ. 
Ζ αάζδ κα είκαζ πεκηάηηζκδ, εκδεζηηζηήξ δζαιέηνμο 640 mm. ηαζ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ πμθοαιίδζμ 
ζε πνχια ιαφνμ. Να θένεζ αιμνηζζέν αζθαθείαξ πεπζεζιέκμο εζδζημφ αενίμο δζαδνμιήξ ηαζ ιέζς αοημφ 
κα επζηοβπάκεηαζ δ νφειζζδ ημο φρμοξ ηδξ έδναξ. Σμ αιμνηζζέν κα ηαθφπηεηαζ ελςηενζηά απυ πθαζηζηυ 
ηδθεζημπζηυ ηάθοιια ζε ιαφνμ πνχια. Να θένεζ δίδοιμοξ ηνμπμφξ αζθαθείαξ απυ πμθοαιίδζμ πμο κα 
ημοιπχκμοκ ζημοξ οπμδμπείξ ημο πεκηάηηζκδξ αάζδξ. Όθμζ μζ ηνμπμί κα ηαθφπημκηαζ ιε εζδζηή ηαθφπηνα 
απυ εκζζποιέκμ πμθοαιίδζμ. 
Ζ έδνα ηαζ δ πθάηδ ηςκ ηαεζζιάηςκ κα είκαζ ακελάνηδηεξ. Ο ζηεθεηυξ ηδξ έδναξ κα ηαηαζηεοάγεηαζ απυ 
ηυκηνα πθαηέ πάπμοξ 12 πζθ. ή άθθμ ακάθμβμ οθζηυ ηαζ κα είκαζ ακαημιζηήξ ιμνθήξ. Πάκς ζημ ζηεθεηυ κα 
ημπμεεηείηαζ αθνχδδξ πμθομονεεάκδ, ποηκυηδηαξ 40 Kg/m

3
 ηαζ πάπμοξ 40 mm ηαη' εθάπζζημ) πμο κα 

αημθμοεεί ημ πενίβναιια ημο ζηεθεημφ ηαζ κα επεκδφεηαζ ιε φθαζια ή δενιαηίκδ. 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία απυ ηυκηνα-πθαηέ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ 
ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-2009 (ΦΔΚ 746Β/22-4-2009). Οζ εηεέζεζξ δμηζιχκ εα αθμνμφκ ηζξ πνχηεξ φθεξ πμο 
πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο ηαείζιαημξ. Δζδζηυηενα, μζ εηεέζεζξ δμηζιχκ πμο απαζημφκηαζ κα 
πνμζημιίζμοκ υθμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ: 

 Γζα ημ ηυκηνα πθαηέ: ημ ιέβζζημ υνζμ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ κα είκαζ: 
ηάλεςξ Δ1 ζφιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνυηοπα (ΔΝ). 
Ζ πμζυηδηα ζοβηυθθδζδξ κα είκαζ απμδεηηή ζφιθςκα ιε ημ ΔΝ314-2 (αθ. παν. 2.2). 

 Ζ υθδ ηαηαζηεοή κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηα υνζα ιεηακάζηεοζδξ μνζζιέκςκ ζημζπείςκ, ηα μπμία 
ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα πνυηοπα ΔΝ 71.3:1995 ηαζ ΔΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΔΚ 746/22-4-2009 άνενμ 1 
παν. 3 δ 3). 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ παναπάκς εηεέζεζξ δμηζιχκ εα πνέπεζ κα έπμοκ εηδμεεί απυ δζαπζζηεοιέκα 
ενβαζηήνζα, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο Π.Γ. 118/2007. 
Δπζπθέμκ, απαζηείηαζ πζζημπμζδηζηυ απυ ηδκ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία βζα ηδκ πνχηδ φθδ (ηυκηνα πθαηέ) πμο 
πνδζζιμπμζήεδηε δ μπμία μθείθεζ κα είκαζ ζφιθςκδ ιε ημ ΔΝ 636-1. 
Ο ζηεθεηυξ ημο ζηδνίβιαημξ ηδξ πθάηδξ κα είκαζ ακαημιζηήξ ιμνθήξ ηαζ κα 
ηαηαζηεοάγεηαζ απυ πμθοπνμποθέκζμ εκζζποιέκμ ιε κεονχζεζξ. Πάκς ζημ ζηεθεηυ 
κα ημπμεεηείηαζ αθνχδδξ πμθομονεεάκδ πμο κα αημθμοεεί ημ πενίβναιια ημο 
ζηεθεημφ ηαζ κα επεκδφεηαζ ιε φθαζια ή δενιαηίκδ. ημ πίζς ιένμξ ηδξ πθάηδξ κα ημπμεεηείηαζ ηέθοθμξ 
απυ πμθοπνμποθέκζμ, ιε ηαιπφθα ηεθεζχιαηα. 
Σα ιπνάηζα κα είκαζ ηθεζζηήξ δζαημιήξ, ακαημιζηήξ ιμνθήξ ηαζ κα ζηακμπμζμφκ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ 
ενβμκμιίαξ. Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ πμθοιενέξ πθαζηζηυ, ιε ακημπή ζηδκ εναφζδ άκς ηςκ 80 kg 
ηαζ κα είκαζ ζε ιαφνμ πνχια, αζδςιέκα ζημκ ζηεθεηυ ηδξ έδναξ. 
Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο ηαείζιαημξ εα είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 Πθάημξ ηαείζιαημξ: 48 cm  

 Βάεμξ ηαείζιαημξ: 44 cm  

 Ύρμξ ηαείζιαημξ: 46 - 57 cm 
 
 

ΚΑΘΗΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ (Κωδηθός: 37) 
Σμ ηάεζζια ζπεδζαζηδνίμο κα είκαζ ηνμπήθαημ ηαζ πενζζηνεθυιεκμ. Να θένεζ ιδπακζζιμφξ νφειζζδξ ημο 
φρμοξ έδναξ ηαζ πθάηδξ ηαζ ιδπακζζιμφξ ακάηθδζδξ ηδξ πθάηδξ. 
 Ζ αάζδ κα είκαζ πεκηάηηζκδ, εκδεζηηζηήξ δζαιέηνμο 640 mm. ηαζ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ποηυ 
αθμοιίκζμ. Να θένεζ αιμνηζζέν αζθαθείαξ πεπζεζιέκμο εζδζημφ αενίμο δζαδνμιήξ ηαζ ιέζς αοημφ κα 
επζηοβπάκεηαζ δ νφειζζδ ημο φρμοξ ηδξ έδναξ. Σμ αιμνηζζέν κα είκαζ απυ ποηυ αθμοιίκζμ ηαζ κα ηαθφπηεηαζ 
ελςηενζηά απυ πθαζηζηυ ηδθεζημπζηυ ηάθοιια ζε ιαφνμ πνχια. Να θένεζ δίδοιμοξ ηνμπμφξ αζθαθείαξ 
απυ πμθοαιίδζμ πμο κα ημοιπχκμοκ ζημοξ οπμδμπείξ ημο πεκηάηηζκδξ αάζδξ. Όθμζ μζ ηνμπμί κα 
ηαθφπημκηαζ ιε εζδζηή ηαθφπηνα απυ εκζζποιέκμ πμθοαιίδζμ. 
 Ζ έδνα ηαζ δ πθάηδ ηςκ ηαεζζιάηςκ κα είκαζ ακελάνηδηεξ.  Ο ζηεθεηυξ ηδξ έδναξ κα ηαηαζηεοάγεηαζ απυ 
ηυκηνα πθαηέ πάπμοξ 12 πζθ. ή άθθμ ακάθμβμ οθζηυ ηαζ κα είκαζ ακαημιζηήξ ιμνθήξ. Πάκς ζημ ζηεθεηυ κα 
ημπμεεηείηαζ αθνχδδξ πμθομονεεάκδ, ποηκυηδηαξ 40 Kg/m3 ηαζ πάπμοξ 40 mm ηαη’ εθάπζζημ) πμο κα 
αημθμοεεί ημ πενίβναιια ημο ζηεθεημφ ηαζ κα επεκδφεηαζ ιε φθαζια ή δενιαηίκδ. 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία απυ ηυκηνα-πθαηέ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ 
ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-2009 (ΦΔΚ 746Β/22-4-2009). Οζ εηεέζεζξ δμηζιχκ εα αθμνμφκ ηζξ πνχηεξ φθεξ πμο 
πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο ηαείζιαημξ. Δζδζηυηενα, μζ εηεέζεζξ δμηζιχκ πμο απαζημφκηαζ κα 
πνμζημιίζμοκ υθμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ: 

 Γζα ημ ηυκηνα πθαηέ: ημ ιέβζζημ υνζμ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ κα είκαζ: 
§                Σάλεςξ Δ1 ζφιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνυηοπα (ΔΝ). 
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§                Ζ πμζυηδηα ζοβηυθθδζδξ κα είκαζ απμδεηηή ζφιθςκα ιε ημ ΔΝ314-2 (αθ. παν. 2.2). 

 Ζ υθδ ηαηαζηεοή κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηα υνζα ιεηακάζηεοζδξ μνζζιέκςκ ζημζπείςκ, ηα μπμία 
ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα πνυηοπα ΔΝ 71.3:1995 ηαζ ΔΝ 71.3 /Α1:2000 (ΦΔΚ 746/22-4-2009 άνενμ 1 
παν. 3 δ 3). 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ παναπάκς εηεέζεζξ δμηζιχκ εα πνέπεζ κα έπμοκ εηδμεεί απυ δζαπζζηεοιέκα 
ενβαζηήνζα, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο Π.Γ. 118/2007. 
Δπζπθέμκ, απαζηείηαζ πζζημπμζδηζηυ απυ ηδκ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία βζα ηδκ πνχηδ φθδ (ηυκηνα πθαηέ) πμο 
πνδζζιμπμζήεδηε δ μπμία μθείθεζ κα είκαζ ζφιθςκδ ιε ημ ΔΝ 636-1. 
Ο ζηεθεηυξ ημο ζηδνίβιαημξ ηδξ πθάηδξ κα είκαζ ακαημιζηήξ ιμνθήξ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεηαζ απυ 
πμθοπνμποθέκζμ εκζζποιέκμ ιε κεονχζεζξ. Πάκς ζημ ζηεθεηυ κα ημπμεεηείηαζ αθνχδδξ πμθομονεεάκδ 
πμο κα αημθμοεεί ημ πενίβναιια ημο ζηεθεημφ ηαζ κα επεκδφεηαζ ιε φθαζια ή δενιαηίκδ. ημ πίζς ιένμξ 
ηδξ πθάηδξ κα ημπμεεηείηαζ ηέθοθμξ απυ πμθοπνμποθέκζμ, ιε ηαιπφθα ηεθεζχιαηα. 
Δπί πθέμκ ημ ηάεζζια εα δζαεέηεζ, πνμζανιμζιέκμ επί ημο άλμκά ημο, νοειζγυιεκμ ηαε’ φρμξ οπμπυδζμ 
απυ ποηυ αθμοιίκζμ, ζπήιαημξ ηοηθζημφ δίζημο. Γζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ αηαιρίαξ ημο αθθά ηαζ βζα ηδκ άκεηδ 
ζηήνζλδ ηςκ πμδζχκ, μ εκ θυβς δίζημξ εα θένεζ εββεβναιιέκδ ζημ εζςηενζηυ ημο ηεηνάηηζκδ αάζδ απυ 
πμθοαιίδζμ ιαφνμο πνχιαημξ. 
 Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο ηαείζιαημξ εα είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 
·                Πθάημξ ηαείζιαημξ: 49 cm 
·                Βάεμξ ηαείζιαημξ: 49 cm 
·                Ύρμξ ηαείζιαημξ (απυ ηδ ζηάειδ ημο δαπέδμο): 90 - 107 cm 
 
ΒΑΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ (Κωδηθός: 38) 
Ζ αάζδ ημο ζπεδζαζηδνίμο, επί ηδξ μπμίαξ ημπμεεηείηαζ δ πζκαηίδα ζπεδίαζδξ δζαζηάζεςκ (ιήημξ Υ 
πθάημξ)120 Υ 80 cm, εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ παθφαδζκμ ζςθήκα Φ=22-25 mm ηαζ πάπμοξ 2,5-3 mm, 
ααιιέκμ ιε δθεηηνμζηαηζηή ααθή πμφδναξ ηαζ ζηδκ επζθάκεζα έδναζδξ εα πνμζανιυγμκηαζ ημοιπςηά 
ακηζμθζζεδηζηά πέθιαηα χζηε κα ζηδνίγεηαζ ζηαεενά. Ζ νφειζζδ ηδξ ηθίζδξ ηαζ ημο φρμοξ ηδξ εα βίκεηαζ ιε 
ηδ αμήεεζα δφμ (2) πθαζηζηχκ ζθζβηηήνςκ. Σμ φρμξ ηδξ αάζδξ εα θεάκεζ ηα 76 cm (ιε ηδκ πζκαηίδα ζε 
μνζγυκηζα εέζδ). Ζ αάζδ εα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα έδναζδξ ηαζ ιζηνυηενδξ πζκαηίδαξ ζπεδίαζδξ, δζαζηάζεςκ 
(ιήημξ Υ πθάημξ) 80 Υ 60 cm. 
 
 
ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΥΔΓΗΑΖ (Κωδηθός: 39) 
Ζ πζκαηίδα ζπεδίαζδξ εα ηαηαζηεοαζηεί απυ ιμνζμζακίδα ηφπμο Ρ2 αάζεζ ηδξ ΔΝ 312:2003, ηθάζδξ Δ1, 
ηνζχκ ζηνχζεςκ υπςξ ηαζ νδηά πνμζδζμνίγεηαζ ζηδκ ΚΤΑ 746/22-4-2009. Ζ ιμνζμζακίδα εα είκαζ 
επζηαθοιιέκδ ιε ηεπκδηή δζαημζιδηζηή επίζηνςζδ (High Pressure Laminate - HPL). Σα παναηηδνζζηζηά ηδξ 
ςξ άκς επίζηνςζδξ μθείθμοκ κα πνμζδζμνίγμκηαζ αάζεζ ηςκ πνμηφπςκ ΔΝ 438-1, ΔΝ 438-2, ΔΝ 438-3, 
υπςξ αοηά ζζπφμοκ. 
Σμ πάπμξ ηδξ ιμνζμζακίδαξ εα είκαζ πενί ηα 20 mm ηαζ ημ πάπμξ ηδξ επίζηνςζδξ ημοθάπζζημκ 1,2mm. Οζ 
δζαζηάζεζξ ηδξ πζκαηίδαξ εα είκαζ (ιήημξ Υ πθάημξ) 120 Υ 80 cm. 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ746Β/22-4-2009). 
 
ΥΑΡΣΟΣΑΣΖ (ΡΟΛΟΘΖΚΖ) - (Κωδηθός: 40) 
Υανημζηάηδξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ζπεδίςκ ηαζ πανηχκ (ζε νμθθά). Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ 
ιεηαθθζηυ πθέβια, ημ μπμίμ εα δθεηηνμζοβημθθδεεί, πάκς ηαζ ηάης, ζημ ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ ημο 
πανημζηάηδ, μ μπμίμξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ζςθήκεξ ζηνμββοθήξ δζαημιήξ, δζαιέηνμο 50 mm 
πενίπμο. 
Όθεξ μζ δθεηηνμζοβημθθήζεζξ εα ζθονδθαημφκηαζ, εα αθαζνμφκηαζ ηα μλείδζα ηαζ εα θεζαίκμκηαζ ιε ηνμπυ 
έκηεπκα. Ακ μζ δθεηηνμζοβημθθήζεζξ βίκμοκ ιε δθεηηνμζοβηυθθδζδ ζφνιαημξ, ηα οπμθείιιαηα ηςκ 
ζονιαηζδίςκ εα αθαζνμφκηαζ απυ ημκ ζηεθεηυ πνζκ ηδ ααθή. 
Ο πανημζηάηδξ εα δζαιμνθχκεηαζ ιε ημοθάπζζημκ ηέζζενζξ ζζμιεβέεεζξ εέζεζξ απμεήηεοζδξ, δφμ ρδθέξ 
(φρμξ πενί ηα 70 cm) ηαζ δφμ παιδθέξ (φρμξ πενί ηα 70 cm). Οζ θμζπέξ δζαζηάζεζξ ημο πανημζηάηδ (ιήημξ 
Υ πθάημξ) εα είκαζ 40,5 Υ 40,5 cm. 
 
ΚΑΝΑΠΔ ΓΗΘΔΗΟ ΚΑΗ ΣΡΗΘΔΗΟ (Κωδηθός: 44) 
Ο ζηεθεηυξ κα απμηεθείηαζ απυ δφμ πθεονζηά "Π" πμο ηα ηαηαηυνοθα ζημζπεία (πυδζα-ιπνάηζα) κα είκαζ 
ηαηαζηεοαζιέκα απυ ζςθήκα Φ=50 mm, πάπμοξ 2 mm. Σμ μνζγυκηζμ ζημζπείμ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ 
απυ παθοαδμέθαζια 460 Υ 8 mm, δθεηηνμζοβημθθδιέκμ ζηα πυδζα ιε εζςηενζηέξ ημθθήζεζξ. ημ ηάης 
ιένμξ κα ημπμεεημφκηαζ ηάπεξ βζα ζηαεενυηδηα ηαζ πνμζηαζία ημο δαπέδμο. Σα ιπνάηζα κα είκαζ 
ακαημιζηήξ ιμνθήξ ηαζ κα ζηακμπμζμφκ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ενβμκμιίαξ. 
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Ο ζηεθεηυξ ηδξ έδναξ-ζηδνίβιαημξ πθάηδξ κα είκαζ ιεηαθθζηυξ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ζςθήκεξ Φ=25 
mm, πάπμοξ 2 mm. Πάκς ζημ ζηεθεηυ κα εηπφκεηαζ ηαθμοπςηή πμθομονεεάκδ πάπμοξ 12-15 cm, πμο κα 
αημθμοεεί ημ πενίβναιια ημο ζηεθεημφ. Ζ έδνα-ζηήνζβια πθάηδξ κα επεκδφεηαζ ιε φθαζια ή δενιαηίκδ. 
Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ εα είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

• Γζεέζζμξ ηακαπέξ: 140 Υ 70 Υ 70 cm 

• Σνζεέζζμξ ηακαπέξ: 200 Υ 70 Υ 70 cm 
 
ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ – ΑΡΥΔΗΟΘΖΚΖ (Κωδηθός: 45) 
Θα είκαζ δίθοθθδ, ιε επάθθδθεξ ζονυιεκεξ πυνηεξ. Θα ηαηαζηεοάγεηαζ απυ θαιανίκα ροπνήξ ελέθαζδξ 
(DKP), πάπμοξ 0,7 mm. Οζ εκδεζηηζηέξ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ (φρμξ Υ πθάημξ Υ αάεμξ) εα είκαζ 165 Υ 
133 Υ 48 cm. Θα θένεζ εζςηενζηά ηαζ ζημ ιέζμκ ηδξ ζηαεενυ ηαηαηυνοθμ πχνζζια, ημ μπμίμ δζαζνεί ηδ 
αζαθζμεήηδ ζε δφμ ηιήιαηα. ε ηάεε ηιήια ημπμεεημφκηαζ 4 ηζκδηά νάθζα απυ ημ ίδζμ οθζηυ, ηα μπμία 
ζηενεχκμκηαζ ζε ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκεξ εβημπέξ ζηα πθασκά ημζπχιαηα ηαζ ζημ ιεζαίμ πχνζζια ηδξ 
αζαθζμεήηδξ. 
 
ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΝΣΟΤΛΑΠΑ - ΗΜΑΣΗΟΘΖΚΖ (Κωδηθός: 46) 
Θα απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ (3) ζζμιεβέεεζξ πχνμοξ ηαζ εα έπεζ εκδεζηηζηέξ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ (φρμξ Υ 
πθάημξ Υ αάεμξ) 105 Υ 103 Υ 40 cm. Θα ηαηαζηεοάγεηαζ απυ θαιανίκα ροπνήξ ελέθαζδξ (DKP), πάπμοξ 
0,7 mm. Κάεε πχνμξ εα δζαεέηεζ εζςηενζηά έκα (1) ηζκδηυ νάθζ απυ ημ ίδζμ οθζηυ, ιε βαηγάηζ βζα ηα νμφπα. 
Κάεε πυνηα εα έπεζ πενζίδεξ ελαενζζιμφ πάκς-ηάης ηαζ εα αζθαθίγεζ ιε πεζνμθααή, ιε ηθεζδί ηαζ 
οπμδμπέξ βζα θμοηέημ. 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΤ (Κωδηθός: 47) 
Πίκαηαξ ιαβκδηζηυξ ηαζ ιανηαδυνμο, πμο ημπμεεηείηαζ ζε ημίπμ, βζα ζπμθζηή αίεμοζα. 
Ζ επζθάκεζα βναθήξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ θφθθμ πμνζεθάκδξ, εα είκαζ ιαβκδηζηή ηαζ ηαοηυπνμκα 
εα οπάνπεζ δοκαηυηδηα βναθήξ ηαζ ιε ιανηαδυνμ. 
Ζ επζθάκεζα βναθήξ επζημθθάηαζ ιε εζδζηή ιδ ημλζηή ηυθθα ζε ιμνζμζακίδα ηφπμο Ρ2, αάζεζ ηδξ ΔΝ 
312:2003, ηθάζδξ Δ1, ηνζχκ ζηνχζεςκ υπςξ ηαζ νδηά πνμζδζμνίγεηαζ ζηδκ ΚΤΑ 746/22-4-2009. ηδκ 
μπίζεζα πθεονά ηδξ εα ηαθφπηεηαζ ιε βαθαακζζιέκδ θαιανίκα, πάπμοξ 0,5 mm, βζα ακημπή ζηδκ οβναζία 
ηαζ ζηαεενμπμίδζδ μθυηθδνμο ημο πίκαηα. 
Πενζιεηνζηά, μ πίκαηαξ εα ηαθφπηεηαζ απυ ηαηάθθδθμ πνμθίθ αθμοιζκίμο, ημονιπανζζηυ ζηδκ ειπνυζεζα 
πθεονά. ηζξ βςκίεξ ημο πίκαηα δ ζοκανιμθυβδζδ βίκεηαζ ιε εζδζηέξ πθαζηζηέξ βςκίεξ ηαζ ημ πίζς ιένμξ 
ημο πνμθίθ αζδχκεηαζ ιε αίδεξ. 
ημ ηάης ιένμξ, μ πίκαηαξ εα θένεζ εζδζηή εηαγένα βζα ημκ ζπυββμ ηαζ ημοξ ιανηαδυνμοξ πμο εα έπεζ ηδ 
δοκαηυηδηα ακαδίπθςζδξ ηαηά 90

μ
. ηα άηνα ηδξ δ εηαγένα θένεζ εζδζηά πνμζηαηεοηζηά πθαζηζηά, πνμξ 

απμθοβή ηναοιαηζζιχκ. 
Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο πίκαηα εα είκαζ (ιήημξ Υ φρμξ): 240Υ120cm 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ746Β/22-4-2009). 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΤ ΜΔ ΣΡΗΠΟΓΟ (Κωδηθός: 48) 
Ζ επζθάκεζα βναθήξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ θφθθμ θμνιάζηαξ ηαζ πνμζθένεζ δοκαηυηδηα βναθήξ 
ιυκμ ιε ιανηαδυνμ. 
Ζ επζθάκεζα βναθήξ επζημθθάηαζ ιε εζδζηή ιδ ημλζηή ηυθθα ζε ιμνζμζακίδα ηφπμο Ρ2, αάζεζ ηδξ ΔΝ 
312:2003, ηθάζδξ Δ1, ηνζχκ ζηνχζεςκ υπςξ ηαζ νδηά πνμζδζμνίγεηαζ ζηδκ ΚΤΑ 746/22-4-2009. ηδκ 
μπίζεζα πθεονά ηδξ εα ηαθφπηεηαζ ιε βαθαακζζιέκδ θαιανίκα, πάπμοξ 0,5 mm, βζα ακημπή ζηδκ οβναζία 
ηαζ ζηαεενμπμίδζδ μθυηθδνμο ημο πίκαηα. 
Πενζιεηνζηά, μ πίκαηαξ εα ηαθφπηεηαζ απυ ηαηάθθδθμ πνμθίθ αθμοιζκίμο, ημονιπανζζηυ ζηδκ ειπνυζεζα 
πθεονά. ηζξ βςκίεξ ημο πίκαηα δ ζοκανιμθυβδζδ βίκεηαζ ιε εζδζηέξ πθαζηζηέξ βςκίεξ ηαζ ημ πίζς ιένμξ 
ημο πνμθίθ αζδχκεηαζ ιε αίδεξ. Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο πίκαηα εα είκαζ (ιήημξ Υ φρμξ): 100 Υ 70 cm. 
Ο πίκαηαξ εα ημπμεεηείηαζ ζε ιεηαθθζηυ ηνίπμδμ ιε νοειζγυιεκα ζηέθδ, βζα εφημθδ ιεηαθμνά ηαζ 
πνδζζιμπμίδζή ημο ζε δζάθμνμοξ πχνμοξ. Σα ζηέθδ, ζηα ηάης άηνα ημοξ εα θένμοκ ακεεηηζηά ηαζ 
ακηζμθζζεδηζηά πθαζηζηά πέθιαηα βζα ηδκ πνμζηαζία ημο δαπέδμο ηαζ ηδκ αζθαθή ζηήνζλδ ημο ηνζπυδμο. 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ746Β/22-4-2009). 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ (Κωδηθός: 50) 
Ο πίκαηαξ εα ηαηαζηεοάγεηαζ απυ θφθθμ ηφπμο «ζκζμοθάζη», επί ημο μπμίμο εα επζημθθάηαζ θφθθμ απυ 
θεθθυ.Πενζιεηνζηά, μ πίκαηαξ εα ηαθφπηεηαζ απυ ηαηάθθδθμ πνμθίθ αθμοιζκίμο, ημονιπανζζηυ ζηδκ 
ειπνυζεζα πθεονά. ηζξ βςκίεξ ημο πίκαηα δ ζοκανιμθυβδζδ βίκεηαζ ιε εζδζηέξ πθαζηζηέξ βςκίεξ ηαζ ημ 
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πίζς ιένμξ ημο πνμθίθ αζδχκεηαζ ιε αίδεξ. 
Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο πίκαηα εα είκαζ (ιήημξ Υ φρμξ): 90 Υ 60 cm. 
 
ΚΑΡΔΚΛΑΚΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ/ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΞΤΛΗΝΟ (Κωδηθός: 51) 
Κανεηθάηζ βζα ιαεδηέξ κδπζαβςβείμο απυ ιαζίθ λφθμ (π.π. μλζά ηθπ.) , ζηαεενά ιε εκζζποιέκδ αάζδ 
(δμηίδεξ πμο ζοκδέμοκ ηα πυδζα ιεηαλφ ημοξ ηαζ δμηίδα πμο ζοκδέεζ ηάεεηα ηζξ πνμδβμφιεκεξ ζημ ιέζμ 
ημοξ) ηαζ ακαημιζηή πθάηδ) ηαζ ζηνμββοθειέκεξ βςκίεξ πνμξ απμθοβή ηναοιαηζζιχκ. ηα πυδζα ηδξ 
ηανέηθαξ εα είκαζ ημπμεεηδιέκα ακηζμθζζεδηζηά πθαζηζηά πέθιαηα. Σμ ηανεηθάηζ εα έπεζ εκδεζηηζηέξ 
δζαζηάζεζξ ηαείζιαημξ 30 Υ 30 cm ηαζ φρμξ (απυ ημ επίπεδμ ηδξ έδναξ) 30 cm Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο 
εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-2009 (ΦΔΚ746Β/22-4-
2009). 
 
ΣΡΑΠΔΕΗ ΞΤΛΗΝΟ ΚΤΚΛΗΚΟ (Κωδηθός: 52) 
Κοηθζηυ ηναπέγζ ιαεδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ιε πυδζα απυ ιαζίθ λφθμ (π.π. μλζά ηθπ.) ηαζ επζθάκεζα απυ 
θαηανζζιέκμ MDF. ηα πυδζα ημο ηναπεγζμφ εα είκαζ ημπμεεηδιέκα ακηζμθζζεδηζηά πθαζηζηά πέθιαηα. Σμ 
ηναπέγζ εα έπεζ ηζξ αηυθμοεεξ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ: 

• Γζάιεηνμξ: 120 cm 

• Ύρμξ: 52 - 54 cm 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ746Β/22-4-2009) 
 
ΣΡΑΠΔΕΗ ΞΤΛΗΝΟ ΖΜΗΚΤΚΛΗΚΟ (Κωδηθός: 53) 
Ζιζηοηθζηυ ηναπέγζ ιαεδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ιε πυδζα απυ ιαζίθ λφθμ (π.π. μλζά ηθπ.) ηαζ επζθάκεζα 
απυ θαηανζζιέκμ MDF. ηα πυδζα ημο ηναπεγζμφ εα είκαζ ημπμεεηδιέκα ακηζμθζζεδηζηά πθαζηζηά πέθιαηα. 
Σμ ηναπέγζ εα έπεζ ηζξ αηυθμοεεξ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ: 

• Γζάιεηνμξ: 120 cm 

• Ύρμξ: 52 - 54 cm 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ746Β/22-4-2009). 
 
ΠΑΓΚΑΚΗ (Κωδηθός: 56) 
Παβηάηζ κδπζαβςβείμο απμηεθμφιεκα απυ ηέζζενα (4) πυδζα ηαζ ηδκ έδνα. Σα πυδζα εα είκαζ απυ ιαζίθ 
λφθμ (π.π. μλζά ηθπ.) ηαζ εα ζοκδέμκηαζ ζηαεενά ιε ηδκ έδνα, δ μπμία εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ 
ιμνζμζακίδα ηνζχκ ζηνχζεςκ, επεκδεδοιέκδ ζηδκ άκς επζθάκεζά ηδξ ιε θαηανζζηυ MDF. ηα πυδζα εα 
είκαζ ημπμεεηδιέκα ακηζμθζζεδηζηά πθαζηζηά πέθιαηα. Σμ παβηάηζ εα έπεζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ (ιήημξ Υ 
πθάημξ Υ φρμξ) 120 Υ 30 Υ 29 cm. 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ746Β/22-4-2009). 
 
ΥΑΡΣΟΘΖΚΖ (ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ) 12 ΘΔΔΧΝ (Κωδηθός: 57) 
Οζ εκδεζηηζηέξ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ πανημεήηδξ εα είκαζ (ιήημξ Υ πθάημξ Υ φρμξ) 84 Υ 39 Υ 93 cm. 
Ζ πανημεήηδ απμηεθείηαζ απυ ηα αηυθμοεα ηιήιαηα: 

 Σα πθασκά (2 ηειάπζα)  

 Σδ αάζδ (1 ηειάπζμ) 

  Σδκ μνμθή (ηαπάηζ – 1 ηειάπζμ)  

 Σδκ πθάηδ (1 ηειάπζμ) 

 Σα εκδζάιεζα ζηαεενά πςνίζιαηα (2 ηειάπζα, έηζζ χζηε δ πανημεήηδ κα δζαζνείηαζ ηαηά 
πθάημξ ζε 3 ίζα ιένδ) 

Όθα ηα ηιήιαηα εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ιμνζμζακίδα, ιε αιθίπθεονδ επζηάθορδ έβπνςιδξ 
ιεθαιίκδξ. 
Ζ ζφκδεζδ ιεηαλφ υθςκ ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ αζαθζμεήηδξ εα βίκεηαζ ιε ηαηάθθδθα, ζε ιέβεεμξ ηαζ ανζειυ, 
θζνάιζα ηαζ ηααίθζεξ. 
Σα πθασκά ηαζ ηα εκδζάιεζα πςνίζιαηα εα θένμοκ ηαηάθθδθδ δζαιυνθςζδ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ 
ζηενέςζδ πθαζηζηχκ μδδβχκ βζα ηδκ μθίζεδζδ ηςκ ζονηανζχκ. Ζ πανημεήηδ εα πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα 
βζα ημπμεέηδζδ 12 ζοκμθζηά ζονηανζχκ (4 Υ 3), ιε εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ (ιήημξ Υ πθάημξ Υ φρμξ) 25 Υ 
35 Υ 17 cm.Σα ζονηάνζα εα είκαζ λφθζκα απυ ηυκηνα πθαηέ Α' πμζυηδηαξ ηαζ ζηδκ ειπνυζεζα πθεονά ημοξ 
εα οπάνπεζ ηαηάθθδθδ μπή βζα ημ άκμζβια ηαζ ηθείζζιμ ηςκ ζονηανζχκ. Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα 
πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-2009 (ΦΔΚ746Β/22-4-2009). 
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ΓΧΝΗΑΚΟ ΠΑΗΓΗΚΟ ΚΑΝΑΠΔ ΥΑΛΑΡΧΖ (Κωδηθός: 60) 
Γςκζαηυξ ηακαπέξ, πμο εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ εθαζηζηυ οθζηυ (αθνμθέλ) ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ ηαζ 
ηάθοιια απυ φθαζια, ιε εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ 110 Υ 110 Υ 40 Υ 45cm 
 
ΠΟΤΦ (Κωδηθός: 61) 
Πμοθ ηεηνάβςκμ, πμο εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ εθαζηζηυ οθζηυ (αθνμθέλ) ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ ηαζ 
ηάθοιια απυ φθαζια, ιε εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ (ιήημξ Υ πθάημξ Υ φρμξ) 40 Υ 40 Υ 25 cm. 
 
ΜΑΞΗΛΑΡΑ ΥΑΛΑΡΧΖ (Κωδηθός: 62) 
Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ αθνχδεξ εθαζηζηυ οθζηυ (αθνμθέλ) ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ. Σμ ηάθοιια ηδξ εα 
είκαζ απυ φθαζια ααιααηενήξ οθήξ, εζςηενζηά επεκδεδοιέκμ ιε πθαζηζηυ βζα αδζαανμπμπμίδζδ, ηαζ εα 
έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα αθαζνείηαζ εφημθα ηαζ κα πθέκεηαζ. Σμ ζπήια ηδξ εα είκαζ ηεηνάβςκμ, ιε εκδεζηηζηέξ 
δζαζηάζεζξ 60 Υ 60 cm. 
 
ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΟ – ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ (Κωδηθός: 63) 
Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ αθνχδεξ εθαζηζηυ οθζηυ (αθνμθέλ) ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ. Σμ ηάθοιια ηδξ εα 
είκαζ απυ φθαζια ααιααηενήξ οθήξ, εζςηενζηά επεκδεδοιέκμ ιε πθαζηζηυ βζα αδζαανμπμπμίδζδ, ηαζ εα 
έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα αθαζνείηαζ εφημθα ηαζ κα πθέκεηαζ. Σμ ζπήια ηδξ εα είκαζ ηεηνάβςκμ, ιε εκδεζηηζηέξ 
δζαζηάζεζξ 60 Υ 60 cm. 
 
ΚΑΒΑΛΔΣΟ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ (Κωδηθός: 64) 
Ξφθζκμ ηαααθέημ, απυ ιαζίθ λφθμ (π.π. μλζά ηθπ.),  δζπθήξ υρδξ, βζα κα ενβάγμκηαζ ηαοηυπνμκα 2 παζδζά. Ζ 
πζκαηίδα γςβναθζηήξ ζε ηάεε πθεονά εα είκαζ επίζδξ απυ  ημ ίδζμ ιαζίθ λφθμ ηαζ εα αζδχκεηαζ ζηαεενά 
ζημ πθαίζζμ ημο ηαααθέημο, ιε ηαηάθθδθμοξ ζθζβηηήνεξ. ε ηάεε υρδ εα πνμζανιυγεηαζ λφθζκδ ή πθαζηζηή 
εήηδ βζα πζκέθα ηαζ πνχιαηα. Θα έπεζ ηζξ αηυθμοεεξ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ:  
 ·                Πζκαηίδα γςβναθζηήξ (ιήημξ Υ πθάημξ): 65 Υ 65 cm 
·                οκμθζηυ φρμξ ηαααθέημο: 125cm.  
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ746Β/22-4-2009). 
  
ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΡΔΜΑΣΡΔ (ΚΑΛΟΓΔΡΟΗ) (Κωδηθός: 67) 
Οζ ηαθυβενμζ πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ αηυθμοεεξ απαζηήζεζξ: 

• Γζαζηάζεζξ: Ύρμξ 1.700 πζθ. ηαζ δζάιεηνμξ αάζδξ 400 πζθ. 

• Ζ αάζδ ζηήνζλδξ εα είκαζ απυ πμθοαιίδζμ, ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκδ ζε ηχκμ, ιε οπμδμπή (θμφηζ), 
βζα ηδ ζοβηνάηδζδ ημο κενμφ απυ ηζξ μιπνέθεξ πμο ημπμεεημφκηαζ ζηδκ μιπνεθμεήηδ. Δζςηενζηά κα έπεζ 
επανηέξ αάνμξ βζα κα δζαζθαθίγεζ ηδκ εοζηάεεζα ηδξ υθδξ ηαηαζηεοήξ. 

• Σμ ηονίςξ ζχια εα είκαζ απυ ιεηαθθζηή ζςθήκα ηοηθζηήξ δζαημιήξ, φρμοξ 1.670 πζθ. ααιιέκδ ιε 
ααθή θμφνκμο. 

• Θα θένεζ ηαηάθθδθμ ιδπακζζιυ, πμο επζηνέπεζ ηδκ ιεηααμθή φρμοξ ηαζ ηδκ πενζζηνμθή, υπμο 
ημπμεεημφκηαζ ηα ιπνάηζα ζηήνζλδξ ηςκ νμφπςκ ηαζ μιπνεθχκ. 

• Σα ιεηαθθζηά ιένδ πνζκ ηδ ααθή δεκ εα έπμοκ ζηυκεξ ή νζκίζιαηα ηαζ εα έπμοκ οπμζηεί 
επελενβαζία απμθοιάκζεςξ, απμζηςνζάζεςξ ηαζ θςζθαηχζεςξ. 

• Όθα ηα ιεηαθθζηά ηαζ πθαζηζηά ιένδ εα είκαζ ζε ιαφνμ πνχια. 
 
ΚΡΔΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΜΔ ΣΡΧΜΑ (Κωδηθός: 68) 
Μμκυ ηνεαάηζ φπκμο απυ θαηανζζιέκμ ιαζίθ λφθμ (π.π. μλζά, πεφημ, ζμοδδζηή λοθεία ηθπ.), εκδεζηηζηχκ 
δζαζηάζεςκ (ιήημξ Υ πθάημξ) 109 Υ 207 cm. 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ 746Β/22-4-2009). 
Σμ ζηνχια ημο ηνεααηζμφ εα είκαζ μνεμπεδζηυ, ιέηνζαξ ζηθδνυηδηαξ. Πενζιεηνζηά εα έπεζ ημζπχιαηα απυ 
εκζζποιέκμ αθνχδεξ οθζηυ πμο εα ελαζθαθίγμοκ πνυζεεηδ εκίζποζδ, μιμζυιμνθδ ζηήνζλδ ηαζ αολδιέκδ 
ακημπή, ηαεχξ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ ιμνθμπμίδζδξ ημο ζηνχιαημξ. Θα έπεζ εθαηήνζα ηφπμο bonell (116 ακά 
m2) βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ ζε μνζγυκηζα εέζδ. Σμ οθζηυ πθδνχζεςξ εα είκαζ αζμθμβζηυ 
ααιαάηζ ηαζ δ ηάθορδ απυ φθαζια γαηάν. Θα ζοκμδεφεηαζ απυ βναπηή εββφδζδ 5 εηχκ. 
 
ΚΑΘΗΜΑ ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ (Κωδηθός: 69) 
Κανέηθα ηναπεγανίαξ απυ θαηανζζιέκμ ιαζίθ λφθμ ηςκμθυνςκ δέκηνςκ (π.π. πεφημ, μλζά ηθπ.), ιε 
εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ (αάεμξ Υ πθάημξ Υ φρμξ) 43 Υ 52 Υ 91 cm. 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ 746Β/22-4-2009). 
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ΚΡΔΜΑΣΡΑ ΞΤΛΗΝΖ (Κωδηθός: 71) 
Κνειάζηνα λφθζκδ πμο ημπμεεηείηαζ εφημθα ζημκ ημίπμ, 18 εέζεςκ, ιε εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ (ιήημξ Υ 
φρμξ) 100 Υ 24 cm. 
 
ΚΟΤΣΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ (Κωδηθός: 72) 
Κμοηί απμεήηεοζδξ απυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ βζα απμεήηεοζδ παζπκζδζχκ ηθπ., ιε ηαπάηζ ηαζ θααέξ 
αζθάθζζδξ, εκδεζηηζηχκ δζαζηάζεςκ (ιήημξ Υ πθάημξ Υ φρμξ) 45 Υ 35 Υ 35 cm. 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΡΣΖΖ/ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ (Κωδηθός: 73) 
Πίκαηαξ μνβάκςζδξ ενβαζζχκ, απυ αδζάανμπμ πθαζηζηυ, μ μπμίμξ ηνειζέηαζ ζημκ ημίπμ ηαζ έπεζ 27 εήηεξ 
ιεβέεμοξ Α4. Κάεε εήηδ έπεζ δζαθακή εέζδ βζα εηζηέηα μκυιαημξ ή ηαηδβμνίαξ. Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ 
ημο πίκαηα (ιήημξ Υ φρμξ) είκαζ 75 Υ 120 cm. 
 
ΒΑΖ ΚΑΡΣΧΝ (Κωδηθός: 74) 
Ξφθζκδ αάζδ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ιεβάθςκ ηαζ ιζηνχκ ηανηχκ ηαζ ηδκ οπμαμήεδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ, 
παναηήνδζδξ, ηαλζκυιδζδξ ηαζ ζεζνμεέηδζδξ ηανηχκ αθθδθμοπίαξ. 
 
ΘΖΚΖ ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ (Κωδηθός: 75) 
Θήηδ ιμοζζηχκ μνβάκςκ απυ αδζάανμπμ πθαζηζηυ, ιε οπμδμπέξ βζα ακάνηδζδ ζημκ ημίπμ. Θα έπεζ 
ημοθάπζζημκ 14 ηζέπεξ (εήηεξ) ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ βζα ιμοζζηά υνβακα ηαζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ 
(ιήημξ Υ φρμξ) 63 Υ 86 cm. 
 
ΔΗΓΗΚΟ ΑΣΟΜΗΚΟ ΘΡΑΝΗΟ ΓΗΑ Ζ/Τ (Κωδηθός: 76) 
Σμ βναθείμ εα είκαζ θουιεκμ βζα εφημθδ ιεηαθμνά ηαζ πανάδμζδ. Ζ ζοκανιμθυβδζδ εα είκαζ απθή, εα 
ελαζθαθίγεζ υιςξ ζδζαίηενα ιεβάθδ ζηαεενυηδηα ηαζ ακημπή. 
Σμ βναθείμ εα είκαζ λφθζκμ ηαζ υθα ηα ηιήιαηά ημο (επζθάκεζα ενβαζίαξ, πθασκά ηθπ.) εα είκαζ 
ηαηαζηεοαζιέκα απυ ιμνζμζακίδα, ιε αιθίπθεονδ επζηάθορδ ιεθαιίκδξ. 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ 746Β/22-4-2009). Δζδζηυηενα, πνέπεζ: 

• Γζα ηδ ιμνζμζακίδα, ημ ιέβζζημ υνζμ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ κα είκαζ ηάλεςξ Δ1 ζφιθςκα ιε ηα 
Δονςπασηά πνυηοπα (ΔΝ). Δπίζδξ δ ιμνζμζακίδα κα είκαζ ηφπμο Ρ2, αάζεζ ημο ΔΝ 312:2003, υπςξ 
αοηυ ζζπφεζ 

• Γζα ηδκ επζηάθορδ ιε ιεθαιίκδ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζχκ πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκα ιε ηα 
ΔΝ 14322:2004, ΔΝ 14323:2005 ηαζ ΔΝ 438-2:2005, υπςξ αοηά ζζπφμοκ. 

• Οζ πνδζζιμπμζμφιεκεξ ηυθθεξ κα ιδκ είκαζ ημλζηέξ 
Σμ βναθείμ εα δζαεέηεζ εζδζηυ ζονηάνζ βζα ημ πθδηηνμθυβζμ ημο Ζ/Τ, αάζδ βζα ημπμεέηδζδ εηηοπςηή, ηαεχξ 
ηαζ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκδ εέζδ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ημοηζμφ ημο οπμθμβζζηή. 
Θα δζαεέηεζ ηδ δοκαηυηδηα κα είκαζ ηνμπήθαημ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ηεζζάνςκ (4) δίδοιςκ ηνμπχκ αζθαθείαξ 
απυ πμθοαιίδζμ πμο εα ημοιπχκμοκ ζηζξ ηάης αηιέξ ηςκ πθασκχκ ημο βναθείμο. Όθμζ μζ ηνμπμί κα 
ηαθφπημκηαζ ιε εζδζηή ηαθφπηνα απυ εκζζποιέκμ πμθοαιίδζμ. 
Οζ δζαζηάζεζξ ημο βναθείμο εα είκαζ (ιήημξ Υ πθάημξ Υ φρμξ) 90 Υ 60 Υ 73 cm. 
 
ΚΟΜΟΓΗΝΟ (Κωδηθός: 77) 
Σμ ημιμδίκμ εα είκαζ λφθζκμ ηαζ υθα ηα ηιήιαηά ημο (επζθάκεζα ενβαζίαξ, πθασκά ηθπ.) εα είκαζ 
ηαηαζηεοαζιέκα απυ ιμνζμζακίδα, ιε αιθίπθεονδ επζηάθορδ ιεθαιίκδξ. 
Όθα ηα λφθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ ΚΤΑ Ε3-5430/22-4-
2009 (ΦΔΚ 746Β/22-4-2009). Δζδζηυηενα, πνέπεζ: 

• Γζα ηδ ιμνζμζακίδα, ημ ιέβζζημ υνζμ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ κα είκαζ ηάλεςξ Δ1 ζφιθςκα ιε ηα 
Δονςπασηά πνυηοπα (ΔΝ). Δπίζδξ δ ιμνζμζακίδα κα είκαζ ηφπμο Ρ2, αάζεζ ημο ΔΝ 312:2003, υπςξ 
αοηυ ζζπφεζ 

• Γζα ηδκ επζηάθορδ ιε ιεθαιίκδ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζχκ πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκα ιε ηα 
ΔΝ 14322:2004, ΔΝ 14323:2005 ηαζ ΔΝ 438-2:2005, υπςξ αοηά ζζπφμοκ. 

• Οζ πνδζζιμπμζμφιεκεξ ηυθθεξ κα ιδκ είκαζ ημλζηέξ 
Σμ ημιμδίκμ εα είκαζ ακμζηηυ (πςνίξ ζονηάνζα) ηαζ εα δζαεέηεζ δφμ πχνμοξ πμο εα δζαιμνθχκμκηαζ απυ ημ 
εκδζάιεζμ νάθζ. Οζ δζαζηάζεζξ ημο ημιμδίκμο εα είκαζ (ιήημξ Υ πθάημξ Υ φρμξ) 48 Υ 48 Υ 50 cm. 
 
ΠΑΓΚΟ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ (Κωδηθός: 78) 
Πάβημξ (ηναπέγζ) πεζνμηεπκίαξ δζαζηάζεςκ (ιήημξ Υ πθάημξ) 2 Υ 1 m, νοειζγυιεκμο φρμοξ, ιε ιεηαθθζηυ 
ζηεθεηυ ηαζ λφθζκδ επζθάκεζα ενβαζίαξ. 
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ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
 
ΦΟΡΖΣΖ ΤΚΔΤΖ ΤΠΔΡΖΥΧΝ (Κωδηθός: 86) 
Ζ ζοζηεοή εα είκαζ ιζα θμνδηή επαββεθιαηζηή ζοζηεοή, ηαηάθθδθδ βζα  πνήζδ ηυζμ εκηυξ υζμ ηαζ εηηυξ 
ενβαζηδνίμο. Θα εηπέιπεζ ζε ζοπκυηδηα 1 MHz βζα εκ ης αάεδ εεναπεία ηαζ εα έπεζ ιέβζζηδ ζζπφ 3W/cm2. Θα 
δζαεέηεζ ιεηαζπδιαηζζηή, χζηε κα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ιε νεφια δζηηφμο, εκχ πνμαζνεηζηά εα ιπμνεί κα 
οπμδεπεεί ενβμζηαζζαηή ιπαηανία. Θα δζαεέηεζ ζφζηδια εζδμπμίδζδξ βζα ηδκ ζςζηή επαθή ηδξ ηεθαθήξ ιε ηδκ 
επζθάκεζα εεναπείαξ, ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ ηδκ ζςζηή εθανιμβή ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηδξ ηεθαθήξ. Θα ιπμνεί κα 
οπμδεπεεί εηηυξ απυ ηδκ ιεβάθδ ηεθαθή(4,90 cm2) ηαζ ηδ ιζηνή ηεθαθή (0,93 cm2). Θα έπεζ ημοθάπζζημκ 10 
πνμβνάιιαηα εεναπείαξ, εκχ εα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα βζα manual πνήζδ. Θα ιπμνεί μ εεναπεοηήξ κα επζθέλεζ ημ 
οθζηυ εθανιμβήξ ηδξ ηεθαθήξ ιε ηδκ πενζμπή εεναπείαξ, γεθέ ή θάδζ. Θα έπεζ ηα ελήξ ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά:  

 Σνμθμδμζία :110-240 VAC±10% 50/60Hz. 

 Μπαηανία(πνμαζνεηζηά) :12V, 2,6Ah. 

 οπκυηδηα εηπμιπήξ :0,8MHz ± 10% 

 Μέβζζηδ ζζπφξ :3W/cm2. 

 Γζαζηάζεζξ :227 x 206 x 94mm. 

 Βάνμξ: 2Kgr. 
 

ΤΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΛΑΞΖ (Κωδηθός: 87) 
Θα είκαζ επζηναπέγζα, μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ 130W  ηαζ εφημθδ ζηδκ ιεηαθμνά ηδξ. Θα είκαζ ακεεηηζηή ζηδ πνήζδ ηαζ 
εφημθδ ζημ πεζνζζιυ ηδξ. ηδ εέζδ ηδξ θααήξ εα έπεζ δζαηυπηδ θεζημονβίαξ ιε δφμ εέζεζξ ηαποηήηςκ.  Θα θεζημονβεί 
ιε ηάζδ 230V-50Hz. 
Θα ζοκμδεφεηαζ απυ ηνία εθαζηζηά ελανηήιαηα δζαθμνεηζηήξ επζθακείαξ:  

 Έκα επίπεδδξ επζθακείαξ, πμο αμδεά ζηδκ επζθακεζαηή αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ βζα ηαθφηενδ αζιαηζηή 
νμή ηαζ θειθζηή πανμπέηεοζδ  

 Eκα ιε πμθθέξ θεπηέξ ίκεξ βζα πενζμπέξ ιε πενίζζεζα θίπμοξ 

 Eκα ιε ζηνμββοθά ελμβηχιαηα βζα ααεφηενδ ιάθαλδ 
 

ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ (Κωδηθός: 88) 
Θα είκαζ ηνμπήθαημ, κμζμημιεζαημφ ηφπμο, εα έπεζ ιεηαθθζηυ ακμλείδςημ ζηεθεηυ, εα δζαεέηεζ 2 νάθζα 
ηαηαζηεοαζιέκα απυ ακεεηηζηή ιεθαιίκδ, ζονηάνζ ηαζ ιεηαθθζηυ ηαθαεάηζ ζημ ηάης ιένμξ. Θα έπεζ θνέκμ ζημοξ 
ειπνυξ ηνμπμφξ. Θα έπεζ δζαζηάζεζξ:82 Υ 52 Υ 40 cm. 
 
ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ  ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΚΑΜΠΟ ΜΔ ΠΛΑΣΖ (Κωδηθός: 89) 
Θα δζαεέηεζ ιαλζθάνζ απυ αθνυ πμθοαζεένα ηαζ ηάθοιια απυ δενιαηίκδ πμθομονεεάκδξ ζημ πνχια ημο ηνεααηζμφ 
εεναπείαξ. Θα έπεζ νοειζγυιεκμ φρμξ 49-69 cm ιέζς πκεοιαηζημφ εθαηδνίμο. Ζ αάζδ εα δζαεέηεζ 5 αηηίκεξ βζα 
ηαθφηενδ ζηαεενμπμίδζδ.  

 
ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΚΑΘΡΔΠΣΖ (Κωδηθός: 90) 
Θα είκαζ ηνμπήθαημξ, ιε άεναοζημ ηγάιζ. Σμ πθαίζζμ εα είκαζ ιεηαθθζηήξ ηαηαζηεοήξ, ααιέκμ ιε δθεηηνμζηαηζηή 
ααθή ή πνςιέ. Δκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ: 2X1m (ΤΥΠ).  

 
ΣΡΧΜΑ ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ (Κωδηθός: 91) 
ηνχια βοικαζηζηήξ ιε εκζζποιέκεξ βςκίεξ. Γζαζηάζεζξ 200cm x100cmx7cm. Θα θένεζ ηάθοιια άνζζηδξ 
πμζυηδηαξ απυ ακηζμθζζεδηζηυ οθζηυ ιε θενιμοάν ηαζ θααέξ. ημ εζςηενζηυ ημο εα έπεζ εθαθνφ αθθά πμθφ 
ζθζπηυ ηαζ ακεεηηζηυ ζθμοββάνζ. 

 
ΠΟΛΤΕΤΓΟ ΣΟΗΥΟΤ (Κωδηθός: 92) 
Θα είκαζ λφθζκμ, εα δζαεέηεζ 14  ιπάνεξ ζηνμββοθειέκεξ  ιε απυζηαζδ πενίπμο 15cm ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιία 
πνμηεηαιέκδ ιε απυζηαζδ 15 cm πενίπμο. Δκδεζηηζηέξ Γζαζηάζεζξ: 250 cm φρμξ ηαζ 90 cm πθάημξ . Θα έπεζ εζδζηή 
ζακίδα βζα ημζθζαηέξ αζηήζεζξ ηαζ εα πενζθαιαάκεζ 4 ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα ημίπμο. 

 
STEP IΟΡΡΟΠΗΑ (Κωδηθός: 93) 
Γζαζηάζεζξ : Μήημξ 35cm, πθάημξ 35cm., ορμξ 7cm. Θα θένεζ  εζδζηή ααθαίδα πμο επζηνέπεζ ηδ νμή αένα 
έηζζ χζηε κα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ εηηέθεζδ ηανδζαββεζαηχκ αζηήζεςκ δ αζηήζεςκ 
ζοκημκζζιμφ  ηαζ ζζμννμπίαξ 
 
ΜΠΑΛΔ ΚΗΝΖΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ (Κωδηθός: 94) 
Θα έπμοκ ιεβέεδ Φ40, 55, 85cm. Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ εζδζηυ εθαζηζηυ οθζηυ, ελαζνεηζηά ακεεηηζηυ ζε 
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ηαπφηδηα, ηνφπδια, ζηάζζιμ. Θα ζοκμδεφμκηαζ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηνυιπα. 
 

ΡΟΛΑ ΑΚΖΔΧΝ (Κωδηθός: 95) 
Θα έπμοκ δζαζηάζεζξ : ιήημξ 61, 91 ηαζ 122  cm,  ηαζ δζαιέηνμοξ, ακηίζημζπα 20, 30 ηαζ 40 cm. Θα είκαζ  
ζηαεενά, ιε ζηθδνυ εζςηενζηυ πονήκα, εα θένμοκ ιαθαηή ιδ ημλζηή επέκδοζδ ηαζ εα έπμοκ  οπμδμπή βζα 
ηνειάζηνα 
 
ΚΡΔΒΑΣΗ ΘΔΡΑΠΔΗΑ (Κωδηθός: 96) 
Θα είκαζ ιεηαθθζηήξ ηαηαζηεοήξ, επζπνςιζςιέκμ, εα έπεζ επέκδοζδ δενιαηίκδξ, ακεεηηζηή ζε πδιζηά ηαζ 
ηαεανηζηά. Σμ πνμζηέθαθμ εα ιπμνεί κα ακορςεεί ιέπνζ 90º πενίπμο. Ζ νφειζζδ ημο πνμζηέθαθμο εα 
βίκεηαζ ιδπακζηά ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ. Θα δζαεέηεζ οπμδμπή βζα ηδκ ημπμεέηδζδ νμθμφ πανηζμφ. ηα 
ηνία πυδζα εα οπάνπμοκ πθαζηζηέξ ζηθδνέξ ηάπεξ, εκχ ζημ έκα πυδζ εα οπάνπεζ νοειζζηήξ, ζε 
πενίπηςζδ πμο ημ δάπεδμ έπεζ ηθίζδ.  Δκδεζηηζηέξ Γζαζηάζεζξ: 180 X 60 X 70 cm  
 
ΓΑΚΣΤΛΗΔΡΑ (Κωδηθός: 371) 
Γαηηοθζένα ηαηάθθδθδ βζα θοζζμεεναπεία. 
 

 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ, ΑΘΛΟΠΑΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΦΤΥΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 
ΜΠΑΚΔΣΑ ΜΔΣΑΚΗΝΟΤΜΔΝΖ ΜΔ PLEXIGLASS (Κωδηθός: 106) 
Θα έπεζ ηαιπθυ ιε δζαθακή, ακεεηηζηή επζθάκεζα απυ πμθοηαναμκζηυ οθζηυ 3mmm, ιε αηζάθζκμ ζηεθεηυ 
122 x 76,20 x 2,54 cm, ηαιπθυ. Θα έπεζ ζηεθάκζ δζαιέηνμο 45,72 cm απυ ζοιπαβέξ αηζάθζ ιε αηζάθζκεξ 
αάζεζξ ζηήνζλδξ ηαζ δίπηο 70g. Θα έπεζ ιδπακζζιυ βνήβμνδξ ηαζ άιεζδξ νφειζζδξ ημο φρμοξ απυ 2,5 έςξ 
3,0 m. H πνμέηηαζδ ηδξ ζηεθάκδξ εα είκαζ 45,72 cm απυ ημ ηαιπθυ. Θα θένεζ ηοηθζηήξ δζαημιήξ αηζάθζκμ 
πυθμξ ζηήνζλδξ δζαιέηνμο 7,6cm. Θα έπεζ αανέςξ ηφπμο ιεηαθενυιεκδ αάζδ απυ ορδθήξ ποηκυηδηαξ 
πμθοαζεοθέκζμ (HDPE) πςνδηζηυηδηαξ 132,5 lt, δ μπμία ιπμνεί κα βειίγεζ ιε άιιμ ή κενυ. Θα δζαεέηεζ 
νυδεξ ιεηαθμνάξ. 
 
ΜΠΑΚΔΣΑ ΜΗΝΗ (Κωδηθός: 107) 
Θα έπεζ ηαιπθυ 90 x 60 cm ηαζ ζηεθάκζ 9 mm απυ ιαφνμ ζοιπαβέξ αηζάθζ. Θα έπεζ δίπηο ηαηάθθδθμ βζα 
υθεξ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Ο ζηφθμξ ηδξ εα είκαζ αηζάθζκμξ  ηαζ εα απμηεθείηαζ απυ ηνία ηιήιαηα. Θα έπεζ 
πηοζζυιεκδ αάζδ πίκαηα, δοκαηυηδηα νφειζζδξ φρμοξ απυ 200-260cm. Θα έπεζ αάζδ αζκοθίμο, πμο εα 
βειίγεηαζ ιε κενυ ή άιιμ ηαζ νυδεξ βζα ηδ ιεηαθμνά ηδξ.  
 
ΓΗΥΣΤ ΜΠΑΚΔΣ (Κωδηθός: 108) 
Θα είκαζ απυ κάζθμκ 4mm, ιε 12 εδθεζέξ ηνίπνςιμ, ιε UV πνμζηαζία. 
 
ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΚΔΣ Νο 5 (Κωδηθός: 109) 
Θα είκαζ απυ ακεεηηζηυ θάζηζπμ Νμ 5. 
 
ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΚΔΣ Νο 7 (Κωδηθός: 110) 
Θα είκαζ ιεβέεμοξ 7, ηαηαζηεοαζιέκδ απυ οθζηυ PU, βζα εζςηενζημφξ ηαζ βζα ελςηενζημφξ πχνμοξ. 
 
ΔΣ ΒΑΡΑΚΗΑ 1-2-3 kg (Κωδηθός: 111) 
εη αανάηζα απμηεθμφιεκμ απυ 1 γεφβμξ 1kg, 1 γεφβμξ 2kg ηαζ 1 γεφβμξ 3kg, επζηαθοιιέκα ιε neoprene. 
Ζ ιπάνα ηαζ ηα δφμ αανάηζα ζηδκ άηνδ ηδξ εα απμηεθμφκ εκζαίμ ζφκμθμ. 
 
ΒΑΡΑΚΗΑ ΥΔΡΗΧΝ 1 kg (Κωδηθός: 112) 
Βανάηζα πενζχκ ιε πενζηάνπζμ 1 kg ημ ηαεέκα. 
 
ΣΡΑΠΔΕΗ ΠΗΓΚ-ΠΟΓΚ (Κωδηθός: 113) 
Θα έπεζ επζθάκεζα ιμνζμζακίδαξ 19 mm ηαζ εα είκαζ ακαδζπθμφιεκμ. Θα θένεζ ζηαεενυ θζθέ, πμο δεκ εα 
πνεζάγεηαζ κα αβεζ βζα κα δζπθχζεζ ημ ηναπέγζ, ιε δοκαηυηδηα νφειζζδξ ημο φρμοξ. Θα έπεζ νυδεξ 
ιεηαθμνάξ. 
Γζαζηάζεζξ: 274 x 152,5 x 76cm (Δπίζδιδ Γζεεκήξ Γζάζηαζδ) 
 
ΡΑΚΔΣΑ ΠΗΓΚ-ΠΟΓΚ (Κωδηθός: 114) 
Θα είκαζ ηαηδβμνίαξ Α βζα ζπμθεία, πχνμοξ ακαροπήξ ηαζ εναζζηεπκζηή πνήζδ. Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ 
απμ ημκηναπθαηέ, ιε επζθάκεζα απμ θάζηζπμ πάκς ζε ζπμββχδεξ οθζηυ πάπμοξ 1,5 mm, ηαζ εα έπεζ ημίθδ 
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ακαημιζηή θααή. Θα είκαζ εβηεηνζιέκμ απμ ηδκ ITTF. 
MΠΑΛΑΚΗ ΠΗΓΚ-ΠΟΓΚ (Κωδηθός: 115) 
Θα είκαζ εβηεηνζιέκμ απμ ηδκ ITTF, δζαιέηνμο Φ40mm. 
 
ΠΟΓΖΛΑΣΟ ΚΑΘΗΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ (Κωδηθός: 116) 
Θα έπεζ ζφζηδια ακηίζηαζδξ ιαβκδηζηυ, ιε 1-8 επίπεδα ακηίζηαζδξ νοειζγυιεκα δθεηηνμκζηά, νμδάηζα 
ιεηαηίκδζδξ, αθνχδεξ νοειζγυιεκμ ηάεζζια ειπνυξ-πίζς. Θα έπεζ μευκδ ιε ηζξ παναηάης εκδείλεζξ: 
ιέηνδζδξ πνυκμο, απυζηαζδξ, ηαπφηδηαξ, εενιίδςκ, ηανδζαηχκ παθιχκ. Θα έπεζ ζφζηδια ιέηνδζδξ ηςκ 
ηανδζαηχκ παθιχκ ηφπμο αθήξ (HRC). 
Δκδεζηηζηέξ Γζαζηάζεζξ : 95 x 55 x 135 (ΜπΠπΤ) cm 
 
ΚΧΠΖΛΑΣΗΚΖ ΚΑΘΗΣΖ (Κωδηθός: 117) 
Θα θένεζ μνζγυκηζμ δμηυ αθμοιζκίμο βζα μιαθή ηίκδζδ ηαζ εα έπεζ ιαβκδηζηυ ζφζηδια ακηίζηαζδξ. Θα 
δζαεέηεζ μευκδ ιε ηζξ παναηάης εκδείλεζξ: ιεηνδηή επακαθήρεςκ, πνυκμο, ηανδζαηχκ παθιχκ, 
απυζηαζδξ, εενιίδςκ, επακαθήρεςκ/θεπηυ, ζφκμθα. Θα έπεζ 8 επίπεδα ακηίζηαζδξ, πεζνμηίκδηα ή 
δθεηηνμκζηά νοειζγυιεκα. Θα έπεζ  αολμιεζμφιεκεξ απμζηάζεζξ ηςκ θααχκ βζα πμζηζθία ζηδκ άζηδζδ ηαζ εα 
έπεζ εζδζηέξ «ηυκηνεξ» ζηα πυδζα βζα ηαθφηενδ απμιυκςζδ ηδξ άζηδζδξ. Θα έπεζ ιαθαηυ ηάεζζια ηαζ 
εφηαιπηεξ εέζεζξ πμδζχκ. 
 Δκδεζηηζηέξ Γζαζηάζεζξ: 210 Υ 55 Υ 80 cm 
 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΟ (Κωδηθός: 118) 
Ζθεηηνζηυξ δζάδνμιμξ, ιε ηνζθαζζηυ ηζκδηήνα εκαθθαζμιέκμο νεφιαημξ (ΑC) ιε inverter ζζπφμξ 3ΖΡ. Ζ 
ηαπφηδηα εα νοειίγεηαζ απυ 0,8 – 16 km/h, ηαζ δ ηθίζδ απυ 0-15%, δθεηηνμκζηά. Θα έπεζ πθήηηνα άιεζδξ 
επζθμβήξ ηθίζδξ ηαζ ηαπφηδηαξ. Θα έπεζ ακηζηναδαζιζηυ δάπεδμ, ηθεζδί αζθαθείαξ, πθήηηνμ άιεζδξ 
δζαημπήξ θεζημονβίαξ ηαζ νυδεξ ιεηαθμνάξ. Θα δζαεέηεζ πέκηε (5) πνμεπζθεβιέκα πνμβνάιιαηα ηαπφηδηαξ 
& ηθίζδξ ηαζ έκα manual. Θα δζαεέηεζ μευκδ ιε ηζξ παναηάης εκδείλεζξ: ηαπφηδηαξ, απυζηαζδξ, πνυκμο 
άζηδζδξ, εενιίδςκ ηαζ ηανδζαηχκ παθιχκ. Θα έπεζ ζφζηδια ιέηνδζδξ ηςκ ηανδζαηχκ παθιχκ ηφπμο 
αθήξ (HRC). Σμ ιέβζζημ αάνμξ αζημοιέκμο εα είκαζ 140 kg. 

 Δκδεζηηζηέξ Γζαζηάζεζξ ηαπέημο : 150 x 55 (ΜΥΠ)  cm 

 Δκδεζηηζηέξ Γζαζηάζεζξ δζαδνυιμο: 200 x  80 x  140  (ΜΥΠΥΤ) cm 
 
ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ «ΖΡΑΚΛΖ» ΜΤΗΚΖ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ (Κωδηθός: 120) 
Θα είκαζ 4 εέζεςκ, ιε νφειζζδ ηαεζζιάηςκ ηαε' φρμξ. Θα θένεζ ηνμπαθίεξ ιε νμοθειάκ. Θα έπεζ ορδθήξ 
πμζυηδηαξ ηαπεηζανία ηαζ αθνχδδ. Θα έπεζ θααέξ βζα ηα πένζα ηαζ ηα πυδζα ηαζ ιπάνα δζηέθαθςκ. Σμ 
ιέβζζημ αάνμξ αζημοιέκμο εα είκαζ 130kg. 
Θα δζαεέηεζ ηδκ παναηάης πμζηζθία αζηήζεςκ: 

 Peck  Deck 

 Καεζζηή πνέζα ζηήεμοξ 

 Τρδθή ηνμπαθία πθάηδξ 

 Υαιδθή ηςπδθαηζηή 

 Άζηδζδ ιδνζαίςκ δζηεθάθςκ 

 Άζηδζδ ηεηναηέθαθςκ πμδζχκ 

 Άζηδζδ ηνζηέθαθςκ πενζχκ 

 Άζηδζδ δζηεθάθςκ πενζχκ 

 Πνμζαβςβμί 

 Απαβςβμί 

 Γθμοηζαίμζ 

 Πνέζα πμδζών 
 Άζηδζδ ημζθζαηχκ 

 Δκδεζηηζηέξ Γζαζηάζεζξ:  2100 x 2350 x 2100 (Μ Υ Π Υ Τ) mm 
 
ΠΟΛΤΟΡΓΑΝΟ (Κωδηθός: 121) 

 Θα  πενζθαιαάκεζ αάνδ 65 kg ιε πθάηεξ ηςκ 5 kg. Θα έπεζ ορδθήξ πμζυηδηαξ ηαπεηζανία απυ 
δενιαηίκδ ηαζ αθνχδεξ οθζηυ βζα ημ ηάεζζια ηδξ πθάηδξ. Σμ ιέβζζημ αάνμξ αζημοιέκμο εα είκαζ 110kg. 

 Θα δζαεέηεζ ηδκ παναηάης πμζηζθία αζηήζεςκ: 

 Peck  Deck 

 Καεζζηή πνέζα ζηήεμοξ 

 Τρδθή ηνμπαθία πθάηδξ 

 Υαιδθή ηςπδθαηζηή 
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 Άζηδζδ ιδνζαίςκ δζηεθάθςκ 

 Άζηδζδ ηεηναηέθαθςκ πμδζχκ 

 Άζηδζδ ηνζηέθαθςκ πενζχκ 

 Άζηδζδ δζηεθάθςκ πενζχκ 

 Πνμζαβςβμί 

 Απαβςβμί 

 Γθμοηζαίμζ 

 Πνέζα πμδζχκ 

 Άζηδζδ ημζθζαηχκ  

 Δηηάζεζξ πενζχκ 

 Δκδεζηηζηέξ Γζαζηάζεζξ:  180 x 110 x 210 (Μ Υ Π Υ Τ) cm 
 
ΠΟΛΤΕΤΓΟ (Κωδηθός: 122) 
Θα είκαζ λφθζκμ. Γζαζηάζεζξ : 2,50 Υ 0,90 (Τx Π) m. 
 
ΣΡΑΜΠΟΛΗΝΟ ΜΔ ΓΗΥΣΤ ΑΦΑΛΔΗΑ (Κωδηθός: 124) 
Σμ ηναιπμθίκμ εα έπεζ δζαζηάζεζξ 365cm, ιε ζηεθεηυ 38x1.5mm x6ηι, πυδζα 38x1.5mm φρμξ 76cm, 
εθαηήνζα 48ηι. Θα έπεζ βέιζζδ EPE FOAM 22mm ηαζ ηάθοιια ιε θφθθμ PE. Σα εθαηήνζα εα έπμοκ πάπμξ 
3,2mm, ακημπή 41Newton ηαζ ιήημξ 178mm. Θα έπμοκ δζάιεηνμ 25,5mm & θ 3,65mm & 45/42/38x1.5mm 
x 8ηι & 38x1.5mm x4ηιπ φρμξ 89cm. 
 
ΣΡΑΜΠΟΛΗΝΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ (Κωδηθός: 125) 
Θα είκαζ εζςηενζηυ πχνμο, ηοηθζηήξ δζαημιήξ, εα έπεζ ακμλείδςημ ζηεθεηυ ηαζ ιεβάθδ ακημπή. Ζ επζθάκεζά 
ημο εα είκαζ απυ εθαζηζηυ φθαζια, ηαηάθθδθμ βζα αζηήζεζξ ακαπήδδζδξ ηαζ ζζμννμπίαξ ηαζ πενζιεηνζηά 
εα θένεζ αθνχδεξ οθζηυ. 

 Νδπίςκ ιε δζαζηάζεζξ: 102cm (δζάµεηνμξ), 23cm (φρμξ)  

 Γδιμηζημφ ιε δζαζηάζεζξ: 135cm (δζάµεηνμξ), 23cm (φρμξ)  
 
ΑΚΟ ΜΠΟΞ (Κωδηθός: 126) 
Ο ζάημξ εα είκαζ απυ ακεεηηζηυ ηάθοιια αζκζθίμο (PVC), δ ημνοθή ημο εα ηθείκεζ ιε θενιμοάν ηαζ εα είκαζ 
βειάημξ ιε παθζά οθάζιαηα. Θα θένεζ 4 ζπήιαημξ ''D'' πζαζηνάηζα, πμο εα ζοκδέμκηαζ ιε ηεηναιενή 
εθαθνζά, δθεηηνζηά ιμκςιέκδ, βαθαακζζιέκδ αθοζίδα, ιε πενζζηνεθυιεκδ άηνδ, βζα ηνέιαζια ημο ζάημο. 
Θα είκαζ παηεηανζζιέκμξ ζε κάοθμκ ζαημφθα ιε θααή ζακ ηζάκηα. 
Δκδεζηηζηέξ Γζαζηάζεζξ:120 x 33 (ΜxΓ) cm. 
 
ΓΗΥΣΤ ΒΟΛΛΔΤ (Κωδηθός: 127) 
Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ, ζφιθςκα ιε ηζξ κέεξ πνμδζαβναθέξ ηδξ FIVA, ιε κήια ζηνζθηυ, ιε ιπμνκημφνα 
Tarpaulin 5mm, ηαζ λφθμ. ημ εζςηενζηυ ημο εα έπεζ ζονιαηυζπμζκμ  
Γζαζηάζεζξ: 9,5mx1mxØ2,5mm  
 
ΣΤΛΟΒΑΣΔ ΒΟΛΛΔΤ (Κωδηθός: 128)  
Θα είκαζ ιεηαθθζημί δζαιέηνμο Φ75 ιέ ελςηενζηυ ιδπακζζιυ ηάκοζδξ. 
 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΣΡΧΜΑΣΑ ΣΤΛΟΒΑΣΧΝ ΒΟΛΛΔΤ (Κωδηθός: 129)  
Θα έπμοκ φρμξ 2,00m ηαζ πενίιεηνμ 62cm. Θα έπμοκ ζφζηδια πνυζδεζδξ ιε αοηυδεημ ζιάκηα velcro 2 
ζδιείςκ. Θα είκαζ απυ αθνχδεξ πθαζηζηυ Νμ 20 πάπμοξ 5cm,  επεκδεδοιέκμ ιε ζοκεεηζηυ δένια ανίζηδξ 
πμζυηδηαξ 
 
ΜΠΑΛΛΑ ΒΟΛΛΔΤ (Κωδηθός: 130)   
Μπάθα αυθθετ απυ ζοκεεηζηυ πμθφ ιαθαηυ οθζηυ, ιε ναθέξ ζηζξ εκχζεζξ. Θα έπεζ επίζδιεξ (official) 
δζαζηάζεζξ ηαζ αάνμξ. 
 
ΜΠΑΛΛΑ ΒΟΛΛΔΤ ΜΔΓΔΘΟΤ 5 (Κωδηθός: 131)  
Θα είκαζ απυ ζοκεεηζηυ πμθφ ιαθαηυ οθζηυ,βζα κα ιδκ επζαανφκεζ ημοξ ηανπμφξ ηςκ πενζχκ, ιεβέεμοξ 5, 
παζδζηυ.   
 
ΚΟΡΓΔΛΑ ΡΤΘΜΗΚΖ (Κωδηθός: 132) 
Θα είκαζ ζαηέκ ημνδέθα, ιήημοξ 6m, πθάημοξ 5cm ζε ιπαηέηα πθαζηζηή 60cm. 
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ΚΟΡΗΝΑ ΡΤΘΜΗΚΖ (Κωδηθός: 133) 
Θα είκαζ πθαζηζηή, αάνμοξ 160g, φρμοξ 45cm. 
 
ΜΠΑΛΑ ΡΤΘΜΗΚΖ (Κωδηθός: 134) 
Θα είκαζ εθαζηζηή, δζαιέηνμο 16 cm - 19 cm, αάνμοξ 210 - 220 gr. 
 
ΣΔΦΑΝΗΑ ΡΤΘΜΗΚΖ (Κωδηθός: 135) 
Θα είκαζ 3 δζαζηάζεςκ δζαιέηνμο 60, 70 ηαζ 80 cm. 
 
ΥΟΗΝΑΚΗΑ ΡΤΘΜΗΚΖ (Κωδηθός: 136) 
Θα είκαζ ιήημοξ 3 m, απυ πθεβιέκμ πμθοπνμποθέκζμ 10 mm, δζαθυνςκ πνςιάηςκ (ηίηνζκμ, ηυηηζκμ, 
ιπθε, πνάζζκμ) ηαζ εα έπμοκ πζζημπμίδζδ F.I.G. 
 
ΔΜΠΟΓΗΑ ΠΡΟΠΟΝΖΖ 12” (Κωδηθός: 137) 
Θα είκαζ ιμκμηυιιαηα ακεεηηζηά ειπυδζα απυ PVC 12". 
 
ΠΛΗΝΘΗΟ ΞΤΛΗΝΟ (Κωδηθός: 138) 
Θα είκαζ ιεζαίμο ιεβέεμοξ 0,90 Υ 1,10 m, ιε 7 έδνεξ. 
  
ΒΑΣΖΡΑ ΑΛΜΑΣΧΝ (Κωδηθός: 139) 
Θα είκαζ λφθζκμξ, απυ δνο ή μλζά, δζαζηάζεςκ 120 Υ 60 X 14 cm. 
  
ΚΧΝΟΗ ΣΗΒΟΤ (Κωδηθός: 140) 
Θα είκαζ πθαζηζημί 30 ή 50 cm.  
 
ΦΑΗΡΑ 600gr (Κωδηθός: 141) 
Παζδζηή ζθαίνα απυ αζκφθζμ, δζαιέηνμο 9 cm, αάνμοξ 600 gr.  
  
ΓΗΚΟ ΡΗΦΔΧΝ ΔΛΑΣΗΚΟ (Κωδηθός: 142)   
Θα είκαζ απυ ηαμοηζμφη 1 kg. 
  
ΚΤΣΑΛΔ ΠΛΑΣΗΚΔ (Κωδηθός: 143) 
εη 6 ηειαπίςκ. Θα είκαζ πθαζηζηέξ 30cm, ζε δζάθμνμοξ πνςιαηζζιμφξ.  
  
ΣΡΧΜΑΣΑ ΣΗΒΟΤ (Κωδηθός: 144) 
Θα είκαζ ζηνχιαηα βοικαζηζηήξ ιε εκζζποιέκεξ βςκίεξ, δζαζηάζεςκ 200x120x7cm, ιε ηάθοιια Nylon. 
 
MINI ΣΔΡΜΑ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ (Κωδηθός: 145) 
Θα είκαζ πθαζηζηυ ιε δίπηοα, δζαζηάζεςκ 150 x 110 x 70 cm, εφημθo ζηδ ιεηαθμνά ηαζ ζοκανιμθυβδζή 
ημο. 
 
ΓΗΥΣΤ MINI ΣΔΡΜΑΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ (Κωδηθός: 147) 
Θα είκαζ θεοηυ, πάπμοξ 2mm, απυ πμθοαζεοθέκζμ, ιε ιάηζ 10 x 10 cm, δζαζηάζεςκ 3,0 x 2,0 x 1,0 x 1,0 m. 
 
ΜΠΑΛΑ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ (Κωδηθός: 149) 
Θα είκαζ ιεβέεμοξ 5, απυ ορδθήξ πμζυηδηαξ ζοκεεηζηυ δένια. Θα είκαζ πζζημπμζδιέκδ απυ ηδ FIFA, 
ηαηάθθδθδ βζα υθεξ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, βζα εενιμηναζία ιέπνζ -5

μ
 C ηαζ εα έπεζ πνμζηαζία  UV.  

 
ΒΑΓΟΝΔΣΟ (ΣΡΟΛΔΨ) ΟΡΓΑΝΧΝ ΦΤΥΟΚΗΝΖΣΗΚΖ (ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ) - (Κωδηθός: 156) 
Βαβμκέημ (ηνυθεσ), βζα εφημθδ ηαλζκυιδζδ ηαζ ιεηαθμνά εζδχκ ροπμηζκδηζηήξ αβςβήξ  - βοικαζηζηήξ (π.π. 
ημνίκεξ, ιπάθεξ, ζηεθάκζα ηθπ.), ιε ηνία νάθζα. Θα είκαζ λφθζκμ, απυ ιαζίθ λφθμ (ππ. μλοά, δνοξ ηθπ.) Γζα 
ηδκ εφημθδ ιεηαηίκδζή ημο εα θένεζ ηαηάθθδθδ δζαιυνθςζδ πεζνμθααχκ, μζ μπμίεξ εα δζαεέημοκ ηαζ 
ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκεξ εβημπέξ βζα ημ πέναζια ηςκ ζηεθακζχκ βοικαζηζηήξ. Δπίζδξ εα δζαεέηεζ νυδεξ 
ηαζ μζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο (ιήημξ Υ πθάημξ Υ φρμξ) εα είκαζ  120 Υ 60 Υ 90 cm. 
  
ΓΗΚΟ ΗΟΡΡΟΠΗΑ (Κωδηθός: 158) 
Γίζημξ πενζζηνμθήξ ηαζ ζζμννμπίαξ, πάκς ζημκ μπμίμ ηα παζδζά  αζημφκηαζ, υνεζα ή ηαεζζιέκα, βζα έθεβπμ 
ηίκδζδξ, ζζμννμπίαξ ηαζ πενζζηνμθήξ. Ο δίζημξ εα έπεζ ακηζμθζζεδηζηυ ζπεδζαζιυ, εα είκαζ 
ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ οθζηυ (ακημπή ζε αάνμξ ιέπνζ 60 Kg),  εα θένεζ εκζςιαηςιέκεξ, 
ζηδκ πενίιεηνυ ημο, ηέζζενζξ πεζνμθααέξ ηαζ εα έπεζ δζάιεηνμ πενί ηα 80 cm, έηζζ χζηε κα επζηνέπεζ ηαζ ηδκ 
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ηαοηυπνμκδ άζηδζδ δφμ παζδζχκ.  
 
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ) ΗΟΡΡΟΠΗΑ (Κωδηθός: 160) 
Πθαηθυνια ζζμννμπίαξ, πάκς ζημκ μπμία ηα παζδζά  αζημφκηαζ, υνεζα ή ηαεζζιέκα, βζα έθεβπμ ηίκδζδξ ηαζ 
ζζμννμπίαξ. Σμ ζχια ηδξ πθαηθυνιαξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ιαζίθ λφθμ (ακημπή ζε αάνμξ ιέπνζ 
80 Kg) ηαζ δ επζθάκεζα ηδξ εα είκαζ απυ ιμηέηα ιε ηαηάθθδθδ ακηζμθζζεδνή δζαιυνθςζδ. Οζ εκδεζηηζηέξ 
δζαζηάζεζξ ηδξ εα είκαζ (ιήημξ Υ πθάημξ Υ φρμξ)  100 Υ 70 Υ 20 cm, έηζζ χζηε κα επζηνέπεζ ηαζ ηδκ 
ηαοηυπνμκδ άζηδζδ δφμ παζδζχκ.  

 
ΣΟΤΒΛΑ (BLOCKS) ΗΟΡΡΟΠΗΑ (Κωδηθός: 161) 
Σμφαθα ζζμννμπίαξ (εοεεία ηαζ ηαιπφθα) πμο ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ (ζονηανχκμοκ), ηαηά ιήημξ,  ιε 
αζθάθεζα, βζα ηδ δδιζμονβία δζαδνμιχκ ζζμννμπίαξ. Θα είκαζ απυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ οθζηυ (ακημπή ζε 
αάνμξ ιέπνζ ηαζ 80 kg), ιε εζδζηή ακηζμθζζεδηζηή επζθάκεζα αάδζζδξ. Θα έπμοκ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ (ιήημξ 
Υ πθάημξ Υ φρμξ), ηα ιεκ εοεφβναιια  25Υ16Υ13 cm, ηα δε ηαιπφθα 22 (ιήημξ εζςηενζηήξ ηαιπφθδξ) 
Υ16 Υ 13 cm.  
  
ΣΟΤΒΛΑ ΦΤΥΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (Κωδηθός: 162) 
Σμφαθα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ έδναζδ ηςκ δμηχκ ζζμννμπίαξ. Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ 
ακεεηηζηυ πθαζηζηυ οθζηυ (ακημπή ζε αάνμξ ιέπνζ ηαζ 80 kg) ηαζ εα έπμοκ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ (ιήημξ Υ 
πθάημξ Υ φρμξ) 36 Υ 14,5 Υ 10 cm. Ζ ζηαεενμπμίδζδ ημοξ ιε ημ δάπεδμ ή ιεηαλφ ημοξ (ηαε’ φρμξ) 
επζηοβπάκεηαζ ιε πθαζηζηέξ αεκημφγεξ ηαζ νάαδμοξ, πμο πνμζανιυγμκηαζ ζε ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκεξ 
εβημπέξ ηδξ επζθάκεζάξ ημοξ. 

  
ΘΟΛΟ ΑΗΘΖΔΧΝ ΚΑΗ ΦΤΥΟΚΗΝΖΣΗΚΖ (Κωδηθός: 163) 

 Απμηεθείηαζ απυ ηοηθζηή αάζδ ηαζ ευθμ ιμνθήξ διζζθαζνίμο. Ο ευθμξ θένεζ ζε υθδ ηδκ επζθάκεζά 
ημο ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκεξ εζμπέξ βζα ηα πυδζα ηαζ ηα πένζα ηςκ παζδζχκ, έηζζ χζηε κα 
επζηνέπεζ ηδκ ακαννίπδζή ημοξ ιέπνζ ηδκ ημνοθή υπμο οπάνπεζ ηαηάθθδθμ άκμζβια βζα ηδκ είζμδμ 
ηςκ παζδζχκ. Ακηίζημζπμ άκμζβια οπάνπεζ ηαζ ζηδ αάζδ ημο ευθμο βζα ηδκ έλμδμ ηςκ παζδζχκ. Όθα 
ηα ηιήιαηα ημο παζπκζδζμφ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ πθαζηζηυ οθζηυ (PVC), άηαοζημ. Θα 
ζοκμδεφεηαζ απυ ηνυιπα δζπθήξ εκένβεζαξ βζα εφημθμ ηαζ βνήβμνμ ζηήζζιμ. Οζ εκδεζηηζηέξ 
δζαζηάζεζξ ημο εα είκαζ: 

 Γζάιεηνμξ: 215 cm 

 Ύρμξ: 140 cm 
  
ΜΠΑΛΑΚΗΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΑΚΖ ΔΠΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ (Κωδηθός: 166) 
Μπαθάηζα αθήξ, εκδεζηηζηήξ δζαιέηνμο 7 cm, απυ πθαζηζηυ οθζηυ, ηα μπμία ζοιπζέγμκηαζ ηαζ μδδβμφκ ζε 
ηίκδζδ ηα ιζηνυηενα ιπαθάηζα πμο πενζέπμοκ ζημ εζςηενζηυ ημοξ. 

 
ΜΠΑΛΔ ΑΝΑΠΖΓΖΖ (Κωδηθός: 168) 
Μπάθεξ ακαπήδδζδξ απυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ οθζηυ (ακημπή ζε αάνμξ ιέπνζ 150 kg). Θα έπμοκ ηα 
αηυθμοεα εκδεζηηζηά ιεβέεδ: 

 Γζάιεηνμξ: 45 cm (ηαηάθθδθδ βζα δθζηίεξ απυ 3 εηχκ ηαζ φρμξ έςξ 1,54 m) 

 Γζάιεηνμξ: 55 cm (ηαηάθθδθδ βζα δθζηίεξ απυ 6 εηχκ ηαζ φρμξ απυ 1,55 έςξ 1,69 m) 

 Γζάιεηνμξ: 66 cm (ηαηάθθδθδ βζα δθζηίεξ απυ 9 εηχκ ηαζ φρμξ απυ 1,70 έςξ 1,85 m) 
  
ΜΠΑΛΔ ΜΔ ΥΔΓΗΑ (Κωδηθός: 169) 
Πθαζηζηέξ ιπάθεξ ιε δζάθμνα ζπέδζα, βζα ηαεδιενζκυ παζπίδζ, εκδεζηηζηήξ δζαιέηνμο 23 cm. 

 
ΜΠΑΛΔ ΔΚΓΤΜΝΑΖ ΜΔ ΥΟΗΝΗ (Κωδηθός: 171) 
Μπάθεξ εηβφικαζδξ ηφπμο «medicine», απυ ζοκεεηζηυ ηαμοηζμφη, αάνμοξ 1,2 ηαζ 3 kg, δειέκεξ ζηαεενά 
ιε ζπμζκί, ζοκμθζημφ ιήημοξ πενί ηα 90 cm, ζε ιμνθή ανυπμο. 
 
ΜΠΑΛΔ ΑΦΖ (Κωδηθός: 172) 
Μπάθεξ αθήξ, απυ πθαζηζηυ οθζηυ, δζαιέηνμο 12 cm, µε ακάβθοθδ επζθάκεζα, βζα αζηήζεζξ επακυνεςζδξ 
ή ακάπηολδξ ηδξ αίζεδζδξ ηδξ αθήξ.  
 
ΜΠΑΛΑ ΑΗΘΖΔΧΝ (Κωδηθός: 173) 
Μπάθα βοικαζηζηήξ,  απυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ (ακημπή ζε αάνμξ ιέπνζ 150 kg), δζαιέηνμο 65 cm, µε εζδζηή 
ακάβθοθδ επζθάκεζα, βζα αζηήζεζξ επακυνεςζδξ ηδξ αίζεδζδξ ηδξ αθήξ ζε υθμ ημ ζχια. 
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ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΜΠΑΡΔ ΒΑΓΗΖ (Κωδηθός: 174) 

Πανάθθδθεξ ιπάνεξ βζα εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ζηδ αάδζζδ. Οζ ιπάνεξ εα είκαζ ιεηαθθζηέξ, 

επεκδεδοιέκεξ ιε ακηζμθζζεδηζηυ πθαζηζηυ, ηαζ δ αάζδ ημοξ εα είκαζ απυ επζπνςιζςιέκμ πάθοαα. Θα 

ακαδζπθχκμοκ βζα εοημθυηενδ απμεήηεοζδ ηαζ εα πνμζανιυγμκηαζ ηαε’ φρμξ. Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ 

ημοξ, έηζζ χζηε κα είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα παζδζά, εα είκαζ (ιήημξ Υ πθάημξ Υ φρμξ) 186 Υ 36 Υ 40 - 65 cm.   

 
 
ΓΑΠΔΓΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (Κωδηθός: 175) 
Γάπεδμ ηαηάθθδθμ βζα πχνμοξ πμθθαπθχκ δναζηδνζμηήηςκ (ππ. βοικαζηζηήξ, παζπκζδζμφ, δζδαζηαθίαξ 
ηθπ.), ημ μπμίμ ζοκηίεεηαζ ακάθμβα ιε ηζξ δζαζηάζεζξ ημο πχνμο απυ ηεηνάβςκεξ πθάηεξ απυ εζδζηυ 
ακηζηναδαζιζηυ ηαζ ακηζμθζζεδηζηυ αθνχδεξ οθζηυ, μζ μπμίεξ δζαεέημοκ ηαηάθθδθεξ εζμπέξ. Θα έπμοκ 
εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ (ιήημξ Υ πθάημξ Υ πάπμξ) 100 Υ 100 Υ 2 cm.  

 
 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΓΗΑΒΗΧΖ 
  
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΡΟΤΥΧΝ (Κωδηθός: 199) 
To πθοκηήνζμ εα έπεζ ακμλείδςημ ηορεθςηυ ηάδμ βζα εθάπζζηδ πςνδηζηυηδηα  6kg ηαζ εθάπζζηδ μκμιαζηζηή 
ζζπφ 2,3 kW. Ζ δζάιεηνμξ ηδξ πυνηαξ ημο εα είκαζ 30cm ηαζ ημ άκμζβιά ηδξ 180°. Θα έπεζ πνμβνάιιαηα 
θεζημονβίαξ βζα υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ νμφπςκ, δδθαδή ααιααηενά, εοαίζεδηα, ζοκεεηζηά, ζημφνα, ηγδκ, 
πμοηάιζζα, ιάθθζκα, παπθχιαηα, ιαλζθάνζα, ημονηίκεξ. Θα δζαεέηεζ, επίζδξ, πνυβναιια βνήβμνμο 
πθοζίιαημξ ηαεδιενζκήξ πνήζδξ, πνυπθοζδξ, λεαβάθιαημξ-ζηφρζιμο. Θα έπεζ ζφζηδια αοηυιαημο 
γφβζζιαημξ ηςκ νμφπςκ. Θα έπεζ πενζζηνεθυιεκμ επζθμβέα πνμβναιιάηςκ πθφζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ. Ζ 
εκενβεζαηή ηθάζδ ηδξ ζοζηεοήξ εα είκαζ ημοθάπζζημκ Α+. Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο πθοκηδνίμο εα είκαζ 
85X60X60 cm (φρμξΥπθάημξΥαάεμξ). 
 
ΣΔΓΝΧΣΖΡΗΟ (Κωδηθός: 200) 
Θα έπεζ μκμιαζηζηή ζζπφ ημοθάπζζημκ 2.8kW. Θα έπεζ εκενβεζαηή ηθάζδ ημοθάπζζημκ Β ηαζ πςνδηζηυηδηα 
7kg. Θα έπεζ εκδεζηηζηή θοπκία βζα ηδκ ελέθζλδ ημο πνμβνάιιαημξ. Θα δζαεέηεζ πνμβνάιιαηα βζα υθεξ ηζξ 
ηαηδβμνίεξ νμφπςκ ηαζ επζπθέμκ πνυβναιια πνμζηαζίαξ ημοξ απυ ημ ηζαθάηςια. Θα θεζημονβεί, επίζδξ, 
ιε ζοιπφηκςζδ αηιχκ.  Δκδεζηηζηέξ Γζαζηάζεζξ: 600x630mmx670mm.(ΠxΒxΤ) 
 
ΣΟΣΗΔΡΑ (Κωδηθός: 201) 
Θα έπεζ ζζπφ 1700 W. Θα έπεζ ακηζημθθδηζηέξ, απμζπχιεκεξ πθάηεξ, νοειζγυιεκμ εενιμζηάηδ, ημοθάπζζημκ 
3 εέζεζξ ρδζίιαημξ ηαζ πςνδηζηυηδηα ηεζζάνςκ εέζεςκ ημζη. 
 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΠΑ (Κωδηθός: 204) 
Θα έπεζ μκμιαζηζηή ζζπφ ημοθάπζζημκ 2200 W ηαζ ςθέθζιδ πςνδηζηυηδηα ζαημφθαξ θίθηνμο 4.5 lt. Θα θένεζ 
ακμλείδςημ ηδθεζημπζηυ ζςθήκα. Θα έπεζ πενζζηνεθυιεκμ δζαηυπηδ νφειζζδξ ζζπφμξ, εκδεζλδ αθθαβήξ 
ζαημφθαξ ηαζ  θίθηνμο ηαζ αοηυιαημ ηφθζβια ηαθςδίμο. Θα ηζκείηαζ ιε 3 ή 4 πενζζηνεθυιεκεξ νυδεξ ηαζ δ 
αηηίκα ηίκδζήξ ηδξ εα είκαζ ημοθάπζζημκ 10m. Θα θένεζ ηα παναηάης 3 ελανηήιαηα εκζςιαηςιέκα ζηδ 
ζοζηεοή: νφβπμξ, αηνμθφζζμ βζα ηαπεηζανίεξ, αμφνηζα. 
 
ΜΗΞΔΡ (Κωδηθός: 208) 
Θα έπεζ μκμιαζηζηή ζζπφ ημοθάπζζημκ 1000 W ηαζ πςνδηζηυηδηα  πενζζηνεθυιεκμο ηάδμο ημοθάπζζημκ 3 lt. 
Θα θένεζ Blender πςνδηζηυηδηαξ 1,5 lt, ακμλείδςηα ιαπαίνζα ηαζ δίζημοξ ημπήξ, ηαζ ακμλείδςημοξ 
ακαδεοηήνεξ. Θα έπεζ δζαηεημιιέκδ ηίκδζδ. 
 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΔΜΑΓΗΔ (Κωδηθός: 209) 
H δθεηηνζηή ημογίκα εα έπεζ ηέζζενζξ (4) εζηίεξ, ιε ειαβζέ αάζδ, απυ ηζξ μπμίεξ δ ιία (1) εα είκαζ βζα ηαθέ 
ηαζ δ ιία (1), ημοθάπζζημκ, ηαπείαξ εένιακζδξ. Οζ εζηίεξ εα έπμοκ εθάπζζηδ δθεηηνζηή ζζπφ 2, 2, 1 ηαζ 
0.45kW. Ο θμφνκμξ εα έπεζ ημοθάπζζημκ ηζξ ελήξ έλδ (6) θεζημονβίεξ: ακηζζηάζεζξ πάκς-ηάης, ακηίζηαζδ 
πάκς, ακηίζηαζδ ηάης, αέναξ, αέναξ ιε grill, grill. H ηαεανή πςνδηζηυηδηα ημο θμφνκμο εα είκαζ 
ημοθάπζζημκ 55 lt. Ο θμφνκμξ εα θένεζ δζπθυ ηνφζηαθθμ. Οζ εζηίεξ ηαζ μ θμφνκμξ εα θένμοκ εκδεζηηζηέξ 
θοπκίεξ θεζημονβίαξ. Ζ ημογίκα εα δζαεέηεζ ζονηάνζ απμεήηεοζδξ ζηεοχκ, ζφζηδια αοημηαεανζζιμφ ηαζ 
δθεηηνμκζηυ νμθυζ - πνμβναιιαηζζηή. Μαγί ιε ηδκ ημογίκα εα πνμζθένεηαζ ηαζ μ παναηάης ελμπθζζιυξ: έκα 
(1) ηαρί ααεφ ειαβζέ, έκα (1) νδπυ ηαρί αθμοιζκίμο ηαζ δφμ ζπάνεξ. Ζ εκενβεζαηή ηθάζδ ηδξ ημογίκαξ εα 
είκαζ Α. Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ημογίκαξ εα είκαζ 85 X 60 X 60 cm (φρμξ Υ πθάημξ Υ αάεμξ). 
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ΦΤΓΔΗΟΚΑΣΑΦΤΚΣΖ (Κωδηθός: 211) 
Θα είκαζ δίπμνημξ, ιε ηάεεηεξ πεζνμθααέξ, ροηηζηήξ ηεπκμθμβίαξ full no frost. Θα έπεζ εθάπζζηδ μκμιαζηζηή 
ζζπφ 150 W, ηάζδ θεζημονβίαξ 220-240 V, ζοπκυηδηα 50 Hz. Ζ εθάπζζηδ ζοκμθζηή ηαεανή πςνδηζηυηδηά ημο 
ζηδ ζοκηήνδζδ εα είκαζ 270 lt, ζηδκ ηαηάρολδ 75lt ηαζ εα είκαζ 4 αζηένςκ. Θα έπεζ ζφζηδια multi airflow βζα 
μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ηδξ ρφλδξ ζηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ ηαηάρολδ. Θα είκαζ πνμδζαβεβναιιέκμ βζα 
ακηζααηηδνζδζαηή πνμζηαζία. Ζ εθάπζζηδ ζηακυηδηα ηαηάρολήξ ημο εα είκαζ 8 kg ζε 24 χνεξ. Ζ αοημκμιία 
ημο εα είκαζ ημοθάπζζημκ 16 χνεξ ζε πενίπηςζδ δζαημπήξ ημο νεφιαημξ. Θα θένεζ ημοθάπζζημκ ηνία (3) 
νάθζα ζηδκ ζοκηήνδζδ, απυ ηα μπμία ηα δφμ νοειζγυιεκα, ηνία (3) ζηδκ πυνηα ημο ηαζ εα έπεζ ηαζ έκα (1) 
βζα θζάθεξ. Σα νάθζα εα είκαζ απυ βοαθί. Θα θένεζ ηνία νάθζα ζηδκ ηαηάρολδ. Ο ηαηαρφηηδξ εα είκαζ 
νοειζγυιεκδξ εενιμηναζίαξ, δ δζαδζηαζία απυρολδξ ηδξ ηαηάρολδξ εα είκαζ αοηυιαηδ ηαζ εα οπάνπεζ 
έκδεζλδ ηδξ εενιμηναζίαξ ρφλδξ. Θα θένεζ, επίζδξ, δζαηυπηδ ηαπείαξ ηαηάρολδξ. Θα δζαεέηεζ chiller βζα 
αέθηζζηδ ζοκηήνδζδ ηνέαημξ, πμοθενζηχκ ηαζ ρανζχκ. Ζ εκενβεζαηή ηθάζδ ημο ροβείμο εα είκαζ 
ημοθάπζζημκ Α ηαζ δ ηθζιαηζηή SN-T. Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο ροβείμο εα είκαζ: 185 X 70 X 65 cm (φρμξ 
Υ πθάημξ Υ αάεμξ).  
 
 
 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ – ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ 

  
ΕΤΓΑΡΔΗΑ ΑΚΡΗΒΔΗΑ (Κωδηθός: 290) 
Θα είκαζ ρδθζαηή, ιε ζηακυηδηα ιέηνδζδξ έςξ 225gr, ιε αήιαηα 0,1g.  
 
 
 

ΔΗΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 
  
ΑΝΑΠΖΡΗΚΟ ΑΜΑΞΗΓΗΟ (Κωδηθός: 300) 
Σμ ακαπδνζηυ αιαλίδζμ εα είκαζ πεζνμηίκδημ, αοημηζκμφιεκμ ηαζ πηοζζυιεκμ (εθαθνμφ ηφπμο). Θα έπεζ 
αάνμξ έςξ 17 Kg max (ιαγί ιε ημοξ μπίζεζμοξ ηνμπμφξ) ηαζ ιεβάθδ ζηζαανυηδηα ηαζ ακεεηηζηυηδηα. 
Ο ζηεθεηυξ ημο εα είκαζ απυ ποηυ αθμοιίκζμ, ιε ηζξ εθάπζζηεξ, ηαηά ημ δοκαηυκ, ζοβημθθήζεζξ. Οζ 
οπάνπμοζεξ ζοβημθθήζεζξ εα είκαζ αθακείξ. 
Θα έπεζ ηνμπμφξ ζοιπαβείξ απυ ακεεηηζηή πμθομονεεάκδ, δφμ (2) ιεβάθμοξ (μπίζεζμοξ), δζαιέηνμο Φ 60 
cm πενίπμο ηαζ δφμ (2) ιζηνμφξ ειπνυξ, δζαιέηνμο Φ 20 cm πενίπμο . Οζ μπίζεζμζ ηνμπμί εα είκαζ 
πνμζεαθαζνμφιεκμζ, ιε απθυ ηαζ εφημθμ ηνυπμ αθθά εα πανέπμοκ πθήνδ αζθάθεζα. 
Οζ δφμ ειπνυξ ηνμπμί εα είκαζ πενζζηνεθυιεκμζ πενί άλμκα Φ 12 mm πενίπμο, ιε νμοθειάκ ηθεζζημφ 
ηφπμο. 
Πνμαθέπμκηαζ ηέζζενζξ (4) ηαη’ εθάπζζημκ δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ – ζδιεία πνμζανιμβήξ  ηςκ πίζς ηνμπχκ, 
βζα μνεμθμβζηή νφειζζδ ημο ηέκηνμο αάνμοξ, ακάθμβα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνήζηδ. 
Οζ πίζς ηνμπμί εα δζαεέημοκ θνέκα ηα μπμία εα έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα ηα πεζνίγεηαζ ηαζ μ πνήζηδξ. 
Οζ αναπίμκεξ (ιπνάηζα), απυ διίζηθδνδ πμθομονεεάκδ, εα είκαζ απμζπχιεκμζ, ιε ιδπακζζιυ αζθάθεζαξ, 
ηαζ εα έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα ακαδίπθςζδξ, βζα ηδκ εφημθδ ιεηαηίκδζδ ημο πνήζηδ απυ/πνμξ ημ αιαλίδζμ. 
Tα οπμπυδζα (2 ηειάπζα), βζα ηδκ εφημθδ πνήζδ ηαζ πνυζααζδ ημο πνήζηδ, εα είκαζ ακαδζπθμφιεκα, 
πνμζεαθαζνμφιεκα, πενζζηνεθυιεκα ηαζ εα έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα νφειζζδξ ημο φρμοξ ημοξ ηαζ ηδξ ηθίζδξ 
ημοξ. Θα είκαζ ιεηαθθζηήξ ηαηαζηεοήξ (π.π. αθμοιίκζμ), ιε πθαζηζηά ακηζμθζζεδηζηά παηήιαηα ζε υθδ ηδκ 
πάκς επζθάκεζά ημοξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ ίδζα δ επζθάκεζα ημο οπμπμδίμο δεκ έπεζ ακηζμθζζεδηζηά 
παναηηδνζζηζηά. Tα οπμπυδζα εα δζαεέημοκ ζιάκηεξ ζηαεενμπμίδζδξ άηνμο πμδζμφ. 
Σμ αιαλίδζμ εα έπεζ ιδπακζζιυ απμθοβήξ ακαηνμπήξ (anti-tip). 
To αιαλίδζμ εα θένεζ πνμζεαθαζνμφιεκδ γχκδ αζθαθείαξ, ηαεχξ ηαζ πνμζεαθαζνμφιεκμ δζαπςνζζηζηυ 
μδζχκ (πνμζαβςβχκ) νοειζγυιεκμο αάεμοξ. 
Οζ ααζζηέξ δζαζηάζεζξ ημο αιαλζδίμο εα είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 Πθάημξ ηαείζιαημξ (έδναξ): 
 Γζα ημ Γδιμηζηυ: 37 cm (ακμπή ± 2 cm). 

 Βάεμξ ηαείζιαημξ (έδναξ):  

■ Γζα ημ Γδιμηζηυ: 42 cm ηαη’ εθάπζζημκ 
Ζ έδνα ηαζ δ πθάηδ ημο αιαλζδίμο εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ ακεεηηζηυ ηαζ εφημθα ηαεανζγυιεκμ, 
άθθεηημ πθαζηζημπμζδιέκμ, αδζάανμπμ φθαζια ιε εζςηενζηυ εκζζποηζηυ ζοκεεηζηυ οπυζηνςια, ιεβάθδξ 
ακημπήξ ηαζ ζηήνζλδξ. 
Σα επζεοιδηά πνχιαηα ημο αιαλζδίμο εα είκαζ ηα ελήξ: 
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 Γζα ημ ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ: ιπθε ζημφνμ, πνάζζκμ ζημφνμ, βηνζ ζημφνμ, ιπμνκηχ ζημφνμ. 

 Γζα ηδκ ηαπεηζανία έδναξ – πθάηδξ: ιαφνμ, ιπθε ζημφνμ. 
  
ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΘΗΜΑ (Κωδηθός: 301) 
Σμ εζδζηυ ηάεζζια εα είκαζ θεζημονβζηυ, ενβμκμιζημφ ζπεδζαζιμφ νοειζγυιεκμο φρμοξ. Ζ ηαηαζηεοή ημο εα 
είκαζ ζηζαανή ηαζ ακεεηηζηή. Σμ ηάεζζια εα είκαζ ηνμπήθαημ ιε 4 πενζζηνεθυιεκεξ νυδεξ ιε θνέκα. 
 
Οζ ηφνζεξ δζαζηάζεζξ ημο ηαείζιαημξ εα είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 
 

 Ύρμξ ηαείζιαημξ (έδναξ): ιεηαααθθυιεκμ απυ 40 cm min έςξ 65 cm max.   

 Πθάημξ ηαείζιαημξ (έδναξ): 
 Γζα ημ Γδιμηζηυ: 36 cm (ακμπή ± 2 cm) 

 Βάεμξ ηαείζιαημξ (έδναξ): 
 Γζα ημ Γδιμηζηυ: 38 cm (ακμπή ± 2 cm) 

 Ύρμξ πθάηδξ:  
 Γζα ημ Γδιμηζηυ: 38 cm (ακμπή ± 2 cm) 

 Πνυζεεηδ επέηηαζδ πθάηδξ (πνμζηέθαθμ): 
 Γζα ημ Γδιμηζηυ: 36 X 19 X 4 (πθάημξ Υ φρμξ Υ πάπμξ) cm 
 

Θα δζαεέηεζ οπμπυδζα, ηα μπμία εα είκαζ πνμζεαθαζνμφιεκα, νοειζγυιεκμο φρμοξ, ιε ζιάκηεξ 
ζηαεενμπμίδζδξ άηνμο πυδα ηαζ ακηζμθζζεδηζηά παηήιαηα ζε υθδ ηδ πάκς επζθάκεζά ημοξ. 
 
Θα έπεζ πνμζεαθαζνμφιεκμ δζαπςνζζηζηυ πμδζχκ (πνμζαβςβχκ), ημ μπμίμ εα νοειίγεηαζ ςξ πνμξ ημ 
αάεμξ ημο ηαζ δφμ (2) πεθυηεξ πθεονζηήξ ζηήνζλδξ ημνιμφ, νοειζγυιεκμοξ ηαε’ φρμξ ηαζ ιέζα – έλς 
πθεονζηά. 
 
Θα δζαεέηεζ ιεηαθθζημφξ αναπίμκεξ (ιπνάηζα), νοειζγυιεκμο φρμοξ, ζημ πάκς ιένμξ ηςκ μπμίςκ, ηαζ ζηδκ 
επαθή ημοξ ιε ημοξ αναπίμκεξ ημο πνήζηδ, εα είκαζ επεκδεδοιέκμζ ελ μθμηθήνμο ιε ακεεηηζηυ οθζηυ (π.π. 
διίζηθδνδ πμθομονεεάκδ ηφπμο INTEGRAL). Ηδζαίηενδ πνμζμπή εα δμεεί ζηδκ ιμνθή ημοξ, βζα απμθοβή 
θεμνχκ ηαζ ηναοιαηζζιχκ.  
  
Θα έπεζ ζηεθεηυ απυ ηυκηνα πθαηέ πάπμοξ 10mm ηαη’ εθάπζζημκ, ακαημιζημφ ζπεδζαζιμφ, ζηνχια 
αθνχδμοξ πθαζηζημφ πάπμοξ 40 mm ηαη’ εθάπζζημκ ηαζ επζηάθορδ πθαζηζημφ δένιαημξ ανίζηδξ πμζυηδηαξ 
πάπμοξ 1 mm ηαη’ εθάπζζημκ.  Σα οθζηά ηδξ έδναξ, πθάηδξ ηαζ αναπζυκςκ εα είκαζ ακεεηηζηά ζηδ πνήζδ, ηδκ 
ηνζαή ηαζ ζηα ζηαζίιαηα. 
 
Σμ ηάεζζια εα έπεζ ηα αηυθμοεα πνχιαηα: 
 

 Υνχια ζηεθεημφ :Σμ Νμ:3003 ή ημ 5003 εκδεζηηζημφ ηφπμο δεζβιαημθμβίμο RAL 

 Υνχια ηαπεηζανίαξ ιαφνμ ή ιπθε ζημφνμ 
 

ΔΗΓΗΚΟ ΥΟΛΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗ (ΘΡΑΝΗΟ) ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΟΤ ΤΦΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΚΛΗΖ (Κωδηθός: 302) 
Σμ ενακίμ εα είκαζ εζδζηά ηαηαζηεοαζιέκμ βζα ηδκ εηπαζδεοηζηή δναζηδνζυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ιε ηζκδηζηέξ 
δοζημθίεξ. Θα είκαζ ζοκανιμθμβμφιεκμ ηαζ δ ηαηαζηεοή ημο εα είκαζ ζηζαανή ηαζ ακεεηηζηή. Σα ηφνζα 
παναηηδνζζηζηά ημο εα είκαζ δ νφειζζδ ημο φρμοξ  ηαζ μζ ηθίζεζξ ηδξ πζκαηίδαξ. 
Ζ πζκαηίδα ενβαζίαξ ιε ενβμκμιζηή εβημπή βζα ημ ζχια, εα είκαζ απυ ιμνζμζακίδα ηφπμο Δ1 (μζημθμβζηή) 
πάπμοξ 18 mm, ηαη’ εθάπζζημκ, ιε αιθίπθεονδ επζηάθορδ πθαζηζημφ θφθθμο (ιεθαιίκδ) πάπμοξ 1,2 mm. 
έηαζημ, ιεβάθδξ ακημπήξ ζηδκ θεμνά, ζηδκ ηνζαή, ζε βναηγμοκίζιαηα, ηαρίιαηα ηαζ εενιυηδηα. 
Οζ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ πζκαηίδαξ εα είκαζ : 

 Μήημξ: 75 cm (± 5 cm) 

 Πθάημξ: 63 cm. (± 3 cm) 
ηα ζυημνα, ζηζξ ηνεζξ (3) πθεονέξ, εα ημπμεεηδεεί ιπμνκημφνα πμο εα πνμελέπεζ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ 
πζκαηίδαξ ηαηά 2 cm ημοθάπζζημκ, βζα ηδκ ζοβηνάηδζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ. ημ ζυημνμ ηδξ ηέηανηδξ πθεονάξ 
(ιε ηδκ ενβμκμιζηή εβημπή βζα ημ ζχια) εα ημπμεεηδεεί πθαζηζηυ πνμθίθ P.V.C., πάπμοξ 3mm ιε 
ζηνμββοθειέκεξ αηιέξ. 
ηδκ επζθάκεζα ηδξ πζκαηίδαξ, ζηδκ πθεονά πνμξ ηδκ ιενζά ημο πνήζηδ, εα έπεζ εβημπή ή μπέξ βζα ηδκ 
ημπμεέηδζδ ιπάναξ ζηδκ μπμία εα ζηδνίγεηαζ ημ  εηπαζδεοηζηυ οθζηυ υηακ ημ ενακίμ εα είκαζ ζε ηθίζδ. 
Οζ ηέζζενζξ βςκίεξ ηδξ πζκαηίδαξ εα ζηνμββοθεοημφκ (ιε αηηίκα ηαιποθυηδηαξ 3 cm πενίπμο). 
Ζ αάζδ ημο ενακίμο εα είκαζ ιεηαθθζηή. Σα ιεηαθθζηά ζημζπεία ημο ενακίμο εα ααθμφκ  ιε δθεηηνμζηαηζηή 
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ααθή θμφνκμο, ζημοξ 180-200 CO, ιε επμλεζδζηή πμφδνα (epoxy polyester). Θα πνμδβδεεί απμθφπακζδ 
ηαζ θςζθάηςζδ. Ζ ααθή εα έπεζ μιμζυιμνθμ ηαζ άνζζημ θζκίνζζια ηαζ ζδζαίηενα ιεβάθδ επζθακεζαηή 
ζηθδνυηδηα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Θα δζαεέηεζ εφπνδζημ ηαζ απθυ ιδπακζζιυ νφειζζδξ ημο φρμοξ ηδξ πζκαηίδαξ (απυ: 55 cm min. έςξ 95 cm 
max.), μ μπμίμξ υιςξ εα ελαζθαθίγεζ ηδκ απυθοηδ αζθάθεζα ηαζ ζηαεενυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ. Δπίζδξ, εα 
έπεζ ιδπακζζιυ βζα ηδκ νφειζζδ ηδξ ηθίζδξ ηδξ πζκαηίδαξ ιε ηα ίδζα ςξ άκς παναηηδνζζηζηά. 
Γζα ηδ ζςζηή έδναζδ ημο ενακίμο, ζημ ηάης ιένμξ ημο ιεηαθθζημφ ζηεθεημφ ηαζ ζηδκ επαθή ημο ιε ημ 
δάπεδμ, εα οπάνπμοκ  ηέζζενζξ (4) ιεηαθθζημί νεβμοθαηυνμζ, ιε ηάθοιια απυ ζζπονυ πθαζηζηυ, ακεεηηζηυ 
ζηζξ ηαηαπμκήζεζξ. ε υθεξ ηζξ εθεφεενεξ απμθήλεζξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ζημζπείςκ εα ημπμεεηδεμφκ πθαζηζηέξ 
ηάπεξ. 
Ηδζαίηενδ πνμζμπή εα δμεεί χζηε ηα δζάθμνα ελανηήιαηα ημο ενακίμο κα ιδκ ειπμδίγμοκ ηδκ επαθή ημο 
ιαεδηή ιε ηδκ επζθάκεζα ενβαζίαξ. Δπίζδξ, δ αάζδ ημο ενακίμο εα έπεζ εθεφεενμ πχνμ χζηε κα ιπμνεί κα 
ιπαίκεζ ημ αιαλίδζμ ή ημ εζδζηυ ηάεζζια πςνίξ κα ζοκακηά ηακέκα ειπυδζμ.  
Σμ ενακίμ εα έπεζ ηα αηυθμοεα πνχιαηα: 

 Υνχια ζηεθεημφ:  Σμ  Νμ  3003  εκδεζηηζημφ ηφπμο δεζβιαημθμβίμο RAL 

 Υνχια πζκαηίδαξ: Σμ Νμ 2262 εκδεζηηζημφ ηφπμο δεζβιαημθμβίμο ηδξ PURICELI 
  
ΜΠΑΣΟΤΝΗ ΣΔΣΡΑΠΟΓΟ (Κωδηθός: 303) 
Απμηεθείηαζ απυ έκα ηεκηνζηυ ηάεεημ ημνιυ δφμ (2) ηιδιάηςκ. 
Σμ πάκς ηιήια ημο ημνιμφ αοημφ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ζςθήκα αθμοιζκίμο Φ23 mm πενίπμο ηαζ πάπμοξ 
ζςθήκα 1,5 mm ηαη’ εθάπζζημκ, ζημκ μπμίμ πνμζανιυγεηαζ πεζνμθααή ηφπμο universal (αιθζδέλζα), 
ηθεζζημφ ηφπμο, απυ εζδζηυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ. 
Σμ ηάης ηιήια ημο απμηεθείηαζ απυ παθφαδζκμ ζςθήκα Φ 19 mm πενίπμο (πνέπεζ κα είκαζ ζε ακηζζημζπία ιε 
ημ πάκς ηιήια, ζημ μπμίμ εα εζζένπεηαζ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ νφειζζδξ ημο φρμοξ) ηαζ πάπμοξ 1,25 mm 
ηαη’ εθάπζζημκ. Θα ηαηαθήβεζ ζε ηέζζενα (4) παθφαδζκα πυδζα, ιε ηα ίδζα ςξ άκς ιεβέεδ, ζημ ηάης ιένμξ 
ηςκ μπμίςκ εα οπάνπμοκ πθαζηζηά πέθιαηα, βζα ηδ ζηαεενή ηαζ ακηζμθζζεδηζηή επαθή ιε ημ δάπεδμ. 
Ζ δζάηαλδ ηςκ πμδζχκ αοηχκ (δ ιεηαλφ ημοξ απυζηαζδ ζημ επίπεδμ επαθήξ ημοξ ιε ημ δάπεδμ εα είκαζ 23 
cm πενίπμο βζα ημ Γδιμηζηυ ηαζ 26 cm πενίπμο βζα ημ Γοικάζζμ – Λφηεζμ)  εα οπμαμδεεί ηδ αάδζζδ ηαζ εα 
ελαζθαθίγεζ ζζμννμπία ζημκ πνήζηδ πςνίξ κα πνμηαθεί μπμζαδήπμηε πνμαθήιαηα ζ’ αοηυκ. Θα δίδεζ επίζδξ 
ηδ δοκαηυηδηα ζημ ιπαζημφκζ βζα πνήζδ απυ ηδκ δελζά ή ανζζηενή πθεονά.  
Οζ ζοβημθθήζεζξ, υπμο απαζημφκηαζ, εα είκαζ ζοκεπείξ, μιμζυιμνθεξ ηαζ ζζμπαπείξ. 
Ο ιδπακζζιυξ, μ μπμίμξ εα επζηνέπεζ ηδκ αολμιείςζδ ημο φρμοξ, εα είκαζ  απθυξ, εφημθμξ ζηδ πνήζδ ηαζ 
εα ελαζθαθίγεζ ηδκ απυθοηδ αζθάθεζα ηαζ ζηαεενυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ.  
Σα ιεηαθθζηά ζημζπεία εα είκαζ ααιιέκα ιε δθεηηνμζηαηζηή ααθή. 
Σμ φρμξ ημο ιπαζημοκζμφ (απυ ημ δάπεδμ έςξ ηδ πεζνμθααή) εα είκαζ: 

 Γζα ημ Γδιμηζηυ: απυ 50 cm έςξ 65 cm (± 10%) 
Σμ αάνμξ ημο ιπαζημοκζμφ εα είκαζ: 

 Γζα ημ Γδιμηζηυ: έςξ 800 gr (± 10%) 

 
ΟΡΘΟΣΑΣΖ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΣΡΑΠΔΕΗ (ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΚΑΗ  ΑΝΑΚΛΗΝΟΜΔΝΟ) (Κωδηθός: 
304) 
O μνεμζηάηδξ εα είκαζ θεζημονβζηυξ, νοειζγυιεκμο φρμοξ. Ζ ηαηαζηεοή ημο εα είκαζ ζηζαανή ηαζ ακεεηηζηή 
ηαζ εα πανέπεζ πθήνδ αζθάθεζα ζημκ πνήζηδ. Θα είκαζ ηνμπήθαημξ (υπζ αοημηζκμφιεκμξ), ιε θνέκα ηαζ 
ζημοξ ηέζζενζξ (4) ηνμπμφξ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μ μνεμζηάηδξ πμο πνμμνίγεηαζ βζα παζδζά Γοικαζίμο – 
Λοηείμο εα πνέπεζ κα ελοπδνεηεί άημια αάνμοξ έςξ 100 Kg. 
Θα έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα ακάηθδζδξ, ιε εζδζηυ ιδπακζζιυ νφειζζδξ ηδξ ηθίζδξ, απυ ηδκ υνεζα εέζδ ημο 
πνήζηδ έςξ ηθίζδ 45 - 50

μ
. 

Θα δζαεέηεζ μπίζεζμ ζφζηδια ζοβηνάηδζδξ ηδξ πενζθένεζαξ (ζηδκ υνεζα εέζδ) ηαεχξ ηαζ ζοζηήιαηα βζα 
ηδκ ζηήνζλδ (ιε πεθυηεξ) ημο εχναημξ, ηδξ θεηάκδξ ηαζ ηςκ βμκάηςκ. ηδκ πενίπηςζδ πμο μζ πεθυηεξ 
ζηήνζλδξ ηςκ βμκάηςκ δεκ ελαζθαθίγμοκ ηαζ ημ δζαπςνζζιυ ηςκ ζηεθχκ, μ μνεμζηάηδξ εα δζαεέηεζ ηαζ 
νοειζγυιεκμ δζαπςνζζηζηυ ζηεθχκ. 
Όθα ηα ακςηένς ζοζηήιαηα εα είκαζ πνμζεαθαζνμφιεκα ηαζ νοειζγυιεκα ζε αάεμξ, πθάημξ, φρμξ ηαζ ιε 
πενζζηνμθή. 
Θα έπεζ ζφζηδια νοειζγυιεκμ ζοβηνάηδζδξ άηνμο πυδα ιε πέθιαηα ηαζ ζιάκηεξ ζοβηνάηδζδξ (νφειζζδ 
ηαε’ φρμξ, πθάημξ, ειπνυξ ηαζ πίζς). 
Οζ νοειίζεζξ ημο ιεηαθθζημφ ζηεθεημφ εα δζαεέημοκ ζοζηήιαηα αζθαθείαξ. 
Γζα ηδκ ενβμεεναπεία ηςκ ιαεδηχκ εα οπάνπεζ πζκαηίδα ενβαζίαξ εκδεζηηζηχκ δζαζηάζεςκ 50Υ70 cm 
πενίπμο, λφθζκδ, πάπμοξ 10 mm ηαη’ εθάπζζημκ, ενβμκμιζηή ιε εζμπή. Ζ πζκαηίδα εα είκαζ απυ ιμνζμζακίδα 
ηφπμο Δ1 (μζημθμβζηή), ιε αιθίπθεονδ επζηάθορδ πθαζηζημφ θφθθμο (ιεθαιίκδ) πάπμοξ 1,2 mm έηαζημ, 
ιεβάθδξ ακημπήξ ζηδκ θεμνά, ηδκ ηνζαή ηαζ ζε ηαρίιαηα. Θα είκαζ πνμζεαθαζνμφιεκδ ηαζ εα νοειίγεηαζ ζε 
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φρμξ, ειπνυξ ηαζ πίζς. 
ηα ζυημνα ημο ηναπεγζμφ, ζηζξ ηνεζξ (3) πθεονέξ, εα ημπμεεηδεεί ιπμνκημφνα πμο εα πνμελέπεζ ηαηά 2 
cm πενίπμο ηδξ επζθακείαξ ηδξ πζκαηίδαξ βζα ηδκ ζοβηνάηδζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ. ημ ζυημνμ ηδξ ηέηανηδξ 
πθεονάξ (πνμξ ηδκ ιενζά ημο πνήζηδ) εα ημπμεεηδεεί P.V.C. πάπμοξ 3 mm.  
Σμ φρμξ ημο ηναπεγζμφ εα είκαζ ιεηαααθθυιεκμ, ςξ αημθμφεςξ (απυ ημ οπμπυδζμ έςξ ηδκ επζθάκεζα ημο 
ηναπεγζμφ): 

 Γζα ημ Γδιμηζηυ: απυ 65 cm έςξ 100 cm (ακμπή ± 10%) 

  

 
ΠΔΡΗΠΑΣΖΣΖΡΑ (ROLATOR) -  ΠΡΟΘΗΟ (Κωδηθός: 305) 
O πενζπαηδηήναξ εα είκαζ ιεηαθθζηήξ ηαηαζηεοήξ, ηνμπήθαημξ, πηοζζυιεκμξ, νοειζγυιεκμο φρμοξ. Ζ 
ηαηαζηεοή ημο εα είκαζ ζηζαανή, ακεεηηζηή ζε ηαηαπμκήζεζξ ηαζ εα πανέπεζ πθήνδ αζθάθεζα ζημκ πνήζηδ. 
Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ζςθδκςηυ, πνςιζςιέκμ ή ααιιέκμ (ιε δθεηηνμζηαηζηή ααθή), ιέηαθθμ ή 
απυ αθμοιίκζμ ή ηνάια αθμοιζκίμο, εα είκαζ εθαθνφξ ηαζ εα ηθείκεζ ιε εφημθμ ηαζ απθυ αθθά απυθοηα 
αζθαθή ηνυπμ. 
Θα έπεζ ηέζζενζξ (4) ζοιπαβείξ ηνμπμφξ, δζαιέηνμο 15-20 cm πενίπμο, βζα ηίκδζδ ιυκμ πνμξ ηα ειπνυξ. Οζ 
δφμ (2) ειπνυζεζμζ ηνμπμί εα είκαζ πενζζηνεθυιεκμζ εκχ μζ δφμ (2) μπίζεζμζ εα είκαζ ζηαεενμί ηαζ εα 
δζαεέημοκ θνέκα ιε ιδπακζζιυ αολμιεζμφιεκδξ πέδδζδξ (θνεκανίζιαημξ), βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ επζεοιδηήξ 
επζανάδοκζδξ ηδξ ηίκδζδξ. 
Οζ ααζζηέξ δζαζηάζεζξ ημο πενζπαηδηήνα εα έπμοκ ςξ ελήξ (ιε απμηθίζεζξ ± 10%): 

 Ροειζγυιεκμ φρμξ (απυ δάπεδμ έςξ πεζνμθααέξ):  
 Γδιμηζηυ: απυ 55cm έςξ 75 cm 

 Απυζηαζδ ιεηαλφ πεζνμθααχκ 
 Γδιμηζηυ   :  40cm 

 οκμθζηυ πθάημξ: 
 Γδιμηζηυ: 60cm 

Σμ αάνμξ ημο πενζπαηδηήνα εα είκαζ max 8 kg βζα ημ Γδιμηζηυ ηαζ  max 10 kg βζα ημ Γοικάζζμ – Λφηεζμ. 

 
ΠΔΡΗΠΑΣΖΣΖΡΑ (ROLATOR) – ΟΠΗΘΗΟ (Κωδηθός: 306) 
Ζ υθδ δμιή, ιμνθή ηαζ ηαηαζηεοή ημο μπίζεζμο πενζπαηδηήνα, εα δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ηδξ ζηήνζλδξ ημο 
πνήζηδ ζημ πίζς ιένμξ ημο ζχιαημξ (ηα ζηδνίβιαηα εα είκαζ πίζς απυ ημ ζχια). 
Θα δζαεέηεζ, επζπθέμκ, πνμζεαθαζνμφιεκα ζηδνίβιαηα ηςκ αναπζυκςκ, νοειζγυιεκμο φρμοξ ηαζ αάεμοξ, 
ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πεζνμθααέξ. 
Καηά ηα θμζπά εα έπεζ ηα ίδζα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ιε ημκ πνυζεζμ πενζπαηδηήνα. 
 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΠΟΓΖΛΑΣΟ ΔΝΔΡΓΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΑΚΖΖ (Κωδηθός: 311) 
Δζδζηυ δθεηηνζηυ πμδήθαημ εκενβμπαεδηζηήξ άζηδζδξ άκς ηαζ ηάης άηνςκ βζα παζδζά ιε πμθφ ζμαανά 
ηζκδηζηά πνμαθήιαηα (διζπθδβία, ηεηναπθδβία). Θα είκαζ ιεηαθθζηήξ ηαηαζηεοήξ ιε νοειζγυιεκδ αηηίκα 
πενζζηνμθήξ ηςκ πεηαθίςκ, ιε εζδζηυ εκζςιαηςιέκμ ακηζζπαζιζηυ ημκηνυθ βζα έθεβπμ ηδξ ζπαζηζηυηδηαξ, 
ιεβάθδ έβπνςιδ μευκδ ιε εκδείλεζξ θεζημονβίαξ υπςξ δ ηαπφηδηα, μ πνυκμξ άζηδζδξ, δ ηαηεφεοκζδ 
πενζζηνμθήξ ηαζ δ ακηίζηαζδ, ιε θςκδηζηή εκημθή ζημπ βζα αηζκδημπμίδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ άκς άηνςκ 
ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ, ιε έθεβπμ ζθοβιμφ, ζοιιεηνζηή απεζηυκζζδ ανζζηενά ηαζ δελζά ιε «νάαδμοξ» ή 
«δνυιμ» αζμθμβζηήξ ακάδναζδξ, παεδηζηή απεζηυκζζδ ηδξ ακηίζηαζδξ/αηαιρίαξ ηςκ ηάης άηνςκ ηαζ 
αλζμθυβδζδ ηδξ άζηδζδξ ζημ ηέθμξ. 
 

ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΟ ΑΝΑΠΖΡΗΚΟ ΑΜΑΞΗΓΗΟ (Κωδηθός: 315) 
Θα είκαζ δθεηηνμηίκδημ, ιε δοκαηυηδηα πεζνμηίκδηδξ πνμζανιμβήξ ηδξ ηθίζδξ ηδξ εέζδξ ημο ιεηαλφ 0◦ ηαζ 
25◦, ημο αάεμοξ ηδξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ηθίζδξ ηδξ πθάηδξ ιεηαλφ -20◦ ηαζ +10◦. Θα δζαεέηεζ απμζπχιεκα 
πθασκά ζηδνίβιαηα βζα ηα πένζα, ηα μπμία εα ιπμνμφκ κα νοειζζημφκ λεπςνζζηά ζε φρμξ ηαζ αάεμξ ιέπνζ 
ηαζ 6cm, ηαεχξ ηαζ ζηδνίβιαηα πμδζχκ ιε δοκαηυηδηα νφειζζδξ φρμοξ ηαζ αάεμοξ λεπςνζζηά επίζδξ. Θα 
έπεζ δφμ ηζκδηήνεξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ 250 W μ ηαεέκαξ, ηάζδξ θεζημονβίαξ 24V. Θα έπεζ δφμ ιπαηανίεξ 
12V, 55A δ ηαεειία. Θα δζαεέηεζ δθεηηνμιαβκδηζηά θνέκα, υπςξ ηαζ θχηα. Ζ ιέβζζηδ ηαπφηδηά ημο εα είκαζ 
10 km/h. 
Δκδεζηηζηά Υαναηηδνζζηζηά: 

 Μέβεεμξ ιπνμζηζκχκ ηνμπχκ: 200x50mm   

 οκμθζηυ πθάημξ αιαλζδίμο: 59-64 cm  

 Πθάημξ ηαείζιαημξ : 40-45 cm 

 οκμθζηυ ιήημξ αιαλζδίμο: 106 cm 

 Βάεμξ ηαείζιαημξ : 45-56cm 
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 ‘Τρμξ πθάηδξ: 41 cm 

 Βάνμξ αιαλζδίμο: 105 kg 

 Μέβζζημ επζηνεπυιεκμ θμνηίμ: 120 kg 
 
ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΔΞΑΚΖΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΟΝΣΗΚΗΟΤ (Κωδηθός: 328) 
Λμβζζιζηυ ελάζηδζδξ ζηδ πνήζδ ημο πμκηζηζμφ ή άθθδξ ζοζηεοήξ εζζυδμο πμο ελμιμζχκεζ ημ πμκηίηζ. 

 Γοκαηυηδηα ελαημιίηεοζδξ ζηζξ δελζυηδηεξ ημο πνήζηδ 

 Γοκαηυηδηα δζααάειζζδξ ηδξ δοζημθίαξ 

 οιααηυ ιε Microsoft Windows XP/Windows 7 ΠΑΗ 

 
 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ 

  
ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΟΤΛΖΘΡΑ – ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ) - (Κωδηθός: 350) 
φκεεηδ ηαηαζηεοή απυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ οθζηυ πμο επζηνέπεζ ζηα παζδζά κα ηνοθημφκ, κα 
ιπμοζμοθήζμοκ, κα ακαννζπδεμφκ, κα ηάκμοκ ηζμοθήενα ηθπ. Θα ζοκανιμθμβείηαζ ηαζ 
απμζοκανιμθμβείηαζ εφημθα βζα κα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηυζμ ζε εζςηενζηυ υζμ ηαζ ζε ελςηενζηυ 
πχνμ. Θα έπεζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ (ιήημξ Υ πθάημξ Υ φρμξ) 167 Υ 84 Υ 101 cm. Ζ πνήζδ ημο εα είκαζ 
ηαηάθθδθδ βζα παζδζά άκς ηςκ 3 εηχκ. 

 
ΚΑΜΠΗΑ (Κωδηθός: 351) 
Σμφκεθ δδιζμονβμφιεκμ απυ πθαζηζημφξ ζπμκδφθμοξ, πμο ζοκανιμθμβμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ, δδιζμονβχκηαξ 
ηδκ εζηυκα ηάιπζαξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ειπνυξ ηαζ πίζς υρδ ηδξ. Θα έπεζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ (ιήημξ Υ 
πθάημξ Υ φρμξ) 217 Υ 100 Υ 108 cm, ηαζ εα οπάνπεζ δοκαηυηδηα επέηηαζήξ ηδξ ιε ηδκ πνμζεήηδ 
πνυζεεηςκ ζπμκδφθςκ. 
 
 

ΠΑΡΑΨΑΣΡΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 
ΠΡΟΠΛΑΜΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΧΜΑΣΟ (Κωδηθός: 352) 
Πνυπθαζια ημνιμφ ακενχπζκμο ζχιαημξ βζα ηδκ επίδεζλδ ημο πεπηζημφ, ακαπκεοζηζημφ ηαζ ηοηθμθμνζημφ 
ζοζηήιαημξ. Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ άεναοζημ ηαζ ιδ ημλζηυ οθζηυ, ααιιέκμ ιε ακελίηδθα ηαζ ιδ 
ημλζηά πνχιαηα ηαζ εα απμηεθείηαζ απυ ηα αηυθμοεα απμζπχιεκα ηιήιαηα: 
  

                Κεθάθζ 

                Πκεφιμκεξ 

                Κανδζά 

                ημιάπζ 

                οηχηζ 

 ·              Πεπηζηυ ζφζηδια 
Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο πνμπθάζιαημξ (ιήημξ Υ πθάημξ Υ φρμξ) εα είκαζ 38 Υ 25 Υ 87 cm. 

 
ΑΡΜΟΝΗΟ (ΠΛΖΡΔ ΔΣ) - (Κωδηθός: 361) 
  
 Πενζθαιαάκεζ ηα αηυθμοεα: 
  
 • Ανιυκζμ ιε ηα αηυθμοεα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά: 

 � 61 πθήηηνα (5 μηηάαεξ) ιε δοκαιζηυ ηθααζέ 

 � Πάκς απυ 500 ήπμοξ ηαζ 130 νοειμφξ 

 � Δθθδκζημφξ νοειμφξ (εκζςιαηςιέκμζ ή ζε πςνζζηά CD) 

 � Γφμ μιάδεξ ρδθζαηχκ εθθέ ιε νοειίζεζξ 

 � Ζπμβνάθδζδ δφμ ηακαθζχκ 

 � Οευκδ θςηζγυιεκδ οβνχκ ηνοζηάθθςκ 

 � Midi in/out (έλμδμξ βζα αημοζηζηυ) 

 � οιααηυηδηα ιε ανπεία GM/XGlite 
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 � φζηδια εηιάεδζδξ 

 � φζηδια «dual/split/harmony voice» 
 • Σνμθμδμηζηυ νεφιαημξ ιε ηα αηυθμοεα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά: 

 � AC voltage:230V - 50Hz 

 � DC12V, 0,75A 

 � Βάνμξ: 140 gr 
 • Βάζδ ζηήνζλδξ 
 • Αημοζηζηυ ήπμο ιε ηα αηυθμοεα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά: 

 � Ακηίζηαζδ: 32 Ω 

 � Φμνηίμ: 50 mW 

 � Βάνμξ πςνίξ ηαθχδζμ: 50 gr 

 � Σφπμξ αφζιαημξ: 3,5 mm stereo 

 � Σφπμξ αημοζηζημφ: Γοκαιζηυ, Ακμζπημφ ηφπμο 

 � Μήημξ ηαθςδίμο: 1,25 m 

 � Απυηνζζδ ζοπκμηήηςκ: 50 - 18500 Hz 

 � Μέβζζημ επίπεδμ έκηαζδξ (SPL): 110 dB 

 � THD, Ανιμκζηή παναιυνθςζδ: < 1 % 

 
 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΣΔΡΟΚΛΖΣΑ ΔΗΓΖ 
 

 ΚΘΘΑΡΑ (Κωδικός 372) 

Κζεάνα ηθαζζηή 4/4 ιε ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά: 

Καπάηζ: Μαζίθ ηέδνμξ ή έθαημξ. 

Πίζς ηαζ πθασκά: Nato ή ιαυκζ 

Μπνάηζμ: Nato ή ιαυκζ ή παθίζακδνμξ 

Σαζηζένα: Nato ή Σνζακηαθοθθζά 

Γέθονα: Nato ή Σνζακηαθοθθζά 

Κθεζδζά: Υνςιίμο 

Να παναδμεεί ιε ζηθδνή εήηδ. 

Μπμνμφκ κα βίκμοκ δεηηέξ ηαζ άθθεξ ηζεάνεξ ζζμδφκαιδξ πμζυηδηαξ. 

 

    ΚΛΑΡΘΝΟ (Κωδικός 373) 

Σμκζηυηδηαξ sib, φζηδια Boehm, οθζηυ ημνιμφ ηαζ ηαιπάκαξ απυ επζθεβιέκμ λφθμ granadilla ή απυ έαεκμ, 

17 ηθεζδζά, ιε επζζηυιζμ ηαζ ηαπάηζ. Να ζοκμδεφεηαζ απυ εήηδ, ζεη ηαεανζζηζηχκ, θζπακηζηχκ ηαζ ηαθάιζα 

Νμ 2,5 (βζα ανπανίμοξ) 

 
ΜΠΟΤΖΟΤΚΘ (Κωδικός 374) 
Οηηάπμνδμ ιπμογμφηζ ιε ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά: 

χια: Μαυκζ/Φθαιμονζά/Κανοδζά 

Καπάηζ: Δθαημξ. 

Σαζηζένα: Βέβηε, 17-20 κημφβζεξ. 

Μπμνμφκ κα βίκμοκ δεηηά ηαζ άθθα ιπμογμφηζα ζζμδφκαιδξ πμζυηδηαξ. 

 

ΞΤΛΟΦΩΝΟ (Κωδικός 375) 
Ξοθυθςκμ, 15 κυηεξ πςνίξ δπείμ. 
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ΣΟΤΜΠΕΡΛΕΚΘ (Κωδικός 376) 
Σμοιπενθέηζ ζηαθζζηυ ή ιδ αθμοιζκίμο. Ύρμξ έςξ 28 cm 

 

ΣΤΜΠΑΝΑ (Κωδικός 377) 
Σαιπμφνθα ιε ιπαβηέηεξ 

 

ΦΛΟΓΕΡΑ (Κωδικός 378) 
Φθμβένα Αθημ, βενιακζηυ ζφζηδια. 

 
ΦΤΑΡΜΟΝΘΚΑ (Κωδικός 379) 
Φοζανιυκζηα απθή 

 
ΜΕΣΑΛΛΟΦΩΝΟ (Κωδικός 380) 
Μεηαθθυθςκμ ιε 20-24 πνςιαηζζηέξ κυηεξ. εζνά Orff 

 
ΖΘΛΘΑ (ΣΖΘΛΘΕ) (Κωδικός 381) 
Σγίθζεξ γεοβάνζ ιπνμφηγζκεξ. εζνά Orff 

 
ΜΑΡΑΚΕ (Κωδικός 382) 
Μανάηεξ γεφβμξ. εζνά Orff 

 
 
ΜΠΕΝΣΘΡ (Κωδικός 383) 
Μπεκηίν 16΄΄ 

 
ΞΤΛΑΚΘΑ (Κωδικός 384) 
Ξοθάηζα (ηφπμο Claves) γεφβμξ 20Υ1,8 εη. εζνά Orff 

 
ΞΤΣΡΕ ΜΕΣΑΛΛΘΚΕ (ΜΟΤΘΚΗ) (Κωδικός 385) 
Ξφζηνεξ ιεηαθθζηέξ ιμοζζηήξ ιε λοθάηζ. εζνά Orff 

 
ΣΑΜΠΟΤΡΘΝΑ ΚΟΤΡΔΘΣΑ (Κωδικός 386) 
Σαιπμονίκμ πμνδζγυιεκμ 8΄΄ 

 
ΣΡΘΓΩΝΑ ΜΟΤΘΚΗ (Κωδικός 387) 
Σνίβςκμ (Triangle). εζνά Orff 

 
ΕΣ ΜΟΤΘΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΘΔΘΚΟ - ΕΘΡΑ ORF (Κωδικός 388)  
Music school kit (Θήηδ ιεηαθμνάξ, λφθζκμ κηέθζ, ηαιπμονίκμ πμνδζγυιεκμ, ηνίβςκμ, ηαζηακζέηα ιε θααή, 

γεοβάνζ ιανάηεξ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


