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Δγγπαθο Γήμος/Φοπέα:  
Δπγο: Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον 

Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος 
Κωδ. Πποϋπ/ζμού:  
 
 
Πεπιγπαθή: 
 Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ γηα 
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ ηνπ νηθηζκνύ Μαιίωλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 
Η πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνύ ρωξίδεηαη ζε ηξεηο νκάδεο, ηελ πξνκήζεηα ηωλ 
απαξαίηεηωλ επίπιωλ (νκάδα Α), ηελ πξνκήζεηα γηα ηωλ εμνπιηζκό ηεο παηδηθήο 
ραξάο (νκάδα Β) ηνπ ζηαζκνύ θαη ηελ απαξαίηεηε πξνκήζεηα δηαθόξωλ ειεθηξηθώλ 
ζπζθεπώλ γηα ηελ ζίηηζε, θαζαξηόηεηα ηωλ θηινμελνύκελωλ παηδηώλ (νκάδα Γ). Σα 
είδε  θαζώο θαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα ηα ζπλνδεύνπλ 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεωλ πνπ είλαη αλαπόζπαζην 
κέξνο ηεο παξνύζαο κειέηεο. Οη πνζόηεηεο ηωλ εηδώλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο.  
 Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 48.960,15 
εςπώ κε ην ΦΠΑ . 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

Με ηελ κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον 
Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος, γηα λα θαιπθζνύλ αλάγθεο ηνπ 
Γήκνπ Υεπζονήζος.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ιζρύνπζεο δαηάμεηο 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
α) Σνπ ηζρύνληνο Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθνο.  
β) Απνθ. ΤΠΔ 11389/93 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Α. ΟΜΑΓΑ Α: Έπηπια 

1. Γξαθείν ζε απόπνςζδ λύθμο μλζάξ δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ 1,60 Φ 0,80 ι.Τμ 

πάπμξ ημο βναθείμο εα είκαζ 2,50 εη . Τμ βναθείμ εα είκαζ θοόιεκμ βζα εύημθδ 

ιεηαθμνά ηαζ πανάδμζδ. Ζ ζοκανιμθόβδζδ εα είκαζ απθή ηαζ μζ ζοκδέζεζξ εα βίκμοκ 

ιε ηααύθζεξ ηαζ ζοκδεηζηά θενάιζα έηζζ ώζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ζηαεενόηδηα ηαζ 

ακημπή ηδξ ηαηαζηεοήξ. Θα οπάνπεζ δοκαηόηδηα ακηζηαηάζηαζδξ ηςκ ζημζπείςκ ημο 

ζε πενίπηςζδ ηαηαζηνμθήξ ημοξ 

notes:///C22579AC0035990A/01B952DEFF3042B1C22565E500565910/DF59F87D4C787D79C2257AF2003DF474
notes:///C22579AC0035990A/01B952DEFF3042B1C22565E500565910/856E5E8988436A2DC2257AF0001B2E16


2. Γσλία ζύλδεζεο γξαθείνπ ιε πάβημ ενβαζίαξ ζε απόπνςζδ λύθμ μλζάξ πάπμοξ 

2,50 εη. 

3. Πξνέθηαζε γξαθείνπ ζε απόπνςζδ λύθμο μλζάξ 2,50 εη. πάπμοξ δζαζηάζεςκ 

0,80Φ0,60ι. Ζ πνμέηηαζδ εα είκαζ θοόιεκδ βζα εύημθδ ιεηαθμνά ηαζ εα οπάνπεζ 

δοκαηόηδηα ζύκδεζδξ ηδξ ζημ βναθείμ είηε ανζζηενά είηα δελζά. Ζ ζοκανιμθόβδζδ 

εα είκαζ απθή ηαζ μζ ζοκδέζεζξ εα βίκμοκ ιε ηααύθζεξ ηαζ ζοκδεηζηά θενάιζα έηζζ 

ώζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ζηαεενόηδηα ηαζ ακημπή ηδξ ηαηαζηεοήξ. Θα οπάνπεζ 

δοκαηόηδηα ακηζηαηάζηαζδξ ηςκ ζημζπείςκ ημο ζε πενίπηςζδ ηαηαζηνμθήξ ημοξ 

4. Σξνρήιαην θάζηζκα γξαθείνπ ιε ύθαζια, ιπνάηζα ηαζ ορδθή πθάηδ, ιε 

ιδπακζζιό. 

Τμ ηάεζζια ενβαζίαξ κα είκαζ ηνμπήθαημ, πενζζηνεθόιεκμ, ιε ιπνάηζα. Να θένεζ 

ιδπακζζιμύξ νύειζζδξ ημο ύρμοξ έδναξ ηαζ πθάηδξ ηαζ ιδπακζζιμύξ ακάηθδζδξ ηδξ 

πθάηδξ. 

Ζ αάζδ κα είκαζ πεκηάηηζκδ, εκδεζηηζηήξ δζαιέηνμο 640 mm. ηαζ κα είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκδ από πμθοαιίδζμ ζε πνώια ιαύνμ. Να θένεζ αιμνηζζέν αζθαθείαξ 

πεπζεζιέκμο εζδζημύ αενίμο δζαδνμιήξ ηαζ ιέζς αοημύ κα επζηοβπάκεηαζ δ νύειζζδ 

ημο ύρμοξ ηδξ έδναξ. Τμ αιμνηζζέν κα ηαθύπηεηαζ ελςηενζηά από πθαζηζηό 

ηδθεζημπζηό ηάθοιια ζε ιαύνμ πνώια. Να θένεζ δίδοιμοξ ηνμπμύξ αζθαθείαξ από 

πμθοαιίδζμ πμο κα ημοιπώκμοκ ζημοξ οπμδμπείξ ημο πεκηάηηζκδξ αάζδξ. Όθμζ μζ 

ηνμπμί κα ηαθύπημκηαζ ιε εζδζηή ηαθύπηνα από εκζζποιέκμ πμθοαιίδζμ. 

Ζ έδνα ηαζ δ πθάηδ ηςκ ηαεζζιάηςκ κα είκαζ ακελάνηδηεξ. Ο ζηεθεηόξ ηδξ έδναξ κα 

ηαηαζηεοάγεηαζ από ηόκηνα πθαηέ πάπμοξ 12 πζθ. ή άθθμ ακάθμβμ οθζηό ηαζ κα είκαζ 

ακαημιζηήξ ιμνθήξ. Πάκς ζημ ζηεθεηό κα ημπμεεηείηαζ αθνώδδξ πμθομονεεάκδ, 

ποηκόηδηαξ 40 Kg/m3 ηαζ πάπμοξ 40 mm ηαη’ εθάπζζημ) πμο κα αημθμοεεί ημ 

πενίβναιια ημο ζηεθεημύ ηαζ κα επεκδύεηαζ ιε ύθαζια ή δενιαηίκδ. 

Ο ζηεθεηόξ ημο ζηδνίβιαημξ ηδξ πθάηδξ κα είκαζ ακαημιζηήξ ιμνθήξ ηαζ κα 

ηαηαζηεοάγεηαζ από πμθοπνμποθέκζμ εκζζποιέκμ ιε κεονώζεζξ. Πάκς ζημ ζηεθεηό 

κα ημπμεεηείηαζ αθνώδδξ πμθομονεεάκδ πμο κα αημθμοεεί ημ πενίβναιια ημο 

ζηεθεημύ ηαζ κα επεκδύεηαζ ιε ύθαζια ή δενιαηίκδ. Σημ πίζς ιένμξ ηδξ πθάηδξ κα 

ημπμεεηείηαζ ηέθοθμξ από πμθοπνμποθέκζμ, ιε ηαιπύθα ηεθεζώιαηα. 

Τα ιπνάηζα κα είκαζ ηθεζζηήξ δζαημιήξ, ακαημιζηήξ ιμνθήξ ηαζ κα ζηακμπμζμύκ ηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ ενβμκμιίαξ. Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα από πμθοιενέξ πθαζηζηό, ιε 

ακημπή ζηδκ εναύζδ άκς ηςκ 80 kg ηαζ κα είκαζ ζε ιαύνμ πνώια, αζδςιέκα ζημκ 

ζηεθεηό ηδξ έδναξ. 

Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο ηαείζιαημξ εα είκαζ μζ αηόθμοεεξ: 

• Πθάημξ ηαείζιαημξ: 48 cm 

• Βάεμξ ηαείζιαημξ: 44 cm 

• Ύρμξ ηαείζιαημξ: 46 - 57 cm 

5. Κάζηζκα ζπλεξγαζίαο ιε ύθαζια ηαζ  ιπνάηζα. Ο ζθειεηόο ηεο βάζεο λα είλαη 

ιμκμηόιιαημξ ζπήιαημξ C ηαζ κα επζηνέπεζ εθαθνό "νζθάλ". Να είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκμξ από παθύαδζκμ ζςθήκα Φ=22-25 mm ηαζ πάπμοξ 2,5-3 mm, 

ααιιέκμξ ιε δθεηηνμζηαηζηή ααθή πμύδναξ ηαζ ζηδ αάζδ ημο κα πνμζανιόγμκηαζ 

ημοιπςηά ακηζμθζζεδηζηά πέθιαηα ώζηε κα ζηδνίγεηαζ ζηαεενά. Δπάκς ημο κα 

πνμζανιόγμκηαζ δ έδνα ημο ηαείζιαημξ ηαζ μ αναπίμκαξ ημο 

ζηδνίβιαημξ ηδξ πθάηδξ. 

Ο ζηεθεηόξ ηδξ έδναξ κα ηαηαζηεοάγεηαζ από ηόκηνα πθαηέ πάπμοξ 12 mm ή άθθμ 

ακάθμβμ οθζηό ηαζ κα είκαζ ακαημιζηήξ ιμνθήξ. Πάκς ζημ ζηεθεηό κα ημπμεεηείηαζ 

αθνώδδξ πμθομονεεάκδ πμο κα αημθμοεεί ημ πενίβναιια ημο ζηεθεημύ ηαζ κα 

επεκδύεηαζ ιε ύθαζια ή δενιαηίκδ. 

Ο ζηεθεηόξ ημο ζηδνίβιαημξ ηδξ πθάηδξ κα είκαζ ακαημιζηήξ ιμνθήξ ηαζ κα 



ηαηαζηεοάγεηαζ από πμθοπνμποθέκζμ εκζζποιέκμ ιε κεονώζεζξ. Πάκς ζημ ζηεθεηό 

κα ημπμεεηείηαζ αθνώδδξ πμθομονεεάκδ πμο κα αημθμοεεί ημ πενίβναιια ημο 

ζηεθεημύ. Να επεκδύεηαζ ιε ύθαζια ή δενιαηίκδ. Σημ πίζς ιένμξ ηδξ πθάηδξ κα 

ημπμεεηείηαζ ηέθοθμξ από πμθοπνμποθέκζμ, ιε ηαιπύθα ηεθεζώιαηα. 

Σηδ αάζδ ημο ηαείζιαημξ κα ζοκδέεηαζ ιεηαθθζηή ηαηαζηεοή από ιμνθμπμζδιέκμ 

πάθοαα πάπμοξ 3 mm, πμο κα θένεζ ηδκ έδνα ηαζ ημ αναπίμκα ημο ζηδνίβιαημξ ηδξ 

πθάηδξ. Σημ πάκς ιένμξ ηδξ ηαηαζηεοήξ αοηήξ κα αζδώκεηαζ μ ζηεθεηόξ ηδξ έδναξ 

ημο ηαείζιαημξ. Ζ ηαηαζηεοή αοηή κα θένεζ ηαηάθθδθδ οπμδμπή βζα ημ αναπίμκα 

ζηήνζλδξ ηδξ πθάηδξ ημο ηαείζιαημξ. Ο αναπίμκαξ κα είκαζ από παθύαδζκμ ζςθήκα 

μαάθ δζαημιήξ 48Φ19 mm ηαζ πάπμξ 2 mm ηαζ κα είκαζ ααιιέκμξ ιε δθεηηνμζηαηζηή 

ααθή πμύδναξ, κα αζδώκεηαζ ζημ ζηήνζβια ηδξ πθάηδξ ημο ηαείζιαημξ ηαζ κα 

ζοκδέεηαζ ιε ημ ζηεθεηό ηδξ έδναξ. 

Τα ιπνάηζα κα είκαζ ηθεζζηήξ δζαημιήξ, ακαημιζηήξ ιμνθήξ ηαζ κα ζηακμπμζμύκ ηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ ενβμκμιίαξ ηαηαζηεοαζιέκα από πμθοιενέξ πθαζηζηό, ιε ακημπή 

ζηδκ εναύζδ άκς ηςκ 80 kgr ηαζ είκαζ ζε ιαύνμ πνώια αζδςιέκα ζημκ ζηεθεηό ηδξ 

έδναξ. 

Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο ηαείζιαημξ εα είκαζ μζ αηόθμοεεξ: 

• Πθάημξ ηαείζιαημξ: 50 cm 

• Βάεμξ ηαείζιαημξ: 48 cm 

• Ύρμξ ηαείζιαημξ: 44 cm 

6. Σξαπέδη ζπλεδξηάζεσλ ζε απόπνςζδ λύθμο μλζάξ 2,50 εη πάπμοξ, ζηνμββοθό ιε 

δζάιεηνμ ημοθάπζζημκ 1,20 ι. 

7. πξηαξηέξα ζε απόπνςζδ λύθμο μλζάξ δζαζηάζεςκ 0,40 Φ 0,60 Φ 0,50 ι.   

8. Αξρεηνζήθε  ηθεζζημύ ηύπμο ζε απόπνςζδ λύθμο μλζάξ ιε δύμ πόνηεξ ,  

δζαζηάζεςκ 1,00 Φ 0,30 Φ 2,00 ι. Οζ πόνηεξ εα έπμοκ ηθεζδανζά . Ζ ανπεζμεήηδ  εα 

είκαζ ζοκανιμθμβμύιεκδ (βζα εύημθδ ιεηαθμνά ηαζ πανάδμζδ), ζηζαανή, 

ηαθαίζεδηδ, θεζημονβζηή ηαζ ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ.  

Τμ ηονίςξ ζώια ηδξ απμηεθείηαζ από ηα ελήξ ιένδ: 

• Τα πθασκά 

• Τδ αάζδ 

• Τδκ μνμθή (ηαπάηζ) 

• Τδκ πθάηδ 

• Τα νάθζα (δύμ ζηαεενά ηαζ 4 ηζκδηά) 

• Τζξ πόνηεξ 

Πιατλά : 

Οζ πθασκέξ επζθάκεζεξ ηδξ ανπεζμεήηδξ  εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ από ιμνζμζακίδα 

ζε απόπνςζδ λύθμο μλζάξ ηαζ πάπμοξ  2,5 εη.. 

Τα πθασκά, ζηδκ εζςηενζηή ημοξ πθεονά, εα θένμοκ δζπθή δζάηνδζδ ακά 32 mm, βζα 

ηδκ ιεηαηόπζζδ ηαζ ζηαεενμπμίδζδ ηςκ ναθζώκ. Σημ ηάης ιένμξ ημοξ εα έπμοκ 4 

πέθιαηα, ηα μπμία εα θένμοκ νεβμοθαηόνμοξ (δύμ ακά πθασκό) ιε πέθια Φ25mm, 

πμο εα ελαζθαθίγμοκ ζηαεενόηδηα ηαζ ζςζηή μνζγμκηίςζδ ημο επίπθμο. Ο 

νεβμοθαηόνμξ εα έπεζ ζπείνςια Μ8, ύρμοξ 40mm ηαη' εθάπζζημ. Τμ εύνμξ νύειζζδξ 

ηςκ νεβμοθαηόνςκ εα είκαζ 20-25 mm. To ηάεε πέθια ιε ημκ νεβμοθαηόνμ, εα 

ημπμεεηείηαζ ζε δζαιμνθςιέκδ δζάηνδζδ, ζηδκ ηάης επζθάκεζα (ζόημνμ) ηςκ 

πθασκώκ ηδξ ανπεζμεήηδξ, ιε ακηίζημζπμ ειθοηεοιέκμ ιεηαθθζηό αύζια Μ8 (αθ. 

ζπέδζμ). Ζ νύειζζδ ηςκ νεβμοθαηόνςκ πνέπεζ κα είκαζ εύημθδ ηαζ κα βίκεηαζ 

ελςηενζηά ηδξ ανπεζμεήηδξ. 

Βάζε 

Θα είκαζ από ιμνζμζακίδα ζε απόπνςζδ λύθμο μλζάξ  μκμιαζηζημύ 

πάπμοξ 2,5εη. Ζ αάζδ ηδξ ανπεζμεήηδξ εα ημπμεεηδεεί ιεηαλύ ηςκ πθασκώκ ηαζ δ 



ζοκανιμθόβδζδ ηδξ ιε ηα πθασκά εα βίκεηαζ ιε δύμ (2) θζνάιζα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ 

ακά ζύκδεζδ. 

Σηδκ ηάης ιενζά ηδξ ανπεζμεήηδξ, ηάης από ηδ αάζδ ηαζ ζε εζμπή από ειπνόξ (αθ. 

ζπέδζμ) εα ημπμεεηδεεί ιπάγα από ημ ίδζμ ζοκεεηζηό λύθμ πάπμοξ 18mm. Οιμίςξ 

ιπάγα ζδίςκ δζαζηάζεςκ ηαζ παναηηδνζζηζηώκ εα ημπμεεηδεεί ηαζ ζημ πίζς ιένμξ 

ηάης από ηδ αάζδ. Οζ ιπάγεξ εα ζοκδέμκηαζ ιε ηδ αάζδ ηδξ ανπεζμεήηδξ ιόκμ ιε 

ηααίθζεξ. 

Οξνθή (θαπάθη) 

Ζ μνμθή (ηαπάηζ) ηδξ ανπεζμεήηδξ ζε απόπνςζδ λύθμο μλζάξ εα έπεζ μκμιαζηζημύ 

πάπμξ 2,5εη  ηαζ εα παηά επάκς ζηζξ πθασκέξ επζθάκεζεξ ηαζ ζηδ πθάηδ. Ζ ηάεε 

ζύκδεζδ ημο ηαπαηζμύ ιε ηα πθασκά ηαζ ηδκ πθάηδ βίκεηαζ ιε δύμ (2) ιεηαθθζηά 

ειθοηεοιέκα αύζιαηα (θζνάιζα) ηαζ ηνείξ (3) ηααίθζεξ ακά ζύκδεζδ. 

Πιάηε 

Ζ πθάηδ εα είκαζ από ιμκμηόιιαημ θύθθμ πάπμοξ 18mm, από ιμνζμζακίδα. Θα 

ημπμεεηδεεί ιεηαλύ ηςκ δύμ πθασκώκ ηαζ δ ζύκδεζδ ημοξ εα βίκεζ ιε 

ηνία (3) ιεηαθθζηά ειθοηεοιέκα αύζιαηα (θζνάιζα) ηαζ ηέζζενζξ (4) ηααίθζεξ ακά 

ζύκδεζδ ηαζ εα παηάεζ επάκς ζηδ αάζδ ηδξ ανπεζμεήηδξ. Ζ μπίζεζα αοηή πθεονά 

έπεζ ηδκ ίδζα ειθάκζζδ ηαζ ηεθεζώιαηα ιε ηζξ οπόθμζπεξ επζθάκεζεξ. 

Ράθηα 

Κάεε ανπεζμεήηδ θένεζ δομ (2) ζηαεενά νάθζα, πμο απμηεθμύκηαζ επίζδξ από ημ ίδζμ 

οθζηό, πάπμοξ 2,5εη .Τα νάθζα αοηά εκζζπύμοκ ηδ ζύκδεζδ ηςκ πθασκώκ επζθακεζώκ  

αθμύ ζοκδέμκηαζ ιε αοηά ιε δύμ (2) ειθοηεοιέκα αύζιαηα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ ακά 

ζύκδεζδ. 

Δπίζδξ, δ ανπεζμεήηδ θένεζ ηέζζενα  (4) ηζκδηά νάθζα, ζδίςκ παναηηδνζζηζηώκ ιε ηα 

ζηαεενά, πάπμοξ 2,5εη. Ζ έδναζή ημοξ εα βίκεηαζ ζε ηαηάθθδθα ιεηαθθζηά 

ζηδνίβιαηα, από δύμ ακά πθεονά, ζηα πθασκά ηαζ ζηζξ δύμ (2) πθεονέξ ημο 

ηαηαηόνοθμο πςνίζιαημξ. Τμ αάεμξ ηςκ ναθζώκ εα είκαζ 28 εη πενίπμο. 

Σηα ειθακή ζόημνα όθςκ ηςκ επζθακεζώκ εα ημπμεεηδεεί πθαζηζηό πνμθίθ ABS 

πάπμοξ 2mm, ηδξ ίδζαξ απόπνςζδξ ιε ηζξ επζθάκεζεξ, ημ μπμίμ επζημθθάηαζ επζιεθώξ 

(ιε εζδζηή ηόθθα, ιδ ημλζηή) ζηδ ιμνζμζακίδα, ιε εζδζηό ιδπάκδια, μύηςξ ώζηε κα 

επζηοβπάκεηαζ ηέθεζα εθανιμβή ηαζ κα ιδκ επζηνέπεζ ηδκ απμηόθθδζδ ημο από ηδ 

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

Πόξηεο 
ηελ αξρεηνζήθε ηνπνζεηνύληαη αλνηγόκελεο  πόξηεο από κνξηνζαλίδα κε 
επέλδπζε μύινπ νμηάο ακθίπιεπξα, νλνκαζηηθνύ πάρνπο ηνπιαρηζηνλ 1,8εθ   
Ζ αλάξηεζε ηνπο γίλεηαη κε κεληεζέδεο  θαη πξνβιέπνληαη εηδηθέο κεηαιιηθέο 
ρεηξνιαβέο, έγρξσκεο, δηπιήο ζηήξημεο. 
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ην θιείδσκα ησλ ληνπιαπόθπιισλ πξνβιέπεηαη 
κηθξή 
ρσλεπηή θιεηδαξηά, ζην δεμί ληνπιαπόθπιιν, κε νξεηράιθηλε πιάθα θαη "θππξί". 

Όθεξ μζ ζοκδέζεζξ ηςκ ιενώκ ηδξ ανπεζμεήηδξ εα βίκμοκ ιε δύμ (2) θοηεοηά 

αύζιαηα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ ακά ζύκδεζδ, εηηόξ ηςκ πθασκώκ ιε ηδκ πθάηδ πμο εα 

βίκεζ ιε ηνία (3) θοηεοηά αύζιαηα ηαζ ηέζζενζξ (4) ηααίθζεξ ακά ζύκδεζδ, αθθά ηαζ 

ηςκ ιπαγώκ ιε ηδ αάζδ πμο εα βίκεζ ιόκμ ιε ηααίθζεξ. 

Όθεξ μζ επζθάκεζεξ ηαζ ηα πάζδξ θύζεςξ ελανηήιαηα ηαζ οθζηά ημο επίπθμο, εα είκαζ 

έηζζ ηεθεζςιέκα (θζκζνζζιέκα) ώζηε κα ιδκ πανμοζζάγμοκ ηακέκα απμθύηςξ ηίκδοκμ 

ηναοιαηζζιμύ ζημ πνήζηδ, ζδζαίηενα δε ζε ιζηνά παζδζά. 

Οζ κηίγεξ ηςκ θζναιζώκ εα είκαζ ιεηαθθζηέξ ηαζ εα ημπμεεημύκηαζ ζε 

πνμειθοηεοιέκα ιεηαθθζηά αύζιαηα ζπεζνώιαημξ Μ6. 

Σηζξ ηεθαθέξ ηςκ θζναιζώκ εα ημπμεεηδεμύκ ηάπεξ, ίδζαξ απόπνςζδξ, ηαηά ημ 

δοκαηό, ιε αοηή ηδξ ιεθαιίκδξ, βζα ηδκ ηάθορή ημοξ. 



9. Βηβιηνζήθε  ζε απόπνςζδ λύθμο μλζάξ δζαζηάζεςκ 1,00 Φ 0,30 Φ 2,00 ι  

ζοκανιμθμβμύιεκδ (βζα εύημθδ ιεηαθμνά ηαζ πανάδμζδ) ιε δύμ (2) ζηαεενα νάθζα 

ηαζ ηέζζενα (4) ιεηαηζκμύιεκα νάθζα , ζηζαανή, ηαθαίζεδηδ, θεζημονβζηή ηαζ 

ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ. 

Τμ ηονίςξ ζώια ηδξ απμηεθείηαζ από ηα ελήξ ιένδ: 

• Τα πθασκά 

• Τδ αάζδ 

• Τδκ μνμθή (ηαπάηζ) 

• Τδκ πθάηδ 

• Τα νάθζα (δύμ ζηαεενά ηαζ 4 ηζκδηά) 

Πιατλά : 

Οζ πθασκέξ επζθάκεζεξ ηδξ αζαθζμεήηδξ   εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκεξ από ιμνζμζακίδα 

ζε απόπνςζδ λύθμο μλζάξ ηαζ πάπμοξ  2,5 εη.. 

Τα πθασκά, ζηδκ εζςηενζηή ημοξ πθεονά, εα θένμοκ δζπθή δζάηνδζδ ακά 32 mm, βζα 

ηδκ ιεηαηόπζζδ ηαζ ζηαεενμπμίδζδ ηςκ ναθζώκ. Σημ ηάης ιένμξ ημοξ εα έπμοκ 4 

πέθιαηα, ηα μπμία εα θένμοκ νεβμοθαηόνμοξ (δύμ ακά πθασκό) ιε πέθια Φ25mm, 

πμο εα ελαζθαθίγμοκ ζηαεενόηδηα ηαζ ζςζηή μνζγμκηίςζδ ημο επίπθμο. Ο 

νεβμοθαηόνμξ εα έπεζ ζπείνςια Μ8, ύρμοξ 40mm ηαη' εθάπζζημ. Τμ εύνμξ νύειζζδξ 

ηςκ νεβμοθαηόνςκ εα είκαζ 20-25 mm. To ηάεε πέθια ιε ημκ νεβμοθαηόνμ, εα 

ημπμεεηείηαζ ζε δζαιμνθςιέκδ δζάηνδζδ, ζηδκ ηάης επζθάκεζα (ζόημνμ) ηςκ 

πθασκώκ ηδξ ανπεζμεήηδξ, ιε ακηίζημζπμ ειθοηεοιέκμ ιεηαθθζηό αύζια Μ8 (αθ. 

ζπέδζμ). Ζ νύειζζδ ηςκ νεβμοθαηόνςκ πνέπεζ κα είκαζ εύημθδ ηαζ κα βίκεηαζ 

ελςηενζηά ηδξ αζαθζμεήηδξ. 

Βάζε 

Θα είκαζ από ιμνζμζακίδα ζε απόπνςζδ λύθμο μλζάξ  μκμιαζηζημύ 

πάπμοξ 2,5εη. Ζ αάζδ ηδξ αζαθζμεήηδξ  εα ημπμεεηδεεί ιεηαλύ ηςκ πθασκώκ ηαζ δ 

ζοκανιμθόβδζδ ηδξ ιε ηα πθασκά εα βίκεηαζ ιε δύμ (2) θζνάιζα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ 

ακά ζύκδεζδ. 

Σηδκ ηάης ιενζά ηδξ αζαθζμεήηδξ, ηάης από ηδ αάζδ ηαζ ζε εζμπή από ειπνόξ (αθ. 

ζπέδζμ) εα ημπμεεηδεεί ιπάγα από ημ ίδζμ ζοκεεηζηό λύθμ πάπμοξ 18mm. Οιμίςξ 

ιπάγα ζδίςκ δζαζηάζεςκ ηαζ παναηηδνζζηζηώκ εα ημπμεεηδεεί ηαζ ζημ πίζς ιένμξ 

ηάης από ηδ αάζδ. Οζ ιπάγεξ εα ζοκδέμκηαζ ιε ηδ αάζδ ηδξ ανπεζμεήηδξ ιόκμ ιε 

ηααίθζεξ. 

Οξνθή (θαπάθη) 

Ζ μνμθή (ηαπάηζ) ηδξ αζαθζμεήηδξ ζε απόπνςζδ λύθμο μλζάξ εα έπεζ μκμιαζηζημύ 

πάπμξ 2,5εη  ηαζ εα παηά επάκς ζηζξ πθασκέξ επζθάκεζεξ ηαζ ζηδ πθάηδ. Ζ ηάεε 

ζύκδεζδ ημο ηαπαηζμύ ιε ηα πθασκά ηαζ ηδκ πθάηδ βίκεηαζ ιε δύμ (2) ιεηαθθζηά 

ειθοηεοιέκα αύζιαηα (θζνάιζα) ηαζ ηνείξ (3) ηααίθζεξ ακά ζύκδεζδ. 

Πιάηε 

Ζ πθάηδ εα είκαζ από ιμκμηόιιαημ θύθθμ πάπμοξ 18mm, από ιμνζμζακίδα. Θα 

ημπμεεηδεεί ιεηαλύ ηςκ δύμ πθασκώκ ηαζ δ ζύκδεζδ ημοξ εα βίκεζ ιε 

ηνία (3) ιεηαθθζηά ειθοηεοιέκα αύζιαηα (θζνάιζα) ηαζ ηέζζενζξ (4) ηααίθζεξ ακά 

ζύκδεζδ ηαζ εα παηάεζ επάκς ζηδ αάζδ ηδξ ανπεζμεήηδξ. Ζ μπίζεζα αοηή πθεονά 

έπεζ ηδκ ίδζα ειθάκζζδ ηαζ ηεθεζώιαηα ιε ηζξ οπόθμζπεξ επζθάκεζεξ. 

Ράθηα 

Κάεε αζαθζμεήηδ  θένεζ δομ (2) ζηαεενά νάθζα, πμο απμηεθμύκηαζ επίζδξ από ημ ίδζμ 

οθζηό, πάπμοξ 2,5εη .Τα νάθζα αοηά εκζζπύμοκ ηδ ζύκδεζδ ηςκ πθασκώκ επζθακεζώκ  

αθμύ ζοκδέμκηαζ ιε αοηά ιε δύμ (2) ειθοηεοιέκα αύζιαηα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ ακά 

ζύκδεζδ. 

Δπίζδξ, δ αζαθζμεήηδ  θένεζ ηέζζενα  (4) ηζκδηά νάθζα, ζδίςκ παναηηδνζζηζηώκ ιε ηα 



ζηαεενά, πάπμοξ 2,5εη. Ζ έδναζή ημοξ εα βίκεηαζ ζε ηαηάθθδθα ιεηαθθζηά 

ζηδνίβιαηα, από δύμ ακά πθεονά, ζηα πθασκά ηαζ ζηζξ δύμ (2) πθεονέξ ημο 

ηαηαηόνοθμο πςνίζιαημξ. Τμ αάεμξ ηςκ ναθζώκ εα είκαζ 28 εη πενίπμο. 

Σηα ειθακή ζόημνα όθςκ ηςκ επζθακεζώκ εα ημπμεεηδεεί πθαζηζηό πνμθίθ ABS 

πάπμοξ 2mm, ηδξ ίδζαξ απόπνςζδξ ιε ηζξ επζθάκεζεξ, ημ μπμίμ επζημθθάηαζ επζιεθώξ 

(ιε εζδζηή ηόθθα, ιδ ημλζηή) ζηδ ιμνζμζακίδα, ιε εζδζηό ιδπάκδια, μύηςξ ώζηε κα 

επζηοβπάκεηαζ ηέθεζα εθανιμβή ηαζ κα ιδκ επζηνέπεζ ηδκ απμηόθθδζδ ημο από ηδ 

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

Όθεξ μζ ζοκδέζεζξ ηςκ ιενώκ ηδξ ανπεζμεήηδξ εα βίκμοκ ιε δύμ (2) θοηεοηά 

αύζιαηα ηαζ ηνεζξ (3) ηααίθζεξ ακά ζύκδεζδ, εηηόξ ηςκ πθασκώκ ιε ηδκ πθάηδ πμο εα 

βίκεζ ιε ηνία (3) θοηεοηά αύζιαηα ηαζ ηέζζενζξ (4) ηααίθζεξ ακά ζύκδεζδ, αθθά ηαζ 

ηςκ ιπαγώκ ιε ηδ αάζδ πμο εα βίκεζ ιόκμ ιε ηααίθζεξ. 

Όθεξ μζ επζθάκεζεξ ηαζ ηα πάζδξ θύζεςξ ελανηήιαηα ηαζ οθζηά ημο επίπθμο, εα είκαζ 

έηζζ ηεθεζςιέκα (θζκζνζζιέκα) ώζηε κα ιδκ πανμοζζάγμοκ ηακέκα απμθύηςξ ηίκδοκμ 

ηναοιαηζζιμύ ζημ πνήζηδ, ζδζαίηενα δε ζε ιζηνά παζδζά. 

Οζ κηίγεξ ηςκ θζναιζώκ εα είκαζ ιεηαθθζηέξ ηαζ εα ημπμεεημύκηαζ ζε 

πνμειθοηεοιέκα ιεηαθθζηά αύζιαηα ζπεζνώιαημξ Μ6. 

Σηζξ ηεθαθέξ ηςκ θζναιζώκ εα ημπμεεηδεμύκ ηάπεξ, ίδζαξ απόπνςζδξ, ηαηά ημ 

δοκαηό, ιε αοηή ηδξ ιεθαιίκδξ, βζα ηδκ ηάθορή ημοξ. 

10. πξηαξηέξα πνςιαηζζηή 25 εέζεςκ από ζοκεεηζηό λύθμ MDF  ιε επέκδοζδ 

μλζάξ πνςιαηζζηή δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ 1,55Φ0,40Φ0,75 ι 

    Τα πνώιαηα ηαζ ηα αενκίηζα πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδ ααθή πνέπεζ κα είκαζ 

κενμύ. Όθα ηα άηνα ηδξ πνέπεζ κα είκαζ ζηνμββοθειέκα ηαζ αηίκδοκα βζα ηα παζδζά. 

11. Δξκάξην θιεηζηό  ζε απόπνςζδ λύθμο μλζάξ δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ 0,90 Φ 

0,45 Φ 0,70 ι. ιε ηθεζδανζά ημ μπμίμ εα ημπμεεηδεεί ζηδκ αίεμοζα ημο ελεηαζηδνίμο 

ημο παζδζημύ ζηαειμύ. 

12. Δμεηαζηηθό θξεβάηη παζδζηό δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ 1,85Φ0,65Φ0,70 ι , ιε 

ίζζμ πνμζηέθαθμ , ζηεθεηό από ζςθήκα ηεηναβςκζηήξ δζαημιήξ ηαζ ιε ζηνώια από 

δενιαηίκδ πνςιαηζζηό. Να οπάνπεζ δοκαηόηδηα κα ιεηαηζκείηαζ ημ ηιήια ηδξ 

ηεθαθήξ έςξ ηαζ 90 ιμίνεξ.   

13. Καξέθια εμέηαζεο ηξνρήιαηε  

14. Σξαπεδάθη ζηξνγγπιό δζαζηάζεςκ 1,20 Φ 0,56 ι ηαηαζηεοαζιέκμ από λύθμ 

μλζάξ (ζηεθεηόξ) ηαζ από ζοκεεηζηό λύθμ MDF ιε επέκδοζδ μλζά ημ ηαπάηζ , 

πνςιαηζζηό. 

 Τα πνώιαηα ηαζ ηα αενκίηζα πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδ ααθή πνέπεζ κα είκαζ 

κενμύ. Τα ηαπάηζα πνέπεζ κα είκαζ ηαθά ζοκδεδειέκα ιε ημ ζηεθεηό. Σηα πέθιαηα 

ημο ζηεθεημύ κα είκαζ ημπμεεηδιέκα εθαζηζηά ηαηάηζα.  

15. Σξαπεδάθη δζαζηάζεςκ 1,20Φ0,60Φ0,56 ι   ηαηαζηεοαζιέκμ από λύθμ μλζάξ 

(ζηεθεηόξ) ηαζ από ζοκεεηζηό λύθμ MDF ιε επέκδοζδ μλζά ημ ηαπάηζ , πνςιαηζζηό. 

 Τα πνώιαηα ηαζ ηα αενκίηζα πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδ ααθή πνέπεζ κα είκαζ 

κενμύ. Τα ηαπάηζα πνέπεζ κα είκαζ ηαθά ζοκδεδειέκα ιε ημ ζηεθεηό. Σηα πέθιαηα 

ημο ζηεθεημύ κα είκαζ ημπμεεηδιέκα εθαζηζηά ηαηάηζα.  

16. Καξεθιάθηα δζαζηάζεςκ 0,30Φ0,32Φ0,59 ι ηαηαζηεοαζιέκμ ελ μθμηθήνμο  

από λύθμ μλζάξ ιε πνςιαηζζηή ηαιποθςηή ακαημιζηή πθάηδ,  ηαζ πνςιαηζζηό 

ηαθμοπςηό  ακαημιζηό ηάεζζια. Τμ ύρμξ ημο ηαείζιαημξ κα είκαζ έςξ 31 εη. ηαζ ζηα 

πέθιαηα κα είκαζ ημπμεεηδιέκα εθαζηζηά ηαηάηζα. 

17. Κξεκάζηξα μύιηλε ηαηαζηεοαζιέκδ από λύθμ μλζάξ ιε 25 άβηζζηνα,  

πνςιαηζζηή.  



18. Πίλαθαο αλάξηεζεο εξγαζηώλ ιε ηζόπα δζαζηάζεςκ 2,00Φ1,20 ι. Τμ πθαίζζμ 

ημο πίκαηα πνέπεζ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ από λύθμ μλζάξ , πνςιαηζζηό ηαζ ημ 

ηαιπθό  ηαηαζηεοαζιέκμ από ζκζμοθάζη επεκδοιέκμ ιε ηζόπα (πνάζζκμ). 

19. Κπιηόκελν ζηάλη ακαημζκώζεςκ ιε ιαβκήηδ ηαζ θεθθό δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ 

0,75Φ0,50Φ1,40 ι. . Τμ πθαίζζμ ημο εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ από λύθμ μλζάξ ζε 

θοζζηό πνώια . 

20. Καβαιέην κε θειιό βζα ακαημζκώζεζξ δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ 0,50Φ0,80 Φ1,25 

ι.  Τμ πθαίζζμ ηαζ δ αάζδ ημο εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ από λύθμ μλζάξ πνςιαηζζηό. 

21. Παηρληδνζήθε 6 ζέζεσλ ηνμπήθαηδ δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ 0,70Φ0,46Φ0,80 ι 

, ηαηαζηεοαζιέκδ από ζοκεεηζηό λύθμ MDF ιε επέκδοζδ μλζάξ ζημ θοζζηό πνώια 

ημο λύθμο. Τα ημοηζά θύθαλδξ ηςκ παζπκζδζώκ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα από 

πθαζηζηό ορδθήξ πμζόηδηαξ ιε απενζόνζζηδ ακημπή ζηδκ πνήζδ.  

22. Βηβιηνζήθε -αλαγλσζηήξην ιε ζονηάνζα , ηνία ημοθάπζζημκ νάθζα (ημ έκα 

ακαβκςζηήνζμ) , πνςιαηζζηή ηαηαζηεοαζιέκδ από λύθμ μλζάξ δζαζηάζεςκ 

ημοθάπζζημκ 1,00Φ0,40Φ1,40 Υ ι , ιε ζηεπή. 

23. Χαξηνλνζήθε ηαηαζηεοαζιέκδ από λύθμ μλζάξ δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ 

0,75Φ0,50Φ2,00 ι,  ιε 15 νάθζα ημπμεέηδζδξ πανημκζώκ. 

24. Παγθάθη κε πιάηε  ιε ζηεθεηό  ηαηαζηεοαζιέκμ  από λύθμ μλζάξ, δζαζηάζεςκ 

1,50Φ0,36Φ0,57 ι ηαζ ύρμξ ηαείζιαημξ 0,32 ι ηαηαζηεοαζιέκμ από ζοκεεηζηό λύθμ 

MDF ιε επέκδοζδ μλζαξ. Τμ ηάεζζια εα είκαζ πνςιαηζζηό ηαζ πμθύ ηαθά 

ζοκδεδειέκμ ιε ημκ ζηεθεηό . Ο ζηεθεηόξ ζηδκ αάζδ ημο εα έπεζ ημπμεεηδιέκα 

εθαζηζηά ηαηάηζα. 

25. Καλαπέο ζηνώια -οπόζηνςια ιε πθάηδ ακμζβόιεκμξ βζα παθάνςζδ ηςκ παζδζώκ. 

Θα έπεζ δζαζηάζεζξ ηθεζζηόξ 1,80Φ0,60Φ0,40 ι  . Τμ πάπμξ ζημο ζηνώιαημξ εα 

πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 11 εη. 

26. Κάζηζκα ζπλεξγαζίαο ιε ύθαζια πςνίξ  ιπνάηζα .Ο ζθειεηόο ηεο βάζεο λα 

είλαη ιμκμηόιιαημξ ζπήιαημξ C ηαζ κα επζηνέπεζ εθαθνό "νζθάλ". Να είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκμξ από παθύαδζκμ ζςθήκα Φ=22-25 mm ηαζ πάπμοξ 2,5-3 mm, 

ααιιέκμξ ιε δθεηηνμζηαηζηή ααθή πμύδναξ ηαζ ζηδ αάζδ ημο κα πνμζανιόγμκηαζ 

ημοιπςηά ακηζμθζζεδηζηά πέθιαηα ώζηε κα ζηδνίγεηαζ ζηαεενά. Δπάκς ημο κα 

πνμζανιόγμκηαζ δ έδνα ημο ηαείζιαημξ ηαζ μ αναπίμκαξ ημο 

ζηδνίβιαημξ ηδξ πθάηδξ. 

Ο ζηεθεηόξ ηδξ έδναξ κα ηαηαζηεοάγεηαζ από ηόκηνα πθαηέ πάπμοξ 12 mm ή άθθμ 

ακάθμβμ οθζηό ηαζ κα είκαζ ακαημιζηήξ ιμνθήξ. Πάκς ζημ ζηεθεηό κα ημπμεεηείηαζ 

αθνώδδξ πμθομονεεάκδ πμο κα αημθμοεεί ημ πενίβναιια ημο ζηεθεημύ ηαζ κα 

επεκδύεηαζ ιε ύθαζια ή δενιαηίκδ. 

Ο ζηεθεηόξ ημο ζηδνίβιαημξ ηδξ πθάηδξ κα είκαζ ακαημιζηήξ ιμνθήξ ηαζ κα 

ηαηαζηεοάγεηαζ από πμθοπνμποθέκζμ εκζζποιέκμ ιε κεονώζεζξ. Πάκς ζημ ζηεθεηό 

κα ημπμεεηείηαζ αθνώδδξ πμθομονεεάκδ πμο κα αημθμοεεί ημ πενίβναιια ημο 

ζηεθεημύ. Να επεκδύεηαζ ιε ύθαζια ή δενιαηίκδ. Σημ πίζς ιένμξ ηδξ πθάηδξ κα 

ημπμεεηείηαζ ηέθοθμξ από πμθοπνμποθέκζμ, ιε ηαιπύθα ηεθεζώιαηα. 

Σηδ αάζδ ημο ηαείζιαημξ κα ζοκδέεηαζ ιεηαθθζηή ηαηαζηεοή από ιμνθμπμζδιέκμ 

πάθοαα πάπμοξ 3 mm, πμο κα θένεζ ηδκ έδνα ηαζ ημ αναπίμκα ημο ζηδνίβιαημξ ηδξ 

πθάηδξ. Σημ πάκς ιένμξ ηδξ ηαηαζηεοήξ αοηήξ κα αζδώκεηαζ μ ζηεθεηόξ ηδξ έδναξ 

ημο ηαείζιαημξ. Ζ ηαηαζηεοή αοηή κα θένεζ ηαηάθθδθδ οπμδμπή βζα ημ αναπίμκα 

ζηήνζλδξ ηδξ πθάηδξ ημο ηαείζιαημξ. Ο αναπίμκαξ κα είκαζ από παθύαδζκμ ζςθήκα 

μαάθ δζαημιήξ 48Φ19 mm ηαζ πάπμξ 2 mm ηαζ κα είκαζ ααιιέκμξ ιε δθεηηνμζηαηζηή 

ααθή πμύδναξ, κα αζδώκεηαζ ζημ ζηήνζβια ηδξ πθάηδξ ημο ηαείζιαημξ ηαζ κα 

ζοκδέεηαζ ιε ημ ζηεθεηό ηδξ έδναξ. 

Οζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο ηαείζιαημξ εα είκαζ μζ αηόθμοεεξ: 



• Πθάημξ ηαείζιαημξ: 50 cm 

• Βάεμξ ηαείζιαημξ: 48 cm 

• Ύρμξ ηαείζιαημξ: 44 cm 

27. Πίλαθαο κνπζηθώλ νξγάλσλ λύθζκμξ  δζαζηάζεςκ 0,80Φ0,60 ι . 

28. Ικαηηνζήθε ιε δύμ θύθθα, ιε ηθεζδανζά ιε έκα νάθζ εζςηενζηά ηαζ ηνειάζηνα 

νμύπςκ, δζαζηάζεςκ 0,60Φ0,50Φ1,80ι ιεηαθθζηή. 

29. Ικαηηνζήθε ιε ηνία  θύθθα, ιε ηθεζδανζά ιε έκα νάθζ εζςηενζηά ηαζ ηνειάζηνα 

νμύπςκ, δζαζηάζεςκ 0,90Φ0,50Φ1,80ι ιεηαθθζηή. 

30. Παγθάθη μύιηλν απμδοηδνίςκ ιε δζαζηάζεζξ 1,70Φ0,45Φ0,50 εη, πςνίξ πθάηδ. 

31. Πηπζζόκελα θαζίζκαηα ιε ιεηαθθζηό ζηεθεηό, ακαημιζηό ηάεζζια ηαζ πθάηδ 

λύθζκμ. Τα ηαείζιαηα εα ημπμεεηδεμύκ ζηδκ αίεμοζα πμθθαπθώκ πνήζεςκ ημο 

παζδζημύ ζηαειμύ. 

32. Πηπζζόκελν ηξαπέδη λύθζκμ δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ 0,80Φ1,20 ι, βζα ηδκ 

αίεμοζα πμθθαπθώκ πνήζεςκ ημο παζδζημύ ζηαειμύ. 

33. Κνπηί θαξκαθείνπ ηνειαζηό , λύθζκμ, δζαζηάζεςκ ημοθάπζζημκ 0,40Φ0,20Φ60 

ι, ημ μπμίμ εα ημπμεεηδεεί ζημκ πώνμ ημο ελεηαζηδνίμο ημο παζδζημύ ζηαειμύ. 

 

Γεληθά ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ ηα παξαθάησ : 

Όθα ηα λύθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμύκ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθώκμκηαζ ιε 

ηδκ ΚΥΑ Ε3-5430/22-4-2009 (ΦΔΚ 746Β/22-4-2009). Οζ εηεέζεζξ δμηζιώκ εα 

αθμνμύκ ηζξ πνώηεξ ύθεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ 

ανπεζμεήηδξ. Δζδζηόηενα, μζ εηεέζεζξ δμηζιώκ πμο απαζημύκηαζ κα πνμζημιίζμοκ 

όθμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ: 

• Γζα ηδ ιμνζμζακίδα, ημ ιέβζζημ όνζμ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ κα είκαζ ηάλεςξ 

Δ1 ζύιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνόηοπα (ΔΝ). 

• Γζα ηδκ επζηάθορδ ιε ιεθαιίκδ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζώκ πνέπεζ κα 

είκαζ ζύιθςκα ιε ηα ΔΝ 14322:2004, ΔΝ 14323:2005 ηαζ ΔΝ 438-2:2005, 

όπςξ αοηά ζζπύμοκ. 

• Γζα ημ ηόκηνα πθαηέ: ημ ιέβζζημ όνζμ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ κα είκαζ: 

� Τάλεςξ Δ1 ζύιθςκα ιε ηα Δονςπασηά πνόηοπα (ΔΝ). 

� Ζ πμζόηδηα ζοβηόθθδζδξ κα είκαζ απμδεηηή ζύιθςκα ιε ημ ΔΝ314-2 (αθ. 

παν. 2.2). 

• Ζ όθδ ηαηαζηεοή κα ζοιιμνθώκεηαζ ιε ηα όνζα ιεηακάζηεοζδξ μνζζιέκςκ 

ζημζπείςκ, ηα μπμία ηαεμνίγμκηαζ από ηα πνόηοπα ΔΝ 71.3:1995 ηαζ ΔΝ 71.3 

/Α1:2000 (ΦΔΚ 746/22-4-2009 άνενμ 1 παν. 3 δ 3). 

Δπζζδιαίκεηαζ όηζ μζ παναπάκς εηεέζεζξ δμηζιώκ εα πνέπεζ κα έπμοκ εηδμεεί από 

δζαπζζηεοιέκα ενβαζηήνζα, ζύιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο Π.Γ. 118/2007. 

Δπζπθέμκ, απαζηείηαζ πζζημπμζδηζηό από ηδκ πνμιδεεύηνζα εηαζνεία βζα ηδκ πνώηδ 

ύθδ (ηόκηνα πθαηέ) πμο πνδζζιμπμζήεδηε δ μπμία μθείθεζ κα είκαζ ζύιθςκδ ιε ημ 

ΔΝ 636-1. 

 
B. ΟΜΑΔΑ Β : Εξοπλιςμόσ παιδικήσ χαράσ 
 
1. Ζωάκι ξφλινο κουνιςτό με ελατήριο : τεμάχια 3 (αλογάκι , δεινόςαυροσ, παπάκι) 
Τμ ηάεε γςάηζ εα έπεζ ιέβζζημ ύρoξ 840mm,  πθάηoξ 590mm, ιήηoξ 900mm 

πενίπμο.   

Απαζηείηαζ πώνμξ αζθαθείαξ 9.7m
2 

(EN Impact Area - Safety Zone). Τμ ιέβζζημ ύρμξ 

εθεύεενδξ πηώζδξ από ημ όνβακμ είκαζ 1000mm (Free Fall Height). Δίκαζ ηαηάθθδθμ 

βζα παζδζά δθζηίαξ άκς ηςκ δύμ (2) εηώκ.  

Τό όνβακμ απμηεθείηαζ από 3 ιένδ:  



-  Σν θάζηζκα ζην θαζέλα από ηα δσάθηα όπμο εα ηάεεηαζ ημ παζδί ηαζ ζηδνζγόιεκμ 

ζηα δύμ «πενάηζα» ηδξ ηεθαθήξ ημο μνβάκμο ηαζ ζηα δύμ «παηδιαηάηζα» ημο 

ηαείζιαημξ εα εηηεθεί ηδ θεζημονβία ηδξ αζώνζζδξ. Σημ πίζς ιένμξ ημο ηαείζιαημξ, 

ζακ ζοκέπεζα αοημύ, οπάνπεζ δ «μονά» ημο γώμο. 

2) Σε βάζε ζηήξημεο, από ιεηαθθζηό ζπζνάθ, δ μπμία εα εδνάγεηαζ ιε ιπεηόκ 

ιόκζια ζηδ βδ, ιε ηδ αμήεεζα εκόξ ιεηαθθζημύ ζημζπείμο ζε ζπήια «Π», βζα ηδκ 

αζθάθεζα ηςκ παζδζώκ ηαηά ηδ θεζημονβία ηδξ αζώνζζδξ. 

3) Σελ θεθαιή ηνπ νξγάλνπ, δ μπμία ιμζάγεζ είηε ιε αθμβάηζ, είηε ιε δεζκόζαονμ 

είηε ιε παπάηζ ηαζ θένεζ εκζςιαηςιέκα δύμ (2) «πενάηζα» (θααέξ), ζηα μπμία 

ζηδνίγεηαζ ημ παζδί, βζα κα εηηεθέζεζ αζθαθώξ ηδ θεζημονβία ηδξ αζώνζζδξ. 

Τμ όνβακμ εα έπεζ ζπεδζαζηεί ηαζ ηαηαζηεοαζηεί ζύιθςκα ιε ημ Δονςπασηό 

Πνόηοπμ European Standard EN 1176-1:1.6.2008. 

Πξνδηαγξαθέο: 

Τα παναπάκς όνβακα εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα ζύιθςκα ιε ηζξ ζζπύμοζεξ 

πνμδζαβναθέξ αζθαθείαξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ςξ πνμξ ημκ ζπεδζαζιό, ηδκ 

ιμνθμθμβία ηαζ ηα πνδζζιμπμζμύιεκα οθζηά. 

Τo λύθμ από ηo oπoίo ηαηαζηεοάγμκηαζ ηα όνβακα  εα πνμένπεηαζ από λοθεία πεύηδξ 

ηoο Ανηηζηoύ ηύηθoο. 

Γζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ  μνβάκςκ πνδζζιμπμζείηαζ ακηεπζημθθδηή λοθεία.  Ζ 

ακηεπζημθθδηή ηαηαζηεοή εα απμηεθείηαζ από θύθθα λοθείαξ πεπζεζιέκα ηαζ 

ζοβημθθδιέκα ιε ηόθθα λύθμο (ηύπμο NESTE RF 30 ή ζζμδύκαιδ) ιεβάθδξ ακημπήξ 

ζε ακηίλμεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ζύιθςκα ιε ηα ακηίζημζπα DIN. 

Τo λύθo αοηό, ζηδ ζοvέπεζα, οπάβεηαζ ζε επελενβαζία  ιε ιovηένvεξ ηεπvζηέξ 

ειπoηζζιoύ οπό πίεζδ ηαζ ιε οθζηά ιδ ηoλζηά ηαζ ααθααή βζα ηov πνήζηδ ηαζ βζα ηo 

θοζζηό πενζαάθθov ζηo oπoίo εvηάζζovηαζ oζ ελoπθζζιoί. Με ηδv επελενβαζία αοηή, 

ηo λύθo απoηηά αvηoπή δζα αίoο ώζηε, εθ’ όζμκ ζοκηδνδεεί ζςζηά, κα ιδκ ζαπίγεζ. 

Ζ επζθάvεζα ηoο λύθoο, ιεηά ηδv επελενβαζία  πoο έπεζ οπoζηεί  οπo πίεζδ, εα 

αάθεηαζ ιε οδνoδζαθοηά πνώιαηα ηύπμο PINTOL ή ζζμδύκαια, πoύ πνoζηαηεύoοv 

ηό λύθo από ηζξ οπενζώδεζξ αηηζvoαoθίεξ, ηoοξ ιύηδηεξ ηαζ ηζξ ηαζνζηέξ ζοvεήηεξ.  

Τα πνώιαηα αοηά εα είvαζ ααθααή βζα ηα παζδζά, ιδ ηoλζηά, θζθζηά πνoξ ηo 

πενζαάθθov ηαζ εα ζοιιoνθώvovηαζ πνoξ ηα ακηίζημζπα DIN. Τα οδνoδζαθοηά 

πνώιαηα δεv εα πενζέπoοv ανζεvζηό, πνώιζo ηαζ ηάδιζo, δδθ. ηoλζηέξ oοζίεξ.  

Οζ αίδεξ ηαζ oζ ιεηαθθζηoί ζύvδεζιoζ είvαζ από αvoλείδςηo πάθοαα πoζόηδηoξ AISI 

304 ώζηε κα ιδκ ζηoονζάγoοv, ή από πάθοαα βαθααvζζιέvo, ιε παιδθή 

πενζεηηζηόηδηα ζε ιόθοαδo, ζύιθςvα ιε ηoοξ ηαvovζζιoύξ ηςv DIN.  

Ζ εειεθίςζδ ημο μνβάκμο εα βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ιζαξ ιεηαθθζηήξ αάζδξ ζηήνζλδξ 

από εενιμβαθαακζζιέκμ πάθοαα πάπμοξ 3mm, δ μπμία εα απμηεθείηαζ από έκα 

ηεηνάβςκμ αηζάθζκμ πέδζθμ, δζαζηάζεςκ 380Φ380mm ηαζ έκα ηάεεημ αηζάθζκμ πόδζ 

ζηήνζλδξ, ύρμοξ 660mm ηαζ Φ5cm.  

Τμ ζοκμθζηό ύρμξ ηαζ ηςκ δύμ ηειαπίςκ ημο μνβάκμο αοημύ εα είκαζ 700mm. To 

αηζάθζκμ πόδζ ζηήνζλδξ εα ηαηαζηεοάγεηαζ ενβμζηαζζαηά ιε ιία θθάκηγα ζηα δύμ 

άηνα ημο, ζημ άκς ηαζ ζημ ηάης άηνμ. Ζ θθάκηγα ζημ ηάης άηνμ ημο, εα ζοκδέεηαζ 

ζηένεα ιε ημ αηζάθζκμ πέδζθμ ιε 4 ιπμοθόκζα ηαζ εα βίκεηαζ έκα ζώια. 

Ζ λύθζκδ ημθώκα ημο μνβάκμο (ημ μπμίμ εα ηαείζεζ επάκς ζηα πόδζα) εα έπεζ 

ηέζζενζξ ιεηαθθζηέξ κηίγεξ, ιήημοξ 220mm ηαζ Φ1cm εκζςιαηςιέκεξ ιέζα ζημ λύθμ 

ηδξ ημθώκαξ ιε εενιμημθθδηζηή νδηίκδ, εθανιμζιέκδ ενβμζηαζζαηά ιε εζδζηό 

ιδπάκδια, ώζηε κα ελαζθαθίγεηαζ αζθαθήξ ζοκδεζιμθμβία ιεηάθθμο ηαζ λύθμο. Οζ 

ηέζζενζξ αοηέξ κηίγεξ ηδξ λύθζκδξ ημθώκαξ, εα ζοκδέμοκ ηδκ λύθζκδ ημθώκα ιε ημ 

ιεηαθθζηό πόδζ, επάκς ζηδ θθάκηγα πμο εα έπεζ ημ ιεηαθθζηό πόδζ ζημ άκς ιένμξ 

ημο ενβμζηαζζαηά ημπμεεηδιέκδ.  



Ζ ηάεεηδ δύκαιδ εναύζδξ ηδξ ζύκδεζδξ ηδξ λύθζκδξ ημθώκαξ ιε ημ ιεηαθθζηό πόδζ 

εα είκαζ 60.000 Ν (6000 kp). Ζ δύκαιδ ηάιρδξ ηδξ λύθζκδξ ημθώκαξ, δζαημιήξ 

95x95mm εα είκαζ 2200 Nm (220 kgr). 

Με ηδκ πνήζδ ηδξ Μεηαθθζηήξ Βάζδξ Σηήνζλδξ, απμθεύβεηαζ δ επαθή ηςκ λύθζκςκ 

ηιδιάηςκ ημο μνβάκμο ιε ημ έδαθμξ (ηαζ δεκ απαζηείηαζ άθθμο είδμοξ πάηηςζδ ή 

ηαηαζηεοή αάζδξ από ζηονόδεια). Ο ηνόπμξ αοηόξ ηδξ εειεθίςζδξ δεκ επζαανύκεζ 

ημ θοζζηό πενζαάθθμκ, απμθεύβμκηαξ ζηα ζηενεά εδάθδ ηδ πνήζδ ηζζιέκημο. Σε 

ζαενά εδάθδ ηαηαζηεοάγεηαζ οπμπνεςηζηά ιζηνή οπόααζδ ζηονμδέιαημξ πάπμοξ 

10-20εη βζα ηδ ζηενέςζδ ηςκ αηζάθζκςκ πέδζθςκ ιε ηέζζενα ακμλείδςηα ζηνζθώκζα. 

Οζ ηνύπεξ βζα ηα ζηνζθώκζα αοηά είκαζ έημζιεξ από ημ ενβμζηάζζμ. 

Τμ όνβακμ εα έπεζ ζπεδζαζηεί ηαζ ηαηαζηεοαζηεί ζύιθςκα ιε ημ Δονςπασηό 

Πνόηοπμ European Standard EN 1176-1:1.6.2008 ηαζ εα έπεζ εθεβπεεί ηαζ 

πζζημπμζδεεί από μνβακζζιό πζζημπμίδζδξ, μ μπμίμξ κα είκαζ δζαπζζηεοιέκμξ από 

ανιόδζα ηναηζηή ανπή, ιέθμξ ημο ΔΑ, κα πζζημπμζεί όνβακα παζδζηήξ πανάξ 

ελςηενζημύ πώνμο ηαζ μ μπμίμξ εηδίδεζ ημ ζπεηζηό πζζημπμζδηζηό ζοιιόνθςζδξ πνμξ 

ημ πνόηοπμ ΔΝ 1176-1.6.2008 ηαζ δίδεζ ημ ζήια αζθαθείαξ GS.  

Ζ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία εα είκαζ ηάημπμξ ημο πζζημπμζδηζημύ ISO 9001, ημο 

Πζζημπμζδηζημύ Δλαζθάθζζδξ Πμζμηζημύ Δθέβπμο, ηαεώξ ηαζ ημο ISO 14001, 

Πζζημπμζδηζημύ πμο ελαζθαθίγεζ όηζ δ θεζημονβία ηδξ εηαζνείαξ δεκ επζαανύκεζ ημ 

θοζζηό πενζαάθθμκ ηαζ ημκ πνήζηδ. 

Τμ όνβακμ ζοκμδεύεηαζ από 10εηή γξαπηή εγγύεζε ημο ηαηαζηεοαζηή βζα ηα λύθζκα 

ηαζ ηα ιεηαθθζηά ιένδ. 

 

2. Σπζηάηζ ηύπμο αβνμηόζπζημ ηαηαζηεοαζιέκμ από ακεεηηζηό πθαζηζηό πάπμοξ 

ημζπςιάηςκ ημοθάπζζημκ 10 εη ηαζ δζαζηάζεςκ έςξ 1,65Φ1,65Φ1,60 ι . Τμ 

όνβακμ ζοκμδεύεηαζ από 10εηή γξαπηή εγγύεζε . 

3. Σύκεεζδ βοικαζηδνίμο πθαζηζηή πάπμοξ ημζπςιάηςκ ημοθάπζζημκ 10 εη ηαζ 

δζαζηάζεςκ έςξ 4,50Φ1,30Φ1,40 ι. 

4. Ζ ζύκεεζδ εα πενζθαιαάκεζ δύμ ηζμοθήενεξ παζδζηέξ, ε΄κα ζπζηαηζ ακαννίπδζδξ 

ιε ημύκεθ, ημίπμοξ ακαννίπδζδξ ηαζ ακμζβόιεκδ πόνηα. Τμ όνβακμ ζοκμδεύεηαζ 

από 10εηή γξαπηή εγγύεζε . 

5. Κάιπζα ημύκεθ πθαζηζηή ιε δζαζηάζεζξ ημοθάπζζημκ 2,15Φ1,00Φ1,00 ι . Τμ 

όνβακμ ζοκμδεύεηαζ από 10εηή γξαπηή εγγύεζε . 

 

Γ.ΟΜΑΓΑ Γ: Ηιεθηξηθέο ζπζθεπέο 

 

1. Ψπγεηνθαηαςύθηεο  no frost , πθάημοξ 70 εη, πςνδηζηόηδηαξ ημοθάπζζημκ 400 lt 

(ιζηηή) , ιε δύμ ιμηέν , εκενβεζαηήξ ηθάζδξ ημοθάπζζημκ Α , ιε παιδθδ 

ηαηακάθςζδ ζε εκένβεζα ηαζ παιδθό επίπεδμ εμνύαμο (<45 db).  

Ζ εββύδζδ βζα ηδκ ζοζηεοή πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 2 έηδ. 

2. Κνπδίλα νηθηαθήο ρξήζεσο πθάημοξ 60 εη ιε ηεναιζηέξ εζηίεξ ηαζ δζαηόπηεξ 

αθήξ πάκς ζηζξ εζηίεξ. Αοημηαεανζγόιεκδ , εκενβεζαηήξ ηθάζδξ ημοθάπζζημκ Α. 

Ζ εββύδζδ βζα ηδκ ζοζηεοή πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 2 έηδ. 

3. Πιπληήξην πηάησλ επαγγεικαηηθήο ρξήζεο  ζζπύξ ημοθάπζζημκ 3500 W ηαζ 

πςνδηζηόηδηαξ ηάδμο ημοθάπζζημκ 35 θίηνςκ. Ζ πςνδηζηόηδηα ημο ιπόζθεν κα 

είκαζ ημοθάπζζημκ 6 θίηνςκ.Πθύζζιμ ηαζ λέαβαθια πάκς ηαζ ηάης ηαζ ηύηθμξ 

πθύζδξ 2- 3΄ ιε παιδθό επίπεδμ εμνύαμο. Να πενζθαιαάκεηαζ ηαθάεζ πμηδνζώκ, 

ηαθάεζ πζάηςκ ηαζ ημοηαθμεήηδ.  

4. Απνξξνθεηήξαο νηθηαθήο ρξήζεο ηύπμο ηαιζκάδα, ιε απμννμθδηζηόηδηα 

ημοθάπζζημκ 480 m3/h. Τμ πθάημξ ημο κα είκαζ 60 εη., πνώιαημξ ίδζμο ιε ηδκ 



ημογίκα ηαζ ημο ροβεζμηαηαρύηηδ, ιε ιεηαθθζηά θίθηνα , ιε 3 ααειίδεξ 

θεζημονβίαξ , 2 ιμηέν, ηαζ παιδθό επίπεδμ εμνύαμο. 

Ζ εββύδζδ βζα ηδκ ζοζηεοή πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 2 έηδ. 

5. Ηιεθηξηθή ζθνύπα επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο βζα ημκ ηαεανζζιό ημο ηηδνίμο 

ημο παζδζημύ ζηαειμύ. Δπαββεθιαηζηή δθεηηνζηή ζημύπα, βζα ακαννόθδζδ 

οβνώκ ηαζ ζηενεώκ. Με ηάδμ 36 θίηνςκ ηαζ ζζπύξ ημοθάπζζημκ 1400 W . Ηδακζηή 

βζα ζοκενβεία ηαεανζζιμύ, λεκμδμπεία, πμθοηαηαζηήιαηα, η.α. Με  ηζκδηήνα δύμ 

εέζεςκ ηαζ ιεβάθδ απμννμθδηζηή ζηακόηδηα βζα βνήβμνμ ηαζ απμηεθεζιαηζηό 

ηαεανζζιό. Ζ θεζημονβία ηδξ κα είκαζ ζε παιδθό επίπεδμ εμνύαμο ηαζ ιζηνώκ 

δζαζηάζεςκ βεκζηά βζα εύημθδ πνήζδ. Πενζθαιαάκεηαζ πθήνεξ ζεη ενβαθείςκ 

ηαεανζζιμύ (αμύνηζα ζηενεώκ, θίθηνα, αμύνηζα παθζώκ ηθπ.) 

Καηαζηεοάγεηαζ ζύιθςκα ιε ημοξ Δονςπασημύξ ηαζ δζεεκείξ ηακόκεξ αζθαθείαξ 

ιε εββύδζδ ημοθάπζζημκ 2 έηδ. 

6. Πιπληήξην ξνύρσλ νηθηαθήο ρξήζεσο βζα ημκ ηαεανζζιό ημο ζιαηζζιμύ ημο 

παζδζημύ ζηαειμύ (πεηζέηεξ, ζεκηόκζα ηθπ). Τμ πθοκηήνζμ εα έπεζ πόνηα από 

πάκς ηαζ πςνδηζηόηδηα ημοθάπζζημκ 5 ηζθώκ. Πνέπεζ κα είκαζ εκενβεζαηήξ 

ηθάζδξ ημοθάπζζημκ Α, κα δζαεέηεζ ζύζηδια ελμζημκόιδζδξ κενμύ, ζύκημιμ 

πνόβναιια πθύζδξ.  

7. ηδεξσηήξην- ζύζηεκα ζηδεξώκαηνο ζιαηζζιμύ. Σύζηδια ζζδενώιαημξ ιε 

πίεζδ αηιμύ ημοθάπζζημκ 5 bar, ιε πςνδηζηόηδηα δμπείμο κενμύ ημοθάπζζημκ 

1,80θίηνα ηαζ ζζπύξ ημοθάπζζημκ 2200 W.  Τμ δμπείμ κενμύ κα είκαζ απμζπώιεκμ 

ιε ζύζηδια αζθαθείαξ  οπενπίεζδξ ηαζ ζύζηδια ηαεανζζιμύ από άθαηα.  

Ζ εββύδζδ βζα ηδκ ζοζηεοή πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 2 έηδ. 

 

Γενικές παρατηρήσεις : 
 

- Σηδκ ηζιή πνμζθμνάξ ημο πνμιδεεοηή ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ ημ ηόζημξ 

ιεηαθμνάξ ηαζ εβηαηάζηαζδξ ηςκ εζδώκ όθςκ ηςκ παναπάκς μιάδςκ. 

- Ο ελμπθζζιόξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζύιθςκμξ ιε ηα πνόηοπα ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ (ΔΝ European Norms), κα θένεζ ημ ζήια CE όπμο απαζηείηαζ, ηαζ κα 

δζαεέηεζ ημ ακηίζημζπμ πζζημπμζδηζηό. Δπζ πθέμκ πνέπεζ κα πθδνμί όθεξ ηζξ 

πνμδζαβναθέξ αζθάθεζαξ ηαζ οβείαξ ζύιθςκα ιε ηδκ ζζπύμοζα Δθθδκζηή 

Νμιμεεζία. 

- Όπμο , ζηα ηείιεκα ηςκ ηεπκζηώκ πνμδζαβναθώκ , οπάνπεζ ακαθμνά ζδιάηςκ, 

δζπθςιάηςκ εονεζζηεπκίαξ ή ηύπςκ, ηαεώξ ηαζ δ ακαθμνά μνζζιέκδξ 

παναβςβήξ ή πνμέθεοζδξ, κμείηαζ ηαζ ημ ΄΄ ή ζζμδύκαιό ημοξ΄΄. 

- ζδζαίηενα ηα παζδζηά εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα ζύιθςκα ιε ηδκ ΥΑ 

Ε3-5430 (ΦΔΚ 746 Β/22-4-2009) «Ακώηαημ όνζμ θμνιαθδεΰδδξ βζα ηα 

έπζπθα, δζαημζιδηζηά ακηζηείιεκα ηαζ πνώηεξ ύθεξ αοηώκ ζύκεεηδξ 

ζοβημθθδιέκδξ λοθείαξ -Μεηακάζηεοζδ μνζζιέκςκ ζημζπείςκ από παζδζηά 

έπζπθα - Δπζηνμπή Δπίπθμο» . 

- Δπίζδξ πνέπεζ κα ηδνμύκ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδκ ΥΑ Ε3-

818 (ΦΔΚ 1395 Β/14-7-2009 «Καηάθμβμξ ΔΛΟΤ/ΔΝ πνμηύπςκ - Απαζηήζεζξ 

αζθάθεζαξ ηαζ επζζήιακζδξ βζα ηα ακηζηείιεκα παζδζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ ημκ 

παζδζηό ελμπθζζιό 

 

 

 



Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
Λ. Υεπζονήζος 11/01/2013 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη 
  πολιηικόρ μησανικόρ 

Λ. Υεπζονήζος  11/01/2013 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 
 

Κοςπλεηάκη Μαπία-Δλένη 

 

 

 

Για ηα Γενικά ηοισεία ηηρ Μελέηηρ --> Notes Link 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος  
ΣΙΣΛΟ: Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού 
ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος 
Γήμος Υεπζονήζος 

 
                            

 

Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  

 
ΟΜΑΓΑ Α : ΔΠΙΠΛΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Γξαθείν εξγαζίαο ηεκ 1,00 350,00 350,00 

 

2 Γσλία 0,80Υ0,60 κ ηεκ 1,00 100,00 100,00 

 

3 Πξνέθηαζε 0,80Υ1,00 κ ηεκ 1,00 130,00 130,00 

 

4 Κάζηζκα γξαθείνπ ηξνρήιαην ηεκ 1,00 150,00 150,00 

 

5 Κάζηζκα ζπλεξγαζίαο ηεκ 6,00 85,00 510,00 

 

6 Σξαπέδη ζπλεδξηάζεσλ ζηξνγγπιό ηεκ 2,00 400,00 800,00 

 

7 πξηαξηέξα γξαθείνπ ηεκ 1,00 180,00 180,00 

 

8 Αξρεηνζήθε  ηεκ 8,00 350,00 2.800,00 

 

9 Βηβιηνζήθε ηεκ 1,00 300,00 300,00 

 

10 πξηαξηέξα ρξσκαηηζηή 25 ζέζεσλ ηεκ 3,00 825,00 2.475,00 

 

11 Δξκάξην θιεηζηό  90Υ45Υ74εθ ηεκ 1,00 200,00 200,00 

 

12 Δμεηαζηηθό θιίλε παηδηώλ ηεκ 1,00 300,00 300,00 

 

13 Καξέθια εμέηαζεο ηξνρήιαηε ηεκ 1,00 300,00 300,00 

 

notes:///C22579AC0035990A/01B952DEFF3042B1C22565E500565910/856E5E8988436A2DC2257AF0001B2E16


14 Σξαπεδάθη ζηξνγγπιό  ηεκ 3,00 180,00 540,00 

 

15 Σξαπέδη παξαιιειόγξακκν ηεκ 18,00 120,00 2.160,00 

 

16 Καξεθιάθηα παηδηθά ηεκ 80,00 50,00 4.000,00 

 

17 Κξεκάζηξα  25 ζέζεσλ ηεκ 3,00 250,00 750,00 

 

18 Πίλαθαο αλάξηεζεο εξγαζηώλ κε ηζνρα  ηεκ 4,00 220,00 880,00 

 

19 Κπιηόκελν ζηαλη αλαθνηλώζεσλ κε θειιό  ηεκ 1,00 300,00 300,00 

 

20 Καβαιέην κε θειιν γηα αλαθνηλώζεηο  ηεκ 1,00 120,00 120,00 

 

21 Παηρληδνζήθε 6 ζέζεσλ  ηεκ 3,00 220,00 660,00 

 

22 Βηβιηνζήθε -αλαγλσζηήξην ηεκ 3,00 700,00 2.100,00 

 

23 Υαξηνλνζήθε  ηεκ 1,00 500,00 500,00 

 

24 Παγθάθη κε πιάηε ρξσκαηηζηό μύιηλν 1,50Υ36Υ57 κ ηεκ 18,00 220,00 3.960,00 

 

25 Καλαπέο ζηξώκα ππόζηξσκα αλνηγόκελνο ηεκ 5,00 230,00 1.150,00 

 

26 Κάζηζκα ζπλεξγαζίαο ηεκ 10,00 55,00 550,00 

 

27 Πίλαθαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεκ 3,00 130,00 390,00 

 

28 Ηκαηηνζήθε κε δύν θπιια 0,90Υ0,50Υ1,80κ κε θιεηδαξηέο ηεκ 2,00 220,00 440,00 

 

29 Ηκαηηνζήθε κε ηξία θπιια 0,60Υ0,50Υ1,80κ κε θιεηδαξηέο ηεκ 2,00 280,00 560,00 

 

30 Παγθάθη μύιηλν απνδπηεξίσλ ηεκ 2,00 200,00 400,00 

 

31 Πηπζζόκελα θαζίζκαηα ηεκ 100,00 25,00 2.500,00 

 

32 Πηπζζόκελα ηξαπέδηα μύιηλα ηεκ 10,00 55,00 550,00 

 

33 Κνπηί θαξκαθείνπ ηεκ 1,00 100,00 100,00 

 
    31.205,00 

  0,00 7.177,15  ΦΠΑ 23% 7.177,15 

 

  38.382,15 

 

        

 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
Λ. Υεπζονήζος 11/01/2013 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη 
  πολιηικόρ μησανικόρ        

Λ. Υεπζονήζος  11/01/2013 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 

Κοςπλεηάκη Μαπία-Δλένη 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος  
ΣΙΣΛΟ: Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού 
ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος 
Γήμος Υεπζονήζος 

 
                            

 

Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  

 
ΟΜΑΓΑ Β: Δξοπλιζμόρ παιδικήρ σαπάρ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Εσάθη μύιηλν θνπληζηό κε ειαηήξην ηεκ 3,00 660,00 1.980,00 

 

2 πηηάθη πιαζηηθό ηεκ 1,00 700,00 700,00 

 

3 ύλζεζε γπκλαζηεξίνπ πιαζηηθή  ηεκ 1,00 850,00 850,00 

 

4 Κάκπηα ηνύλει ηεκ 1,00 220,00 220,00 

 
    3.750,00 

  0,00 862,50  ΦΠΑ 23% 862,50 

 

  4.612,50 

 

        

 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
Λ. Υεπζονήζος 11/01/2013 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη 
  πολιηικόρ μησανικόρ        

Λ. Υεπζονήζος  11/01/2013 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 

Κοςπλεηάκη Μαπία-Δλένη 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος  
ΣΙΣΛΟ: Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού 
ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος 
Γήμος Υεπζονήζος 
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Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  

 
ΟΜΑΓΑ Γ : Ηλεκηπικόρ εξοπλιζμόρ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Φπγεηνθαηαςύθηεο ηεκ 1,00 1.000,00 1.000,00 

 

2 Κνπδίλα νηθηαθήο ρξήζεο ηεκ 1,00 800,00 800,00 

 

3 Πιπληήξην πηάησλ επαγγεικαηηθήο ρξήζεο ηεκ 1,00 1.500,00 1.500,00 

 

4 Απνξξνθεηήξαο νηθηαθήο ρξήζεο ηεκ 1,00 300,00 300,00 

 

5 Ζιεθηξηθή ζθνύπα επαγγεικαηηθήο ρξήζεο ηεκ 1,00 500,00 500,00 

 

6 Πιπληήξην ξνύρσλ ηεκ 1,00 500,00 500,00 

 

7 ηδεξσηήξην ηεκ 1,00 250,00 250,00 

 
    4.850,00 

  0,00 1.115,50  ΦΠΑ 23% 1.115,50 

 

  5.965,50 

 

        

 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
Λ. Υεπζονήζος 11/01/2013 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη 
  πολιηικόρ μησανικόρ        

Λ. Υεπζονήζος  11/01/2013 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 

Κοςπλεηάκη Μαπία-Δλένη 
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ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος  
ΣΙΣΛΟ: Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού 
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Γήμος Υεπζονήζος 

 
                            

 

Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  
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ςνολικόρ Πποςπολογιζμόρ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Οκάδα Α ηεκ 1,00 31.205,00 31.205,00 

 

2 Οκάδα Β ηεκ 1,00 3.750,00 3.750,00 

 

3 Οκάδα Γ ηεκ 1,00 4.850,00 4.850,00 

 
    39.805,00 

  0,00 9.155,15  ΦΠΑ 23% 9.155,15 

 

  48.960,15 

 

        

 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
Λ. Υεπζονήζος 11/01/2013 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη 
  πολιηικόρ μησανικόρ        

Λ. Υεπζονήζος  11/01/2013 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 

Κοςπλεηάκη Μαπία-Δλένη 

        

 

 

Γηα ηα Γεληθά ηνηρεία ηεο Μειέηεο --> Notes Link 

 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος  
ΣΙΣΛΟ: Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού 
ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος 
Γήμος Υεπζονήζος 

 

                           Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  
ΟΜΑΓΑ Α : ΔΠΙΠΛΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Γξαθείν εξγαζίαο  ηεκ 1,00 350,00 350,00 

 

2 Γσλία 0,80Υ0,60 κ  ηεκ 1,00 100,00 100,00 

 

3 Πξνέθηαζε 0,80Υ1,00 κ  ηεκ 1,00 130,00 130,00 

 

4 Κάζηζκα γξαθείνπ ηξνρήιαην  ηεκ 1,00 150,00 150,00 

 

5 Κάζηζκα ζπλεξγαζίαο  ηεκ 6,00 85,00 510,00 

 

6 Σξαπέδη ζπλεδξηάζεσλ ζηξνγγπιό  ηεκ 2,00 400,00 800,00 

 

notes:///C22579AC0035990A/01B952DEFF3042B1C22565E500565910/DF59F87D4C787D79C2257AF2003DF474


7 πξηαξηέξα γξαθείνπ  ηεκ 1,00 180,00 180,00 

 

8 Αξρεηνζήθε   ηεκ 8,00 350,00 2.800,00 

 

9 Βηβιηνζήθε  ηεκ 1,00 300,00 300,00 

 

10 πξηαξηέξα ρξσκαηηζηή 25 
ζέζεσλ 

 ηεκ 3,00 825,00 2.475,00 

 

11 Δξκάξην θιεηζηό  90Υ45Υ74εθ  ηεκ 1,00 200,00 200,00 

 

12 Δμεηαζηηθό θιίλε παηδηώλ  ηεκ 1,00 300,00 300,00 

 

13 Καξέθια εμέηαζεο ηξνρήιαηε  ηεκ 1,00 300,00 300,00 

 

14 Σξαπεδάθη ζηξνγγπιό   ηεκ 3,00 180,00 540,00 

 

15 Σξαπέδη παξαιιειόγξακκν  ηεκ 18,00 120,00 2.160,00 

 

16 Καξεθιάθηα παηδηθά  ηεκ 80,00 50,00 4.000,00 

 

17 Κξεκάζηξα  25 ζέζεσλ  ηεκ 3,00 250,00 750,00 

 

18 Πίλαθαο αλάξηεζεο εξγαζηώλ κε 
ηζνρα  

 ηεκ 4,00 220,00 880,00 

 

19 Κπιηόκελν ζηαλη αλαθνηλώζεσλ 
κε θειιό  

 ηεκ 1,00 300,00 300,00 

 

20 Καβαιέην κε θειιν γηα 
αλαθνηλώζεηο  

 ηεκ 1,00 120,00 120,00 

 

21 Παηρληδνζήθε 6 ζέζεσλ   ηεκ 3,00 220,00 660,00 

 

22 Βηβιηνζήθε -αλαγλσζηήξην  ηεκ 3,00 700,00 2.100,00 

 

23 Υαξηνλνζήθε   ηεκ 1,00 500,00 500,00 

 

24 Παγθάθη κε πιάηε ρξσκαηηζηό 
μύιηλν 1,50Υ36Υ57 κ 

 ηεκ 18,00 220,00 3.960,00 

 

25 Καλαπέο ζηξώκα ππόζηξσκα 
αλνηγόκελνο 

 ηεκ 5,00 230,00 1.150,00 

 

26 Κάζηζκα ζπλεξγαζίαο  ηεκ 10,00 55,00 550,00 

 

27 Πίλαθαο κνπζηθώλ νξγάλσλ  ηεκ 3,00 130,00 390,00 

 

28 Ηκαηηνζήθε κε δύν θπιια 
0,90Υ0,50Υ1,80κ κε θιεηδαξηέο 

 ηεκ 2,00 220,00 440,00 

 

29 Ηκαηηνζήθε κε ηξία θπιια 
0,60Υ0,50Υ1,80κ κε θιεηδαξηέο 

 ηεκ 2,00 280,00 560,00 

 

30 Παγθάθη μύιηλν απνδπηεξίσλ  ηεκ 2,00 200,00 400,00 

 

31 Πηπζζόκελα θαζίζκαηα  ηεκ 100,00 25,00 2.500,00 

 

32 Πηπζζόκελα ηξαπέδηα μύιηλα  ηεκ 10,00 55,00 550,00 

 

33 Κνπηί θαξκαθείνπ  ηεκ 1,00 100,00 100,00 

 



 ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ      31.205,00 

 

ΟΜΑΓΑ Β: Δξοπλιζμόρ παιδικήρ σαπάρ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Εσάθη μύιηλν θνπληζηό κε ειαηήξην  ηεκ 3,00 660,00 1.980,00 

 

2 πηηάθη πιαζηηθό  ηεκ 1,00 700,00 700,00 

 

3 ύλζεζε γπκλαζηεξίνπ πιαζηηθή   ηεκ 1,00 850,00 850,00 

 

4 Κάκπηα ηνύλει  ηεκ 1,00 220,00 220,00 

 

 ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ      3.750,00 

                         

ΟΜΑΓΑ Γ : Ηλεκηπικόρ εξοπλιζμόρ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 Φπγεηνθαηαςύθηεο  ηεκ 1,00 1.000,00 1.000,00 

 

2 Κνπδίλα νηθηαθήο ρξήζεο  ηεκ 1,00 800,00 800,00 

 

3 Πιπληήξην πηάησλ επαγγεικαηηθήο 
ρξήζεο 

 ηεκ 1,00 1.500,00 1.500,00 

 

4 Απνξξνθεηήξαο νηθηαθήο ρξήζεο  ηεκ 1,00 300,00 300,00 

 

5 Ζιεθηξηθή ζθνύπα 
επαγγεικαηηθήο ρξήζεο 

 ηεκ 1,00 500,00 500,00 

 

6 Πιπληήξην ξνύρσλ  ηεκ 1,00 500,00 500,00 

 

7 ηδεξσηήξην  ηεκ 1,00 250,00 250,00 

 

 ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ      4.850,00 

 

 ΓΔΝΗΚΟ  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α + 
ΟΜΑΓΑ Β + ΟΜΑΓΑ Γ 

    39.805,00 

 
      

  0,00 9.155,15  ΦΠΑ 23% 9.155,15 

 

  48.960,15 

 

        

 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
Λ. Υεπζονήζος 11/01/2013 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη 
  πολιηικόρ μησανικόρ        

Λ. Υεπζονήζος  11/01/2013 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 

Κοςπλεηάκη Μαπία-Δλένη 

        

 

 



 

 

 


