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ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ
ΘΟΑΛΗΑ ΜΙΗΛΑ (ΠΔΡ Λ/Γ)
(Ππέδζα : Μ-ΘΟΛΓ)
ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ
1.

ΓΔΛΗΘΑ

1.1.

Θάεε ζύκμθμ ηναπεγμενακίμο Λδπζαβςβείμο απμηεθείηαζ από έκα (1) ηναπέγζ δζαζηάζεςκ
1200/700mm ηαζ 550mm ύρμξ ηαεώξ ηαζ ηέζζενα (4) ιζηνά ηαείζιαηα ιε πθάηδ,
δζαζηάζεςκ 300/300mm ηαζ 300mm ύρμξ ηαείζιαημξ. Ρμ ύρμξ ηδξ πθάηδξ εα είκαζ όζμ ηαζ
ημο ηναπεγμενακίμο, δδθαδή 550mm (αθ. επζζοκαπηόιεκα ζπέδζα).
Όθα ηα λύθζκα ζημζπεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμύκ εα πνέπεζ κα είκαζ ζύιθςκα ιε ηδκ
ΘΑ Ε3-5430/22-4-2009 (ΦΔΘ 746/22-4-2009) – ιέβζζημ όνζμ θμνιαθδεΰδδξ ηάλεςξ Δ1 ηαζ
όπςξ επίζδξ μνίγμκηαζ ζηα ακηίζημζπα εονςπασηά πνόηοπα (αθ. §2.1.2). Ραοηόπνμκα εα
πνέπεζ όθδ δ ηαηαζηεοή κα ζοιιμνθώκεηαζ ιε ηα όνζα ιεηακάζηεοζδξ μνζζιέκςκ ζημζπείςκ
ηα μπμία ηαεμνίγμκηαζ από ηα πνόηοπα ΔΛ 71.3: 1995 ηαζ ΔΛ 71.3 /Α1:2000, όπςξ αοηά
επζαάθθμκηαζ από ηδκ ΘΑ Ε3-5430/22-4-2009 (ΦΔΘ 746/22-4-2009). Νζ εηεέζεζξ δμηζιώκ
εα αθμνμύκ ηζξ πνώηεξ ύθεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο ζεη Λ/Γ.
Δζδζηόηενα, μζ εηεέζεζξ δμηζιώκ πμο απαζημύκηαζ κα πνμζημιίζμοκ όθμζ μζ
ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ:
Α) Γζα ηδ ζκμζακίδα ιέζδξ ποηκόηδηαξ (MDF): ημ ιέβζζημ όνζμ εηπμιπήξ
θμνιαθδεΰδδξ κα είκαζ ηάλεςξ Δ1 ζύιθςκα ιε ηα Δονςπασηά
πνόηοπα (αθ. §2.1.2).
Β) Γζα ηδκ επζηάθορδ ιε HPL: ηα παναηηδνζζηζηά ημο πνέπεζ κα είκαζ ζύιθςκα ιε
ηα ΔΛ 438-1, ΔΛ 438-2, ΔΛ 438-3 ημο 2005. Ήημζ:
– Ακημπή ζηδκ ηνζαή : IP>150, WR≥350
– Ακημπή ζηδ πάναλδ : ≥3 rating (αθ. §2.1.2)
Γ) Ζ όθδ ηαηαζηεοή κα ζοιιμνθώκεηαζ ιε ηα όνζα ιεηακάζηεοζδξ μνζζιέκςκ
ζημζπείςκ ηα μπμία ηαεμνίγμκηαζ από ηα πνόηοπα ΔΛ 71.3:1995 ηαζ
ΔΛ 71.3 /Α1:2000 (ΦΔΘ 746/22-4-2009 άνενμ 1 §3 δ 3).
Πδιείςζδ: Νζ εηεέζεζξ Γμηζιώκ εα πνέπεζ κα έπμοκ εηδμεεί από δζαπζζηεοιέκα
ενβαζηήνζα ζύιθςκα ιε ημ άνενμ 9 ημο Ξ.Γ. 118/2007.
Δπζπθέμκ, απαζηείηαζ πζζημπμζδηζηό από ηζξ πνμιδεεύηνζεξ εηαζνείεξ βζα ηδκ
πνώηδ ύθδ (ζκμζακίδα ιέζδξ ποηκόηδηαξ – MDF) πμο πνδζζιμπμζήεδηε, δ μπμία
μθείθεζ κα είκαζ ζύιθςκδ ιε ημ ΔΛ 622-1:2003 ηαζ ςξ πνμξ ηζξ ιδπακζηέξ
ζδζόηδηεξ ιε ημ ΔΛ 622-5:2009 (Ξίκαηαξ 3).

1.2.
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2.

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ

2.1.

ΡΟΑΞΔΕΝΘΟΑΛΗΝ
Απμηεθείηαζ από ηδκ λύθζκδ αάζδ ημο ηαζ ηδκ πζκαηίδα ενβαζίαξ (ηαπάηζ) πμο ζοκδέεηαζ
ιόκζια πάκς ζε αοηήκ.

2.1.1. Μύθζκδ αάζδ
Ξνμαθέπεηαζ από λοθεία θμονκζζηήξ μλζάξ Α΄ πμζόηδηαξ πςνίξ νόγμοξ ηαζ νςβιέξ.
Απμηεθείηαζ από ηέζζενα «πόδζα» δζαημιήξ 45/45mm πμο ζοκδέμκηαζ ιεηαλύ ημοξ ιε πάκς
ηνέζα δζαζηάζεςκ 55/30mm.
Ρμ άκς άηνμ (ζόημνμ) ηςκ πμδζώκ δζαιμνθώκεηαζ ζε ηύθζκδνμ (πενίπμο) δζαιέηνμο 20mm
ηαζ ύρμοξ 10mm, ώζηε κα εβηαείζεζ ζε ακηίζημζπδ ηοθθή ηνύπα ζηδκ ηάης επζθάκεζα ημο
ηαπαηζμύ. Πηα ημζπώιαηα ημο ηοθίκδνμο (πείνμξ) βίκμκηαζ ιία - δύμ παναηζέξ βζα ημ
λεεύιαζια ηδξ ηόθθαξ. Ρμ αάεμξ ηδξ ηνύπαξ είκαζ θοζζηά έκα έςξ δύμ mm ιεβαθύηενμ από
ημ ύρμξ ημο.
Πηα ζόημνα ηδξ αάζδξ ηςκ «πμδζώκ» πνμαθέπμκηαζ εζδζηά πςκεοηά πθαζηζηά πέθιαηα ημο
ειπμνίμο ηαζ ημθθδηά, ώζηε κα ιεηαηζκείηαζ αεόνοαα ημ ηναπέγζ ζημ δάπεδμ.
Ρα ηένιαηα (ζόημνα) ηςκ ηνέζςκ ηαηαθήβμοκ ζε ιόνζα πμο ιπαίκμοκ ζθδκςηά ημθθδηά
ζε ακηίζημζπεξ ιμνζανόηνοπεξ ηςκ ηεζζάνςκ πμδζώκ, εκώ ηαηά ιήημξ δδιζμονβείηαζ
παημύνα, δελζά - ανζζηενά ηδξ πθεονάξ ηςκ 65mm (παηαδμύνα) ηαζ πνμηύπηεζ «κεύνμ»
ύρμοξ ηαζ πθάημοξ 10mm ζε μθόηθδνμ ημ ιήημξ ημο ηνέζμο.
Ακά δύμ ηα «πόδζα» ζηζξ ιζηνέξ πθεονέξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλύ ημοξ ιε ηάης ηνέζα,
δζαζηάζεςκ όιςξ 30/55mm ηαζ αοηά ηα ηνέζα ηαηαθήβμοκ ζε ιόνζα πμο ιπαίκμοκ ζε
ιμνζανόηνοπεξ ηςκ πμδζώκ.
Κεηαλύ ημοξ ηώνα ηα ηάης δύμ ιζηνά ηνέζα, ζοκδέμκηαζ ιε έκα γεοβάνζ ιαηνζά ηνέζα
(45/22,5mm) πμο ηα άηνα ημοξ ηαηαθήβμοκ ζε ιόνζα πμο ιπαίκμοκ ζε ιμνζανόηνοπεξ ηςκ
παναπάκς ιζηνώκ ηνέζςκ.
Γζα εκίζποζδ ηδξ αηαιρίαξ ημο γεοβανζμύ αοηώκ ηςκ ηνέζςκ ηα ζοκδέμοιε ιεηαλύ ημοξ ιε
πέκηε (5) ζοκμθζηά ηααίθζεξ δζαιέηνμο είημζζ (20)mm.
Ζ απόζηαζδ ιεηαλύ ηςκ ηνέζςκ είκαζ ηέημζα ώζηε κα επζηνέπεζ κα «πςκεύμοκ» ηάης από ημ
ηναπέγζ δύμ ακηζηνζζηά ηανεηθάηζα.
2.1.2. Ξζκαηίδα ενβαζίαξ (ηαπάηζ)
Δίκαζ από ζκμζακίδα ιέζδξ ποηκόηδηαξ (MDF), ηθάζδξ Δ1, αάζεζ ηδξ ΔΛ 622-1 ηαζ ςξ πνμξ
ηζξ ιδπακζηέξ ζδζόηδηεξ αάζεζ ηδξ ΔΛ 622-5:2009 (Ξίκαηαξ 3) ή όπςξ εηάζημηε ζζπύμοκ,
όπςξ ηαζ νδηά πνμζδζμνίγεηαζ ζηδκ ΘΑ Ε3-5430/22-4-2009 (ΦΔΘ 746/22-4-2009)
(αθ. §1.2). Θα είκαζ επεκδεδοιέκδ ιε HPL πάπμοξ πενίπμο 1mm. Ζ ζοβηόθθδζδ ημο HPL
ζηδκ ζκμζακίδα εα βίκεζ ιε ηαηάθθδθδ πίεζδ ηαζ εενιμηναζία ιε εζδζηή ηόθθα ιδ ημλζηή. Ρα
παναηηδνζζηζηά ηδξ ςξ άκς επίζηνςζδξ μθείθμοκ κα πνμζδζμνίγμκηαζ αάζεζ ηςκ ζπεηζηώκ
Δονςπασηώκ Θακμκζζιώκ ΔΛ 438-1, ΔΛ 438-2, ΔΛ 438-3 ημο 2005 ή όπςξ εηάζημηε
ζζπύμοκ. Γζα ημ ςξ άκς οθζηό απαζημύκηαζ εηεέζεζξ δμηζιώκ πμο εα πνμζδζμνίγμοκ ηδκ
ακημπή ημο ζε ηνζαή ηαζ πάναλδ.
Δζδζηόηενα: –Ακημπή ζηδκ ηνζαή : IP>150, WR≥350
–Ακημπή ζηδ πάναλδ : ≥3 rating
Θα είκαζ ηαεανώκ δζαζηάζεςκ 700/1200 mm ηαζ πάπμοξ 19mm.
Κεηά ημ ηόθθδια ημο HPL, ημ πενίβναιια ηδξ πζκαηίδαξ δζαιμνθώκεηαζ π.π. ζηδ «ζαμύνα»
ιε ηαιποθςιέκεξ αηιέξ, αηηίκα ηαιποθόηδηαξ R1=5mm ηαζ ζηνμββοθειέκεξ βςκίεξ ιε
αηηίκα ηαιποθόηδηαξ R2=20mm.
Ζ επζθάκεζα ημο ηαπαηζμύ πμο εα ημθθδεεί ζημ μνεμβώκζμ ηδξ αάζδξ, δζαιμνθώκεηαζ ιε ηζξ
ηαηάθθδθεξ αοθαηώζεζξ (βηζκζζζέξ) βζα κα πςκέρμοκ εθανιμζηά ηαζ ιε ηόθθα ζηα «κεύνα»
ηςκ πάκς ηνέζςκ. Ζ ζύκδεζδ ηδξ πζκαηίδαξ ιε ηα άκς ηνέζα ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ ιε βηζκζζζά
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- βηζκζζόπδπο (βηζκζζζά αάεμοξ 13mm ηαζ βηζκζζόπδπο πάπμοξ 4mm ημοθάπζζημκ ηαζ ύρμοξ
25mm) ηαζ ηόθθα ανίζηδξ πμζόηδηαξ.
Δπί πθέμκ βζα ηδκ αζθαθή ζηενέςζδ ηδξ πζκαηίδαξ εα πνδζζιμπμζδεμύκ ηέζζενζξ (4)
ιεηαθθζηέξ βςκίεξ ιε κεύνςζδ πμο εα ζηενεςεμύκ ιε θνεγάηεξ αίδεξ ζηδκ πζκαηίδα ηαζ ζηζξ
ηνααένζεξ.
Πηζξ ηέζζενζξ βςκζέξ οπάνπμοκ μζ ακηίζημζπεξ ηοθθέξ ηνύπεξ ηδξ παναβν. 2.1.1. βζα κα
δεπημύκ ημοξ «πείνμοξ» ηςκ ηεζζάνςκ «πμδζώκ» ιε ηόθθα.
2.2.

ΘΑΘΗΠΚΑ ΛΖΞΗΑΓΩΓΔΗΝ

2.2.1. Απμηεθείηαζ από έκα λύθζκμ ζηεθεηό από θμονκζζηή μλζά Α΄ πμζόηδηαξ, πςνίξ νόγμοξ ηαζ
νςβιέξ ιε ιζηνή λύθζκδ πθάηδ ηαζ ηδκ επζθάκεζα έδναζδξ (έδνα) από ζκμζακίδα ιέζδξ
ποηκόηδηαξ (MDF) πάπμοξ 12mm, επεκδεδοιέκδ ιε HPL πάπμοξ πενίπμο 1mm (αθ. §2.1.2).
Κεηά ημ ηόθθδια ημο HPL ημ πενίβναιια ηδξ έδναξ ηαείζιαημξ ιμνθώκεηαζ π.π. ζηδ
«ζαμύνα», ιε ηαιποθςιέκεξ αηιέξ - αηηίκαξ ηαιποθόηδηαξ R1=5mm ηαζ ζηνμββοθειέκεξ
βςκίεξ - αηηίκαξ ηαιποθόηδηαξ R2=20mm.
2.2.2. Μύθζκμξ ζηεθεηόξ ηαζ πθάηδ
Απμηεθείηαζ από δύμ γεοβάνζα πμδζώκ - ημ ειπνόξ ηαζ ημ πίζς δζαημιήξ 35/35mm. Ρμ πίζς
γεοβάνζ έπεζ ύρμξ 550mm - όζμ ημ ύρμξ ημο ηναπεγμενακίμο - εκώ ημ ειπνόξ (ιαγί ιε ηδκ
έδνα) έπεζ ύρμξ 300mm. Ρα δύμ γεοβάνζα πμδζώκ, ζοκδέμκηαζ ιε ηέζζενα (4) πάκς ηνέζα
ηαζ άθθα ηόζα ηάης. Ζ ζύκδεζδ ηνέζςκ ηαζ πμδζώκ είκαζ ιε ιόνζα ηαζ ιμνζανόηνοπεξ. Θζ
εδώ όθεξ μζ πνμζζηέξ ζηδκ αθή αηιέξ είκαζ ζηνμββοθειέκεξ. Πηα ζόημνα ηδξ αάζδξ ηςκ
πμδζώκ εα ημπμεεηδεμύκ πςκεοηά πθαζηζηά πέθιαηα ημο ειπμνίμο ημθθδηά ζθδκςηά.
Πηζξ ηέζζενζξ βςκζέξ πμο ζπδιαηίγμοκ ηα πάκς ηνέζα ιε ηα πόδζα ημπμεεημύκηαζ λύθζκμζ
ηνζβςκζημί ηάημζ ηανθςημί ηαζ ημθθδημί, από θμονκζζηή μλζά.
Ζ πθάηδ απμηεθείηαζ από ζκμζακίδα πάπμοξ 12mm ιε επέκδοζδ HPL (αθ. §2.1.2). Ζ ζύκδεζδ
ηδξ πθάηδξ ιε ημ γεοβάνζ ηςκ πίζς πμδζώκ, βίκεηαζ ιμνζανζζηή, αθθά ιε ιζηνή ηθίζδ ςξ
πνμξ ηδκ ηαηαηόνοθμ.
Ρα μναηά ζόημνα ηδξ πθάηδξ δζαιμνθώκμκηαζ ιε ηαιποθόηδηα ζηδ «ζαμύνα».
2.2.3. Έδνα
Ζ έδνα ηάεεηαζ ημθθδηή, πάκς ζημ πθαίζζμ πμο δδιζμονβμύκ ηα πάκς ηνέζα ιε δύμ
γεοβάνζα ηςκ πμδζώκ ηαζ αβηονώκεηαζ ιε ηέζζενζξ (4) ζοκμθζηά λύθζκεξ ηααίθζεξ δζαιέηνμο
12mm, ηαζ ηόθθα ηαηά ιήημξ ηςκ ηνέζςκ.
Δπζπθέμκ εα πνδζζιμπμζδεμύκ ηνεζξ (3) βςκίεξ ιε κεύνςζδ πμο εα ζηενεςεμύκ ιε θνεγάηεξ
αίδεξ ζηδκ πζκαηίδα ηαζ ζημ ιέζα ιένμξ ηςκ ηνααενζώκ ημο ζηεθεημύ.

3.

ΒΑΦΖ

3.1.

Νζ ηεθζηέξ επζθάκεζεξ (ηαζ όπζ ιόκμ μζ άιεζα μναηέξ) όθςκ ηςκ λύθζκςκ ή ζοκεεηζηώκ
λύθζκςκ επζθακεζώκ, εα είκαζ απόθοηα θείεξ ηαζ εα ααθμύκ ζημ θοζζηό πνώια ημο λύθμο
(ιε πζζηόθζ ααθήξ ή άθθμ ιέζμκ επάθεζρδξ) ςξ αημθμύεςξ:
α)Κε δύμ (2) επζζηνώζεζξ βειζζηζημύ οπμζηνώιαημξ κενμύ αηνοθζηό εκόξ (1) ζοζηαηζημύ,
δζαθακέξ.
α)Κε δύμ (2) επζζηνώζεζξ αενκίηζ θζκζνίζιαημξ κενμύ αηνοθζηό εκόξ (1) ζοζηαηζημύ,
δζαθακέξ.
Νζ ηεθζηέξ επζθάκεζεξ εα είκαζ ζαηζκέ ηαζ όπζ βοαθζζηενέξ.
Κεηαλύ ηάεε επίζηνςζδξ βειζζηζημύ οπμζηνώιαημξ κενμύ αηνοθζηό ηαζ αενκζηζμύ
θζκζνίζιαημξ κενμύ αηνοθζηό, εα ιεζμθααεί εθαθνό ηνίρζιμ ηδξ επζθάκεζαξ ιε ημ
ηαηάθθδθμ οθζηό π.π. κημοηόπανημ ή θεπηό αηζαθόιαθθμ, ώζηε κα απμθεοπεμύκ ηοπόκ
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«ιπζιπίηζα» ζηζξ ηεθζηέξ ζαηζκέ επζθάκεζεξ ή «ηνειάζιαηα», ηα μπμία δεκ εα είκαζ
απμδεηηά.
Γζεοηνζκίγεηαζ όηζ μζ ααθέξ αοηέξ εα βίκμοκ ιεηά από επζιεθή θείακζδ ηςκ επζθακεζώκ ηαζ
αηιώκ ηαζ όηζ δ επζηάθορδ ηςκ επζθακεζώκ ιε ηα οθζηά ααθήξ εα είκαζ μιμζόιμνθδ.
Όθα ηα οθζηά ααθήξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμύκ εα πνέπεζ κα ιδκ πενζέπμοκ ημλζηέξ εκώζεζξ
ηαζ κα είκαζ ζύιθςκα ιε ηδκ μδδβία ΔΛ 71.3:1995.
3.2.

Δζδζηά Σαναηηδνζζηζηά Βαθήξ
Ακημπή ζημ κενό ώζηε κα ιδκ πανμοζζάγεζ θοζαθίδεξ, δζμβηώζεζξ, βαθαηηώζεζξ ηαζ άθθα
εθαηηώιαηα ακ ιεηά από 15 διένεξ από ηδκ ααθή έκα λύθζκμ ημιιάηζ παναιείκεζ ζε
απμζηαβιέκμ κενό ζε 100μC βζα επηά (7) ώνεξ.
Ηηακμπμζδηζηή ακημπή ζε δζαθοηζηά.

4.

ΣΟΩΚΑΡΑ

4.1.

Γζα ηδκ πζκαηίδα ενβαζίαξ (ηαπάηζ), δ απόπνςζδ ημο HPL εα είκαζ ημ Λo 2208 εκδεζηηζημύ
ηύπμο πνςιαημθμβίμο ηδξ PURICELLI.

4.2.

Γζα ημ ηάεζζια εα πνδζζιμπμζδεμύκ, ζε ίζεξ πμζόηδηεξ, μζ αηόθμοεεξ απμπνώζεζξ HPL βζα
ηδκ έδνα ηαζ πθάηδ:
Έδνα – πθάηδ : ημ no 2007 εκδεζηηζημύ ηύπμο πνςιαημθμβίμο ηδξ PURICELLI.
Έδνα – πθάηδ : ημ no 2023 εκδεζηηζημύ ηύπμο πνςιαημθμβίμο ηδξ PURICELLI.
Έδνα – πθάηδ : ημ no 2024 εκδεζηηζημύ ηύπμο πνςιαημθμβίμο ηδξ PURICELLI.
Έδνα – πθάηδ : ημ no 2054 εκδεζηηζημύ ηύπμο πνςιαημθμβίμο ηδξ PURICELLI.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Πδιείςζδ: Νζ παναπάκς ανζειμί πνςιαημθμβίςκ (PURICELLI) ακαθένμκηαζ ζε επζεοιδηέξ
απμπνώζεζξ πνςιάηςκ ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ πνμζδζμνίγμοκ μπμζμδήπμηε
οθζηό ή μπμζαδήπμηε πμζόηδηα οθζημύ.
4.3.

Γζα θόβμοξ αζζεδηζημύξ δ πδνεζία δύκαηαζ κα πνμζδζμνίζεζ άθθα πνώιαηα, ιεηά από
έββναθδ εκημθή ηδξ Γ.Δ.Π. είηε ζηδκ ανπή ηδξ πνμιήεεζαξ (ιε ηδκ οπμβναθή ηδξ
Πύιααζδξ), είηε ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ηιδιαηζηώκ παναδόζεςκ εθόζμκ, ζηδκ πενίπηςζδ
αοηή, ημ απμδέπεηαζ μ πνμιδεεοηήξ.
Πδιεζώκεηαζ όηζ μπμζαδήπμηε πνμθμνζηή ζοκεκκόδζδ δεκ εα θαιαάκεηαζ οπόρδ ηαζ δεκ εα
ζζπύεζ.

5.

ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ

5.1.

Όθεξ μζ λύθζκεξ θοζζηέξ ή ηεπκδηέξ επζθάκεζεξ, άιεζα ή έιιεζα μναηέξ, εα είκαζ απόθοηα
θείεξ ζηδκ αθή ηςκ κδπίςκ ηαζ αενκζηςιέκεξ ακάθμβα ιε αενκίηζα κενμύ, ηα μπμία κα ιδκ
πενζέπμοκ ημλζηέξ εκώζεζξ, ζύιθςκα ιε ημοξ ηακόκεξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ ηεπκζηήξ.
Όθεξ μζ λοθμζοκδέζεζξ εα είκαζ ιε ιόνζα ηαζ ιμνζανόηνοπεξ ή ιε ηαηάθθδθεξ ζε δζάιεηνμ
ηαζ ανζειό ηααίθζεξ ή ιε βηζκζζζέξ ηαζ βηζκζζόπδπεξ, ακάθμβα ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ηςκ
θεπημιενεζώκ ηδξ, ιε ηόθθεξ ροπνμπθάζηζηέξ Α΄ πμζόηδηαξ.
Ζ ηόθθα πνέπεζ κα ηαθύπηεζ μθόηθδνεξ ηζξ πνμξ ζοβηόθθδζδ εθαπηόιεκεξ επζθάκεζεξ.
Όπμο πνμαθέπμκηαζ θνεγάηεξ αίδεξ, δ θνέγα ζηδκ ακηίζημζπδ επζθάκεζα, εα έπεζ ηδκ ίδζα
δζάιεηνμ ιε εηείκδ ημο ηεθαθζμύ ηδξ αίδαξ, ηαεώξ ηαζ ημ ηαηάθθδθμ αάεμξ, ώζηε δ ηεθζηή
επζθάκεζα ημο ηεθεοηαίμο κα είκαζ ζοκεπίπεδδ - πνόζςπμ - ιε ηδκ βύνς επζθάκεζα.

5.2.
5.3.
5.4.
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6.

ΓΔΗΓΚΑ
Ζ ηαηάεεζδ πθήνμοξ δείβιαημξ ζηζξ απμεήηεξ ημο Ν.Π.Θ. είκαζ οπμπνεςηζηή από όθμοξ
ημοξ δζαβςκζγόιεκμοξ.
Καγί ιε ηδκ πνμζθμνά εα ηαηαηεεεί απόδεζλδ παναθααήξ ημο δείβιαημξ.

7.

ΠΠΘΔΑΠΗΑ

7.1.

Ζ πζκαηίδα ημο ηναπεγμενακίμο εα είκαζ ηοθζβιέκδ ιε πθαζηζηό βημθνέ (αενμπθάζη) ή
πανηί μκημοθέ πμο εα ζηενεώκεηαζ ιε αοημηόθθδηεξ πθαζηζηέξ ηαζκίεξ ή ζπάβημ.
Ρα ηανεηθάηζα εα ηοθζπεμύκ ακά δύμ (2) ιε πθαζηζηό βημθνέ (αενμπθάζη) ή πανηί μκημοθέ
πμο εα ζηενεώκεηαζ ιε αοημηόθθδηεξ πθαζηζηέξ ηαζκίεξ ή ζπάβημ. Ρμ ηάεε ζέη
(ηναπεγμενακίμ ηαζ ηέζζενα ηανεηθάηζα) εα ημπμεεηδεεί ζε πανημηζαώηζμ αάνμοξ 430
gr/m2 ηαη’ εθάπζζημκ ιε δζπθή εκίζποζδ ζηζξ βςκίεξ.
Ηδζαίηενδ πνμζμπή εα δμεεί ώζηε ηα ηανεηθάηζα κα παναιέκμοκ ζηαεενά ζηζξ
μπμζεζδήπμηε ιεηαηζκήζεζξ.
Ζ όθδ ζοζηεοαζία εα δέκεηαζ ζθζπηά ιε πθαζηζηά ηζένηζα.
Πε ηάεε πανηόημοημ εα οπάνπεζ έκδεζλδ ζπεηζηή ιε ημ πενζεπόιεκό ημο (δδθ. έκα
ηναπεγμενακίμ ηαζ ηέζζενα ηανεηθάηζα). Δπίζδξ, ιε εοηνζκή βνάιιαηα, εα ακαθένμκηαζ ηα
πθήνδ ζημζπεία ηδξ Γζαηήνολδξ, ήημζ:
 Ν ηίηθμξ ηδξ Δηαζνείαξ (ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. - Γ/ΛΠΖ
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΠΣΝΙΔΗΩΛ)
 Ν ανζειόξ ηδξ Γζαηήνολδξ
 Ζ επςκοιία ημο πνμιδεεοηή.
Γζα ηδκ εύημθδ ιεηαθμνά ημοξ εα ημπμεεημύκηαζ ζε ανζειό ακαθόβςξ ημο ιεβέεμοξ ηαζ
ημο αάνμοξ ημοξ ζε λύθζκεξ παθέηεξ, εα ηοθίβμκηαζ ιε ζεθμθάκ (ή από πθαζηζηό βημθνέ)
ηαζ εα δέκμκηαζ ιε πθαζηζηό ηζένηζ.

7.2.

7.3.

8.

ΔΓΓΖΠΔΗΠ
Νζ πνμζθένμκηεξ κα εββοώκηαζ ηδκ ζηενεόηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ βζα δύμ (2) έηδ
ημοθάπζζημκ.
Ν πνμιδεεοηήξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ακηζηαεζζηά ηα είδδ πμο ειθακίγμοκ αθάαεξ,
θεμνέξ, ηαημηεπκίεξ ή ηνοιιέκα εθαηηώιαηα εκηόξ ημο πνόκμο ηδξ εββύδζδξ ακελάνηδηα
ακ αοηά έπμοκ παναθδθεεί από επζηνμπή παναθααήξ, ηαζ δεκ μθείθμκηαζ ζε οπαζηζόηδηα
ηςκ πνδζηώκ.

9.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ

9.1.

Ζ επζηνμπή παναθααήξ έπεζ ηδ δοκαηόηδηα κα πνμααίκεζ ζε δεζβιαημθδπηζημύξ εθέβπμοξ ζε
μπμζαδήπμηε ηιδιαηζηή παναθααή ηνίκεζ ημύημ ακαβηαίμ. Νζ έθεβπμζ εα βίκμκηαζ ζε θμνείξ
όπςξ ακαθοηζηά πενζβνάθμκηαζ ζηδ Πδιείςζδ ηδξ §1.2 ηδξ πανμύζδξ Ρεπκζηήξ
Ξνμδζαβναθήξ, ιε έλμδα ημο ακαδόπμο, δεκ εα οπενααίκμοκ ηζξ ηνείξ (3) ηιδιαηζηέξ
παναδόζεζξ ηαζ εα αθμνμύκ ηα γδημύιεκα από ηδκ ηεπκζηή πνμδζαβναθή παναηηδνζζηζηά
ηςκ οθζηώκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ (αθ. άνενμ 9 ημο Λ.118).
Ρα πνδζζιμπμζμύιεκα οθζηά ηαζ πνώιαηα κα ΚΖΛ ΔΗΛΑΗ ΡΝΜΗΘΑ.

9.2.
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9.3.

Κεηαθθζηή πζκαηίδα δζαζηάζεςκ 35x70mm πενίπμο (αθ. ημ ζπεηζηό οπόδεζβια ηαηςηένς),
εα ημπμεεηείηαζ ζε ειθακή εέζδ (ηναπεγζώκ ηαζ ηαεζζιάηςκ) πμο εα οπμδεζηκύεηαζ από
ηδκ Γ/κζδ ηαζ εα ακαθένεζ :
1. Ρμ θμβόηοπμ ηδξ Δηαζνείαξ
ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Α.Ε.
2. Ρμ ηίηθμ ηδξ Δηαζνείαξ ( ΟΡΓΑΝΙΜΟ
)
Δ/ΝΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΥΟΛΕΙΩΝ
3. Ρδκ Γζαηήνολδ
4. Ρδκ επςκοιία ημο πνμιδεεοηή.
5. Ρδκ ηθάζδ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ (ΘΑ Ε3-5430/22-4-2009 – ΦΔΘ 746/22-4-2009
άνενμ 3 §3 α).
Ζ ηεθζηή ιμνθή ηδξ πζκαηίδαξ εα εβηνζεεί από ηδ Γ/κζδ.

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ
ΚΣΙΡΙΩΝ A.E.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΥΟΛΕΙΩΝ
Δ/ΞΗ :

...../...../.....

ΑΝΑΔΟΥΟ :

..........................................................
ΣΗΛ: ....................

ΚΛΑΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ :

10.

FAX: ........................

E1

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
Πακ ηνζηήνζμ αλζμθόβδζδξ ηαεμνίγεηαζ δ παιδθόηενδ ηζιή.

ΑΘΖΛΑ, ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2010
Ν ΠΛΡΑΜΑΠ

Ν ΡΚΖΚΑΡΑΟΣΖΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝΠ

ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΚΝΓΖΠ

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ:

Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ Γ.Δ.Π

ΘΔΝΠ ΒΑΪΝΠ

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΛΑΛΝΠ
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