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ΘΔΚΑ: «Γηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο ζηηο θνπδίλεο δηαθφξσλ θιηληθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ (CPV:50800000-3 Γηάθνξεο ππεξεζίεο 

επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.260,00€ πιένλ ΦΞΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)» 

 
ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρνλ Λ 4542/2018 ( ΦΔΘ 95/Α/1-6-2018) « Θχξσζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο 
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ γείαο» 

2. Ρνλ Λ.4472/2017 ( ΦΔΘ Α’ 74/19-5-2017)  ΚΔΟΝΠ Γ’ « Ίδξπζε ηεο Δζληθήο Θεληξηθήο Αξρήο 
Ξξνκεζεηψλ πγείαο γηα ηελ θεληξηθνπνίεζε πξνκεζεηψλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν 
γείαο Φνξέσλ»  

3. Ρνλ Λ.4412 ΦΔΘ147/8-8-16 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ» 
[πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] φπσο ηζρχεη. 

4. Ρν Λ.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην Πχζηεκα γείαο θαη 
Άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

5. Ρν Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

6. Ρνλ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ:81/Α/05) « Ξεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο 
θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

7. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α. 

«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

8. Ρελ ππ. αξ. Γ4β/Γ.Ξ.νηθ.38747/23.05.2019 (ΦΔΘ ΝΓΓ/302/27.05.2019) Θνηλή πνπξγηθή 

Απφθαζε ζρεηηθά κε "Ξαξαηάζεηο ζεηείαο Γηνηθεηψλ Λνζνθνκείσλ ηεο 1εο, 2εο, 4εο θαη 7εο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο θαη Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ Λνζνθνκείσλ ηεο 2εο θαη 4εο 

γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο" 

9. Ρελ ππ. αξ. 20/20-07-17 (ζέκα 1ν) Απφθαζε Γ.Π. κε (ΑΓΑ:75Ε04690ΥΠ-4ΤΓ) πεξί Κεηαβίβαζε 
Αξκνδηνηήησλ ζηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Λ. Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ». 

10. Ρν ππ. αξ. πξση. 8238/28-5-2019 έγγξαθν ηεο Ξξντζηακέλεο ηνπ Ρκήκαηνο Γηαηξνθήο θαο 
Ξαζπαιηάξε Πνθίαο. 

11. Ρν ππ. αξ. 9893/25-5-2019 έγγξαθν ππνβνιήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ Ρερληθή 
πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

12. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΛΑΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΛΑΘΝΗΛΩΛΔΗ 

 

1. Ρε δηελέξγεηα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο ζηηο θνπδίλεο δηαθφξσλ θιηληθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ)» (CPV:50800000-3 Γηάθνξεο ππεξεζίεο 

επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.260,00€ πιένλ ΦΞΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) φπσο απηέο 

θαηαξηίζζεθαλ κε ην ππ. αξ  9893/25-6-2019 έγγξαθν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

2. Νη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ www.hippocratio.gr  (Θέκαηα ΞξνκεζεηψλΞξνκήζεηεοΓηαβνπιεχζεηο) 

3.   Ζ  δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο. 

4. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηηο                           

 24/10/2019 Ζκέξα Ξέκπηε θαη Ώξα 15:00 κκ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ilias.politis@hippocratio.gr. 

5.  Ρν Λνζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα απνθαζίζεη 

γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή 

ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ καο. 

6.   Κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξνθεξπρζεί, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ Λνζνθνκείνπ, Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζηηο θνπδίλεο δηαθφξσλ 

θιηληθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ)» (CPV:50800000-3 Γηάθνξεο ππεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο), 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 7.260,00€ πιένλ ΦΞΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

 

 

 

                           Ζ ΓΗΝΗΘΖΡΟΗΑ 

 

 

                ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ΚΞΑΙΑΠΝΞΝΙΝ 

 
 
 
 
 
 Ππλ: 

 1.Ρν ππ. αξ 9893/25-6-2019 πξαθηηθφ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο. 

 

  

 Δζσηεξηθή δηαλνκή:  

 1.πνδηεπζχληξηα Νηθνλνκηθνχ 

2. Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 

 
 
 

 
 
 



ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 
Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηηο θνπδίλεο ησλ θιηληθψλ  θαη ζηα καγεηξεία ηνπ 
Λνζνθνκείνπ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ πγηεηλήο. 
 
ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ  
Πε φηη αθνξά ηηο θαζαίξεζεο – απνμειψζεηο, νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ κε πξνζνρή θαη επηκέιεηα ψζηε 
λα κελ πξνθαινχλ ελφριεζε ζην ππφινηπν Λνζνθνκείν. Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ζηελ ζπγθέληξσζε θαη 
απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη απνμήισζεο.  
Κεηά ηηο απνμειψζεηο ζα γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ επηρξηζκάησλ ηεο ηνηρνπνηίαο & ηνπ δαπέδνπ 
φπνπ απαηηείηαη.   

Α. ΘΝΕΗΛΔΠ ΘΙΗΛΗΘΩΛ ΡΝ ΝΘΡΑΩΟΝΦΝ ΘΡΗΟΗΝ 
 

1. ΔΗΓΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ  

Πηελ θνπδίλα ηεο θιηληθήο πνπ βξίζθεηαη ζην 8ν  (φγδνν) φξνθν ηνπ θηηξίνπ ζα γίλνπλ νη πνην θάησ 
εξγαζίεο:  

1.1. Αιιαγή ελφο πνξηάθη ζηα επηδαπέδηα ληνπιάπηα θνπδίλαο. Θα είλαη απφ κνξηνζαλίδα κε 
επηθάιπςε κειακίλεο, ζα έρεη πάρνο 16mm, ελψ ηα ζφθαξα ηνπο ζα έρνπλ ηαηλία PVC πάρνπο 
2mm, ζα είλαη αλνηγφκελν κε κεληεζέδεο ρσλεπηνχο βαξέσο ηχπνπ, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη 
ρεξνχιη αλνμείδσην. 

1.2. Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλνμείδσηεο γσλίαο πεξηκεηξηθά φπνπ εθάπηεηαη ν πάγθνο κε ηνλ 
ηνίρν, κήθνπο L=1.70cm 
 

2. ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΔΠ 

Πηελ θνπδίλα ηεο θιηληθήο πνπ βξίζθεηαη ζην 7ν  (έβδνκν) φξνθν ηνπ θηηξίνπ ζα γίλνπλ νη πνην θάησ 
εξγαζίεο:  

2.1. Πην πίζσ κέξνο ηνπ αλνμείδσηνπ πάγθνπ λα ηνπνζεηεζεί αδηάβξνρε, αληηκνπριηθή ζηιηθφλε 
άξηζηεο πνηφηεηαο BISON ή παξφκνηνπ ηχπνπ.   

 
3. ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ 

Πηελ θνπδίλα ηεο θιηληθήο πνπ βξίζθεηαη ζην 6ν  (έθην) φξνθν ηνπ θηηξίνπ ζα γίλνπλ νη πνην θάησ 
εξγαζίεο:  

3.1. Θα γίλεη πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε κπαηαξηάο.  Ζ λέα κπαηαξηά ζα είλαη αλάκεηθηε ηχπνπ 
GROHE, ρξσκίνπ κε ςειφ ξνπμνχλη.   

 
4. ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΘΖΛΩΛ 

Πηελ θνπδίλα ηεο θιηληθήο πνπ βξίζθεηαη ζην 5ν  (πέκπην) φξνθν ηνπ θηηξίνπ ζα γίλνπλ νη πνην θάησ 
εξγαζίεο:  

4.1. Θα γίλεη επηδηφξζσζε ηεο ζίηαο ηνπ παξαζχξνπ γηα ηελ παξεκπφδηζε εηζφδνπ αλεπηζχκεησλ 
ζηνηρείσλ θαη ηνπνζέηεζε αθίδσλ ζηιηθφλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πεξηζηεξηψλ.  

4.2. Ρνπνζέηεζε αλνμείδσησλ γσληψλ ζε ζεκεία πνπ εθάπηεηαη ν πάγθνο ηξνθίκσλ κε ηνλ ηνίρν.  
4.3. Ρνπνζέηεζε αλνμείδσηεο ξάγαο ζην ζεκείν πνπ εθάπηεηαη ν πάγθνο ηνπ λεξνρχηε κε ηνλ 

ηνίρν.  
 

5. ΚΝΛΑΓΑ ΔΚΦΟΑΓΚΑΡΩΛ  

Πηελ θνπδίλα ηεο θιηληθήο πνπ βξίζθεηαη ζην 4ν  (ηέηαξην) φξνθν ηνπ θηηξίνπ ζα γίλνπλ νη πνην θάησ 
εξγαζίεο:  

5.1. Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πάγθνπ θνπδίλαο θαη εξκαξίσλ δαπέδνπ. 

Απνμήισζε ηα παιηά, θζαξκέλα επηδαπέδηα μχιηλα εξκάξηα θαη ηνλ πάγθν ηεο θνπδίλαο.  Ν λεξνρχηεο ζα 
απνμεισζεί κε πξνζνρή ψζηε λα επαλαηνπνζεηεζεί ζηνλ λέν πάγθν.  
Ν λένο πάγθνο ζα είλαη ηχπνπ DYROPAL ή CURBA, πάρνπο 4.00 (cm), δηαζηάζεσλ 150x60 (cm). Θάησ 
απφ θάζε πάγθν ζα θαηαζθεπαζηνχλ λέα θιεηζηά εξκάξηα. Ρα θνπηί ησλ εξκαξίσλ ζα είλαη απφ 
κνξηνζαλίδα πςειήο ππθλφηεηαο (600kg/m3), κε επέλδπζε ππφιεπθεο κειακίλεο, ελψ ηα πνξηάθηα ζα 
είλαη επέλδπζε βαθειίηε ρξψκαηνο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. Ρα πνξηάθηα ζα έρνπλ πάρνο 16mm, ελψ ηα 
ζφθαξα ηνπο ζα έρνπλ ηαηλία PVC πάρνπο 2mm. Ρα πνξηάθηα ζα είλαη αλνηγφκελα κε κεληεζέδεο 
ρσλεπηνχο βαξέσο ηχπνπ, άξηζηεο πνηφηεηαο. Νη εζσηεξηθέο θάησ επηθάλεηεο ησλ εξκαξίσλ ζα 



επελδπζνχλ κε πξνζηαηεπηηθφ θχιιν αινπκηλίνπ, ην νπνίν ζα γπξίδεη πεξηκεηξηθά (πιατλά θαη πίζσ).Ρα 

θνπηηά ησλ εξκαξίσλ ζα εδξάδνληαη ζε ξπζκηδφκελα (αλνμείδσηα πνδαξηθά Β.Ρ.), ηα νπνία ζα 
θαιχπηνληαη κε θνπκπσηή αλνμείδσηε θάζα – ζνβαηεπί (κπάδα) χςνπο 0.10m. Δπίζεο ζα ηνπνζέηεζε 
απξνθάιππηξν  inox κε ρξήζε αληηκνπριηθήο ζηιηθφλεο πεξηκεηξηθά ηνπ πάγθνπ (φπνπ εθάπηεηαη κε ηνλ 
ηνίρν) γηα πξνζηαζία απφ νμεηδσηηθνχο παξάγνληεο.  
Ρα αλσηέξσ ζα παξαδνζνχλ κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά (ρεηξνιαβέο inox, άιια είδε 
θηγθαιεξίαο θιπ.)  

5.2. Ρνπνζέηεζε αλνμείδσηεο ξάγαο (γσλία) θαηά κήθνπο ηνπ πάγθνπ θαη κφλσζε απηήο κε 
αδηάβξνρε, αληηκνπριηθή ζηιηθφλε άξηζηεο πνηφηεηαο BISON ή παξφκνηνπ ηχπνπ.  

5.3. Κφλσζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ επηδαπέδηνπ ληνπιαπηνχ ψζηε λα κελ ππάξρεη δίνδνο 
αλεπηζχκεησλ ζηνηρεηψλ. 

5.4. Ρνπνζέηεζε κεηαιιηθήο γσλίαο ζην ηειείσκα ηεο ςεπδνξνθήο πνπ εθάπηεηαη κε ηνλ ηνίρν. 
5.5. Ππνξαδηθή αληηθαηάζηαζε πιαθψλ ςεπδνξνθήο. Όπνπ  ππάξρνπλ θζαξκέλεο ή ιείπνπλ 

εληειψο, ζα ηνπνζεηεζνχλ λεέο ηδηνπ ηχπνπ & ίδηαο πνηφηεηαο. 
 

6. Ω.Ο.Ι.   

Πηελ θνπδίλα ηεο θιηληθήο πνπ βξίζθεηαη ζην 3ν  (ηξίην) φξνθν ηνπ θηηξίνπ ζα γίλνπλ νη πνην θάησ 
εξγαζίεο:  
 

6.1. Δπηζθεπή πφξηαο θνπδίλαο θαη αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηάο.  
  

Β. ΘΝΕΗΛΔΠ ΘΙΗΛΗΘΩΛ ΡΝ ΡΔΡΟΑΩΟΝΦΝ ΘΡΖΟΗΝ 

7. ΘΟΑΡΗΘΖ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ – ΝΟΝΙΝΓΗΘΖ  ΘΙΗΛΗΘΖ 
 

7.1. Κνλψζεηο ζσιελψζεσλ. 
 

Όιεο νη ζσιήλεο δηθηχσλ ςπρξνχ – ζεξκνχ  ζα κνλσζνχλ κε ζεξκνκνλσηηθνχο ζσιήλεο αλάινγεο 
δηακέηξνπ απφ εχθακπην ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ARMAFLEX, πάρνπο 13mm ή κε άιιε 

ηζνδχλακε κφλσζε.  
 

7.2. Σξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ  

Θα γίλνπλ ρξσκαηηζκνί ηνηρνπνηηψλ & θνπθσκάησλ (ζπξψλ φπνπ απαηηείηαη) ηνπ ρψξνπ. Ν ρξσκαηηζκφο 
ζα γίλεη ζε δπν επάιιειεο ζηξψζεηο κε άνζκε ξηπνιίλε λεξνχ (ηχπνπ AQUACHROM ηεο ΒΗΒΔΣΟΥΚ ή 
παξφκνηνπ ηχπνπ).  Θάζε ζηξψζε ζα εθαξκφδεηαη ζε πξνεηνηκαζκέλε μεξή, θαζαξή, ιεία θαη 
απαιιαγκέλε απφ νπνηνδήπνηε ειάηησκα επηθάλεηα, αξρίδνληαο απφ ηηο αθκέο, ηηο εζνρέο θαη πάληα απφ 
πάλσ πξνο ηα θάησ. Θάζε επνκέλε ζηξψζε ζα είλαη ίζεο ή κεγαιχηεξεο αληνρήο θαη πάρνπο απφ ηελ 
πξνεγνχκελε θαη ζα εθαξκφδεηαη αθνχ απηή ζα έρεη ζηεγλψζεη εληειψο.  

 
8. ΘΟΑΡΗΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ 

Πηελ θνπδίλα ηεο θιηληθήο Θ.Σ. πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 3ν Όξνθν ηνπ ηεηξαψξνθνπ θηηξίνπ ζα γίλνπλ νη πνην 
θάησ εξγαζίεο: 

 
8.1   Θαζαηξέζεηο – Απνμειψζεηο. 

Απνμήισζε ηα παιηά, θζαξκέλα επηδαπέδηα μχιηλα εξκάξηα, πάγθνπ θνπδίλαο & πιαζηηθνχ δαπέδνπ. 
 

8.2   Λέα θεξακηθά πιαθίδηα δαπέδνπ. 

Αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο δαπέδνπ κε θεξακηθά πιαθίδηα α’ πνηφηεηαο, (πξνηεηλφκελεο δηαζηάζεηο 
30x30cm), αληηνιηζζεηηθά κε καη επηθάλεηα, κεδεληθήο πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο, αληνρή ζε απφηξηςε 
“GROUP 4” . Ρα πιαθίδηα ζα έρνπλ κεγάιε κεραληθή αληνρή θαη ηε κεγίζηε αληίζηαζε ζε θάζε είδνπο 
θζνξά ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  
Θα ηνπνζεηεζνχλ κε αξκνχο 2ρηι., κε θφιια ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή (θαηεγνξίαο ηχπνπ 
Kerakoll H40 Eco 25kg ή παξφκνηνπ) ζε θαιά θαζνξηζκέλε επηθάλεηα. Ρν ζηνθάξηζκα ησλ αξκψλ ζα 
γίλεη ηελ επνκέλε ηεο ηνπνζέηεζεο κε ζπάηνπια απφ ιαζηηρν θαη ζα επαθνινπζήζεη θαζαξηζκφο ησλ 
επηθαλεηψλ κε εμεηδηθεπκέλα πιηθά. Ζ αξκνιφγεζε ζα γίλεη κε πδαηνζηεγέο επνμεηδηθφ πιηθφ, ζπκβαηφ κε 

ηα θεξακηθά πιαθίδηα. 



Ρέινο, ζα γίλεη επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ θαη δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε 

πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ θιπ. Ξεξηιακβάλεηαη ην ζνβαηεπί,  ε πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία πξνκήζεηα,  
ηνπνζέηεζε, αξκνιφγεζε, θαζαξηζκνχ κε πιηθά θαη κηθξνχιηθα επί ηφπνπ. 
 

8.3   Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πάγθνπ θνπδίλαο θαη εξκαξίσλ δαπέδνπ. 

Απνμήισζε ηα παιηά, θζαξκέλα επηδαπέδηα μχιηλα εξκάξηα θαη ηνλ πάγθν ηεο θνπδίλαο.   
Ν λένο πάγθνο ζα είλαη ηχπνπ DYROPAL ή CURBA, πάρνπο 4.00 (cm), δηαζηάζεσλ 150x60 (cm). Θάησ 
απφ θάζε πάγθν ζα θαηαζθεπαζηνχλ λέα θιεηζηά εξκάξηα. Ρα θνπηί ησλ εξκαξίσλ ζα είλαη απφ 
κνξηνζαλίδα πςειήο ππθλφηεηαο (600kg/m3), κε επέλδπζε ππφιεπθεο κειακίλεο, ελψ ηα πνξηάθηα ζα 
είλαη επέλδπζε βαθειίηε ρξψκαηνο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο.Ρα πνξηάθηα ζα έρνπλ πάρνο 16mm, ελψ ηα 
ζφθαξα ηνπο ζα έρνπλ ηαηλία PVC πάρνπο 2mm. Ρα πνξηάθηα ζα είλαη αλνηγφκελα κε κεληεζέδεο 
ρσλεπηνχο βαξέσο ηχπνπ, άξηζηεο πνηφηεηαο. Νη εζσηεξηθέο θάησ επηθάλεηεο ησλ εξκαξίσλ ζα 
επελδπζνχλ κε πξνζηαηεπηηθφ θχιιν αινπκηλίνπ, ην νπνίν ζα γπξίδεη πεξηκεηξηθά (πιατλά θαη πίζσ).Ρα 
θνπηηά ησλ εξκαξίσλ ζα εδξάδνληαη ζε ξπζκηδφκελα (αλνμείδσηα πνδαξηθά Β.Ρ.), ηα νπνία ζα 
θαιχπηνληαη κε θνπκπσηή αλνμείδσηε θάζα – ζνβαηεπί (κπάδα) χςνπο 0.10m. Δπίζεο ζα ηνπνζέηεζε 

απξνθάιππηξν  inox κε ρξήζε αληηκνπριηθήο ζηιηθφλεο πεξηκεηξηθά ηνπ πάγθνπ (φπνπ εθάπηεηαη κε ηνλ 
ηνίρν) γηα πξνζηαζία απφ νμεηδσηηθνχο παξάγνληεο.  
Ρα αλσηέξσ ζα παξαδνζνχλ κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά (ρεηξνιαβέο inox, άιια είδε 
θηγθαιεξίαο θιπ.)  
 

8.4   Αληηθαηάζηαζε λεξνρχηε. 

Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλνμείδσηνπ λεξνρχηε, ν νπνίνο ζα  είλαη δηαζηάζεσλ 80x50cm, ζα  
απνηειείηαη απφ δπν γνχξλεο 40x35cm  &  βάζνο ≥20cm.   
 

8.5   Σξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ 

Θα γίλνπλ ρξσκαηηζκνί ηνηρνπνηηψλ & θνπθσκάησλ (ζπξψλ φπνπ απαηηείηαη) ηνπ ρψξνπ. Ν ρξσκαηηζκφο 
ζα γίλεη ζε δπν επάιιειεο ζηξψζεηο κε άνζκε ξηπνιίλε λεξνχ (ηχπνπ AQUACHROM ηεο ΒΗΒΔΣΟΥΚ ή 

παξφκνηνπ ηχπνπ).  Θάζε ζηξψζε ζα εθαξκφδεηαη ζε πξνεηνηκαζκέλε μεξή, θαζαξή, ιεία θαη 
απαιιαγκέλε απφ νπνηνδήπνηε ειάηησκα επηθάλεηα, αξρίδνληαο απφ ηηο αθκέο, ηηο εζνρέο θαη πάληα απφ 
πάλσ πξνο ηα θάησ. Θάζε επνκέλε ζηξψζε ζα είλαη ίζεο ή κεγαιχηεξεο αληνρήο θαη πάρνπο απφ ηελ 
πξνεγνχκελε θαη ζα εθαξκφδεηαη αθνχ απηή ζα έρεη ζηεγλψζεη εληειψο.  
.  

8.6   Δπηδηφξζσζε ηεο ζίηαο.  

Δπηδηφξζσζε ζίηαο ηνπ παξαζχξνπ ή αληηθαηάζηαζε απηήο γηα ηελ παξεκπφδηζε εηζφδνπ αλεπηζχκεησλ 
ζηνηρείσλ θαη ηνπνζέηεζε αθίδσλ ζηιηθφλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πεξηζηεξηψλ. 
9. Β ’ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ  

Πηελ θνπδίλα ηεο θιηληθήο Β.Σ. πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 2ν Όξνθν ηνπ ηεηξαψξνθνπ θηηξίνπ ζα γίλνπλ νη πνην 
θάησ εξγαζίεο: 

9.1. Αιιαγή ζπξφθπιισλ ζηα επηδαπέδηα εξκάξηα 

Θα γίλεη πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε λέσλ ζπξφθπιισλ ζηε ζέζε ησλ παιαηψλ, ζηα επηδαπέδηα θζαξκέλα 
εξκάξηα αθνχ απνμεισζνχλ ηα ππάξρνληα.   
Ρα ζπξφθπιια ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κνξηνζαλίδα κε ηειείσκα κειακίλεο Ά πνηφηεηαο, πάρνπο 
18mm κε θακπχιν ζφθνξν. Θα ηνπνζεηεζνχλ λένη κεραληζκνί αλάξηεζεο, νη νπνηνη ζα είλαη κεληεζεδεο 
Β.Ρ. ηζρπξνχ ειαηεξίνπ, ρσλεπηνη Φ35.  
Ρα αλψηεξν ζα παξαδνζνχλ κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνχιηθα ( ρεηξνιαβέο inox , εηδή 
θηγθαιεξίαο θιπ.)                                           

 
10. Β’ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΖΘΖΠ 

Πηελ θνπδίλα ηεο θιηληθήο Β.Ξ. πνπ βξίζθεηαη ζην Ηζφγεην ηνπ ηεηξαψξνθνπ θηηξίνπ ζα γίλνπλ νη πνην 
θάησ εξγαζίεο: 
Πηελ θνπδίλα ηεο θιηληθήο Θ.Σ. πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 3ν Όξνθν ηνπ ηεηξαψξνθνπ θηηξίνπ ζα γίλνπλ νη πνην 
θάησ εξγαζίεο: 

10.1. Θαζαηξέζεηο – Απνμειψζεηο. 

Απνμειψζεηο κεηά πξνζνρήο ππαξρφλησλ αλνμείδσησλ πάγθσλ θνπδίλαο γηα επαλάρξεζε απηψλ. 
Απνμήισζε ηα παιηά, θζαξκέλα επηδαπέδηα μχιηλα εξκάξηα, πάγθνπ θνπδίλαο & πιαζηηθνχ δαπέδνπ. 



10.2. Λέα θεξακηθά πιαθίδηα δαπέδνπ. 

Αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο δαπέδνπ κε θεξακηθά πιαθίδηα α’ πνηφηεηαο, (πξνηεηλφκελεο δηαζηάζεηο 
30x30cm), αληηνιηζζεηηθά κε καη επηθάλεηα, κεδεληθήο πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο, αληνρή ζε απφηξηςε 
“GROUP 4” . Ρα πιαθίδηα ζα έρνπλ κεγάιε κεραληθή αληνρή θαη ηε κεγίζηε αληίζηαζε ζε θάζε είδνπο 
θζνξά ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  
Θα ηνπνζεηεζνχλ κε αξκνχο 2ρηι., κε θφιια ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή (θαηεγνξίαο ηχπνπ 
Kerakoll H40 Eco 25kg ή παξφκνηνπ) ζε θαιά θαζνξηζκέλε επηθάλεηα. Ρν ζηνθάξηζκα ησλ αξκψλ ζα 
γίλεη ηελ επνκέλε ηεο ηνπνζέηεζεο κε ζπάηνπια απφ ιαζηηρν θαη ζα επαθνινπζήζεη θαζαξηζκφο ησλ 
επηθαλεηψλ κε εμεηδηθεπκέλα πιηθά. Ζ αξκνιφγεζε ζα γίλεη κε πδαηνζηεγέο επνμεηδηθφ πιηθφ, ζπκβαηφ κε 
ηα θεξακηθά πιαθίδηα. 
Ρέινο, ζα γίλεη επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ θαη δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε 
πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ θιπ. Ξεξηιακβάλεηαη ην ζνβαηεπί,  ε πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία πξνκήζεηα,  
ηνπνζέηεζε, αξκνιφγεζε, θαζαξηζκνχ κε πιηθά θαη κηθξνχιηθα επί ηφπνπ. 
 

10.3. Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε  επηδαπέδησλ εξκαξίσλ. 

Θάησ απφ θάζε πάγθν ζα θαηαζθεπαζηνχλ λέα θιεηζηά εξκάξηα. Ρα θνπηί ησλ εξκαξίσλ ζα είλαη απφ 
κνξηνζαλίδα πςειήο ππθλφηεηαο (600kg/m3), κε επέλδπζε ππφιεπθεο κειακίλεο, ελψ ηα πνξηάθηα ζα 
είλαη επέλδπζε βαθειίηε ρξψκαηνο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 
Ρα πνξηάθηα ζα έρνπλ πάρνο 16mm, ελψ ηα ζφθαξα ηνπο ζα έρνπλ ηαηλία PVC πάρνπο 2mm. Ρα 
πνξηάθηα ζα είλαη αλνηγφκελα κε κεληεζέδεο ρσλεπηνχο βαξέσο ηχπνπ, άξηζηεο πνηφηεηαο. Νη 
εζσηεξηθέο θάησ επηθάλεηεο ησλ εξκαξίσλ ζα επελδπζνχλ κε πξνζηαηεπηηθφ θχιιν αινπκηλίνπ, ην 
νπνίν ζα γπξίδεη πεξηκεηξηθά (πιατλά θαη πίζσ). 
Ρα θνπηηά ησλ εξκαξίσλ ζα εδξάδνληαη ζε ξπζκηδφκελα πιαζηηθά πφδηα, ηα νπνία ζα θαιχπηνληαη κε 
απξνθάιππην (κπάδα) χςνπο 0.10m. 
Ρέινο ζα γίλεη επαλαηνπνζέηεζε ησλ ππαξρφλησλ αλνμείδσησλ πάγθσλ ζηα λέα εξκάξηα, θαζψο θαη 
ηνπνζέηεζε αλνμείδσησλ γσληψλ πεξηκεηξηθά φπνπ εθάπηεηαη ν πάγθνο κε ηνλ ηνίρν.  
Ρα αλσηέξσ ζα παξαδνζνχλ κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά (ρεηξνιαβέο inox, άιια είδε 
θηγθαιεξίαο θιπ.)  

 
10.4. Σξσκαηηζκνί θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ. 

Θα γίλνπλ ρξσκαηηζκνί ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπ ρψξνπ. Ν ρξσκαηηζκφο ζα γίλεη ζε δπν επάιιειεο 
ζηξψζεηο κε άνζκε ξηπνιίλε λεξνχ (NEOPAL  ECO ηεο ΒΗΒΔΣΟΥΚ) ή παξφκνηνπ ηχπνπ).  Θάζε ζηξψζε 
ζα εθαξκφδεηαη ζε πξνεηνηκαζκέλε μεξή, θαζαξή, ιεία θαη απαιιαγκέλε απφ νπνηνδήπνηε ειάηησκα 
επηθάλεηα, αξρίδνληαο απφ ηηο αθκέο, ηηο εζνρέο θαη πάληα απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Θάζε επνκέλε 
ζηξψζε ζα είλαη ίζεο ή κεγαιχηεξεο αληνρήο θαη πάρνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη ζα εθαξκφδεηαη 
αθνχ απηή ζα έρεη ζηεγλψζεη εληειψο.  

 
11. Α’ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ  

Πηελ θνπδίλα ηεο θιηληθήο Α.Ξ. πνπ βξίζθεηαη ζην Ηζφγεην ηνπ ηεηξαψξνθνπ θηηξίνπ ζα γίλνπλ νη πνην 
θάησ εξγαζίεο: 

11.1. Αλνμείδσην γσλίαο. 

Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλνμείδσηεο γσλίαο πεξηκεηξηθά ηεο θνπδίλαο φπνπ εθάπηεηαη ν πάγθνο κε 
ηνλ ηνίρν. 
 

Γ. ΘΝΕΗΛΔΠ ΘΙΗΛΗΘΩΛ ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ 
 

12. ΛΔΦΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΗΘΖΠ  

Πηελ θνπδίλα ηεο θιηληθήο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 3ν (ηξίην)  Όξνθν ηνπ θηηξίνπ ζα γίλνπλ νη πνην θάησ 
εξγαζίεο: 
 

12.1. Αιιαγή ζηα παξηάθηα θνπδίλαο. 

Αιιαγή ζηα πνξηάθηα ησλ ληνπιαπηψλ θνπδίλαο πνπ είλαη θζαξκέλα θαη ρξίδνπλ αληηθαηάζηαζε. . Θα 
είλαη απφ κνξηνζαλίδα κε επηθάιπςε κειακίλεο, ζα έρνπλ πάρνο 16mm, ελψ ηα ζφθαξα ηνπο ζα έρνπλ 
ηαηλία PVC πάρνπο 2mm, ζα είλαη αλνηγφκελα κε κεληεζέδεο ρσλεπηνχο βαξέσο ηχπνπ, άξηζηεο 

πνηφηεηαο.  
Ρα αλσηέξσ ζα παξαδνζνχλ κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά (ρεηξνιαβέο inox, άιια είδε 
θηγθαιεξίαο θιπ.)  



 

12.2. Αλνμείδσηε γσλία. 

Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλνμείδσηεο γσλίαο πεξηκεηξηθά ηεο θνπδίλαο φπνπ εθάπηεηαη ν πάγθνο κε 
ηνλ ηνίρν. 
 

12.3. Σξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ. 

Θα γίλνπλ ρξσκαηηζκνί ηνηρνπνηηψλ & θνπθσκάησλ (ζπξψλ φπνπ απαηηείηαη) ηνπ ρψξνπ. Ν ρξσκαηηζκφο 
ζα γίλεη ζε δπν επάιιειεο ζηξψζεηο κε άνζκε ξηπνιίλε λεξνχ (ηχπνπ AQUACHROM ηεο ΒΗΒΔΣΟΥΚ ή 
παξφκνηνπ ηχπνπ).  Θάζε ζηξψζε ζα εθαξκφδεηαη ζε πξνεηνηκαζκέλε μεξή, θαζαξή, ιεία θαη 
απαιιαγκέλε απφ νπνηνδήπνηε ειάηησκα επηθάλεηα, αξρίδνληαο απφ ηηο αθκέο, ηηο εζνρέο θαη πάληα απφ 
πάλσ πξνο ηα θάησ. Θάζε επνκέλε ζηξψζε ζα είλαη ίζεο ή κεγαιχηεξεο αληνρήο θαη πάρνπο απφ ηελ 
πξνεγνχκελε θαη ζα εθαξκφδεηαη αθνχ απηή ζα έρεη ζηεγλψζεη εληειψο.  
Θα γίλνπλ ρξσκαηηζκνί ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπ ρψξνπ. Ν ρξσκαηηζκφο ζα γίλεη ζε δπν επάιιειεο 
ζηξψζεηο κε άνζκε ξηπνιίλε λεξνχ (ηχπνπ AQUACHROM ηεο ΒΗΒΔΣΟΥΚ ή παξφκνηνπ ηχπνπ).  Θάζε 

ζηξψζε ζα εθαξκφδεηαη ζε πξνεηνηκαζκέλε μεξή, θαζαξή, ιεία θαη απαιιαγκέλε απφ νπνηνδήπνηε 
ειάηησκα επηθάλεηα, αξρίδνληαο απφ ηηο αθκέο, ηηο εζνρέο θαη πάληα απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Θάζε 
επνκέλε ζηξψζε ζα είλαη ίζεο ή κεγαιχηεξεο αληνρήο θαη πάρνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη ζα 
εθαξκφδεηαη αθνχ απηή ζα έρεη ζηεγλψζεη εληειψο.  
 

Γ. ΑΞΝΘΖΘΖ ΜΖΟΑΠ ΡΟΝΦΖΠ & ΡΟΑΞΔΕΑΟΗΑ ΗΑΡΟΩΛ 
1. ΡΟΑΞΔΕΑΟΗΑ ΗΑΡΟΩΛ 

Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηνπ πάγθνπ θνπδηλαο, ησλ επηδαπέδησλ εξκαξίσλ θαη ηεο κπαηαξηάο. 
Ν λένο πάγθνο ζα είλαη ηχπνπ DYROPAL ή CURBA, πάρνπο 4.00 (cm), δηαζηάζεσλ 180x60 (cm). Θάησ 
απφ θάζε πάγθν ζα θαηαζθεπαζηνχλ λέα θιεηζηά εξκάξηα. Ρα θνπηί ησλ εξκαξίσλ ζα είλαη απφ 
κνξηνζαλίδα πςειήο ππθλφηεηαο (600kg/m3), κε επέλδπζε ππφιεπθεο κειακίλεο, ελψ ηα πνξηάθηα ζα 
είλαη επέλδπζε βαθειίηε ρξψκαηνο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο.Ρα πνξηάθηα ζα έρνπλ πάρνο 16mm, ελψ ηα 
ζφθαξα ηνπο ζα έρνπλ ηαηλία PVC πάρνπο 2mm. Ρα πνξηάθηα ζα είλαη αλνηγφκελα κε κεληεζέδεο 
ρσλεπηνχο βαξέσο ηχπνπ, άξηζηεο πνηφηεηαο. Νη εζσηεξηθέο θάησ επηθάλεηεο ησλ εξκαξίσλ ζα 
επελδπζνχλ κε πξνζηαηεπηηθφ θχιιν αινπκηλίνπ, ην νπνίν ζα γπξίδεη πεξηκεηξηθά (πιατλά θαη πίζσ).Ρα 
θνπηηά ησλ εξκαξίσλ ζα εδξάδνληαη ζε ξπζκηδφκελα πιαζηηθά πφδηα, ηα νπνία ζα θαιχπηνληαη κε 
απξνθάιππην (κπάδα) χςνπο 0.10m. Δπίζεο ζα ηνπνζέηεζε απξνθάιππηξν  inox κε ρξήζε 
αληηκνπριηθήο ζηιηθφλεο πεξηκεηξηθά ηνπ πάγθνπ (φπνπ εθάπηεηαη κε ηνλ ηνίρν) γηα πξνζηαζία απφ 
νμεηδσηηθνχο παξάγνληεο.  
Ζ κπαηαξηά ζα είλαη αλάκεηθηε ηχπνπ GROHE , ρξσκίνπ κε ςειφ ξνπμνπλη. 

2. ΑΞΝΘΖΘΖ ΜΖΟΑΠ ΡΟΝΦΖΠ  

Πηελ απνζήθε μεξάο ηξνθήο ησλ καγεηξηψλ ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ελφο ξαθηνχ dexion  δηαζηάζεσλ 
92x46cm. Δπίζεο ζα γίλεη ζηήξημε ξαθηψλ ζηνλ ηνίρν κε κεηαιιηθά αγθχξηα βαξηάο θαηαπφλεζεο ηχπνπ 
γηα λα επηηεπρηεί ε ζηαζεξφηεηα απηψλ 
. ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ: 

- Νη εξγαζίεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ άξηην ζπλεξγείν, απνηεινχκελν απφ 
πηζηνπνηεκέλν θαη πεπεηξακέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ. 

- Ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο βάζεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο απηέο ηζρχνπλ, θαζ’φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ. 

- Απζηεξή ηήξεζε ζηηο «ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΙΖΤΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΥΛ 
ΙΝΗΚΥΜΔΥΛ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ» , 
Αζήλα 2007. 

- Ν ρξφλνο απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζηηο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
- Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, εγθεθξηκέλα απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο (πνπξγείν Δκπνξίνπ θιπ) θαη ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαη ειιεληθέο 
ηππνπνηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο (ISO, CE-marking, ΔΙΝΡ, ΓΔΖ -Ξ θιπ). Θα πξνζθνκίδνληαη 
ζην έξγν ζπζθεπαζκέλα θαη πξνζηαηεπκέλα κε πεξηηχιηγκα, ζε πνζφηεηα πνπ λα επηηξέπεη ηε 
θφξησζε θαη εθθφξησζε ηνπο θαη ζεκαζκέλα φπσο πξνβιέπνπλ ηα ζρεηηθά πξφηππα.  

- Νη απνρξψζεηο ησλ ρξσκάησλ φισλ ησλ πιηθψλ ζα είλαη επηινγή ηεο πεξεζίαο καο. 
- Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, φια ηα αληηθείκελα πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζα επαλαηνπνζεηεζνχλ 

ζηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο, ελψ ηα πξνζηαηεπηηθά πιηθά (ραξηνηαηλίεο, λάηινλ, νληνπιέ θιπ) αθνχ 
αθαηξεζνχλ, ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνπο ρψξνπο κε εηδηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο. Νη ρψξνη ζα 

παξαδνζνχλ θαζαξνί θαη ζα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο, πνπ έρνπλ έξζεη ζε άκεζε 
επαθή κε ηηο ρξσκαηηζκέλεο επηθάλεηεο, φπσο ηα θνπθψκαηα, ηα δάπεδα θηι. 
 



Α/Α Ένδειξη Δπγαζιών Κ/Κ Δνδεικηική 
Ξοζόηηηα 

 Δπγαζίερ πποϋπολογιζμού   

 Θαζαηξέζεηο – Απνμειψζεηο   Απνθνπή 

 

 ΔΗΓΗΘΔΠ ΘΔΠΔΗΠ 8ορ  ΝΟΝΦΝΠ   

1 Αιιαγή πνξηάθη ληνπιαπηνχ    

2 Ξξνκήζεηα ηνπνζέηεζεο αλνμείδσηεο γσλίαο.    

  

 ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ 7ορ ΝΟΝΦΝΠ   

1 
Ρνπνζέηεζε αληηκνπριηθήο ζηιηθφλεο  ζηνλ 
αλνμείδσην πάγθν. 

 Απνθνπή 

    

 ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ 6ορ ΝΟΝΦΝΠ   

1 
Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αλάκεηθηεο 
κπαηαξηάο ηχπνπ GROHE κε ςειφ ξνπμνχλη. 

ηεκ 1 

    

 ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ 5ορ ΝΟΝΦΝΠ   

1 
Δπηδηφξζσζε ζίηαο θαη ηνπνζέηεζε αθίδσλ 
ζηιηθφλεο ζην παξάζπξν ηεο θνπδίλαο. 

  

2 
Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε αλνμείδσησλ γσληψλ 
ζε ζεκεία πνπ εθάπηεηαη ν πάγθνο ηξνθίκσλ 
κε ηνλ ηνίρν. 

  

3 
Ξξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε αλνμείδσηεο ξάγαο 
ζηνλ πάγθν ηνπ λεξνρχηε. 

  

  

    

 ΚΝΛΑΓΑ ΔΚΦΟΑΓΚΑΡΩΛ 4ορ  ΝΟΝΦΝΠ    

1 
Θαηαζθεπή – ηνπνζέηεζε πάγθνπ θνπδίλαο θαη 
επηδαπεδησλ εξκαξίσλ 

κ.κ 1.50 

2 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλνμείδσηεο ξάγαο 
(γσλία) θαηά κήθνπο ηνπ πάγθνπ. 

 Απνθνπή 

3 
Κφλσζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ επηδαπέδηνπ 
ληνπιαπηνχ. 

 Απνθνπή 

4 

Ρνπνζέηεζε κεηαιιηθήο γσλίαο ζην ηειείσκα 
ηεο ςεπδνξνθήο & ηνπνζέηεζε πιαθψλ  
ςεπδνξνθήο (φπνπ ιείπνπλ ή είλαη 
θζαξκέλεο).  

 Απνθνπή 

 Ω.Ο.Ι 3ορ ΝΟΝΦΝΠ   

1 
Δπηζθεπή πφξηαο θνπδίλαο θαη αληηθαηάζηαζε 

θιεηδαξηάο. 
 Απνθνπή  

    

 

 ΘΟΑΡΗΘΖ ΞΑΘ.- ΝΟ.  4ορ ΝΟΝΦΝΠ   

1 Κνλψζεηο ζσιελψζεσλ   Απνθνπή 

2 

Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκψλ ηνηρνπνηηψλ θ 
νξνθψλ κε ξηπνιίλε νηθνινγηθή, ζε δπν 
ζηξψζεηο. Ππκπεξηιακβάλεηαη ε πξνεηνηκαζία 
ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη επηζθεπή επηρξηζκάησλ 
φπνπ ππάξρνπλ θζνξέο. 

m2 25 

 ΘΟΑΡΗΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ 3Νρ ΝΟΝΦΝΠ    

1 
Δπελδχζεηο δαπέδνπ κε θεξακηθά πιαθίδηα 
GROUP 4, δηαζηάζεσλ 30x30cm. 
(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζνβαηεπί). 

m2 10 

2 
Θαηαζθεπή – ηνπνζέηεζε πάγθνπ θνπδίλαο θαη 
επηδαπεδησλ εξκαξίσλ.  

κ.κ 1.50 



3 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε έλζεηνπ 
αλνμείδσηνπ λεξνρχηε απνηεινχκελν απφ δπν 
γνχξλεο. (βάζνο γνχξλαο ≥20cm) 

ηεκ 1 

4 

Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκψλ ηνηρνπνηηψλ θ 
νξνθψλ κε ξηπνιίλε νηθνινγηθή, ζε δπν 
ζηξψζεηο. Ππκπεξηιακβάλεηαη ε πξνεηνηκαζία 
ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη επηζθεπή επηρξηζκάησλ 
φπνπ ππάξρνπλ θζνξέο & επηδηφξζσζε – 
αληηθαηάζηαζε  ζήηαο παξαζχξνπ. 

m2 50 

    

 Β’ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ 2ορ ΝΟΝΦΝΠ   

1 
Αληηθαηάζηαζε ζπξφθπιισλ ζηα επηδαπέδηα 
εξκάξηα. 

 Απνθνπή  

    

 Β’ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ,  ΗΠΝΓΔΗΝ   

1 
Δπελδχζεηο δαπέδνπ κε θεξακηθά πιαθίδηα 
GROUP 4, δηαζηάζεσλ 30x30cm. 
(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζνβαηεπί). 

m2 12 

2 
Θαηαζθεπή – ηνπνζέηεζε εξκαξίσλ 
επηδαπεδησλ. Ππκπεξηιακβάλεηαη ε 
επαλαηνπνζέηεζε ησλ αλνμείδσησλ πάγθσλ. 

κ.κ 5,70 

3 

Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκψλ ηνηρνπνηηψλ θ 
νξνθψλ κε ξηπνιίλε νηθνινγηθή, ζε δπν 
ζηξψζεηο. Ππκπεξηιακβάλεηαη ε πξνεηνηκαζία 
ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη επηζθεπή επηρξηζκάησλ 
φπνπ ππάξρνπλ θζνξέο & επηδηφξζσζε – 
αληηθαηάζηαζε  ζήηαο παξαζχξνπ. 

m2 50 

    

 Α’ ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ, ΗΠΝΓΔΗΝ   

1 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλνμείδσηεο γσλίαο 
ζηνλ ηνίρν ηνπ πάγθνπ ηεο θνπδίλαο. 

 Απνθνπή  

    

 

 ΛΔΦΟΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ 3ορ    

1 Αιιαγή ζηα πνξηάθηα θνπδίλαο   Απνθνπή 

2 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλνμείδσηεο 
γσλίαο πεξηκεηξηθά ηνπ πάγθνπ. 

 Απνθνπή 

3 

Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκψλ ηνηρνπνηηψλ θ 
νξνθψλ κε ξηπνιίλε νηθνινγηθή, ζε δπν 
ζηξψζεηο. Ππκπεξηιακβάλεηαη ε πξνεηνηκαζία 
ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη επηζθεπή επηρξηζκάησλ 
φπνπ ππάξρνπλ θζνξέο. 

m2 45 

 

 ΡΟΑΞΔΕΑΟΗΑ ΗΑΡΟΩΛ    

1 
Θαηαζθεπή – ηνπνζέηεζε πάγθνπ θνπδίλαο θαη 
επηδαπεδησλ εξκαξίσλ.  

κ.κ 1.80 

2 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλάκεηθηε 
κπαηαξία ηχπνπ GROHE, ρξσκίνπ κε ςειφ 
ξνπμνπλη. 

ηεκ 1 

 ΑΞΝΘΖΘΖ ΜΖΟΑΠ ΡΟΝΦΖΠ   

1 
Αληηθαηάζηαζε ξαθηνχ dexion (92x46cm) θαη 
ζηήξημε ξαθηψλ ζηνλ ηνίρν κε κεηαιιηθά 
άγθπξα. 

 Απνθνπή 

 Απξφβιεπηα Απνθνπή 

 


