
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του υπό διακήρυξη -με την παρούσα- έργου, είναι η ανακαίνιση Διώροφου κτιρίου 

επί της οδού Σπάρτης αρ.  στη Θεσσαλονίκη (Ευζώνων) όπου  θα στεγαστούν Κοινωνικές 

Υπηρεσίες Ανηλίκων. 

Θα περιλαμβάνει 6 λουτρά για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του χώρου, χώροι 

εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης, τραπεζαρία, 2 κουζίνες. 

1.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες ανακαίνισης σύμφωνα με το τμήμα 

Β της παρούσης που αποτυπώνει τις επιμέρους παρεμβάσεις και τα σχέδια – κάτοψης 

του ακινήτου που αποτυπώνουν με λεπτομέρεια τους σχετικούς χώρους και τις 

επιφάνειες και προσαρτώνται στο Τμήμα Δ’ της παρούσας διακήρυξης. 

2) Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και τους κανόνες 

υγιεινής των κατασκευών, που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία και 

τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς (ΕΛΟΤ, Πυροσβεστικός Κανονισμός, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 

κλπ.).  

3) Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου, καθώς 

και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση 

από την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά 

και να φέρουν σήμανση CE . Επιπλέον, πρέπει να τηρούν τις απαιτούμενες, ανάλογα με 

τη φύση του υλικού, προδιαγραφές της Εθνικής νομοθεσίας περί αντοχής σε 

ενδεχόμενη πυρκαγιά. Με το πέρας των εργασιών, θα αποδοθούν στον εργοδότη τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης και τυχόν 

εγγυητικά έγγραφα του προμηθευτή ή/και της παραγωγού εταιρείας.  

4) Για την προμήθεια και μεταφορά των απαραίτητων υλικών και συστημάτων θα 

εκδίδονται κατάλληλα παραστατικά δαπάνης, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). 

5) Όλοι οι συμμετέχοντες στις εργασίες, ανεξαρτήτως ειδικότητας (τεχνίτης, βοηθός 

τεχνίτη, εργάτης) ή εξειδίκευσης (οικοδόμος, ελαιοχρωματιστής, ηλεκτρολόγος, 

υδραυλικός, ψυκτικός, επιπλοποιός κλπ.) οφείλουν να είναι ασφαλισμένοι στον 

αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. O Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την επιλογή 

των εργατών και των συνεργείων που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου 

και επίσης είναι υπεύθυνος για την γραφειοκρατική τακτοποίηση και την καταβολή των 

σχετικών εργοδοτικών, εργατικών, ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού, των 

προστιθέμενων του και των συνεργαζόμενων με αυτόν συνεργείων προς το ΙΚΑ και 

προς κάθε ασφαλιστικό οργανισμό, ενώ θα αναλάβει τη διευθέτηση όλων των 

ζητημάτων που θα ανακύψουν από και εξαιτίας της σχετικής τους απασχόλησης στο 



έργο. 

6) Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη για την ποιότητα και την καλή λειτουργία του αναφθέντος 

έργου. Τυχόν αστοχίες, σφάλματα, ή βλάβες στους υπό διαμόρφωση χώρους κατά τη 

φάση των εργασιών, που οφείλονται σε κακοτεχνίες ή εσφαλμένη τοποθέτηση, θα 

επιδιορθωθούν άμεσα, δίχως την καταβολή επιπλέον χρηματικού τιμήματος. 

Επιπρόσθετα, το κόστος που θα προκύψει για την αποκατάσταση ενδεχόμενων 

φθορών ή ζημιών στο κτίριο και τις εγκαταστάσεις αυτού (ύδρευσης, αποχέτευσης, 

θέρμανσης, ηλεκτρικού κλπ.), που αποδεδειγμένα οφείλονται σε εσφαλμένη 

κατασκευή ή κακοτεχνίες κατά την υλοποίηση των οικοδομικών εργασιών, επιβαρύνει 

αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 

7) Ο ανάδοχος δε φέρει καμία ευθύνη για καθυστέρηση παράδοσης του ανωτέρω έργου, 

που οφείλεται σε τυχόν ανάλογες καθυστερήσεις του εργοδότη ή των προστιθέμενων 

απαιτήσεων του εργοδότη. 

8) Ως ένδειξη καλής πίστης, ο ανάδοχος εγγυάται τη σταθερότητα και τη σωστή 

λειτουργία των κατασκευών, που με την παρούσα σύμβαση αναλαμβάνει. Συνεπώς, 

οφείλει να επισκευάζει ενδεχόμενες βλάβες ή να αντικαθιστά φθαρμένα υλικά, δίχως 

την καταβολή επιπλέον χρηματικού τιμήματος και υπό την προϋπόθεση ότι οι βλάβες ή 

οι φθορές οφείλονται σε κακοτεχνίες ή λάθη που συνέβησαν κατά την υλοποίηση των 

εργασιών. Σε περίπτωση που οι βλάβες οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες όπως 

είναι η πάσης φύσης και προέλευσης υγρασία, ο σεισμός, η πυρκαγιά, ο ερπυσμός του 

σκυροδέματος και των υπολοίπων δομικών υλικών, η ηλικία του κτιρίου, η γήρανση και 

φυσική φθορά των υλικών κλπ., δε φέρει καμία ευθύνη. Σε περίπτωση άρνησης ή 

δυστροπίας, ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε αρμόδιο τεχνικό φορέα 

ή σε αρμόδιο δικαστήριο, για τον ορισμό πραγματογνωμόνων και την επίλυση του 

ζητήματος. 

9) Η συγκεκριμένη κατασκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη κατά την 

εκτέλεση των διαφόρων φάσεων. Οι πιθανότεροι κίνδυνοι που ενδέχεται να 

παρουσιαστούν είναι οι εξής :  

o Πιθανός κίνδυνος πτώσεως εργαζομένων από ύψος κατά την υλοποίηση των 

εργασιών επισκευής επιχρισμάτων, εφαρμογής χρωματισμών, τοποθέτησης 

φωτιστικών στοιχείων ή άλλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των ορόφων.  

o Πιθανός κίνδυνος πτώσεως αντικειμένων και υλικών.  

o Πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  

o Πιθανός κίνδυνος μικροτραυματισμών κατά τη χρήση διαφόρων εργαλείων. 

10) Για να προλαμβάνονται οι πτώσεις εργαζομένων ή αντικειμένων πρέπει σε όλες τις 

εργασίες η τοποθέτηση των κλιμάκων (σκάλες) ή/και των ικριωμάτων πρέπει να είναι η 

σωστή και να πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας (ΠΔ 778/80 και 

1073/81). 

11) Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία κράνη και να 

διαθέτουν την κατάλληλη ένδυση και υπόδηση προς αποφυγή ολισθήσεων και 

ηλεκτροπληξιών. Σε ορισμένες εργασίες, εφόσον κριθεί ζωτικής σημασίας, να 

διατίθενται ζώνες ασφαλείας και να προσδένονται οι εργαζόμενοι. 



12) Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο εργοδότης οφείλει να χρησιμοποιεί δικά του μέσα 

και εργαλεία. Θα του παρέχεται ωστόσο, πρόσβαση σε δίκτυα κοινής ωφέλειας (νερό, 

ηλεκτρικό).  

13) Όλα τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση της κατασκευής, 

ιδιαίτερα όσα θα συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει να ελέγχονται πριν από 

κάθε χρήση για τυχόν φθορές των στοιχείων τους ή/και του φορέα ηλεκτρικού 

ρεύματος (καλώδια). 

14) Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στους μη έχοντες 

σχέση με το έργο. Σε περίπτωση επιθεώρησης από το προσωπικό της Δομής ή/και κατά 

τη διάρκεια πιθανών ελέγχων από μέλη ή υπαλλήλους δημόσιων φορέων, ο ανάδοχος 

οφείλει να ενημερώσει για τους πιθανούς κινδύνους και να προβεί σε όλες τις 

κατάλληλες ενέργειες σχετικά με την ασφάλεια των επισκεπτών. Στην ακραία 

περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, ο ανάδοχος διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα παύσης 

των εργασιών μέχρι αποκαταστάσεως των μέτρων ασφαλείας. 

15) Απαγορεύεται αυστηρά η καθ' οιονδήποτε τρόπο επέμβαση ή διάτρηση ή διάνοιξη 

οπών ή καθαίρεση φερόντων δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 

(υποστυλώματα, δοκοί, τοιχώματα, πλάκες) του κτιρίου. Εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί 

αναγκαίο και αναπόφευκτο, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει τον εργοδότη και 

κατόπιν συνεννόησης να αναζητήσουν τη συνδρομή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας 

και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εκείνος θα παράσχει. 

16) Μετά το τέλος της καθημερινής εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να αποτρέπει με 

περιοριστικά μέσα (κλειδαριές, λουκέτα, κιγκλιδώματα κλπ.) την πρόσβαση στους υπό 

διαμόρφωση χώρους. Τα υλικά θα αποθηκεύονται προσωρινά σε συγκεκριμένο 

δωμάτιο που θα υποδείξει ο εργοδότης, η πρόσβαση προς το οποίο θα είναι 

ελεγχόμενη κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας και μη εφικτή, για οιονδήποτε 

πέραν του αναδόχου, μετά το πέρας της. 

17) Καθ' υπόδειξη του εργοδότη δύναται να χρησιμοποιείται ένα εκ των υφιστάμενων WC 

για τις ανάγκες υγιεινής του απασχολούμενου στο έργο προσωπικού. Επιπλέον, 

συνιστάται να τοποθετηθεί κουτί πρώτων βοηθειών (φαρμακείο) σε προκαθορισμένο 

σημείο και χώρο και να ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για την ύπαρξή του. 

18) Αν απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν ιδιαιτέρως εύφλεκτα υλικά ή εργαλεία η λειτουργία 

των οποίων βασίζεται στην καύση υδρογονανθράκων ή μέσα παραγωγής φλόγας ή/και 

υψηλής θερμότητας ή/και θανατηφόρου ηλεκτρικού φορτίου, αυτά είτε θα 

απομακρύνονται από το κτίριο μετά το πέρας των ημερησίων εργασιών, ή θα 

αποθηκεύονται σε ασφαλές περιβάλλον και υπό τις κατάλληλες συνθήκες, κατόπιν 

συνεννόησης με τον  εργοδότη. Συνιστάται να βρίσκεται τουλάχιστον ένας (1) 

πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως των 6 kg στο χώρο του έργου. 

19) Ο ανάδοχος του έργου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απομάκρυνση των 

προϊόντων καθαίρεσης, των παραπροϊόντων των οικοδομικών εργασιών και γενικά 

όλων των υπολειμμάτων των υλικών και των περιεκτών/συσκευασιών τους. Η 

απομάκρυνσή τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

Ο χώρος εργασίας θα καθαρίζεται και θα ελέγχεται καθημερινά μετά την παύση των 

εργασιών. Όλα τα απόβλητα θα αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους αποκομιδής 



οικοδομικών απορριμμάτων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στον περιβάλλοντα ακάλυπτο 

χώρο του κτιρίου και θα εκκενώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Ποιοτικός και Ποσοτικός Έλεγχος του έργου: 

20) Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του έργου ασκείται αποκλειστικώς από τον 

Επιβλέποντα (Εντεταλμένο Μηχανικό) του Έργου. Ο Εργολάβος και το προσωπικό που 

απασχολεί αυτός στο έργο θα πρέπει να απευθύνονται -και μόνον – στο Επιβλέποντα για 

κάθε πρόβλημα ή διευκρίνιση που αφορά το έργο, αλλά και να συμμορφώνονται πλήρως 

με τις οδηγίες και υποδείξεις του. 

 

1.3 Επιμέτρηση, Πιστοποίηση: 

 

1.3.1 Ο Εργολάβος (Ανάδοχος) έχει την υποχρέωση, πριν υποβάλλει την τιμή της προσφοράς 

του, να επισκεφθεί το Έργο, να επιμετρήσει λεπτομερώς τις επιφάνειες, να εκτιμήσει τη 

φύση και την έκταση του Έργου και να λάβει υπόψη του την υφιστάμενη κατάσταση, την 

ποιότητα και την έκταση της φθοράς των επιφανειών έτσι, ώστε καμία επιπλέον απαίτηση 

να μην εγείρει μετά την εγκατάστασή του και έναρξη του Έργου. 

 

1.3.2 Οι τιμές στα Άρθρα της Προσφοράς θα είναι κατ’ αποκοπή για το σύνολο των 

αντίστοιχων εργασιών ανά κτηριακή μονάδα, πλήρως και άρτια αποπερατωμένων, όπως 

αναφέρονται στο κεφάλαιο Β «Ανάλυση Παρεμβάσεων» των Προδιαγραφών που 

ακολουθούν. Ποσοτικές Επιμετρήσεις, ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν. Καμία επιπλέον αξίωση 

δεν μπορεί να απαιτηθεί από τον Ανάδοχο σε περίπτωση αστοχίας ή λανθασμένων 

εκτιμήσεων του όσον αφορά την αποπεράτωση του συγκεκριμένου έργου σύμφωνα με την 

περιγραφή των εργασιών που ακολουθούν. Ο ανάδοχος με την κατάθεση της προσφοράς 

δεσμεύεται αυτομάτως για την πλήρη αποπεράτωση του έργου σύμφωνα με την τιμή κατ’ 

αποκοπή που έχει καταθέσει στην οικονομική του προσφορά για όλες τις εργασίες που 

περιγράφονται στο παρόν.  

1.3.3. O ανάδοχος με την κατάθεση της προσφοράς δεσμεύεται αυτομάτως ότι θα παρέχει 

εγγύηση υγρομόνωσης της κεραμοσκεπής για 8 έτη και εγγύηση της κεραμοσκεπής 

(στατικότητα ξύλινου σκελετού, κεραμίδια, τοποθέτηση, σωστή κλίση, φθορές) για 12 έτη η 

εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση φθορών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων (χαλάζι, 

κεραυνός) αρχής γενομένης από την ημερομηνία παραλαβής του έργου σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.  

1.3.4. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει παραστατικά για τις ποσότητες και την ποιότητα 

των υλικών που περιγράφονται παρακάτω.  θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των 

ποσοτήτων των υλικών με τις αντίστοιχες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν. Σε 

περίπτωση χρησιμοποίησης διαφορετικών υλικών από αυτά που προτείνονται θα 

προσκομίζονται πιστοποιητικά για τα νέα υλικά τα οποία θα υπόκεινται στην έγκριση της 

επιβλέπουσας αρχής. Σε περίπτωση που τα παραστατικά προσκομίζονται από υπεργολάβο 

του έργου, θα πρέπει η σχέση του ανάδοχου με τον υπεργολάβο να αποδεικνύεται με 

ιδιωτικό συμφωνητικό που θα αφορά το συγκεκριμένο έργο επικυρωμένο με το γνήσιο της 

υπογραφής με ημερομηνία μεταγενέστερη της ανάληψης του έργου από τον ανάδοχο. 



1.3.5.  Ως προθεσμία αποπεράτωσης του συνόλου του Έργου ορίζονται οι τριάντα πέντε (35) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία εγκατάστασης του Εργολάβου στο Έργο και την 

υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου και το “άνοιγμα” του “Ημερολογίου του Έργου” και 

του “Ημερολογίου Τήρησης Μέτρων Ασφαλείας του Έργου”. 

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

2.1 Εξωτερικό Κέλυφος Κτηρίου 
 

1. Επιχρίσματα όπου απαιτούνται. 

2. Εφαρμογή με ημιδιάφανο αστάρι νερού με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες 

(Primer της Vitex ή αντίστοιχης ποιότητας). 

3. Χρωματισμοί με ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας, με βάση 100% 

ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική χρήση (Αcrylan Vitex η 

αντίστοιχης ποιότητας). Η επιλογή των χρωματισμών θα πραγματοποιηθεί 

από την επιβλέπουσα αρχή και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής 

της έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. Ενδέχεται να ζητηθούν χρωματισμοί 2 

ή/ και 3 διαφορετικών χρωμάτων από την επιβλέπουσα αρχή.  

4. Τοποθέτηση Ικριωμάτων με προμήθεια σχετικής άδειας. 
5. Δημιουργία φωτιστικών σημείων, προμήθεια και τοποθέτηση επιδαπέδιων 

στεγανών φωτιστικών led περιμετρικά του κτηρίου όπως φαίνονται στο 

σχέδιο της κάτοψης του 1
ου

 ορόφου και του 2
ου

 Ορόφου (συνολικά 14 
σημείων). 

6. Τοποθέτηση εξωτερικών φωτιστικών στους εξώστες της μπροστινής όψης 
(2 σημείων). 

7. Τοποθέτηση διακοπτών εξωτερικών φωτιστικών σημείων στο χώρο 4 
(γραμματεία) όπως και του κλιμακοστασίου. 

8. Αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου στην μπροστινή όψη του κτηρίου (με 
την προμήθεια σχετικής άδειας από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 
Θεσσαλονίκης) μόνο στα σημεία τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

9. Τοποθέτηση κάμερας θυροτηλεόρασης, ανιχνευτή κίνησης, φωτιστικό και 
ηλεκτρικό κυπρί στην εξωτερική είσοδο του κτηρίου η οποία θα συνδέεται 

με τον χώρο 4 του 1
ου

 Ορόφου. 
10. Χρωματισμοί (ντούκο σπατουλαριστοί) σιδερένιων επιφανειών. 
11. Έλεγχος λειτουργίας καυστήρα κτηρίου. 
12. Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και 

χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης. Ολική 
αντικατάσταση του ξύλινου σκελετού της στέγης, εφαρμογή υγρομόνωσης 
με μεμβράνες οξειδωμένης ασφάλτου (bituline rooflex ή αντίστοιχης 
ποιότητας), εφαρμογή θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη 3cm  
(fibran ή αντίστοιχης ποιότητας)  επανατοποθέτηση των υφιστάμενων 
κεραμιδών και αντικατάσταση κεραμιδιών όπου απαιτείται (Τα επιπλέον 
κεραμίδια που θα απαιτηθούν κατ’ελάχιστο είναι  περίπου 1450-1550 τμχ ο 
ανάδοχος οφείλει να επιβεβαιώσει τις ποσότητες). 



13. Έλεγχος και αντικατάσταση των εξωτερικών λαπτήρων του κτηρίου όπου 
απαιτείται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή τους λειτουργία. 

14. Υδραυλικά-Έλεγχος-επισκευή-συντήρηση των σιφονιών και σωλήνων 
απορροής. 

15. Επισκευή κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση τους (σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της επιβλέπουσας αρχής). 

16. Κατασκευή μπατικής τοιχοποιϊας κάτω από τον εξώστη του 1
ου

 ορόφου. 
17. Αποξήλωση κεραμικών πλακιδίων όλων των εξωστών. 
18. Εφαρμογή Ακρυλικού Οικολογικού σιλικονούχου Ασταριού Νερού 

πιστοποιημένου. 
19. Εφαρμογή μονωτικού τσιμεντοειδούς κονιάματος στεγανοποίησης 

(sikalastic 152) 
20. Προμήθεια (τιμή τουλάχιστον 12ευρώ/τ.μ) και τοποθέτηση πλακιδίων με 

χρήση κόλλας πλακιδίων Α’ ποιότητας. 
21. Οι εξωτερικοί χρωματισμοί αφορούν και τον διαχωριστικό τοίχο με το 

όμορο οικόπεδο όπως και την εξωτερική του πλευρά από την μπροστινή 
όψη του κτιρίου. 

22. Αποκομιδή πάσης φύσεως υλικών (κλαδιά δέντρων, χώμα, φύλλα) από 
τους εξωτερικούς χώρους. 

23. Συντήρηση ή/και αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών. 
24. Τοποθέτηση 4 προβολέων 2 σε κάθε όροφο στους πίσω εξώστες έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται ο φωτισμός του περιβάλλοντος χώρου. 
 
2.2 Κλιμακοστάσιο 
 
 

1. Καθαίρεση των παλαιών σοβάδων (ξύσιμο) και επάλειψη με Ισχυρό αστάρι 
πρόσφυσης σοβάδων, με χαλαζιακή άμμο (N-Thermon Primer της Νeotex ή 
αντίστοιχης ποιότητας) . 

2. Εφαρμογή Λεπτόκοκκου τσιμεντοκονιάματος σπατουλαρίσματος για εσωτερική 
χρήση (Powderfine Professional της Kraft ή αντίστοιχης ποιότητας). 

3. Eφαρμογή Ακρυλικού Οικολογικού σιλικονούχου Ασταριού Νερού 
πιστοποιημένο (Αcrylan Unco της Vitex ή αντίστοιχης ποιότητας) 

4. Χρωματισμοί σπατουλαριστοί με πλαστικό χρώμα Ά ποιότητας, με βάση 

συμπολυμερείς ρητίνες (Vitex ή αντίστοιχης ποιότητας) . Ενδέχεται να ζητηθούν 

χρωματισμοί 2 ή/ και 3 διαφορετικών χρωμάτων από την επιβλέπουσα αρχή. 

5. Toποθέτηση 8 φωτιστικών σημείων με την προμήθεια και την τοποθέτηση των 
φωτιστικών από τον ανάδοχο. 

6. Τοποθέτηση 3 φωτιστικών ασφαλείας. 
 

2.3 1
ος

 Όροφος 
  

1. Καθαίρεση των παλαιών σοβάδων (ξύσιμο) και επάλειψη με Ισχυρό 
αστάρι πρόσφυσης σοβάδων, με χαλαζιακή άμμο (N-Thermon Primer 
της Νeotex ή αντίστοιχης ποιότητας) για τους χώρους 2 και 3. 



2. Εφαρμογή Λεπτόκοκκου τσιμεντοκονιάματος σπατουλαρίσματος για 
εσωτερική χρήση (Powderfine Professional της Kraft ή αντίστοιχης 
ποιότητας) για τους χώρους 2,3,4,1, και αποχωρητήρια. 

3. Eφαρμογή Ακρυλικού Οικολογικού σιλικονούχου Ασταριού Νερού 
πιστοποιημένο (Αcrylan Unco της Vitex ή αντίστοιχης ποιότητας) για 
όλες τις επιφάνειες των χώρων είτε αφορά απλούς χρωματισμούς είτε 
σπατουλαριστά. 

4. Χρωματισμοί σπατουλαριστοί με πλαστικό χρώμα Ά ποιότητας, με 

βάση συμπολυμερείς ρητίνες (Vitex ή αντίστοιχης ποιότητας). 

Ενδέχεται να ζητηθούν χρωματισμοί 2 ή/ και 3 διαφορετικών 

χρωμάτων από την επιβλέπουσα αρχή. Αφορούν του χώρους 1,2,3 ,4,9 

και  του 1
ου

 Ορόφου. 

5. Απλοί χρωματισμοί στους χώρους 5,10,11. Ενδέχεται να ζητηθούν 

χρωματισμοί 2 ή/ και 3 διαφορετικών χρωμάτων από την επιβλέπουσα 

αρχή.  

6. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό οικολογικό χρώμα 
πιστοποιημένο Ά ποιότητας. 

7. Επισκευή κουφωμάτων. Θα ελεγχθούν όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
κουφώματα ώστε όταν παραδοθούν να ανοίγουν και να κλείνουν 
σωστά . Θα πλανιστούν και βαφθούν όπου χρειαστεί με κύρια επιδίωξη 
τη συντήρηση τους. Θα τοποθετηθούν νέα μεταλλικά στοιχεία 
(μεντεσέδες και βέργες κλεισίματος) όπου απαιτείται (σε συνεννόηση 
με την επιβλέπουσα αρχή). Όλα τα εσωτερικά κουφώματα θα φέρουν 
κλειδαριές καινούργιες. Δυνατότητα να ανοίγουν και με ενιαίο κλειδί  
(pass par tous) εκτός των αποχωρητηρίων που θα έχουν διαφορετικά 
κλειδιά. 

8. Τοποθέτηση ηλεκτρικού κυπρί στην εξώπορτα του 1
ου

 ορόφου 

συνδεδεμένο με τους χώρους  4,3 και 2 της γραμματείας του 1
ου

 
Ορόφου. 

9. Όλες οι πρίζες στο διάδρομο (9), κουζίνα (11) και κοινόχρηστο χώρο 
(1,4) θα βρίσκονται σε ύψος 1,80 μ. 

10. Τοποθέτηση ανοιγοκλεινόμενου διπλού γυάλινου κουφώματος με 
πόρτα  μεταξύ χώρου 1 και χώρου 4 , (3.62 x 3.52) περίπου. 

11. Διαμόρφωση 2 αποχωρητηρίων και ενός προθαλάμου με πλακάκι σε 
ύψος 2,05, τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων  (απλές πρεσαριστές) 
στον 1 όροφο. Η επιλογή του χρώματος και του είδους των πλακιδίων, 
θα πραγματοποιηθεί από την επιβλέπουσα αρχή ( μέσο όρο 
10ευρώ/τ.μ) 

12. Τα πλακίδια δαπέδου θα είναι με προδιαγραφές αντιολισθητικού 
δαπέδου. 

13. Τα είδη υγιεινής θα είναι αποκλειστικά ideal standard ( wc, νιπτήρας, 
μπαταρία μπάνιου- κουζίνας θα αποδεικνύεται με παραστατικό ενώ θα 
συνοδεύονται και με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) 

14. Τοποθέτηση: 2 νιπτήρες, 2 μπαταρίες, 2 τουαλέτες, 2 θέσεις υπηρεσίας 
συνολικά μια σε κάθε W.C. 



15. Τοποθέτηση ενός καθρέφτη με περίγραμμα κορνίζας στον προθάλαμο. 
16. Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών των WC. 
17. Υδραυλική εγκατάσταση στα 2 W.C. και τον προθάλαμο. Τα σημεία 

ύδρευσης θα περιέχουν ζεστό-κρύο.
.

 
18. Τοποθέτηση 8 φωτιστικών ασφαλείας. 
19. Επιχρίσματα όπου απαιτούνται σύμφωνα και με τις υποδείξεις της 

επιβλέπουσας αρχής. 
20. Ανακαίνιση ηλεκτρικής εγκατάστασης με τοποθέτηση νέων σημείων 

διακοπτών, πριζών, φωτιστικών σημείων, όπως προκύπτουν από το 

σχέδιο της κάτοψης της πρότασης 1
ου

 Ορόφου. Κάθε χώρος θα 
απομονώνεται με ξεχωριστή ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Στις 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες πρίζες 
(που βρίσκονται σε καλή κατάσταση) και θα συμπληρωθούν στα νέα 
σημεία καινούριες απλές Legrand που να ταιριάζουν με τις υπόλοιπες. 

21. Τοποθέτηση τηλεφωνικού κέντρου και για τους 2 ορόφους το οποίο θα 
ελέγχεται από το χώρο 4 και θα συνδέεται με όλους τους χώρους με 
σημεία σύνδεσης που προκύπτουν από τις κατόψεις των προτάσεων 

του 1
ου

 και του 2
ου

 Ορόφου. 

22. Τοποθέτηση 2
ου

 ηλεκτρικού πίνακα ή αντικατάσταση του 1
ου

 με 
μεγαλύτερο εφόσον απαιτείται, πρόβλεψη για σύνδεση τριφασικού 
ρεύματος. 

23. Προεγκατάσταση 1 κλιματιστικού και τοποθέτηση ξεχωριστής 
ασφάλειας στον ηλεκτρικό πίνακα σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
επιβλέπουσας αρχής  στο χώρο 1. 

24. Δημιουργία 2 διπλών  ανθυγρών χωρισμάτων γυψοσανίδας στα W.C  
με μόνωση έτσι ώστε να προκύπτουν συνολικά 2 χώροι εξυπηρέτησης 

και ένας προθάλαμος όπως φαίνεται στην κάτοψη του 1
ου

 Ορόφου. 
25. Προμήθεια και τοποθέτηση  πάγκου κουζίνας μαζί με χαμηλά και ψηλά 

ερμάρια συνολικού μήκους 3,5 μέτρων και τοποθέτηση πλακιδίων 
(επιλογή είδους και χρωματισμών σύμφωνα με την επιβλέπουσα αρχή). 

26. Επισκευή-Αντικατάσταση σε περιορισμένη έκταση μόνο στα σημεία 
που χρήζουν αντικατάστασης- συντήρηση  μέσω χρωματισμών όλων 
των ταβανιών. 

27. Προμήθεια και Τοποθέτηση θυροτηλεφώνου και θηροτηλεόρασης (2 
σημεία). 

28. Συντήρηση και έλεγχος ορθής λειτουργίας σωμάτων θέρμανσης. 
29. Υδραυλική εγκατάσταση  στο χώρο 11 για την εγκατάσταση κουζίνας. 
30. Τοποθέτηση μηχανικού εξαερισμού ταβανιού στο χώρο 6. 
31. Για την διαχείριση των εξωτερικών φωτιστικών σημείων (της πλάγιας 

όψης του κτηρίου) θα τοποθετηθούν διακόπτες και στον χώρο 11, οι 
οποία θα έχουν λειτουργία aller-retour  με τον αντίστοιχο διακόπτη του 
χώρου 4. 

32. Όλες οι διελεύσεις των ηλεκτρικών θα είναι εντός των τοίχων. 
33. Διαμόρφωση  κουζίνας με νιπτήρα, παροχή κουζίνας, ψυγείου και τρείς 

(3) παροχές ρεύματος. 



34. Όλα τα δάπεδα εκτός των χώρων που υφίστανται δάπεδο laminate θα 
επιστρωθούν με πλαστικό δάπεδο σε σχέδιο ξύλου για βαριά χρήση, η 
απόχρωση θα επιλεγεί από την επιβλέπουσα αρχή (περίπου 100 τ.μ. 
αφορά τους χώρους 2,3,5,10 και 11,). 

35. Στο χώρο 4 κατά την αποξήλωση του χωρίσματος θα γίνει συμπλήρωση 
του δαπέδου laminate με ίδιας ποιότητας υλικό. 

36. Πυρασφάλεια: Τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης με 

πίνακα ζωνών (1 ζώνη ανά ξεχωριστό χώρο) συνδεδεμένο με αυτόματο 

σύστημα πυρανίχνευσης (1 αισθητήρας σε κάθε εσωτερικό χώρο). 

Γενικά ορίζεται ότι όπου εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα 

πυρανίχνευσης οι πυρανιχνευτές θα είναι τύπου καπνού σε χώρους 

όπου με κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν αιωρούνται σωματίδια, 

που μπορούν να τους διεγείρουν (π.χ.  γραφεία). Αντίθετα σε χώρους 

όπου είναι πιθανή η παρουσία τέτοιων σωματιδίων οι πυρανιχνευτές 

θα είναι θερμικοί. Ο πίνακας θα τοποθετηθεί στο χώρο της 

γραμματείας του 1
ου

 Ορόφου και θα αφορά την πυρανίχνευση και των 

2 Ορόφων. 

37. Πυρασφάλεια: Τοποθέτηση χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος 

συναγερμού. Τα σήματα συναγερμού θα είναι ηχητικά και οπτικά ( 6 

σημείων στον 1
ο

 όροφο μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης 

συναγερμού με συνεχόμενη παροχή ρεύματος ενεργοποίησης και 

σειρήνα με φάρο). Αφορά τους χώρους 1, 4, 9 και 11. 

38. Πυρασφάλεια: Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού συστήματος 2 

σημείων (πυροσβεστικές φωλιές). 

39. Προμήθεια και τοποθέτηση 4 φορητών πυροσβεστήρων 6kg, Ξηράς 

Κόνεως 

40. Αντικατάσταση υαλοστασίου μέχρι 1,5 τ.μ 

41. Προμήθεια και τοποθέτηση τηλεφωνικού κέντρου στο χώρο 4 και θα 

συνδέεται με όλους τους χώρους του 1
ου

 και του 2
ου

 Ορόφου. 

 

2.4  2
Oς

 Όροφος 
 

42. Καθαίρεση των παλαιών σοβάδων (ξύσιμο) και επάλειψη με Ισχυρό 
αστάρι πρόσφυσης σοβάδων, με χαλαζιακή άμμο (N-Thermon Primer 
της Νeotex ή αντίστοιχης ποιότητας) για τους χώρους 2 και 3. 

43. Εφαρμογή Λεπτόκοκκου τσιμεντοκονιάματος σπατουλαρίσματος για 
εσωτερική χρήση (Powderfine Professional της Kraft ή αντίστοιχης 
ποιότητας) για τους χώρους 2,3,4,1, και αποχωρητήρια. 

44. Eφαρμογή Ακρυλικού Οικολογικού σιλικονούχου Ασταριού Νερού 
πιστοποιημένο (Αcrylan Unco της Vitex ή αντίστοιχης ποιότητας) για 



όλες τις επιφάνειες των χώρων είτε αφορά απλούς χρωματισμούς είτε 
σπατουλαριστά. 

45. Χρωματισμοί σπατουλαριστοί με πλαστικό χρώμα Ά ποιότητας, με 

βάση συμπολυμερείς ρητίνες (Vitex ή αντίστοιχης ποιότητας). 

Ενδέχεται να ζητηθούν χρωματισμοί 2 ή/ και 3 διαφορετικών 

χρωμάτων από την επιβλέπουσα αρχή. Αφορούν του χώρους 1,3, του 

2
ου

 Ορόφου. 

46. Τοποθέτηση 2
ου

 ηλεκτρικού πίνακα ή αντικατάσταση του 1
ου

 με 
μεγαλύτερο εφόσον απαιτείται, πρόβλεψη και τοποθέτηση τριφασικού 
ρεύματος (με τον αντίστοιχο πίνακα). 

47. Αντικατάσταση υαλοστασίου μέχρι 1,5 τ.μ. 
48. Απλοί χρωματισμοί στους χώρους1,4, 5,6,7,8,9. Ενδέχεται να ζητηθούν 

χρωματισμοί 2 ή/ και 3 διαφορετικών χρωμάτων από την επιβλέπουσα 

αρχή.  

49. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό οικολογικό χρώμα 
πιστοποιημένο Ά ποιότητας. 

50. Αλλαγή της κλειδαριάς της εξώπορτας του 2
ου

 Ορόφου, και τοποθέτηση 
ηλεκτρικού κυπρί συνδεδεμένο με τους χώρους 4,3 και 2. 

51. Επισκευή κουφωμάτων. Θα ελεγχθούν όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά 
κουφώματα ώστε όταν παραδοθούν να ανοίγουν και να κλείνουν 
σωστά . Θα πλανιστούν και βαφθούν όπου χρειαστεί με κύρια επιδίωξη 
τη συντήρηση τους. Θα τοποθετηθούν νέα μεταλλικά στοιχεία 
(μεντεσέδες και βέργες κλεισίματος) όπου απαιτείται (σε συννενόηση 
με την επιβλέπουσα αρχή). Όλα τα εσωτερικά κουφώματα θα φέρουν 
κλειδαριές καινούργιες. Δυνατότητα να ανοίγουν και με ενιαίο κλειδί  
(pass par tous) εκτός των αποχωρητηρίων που θα έχουν διαφορετικά 
κλειδιά. 

52. Όλες οι πρίζες στο διάδρομο (6), κουζίνα (9) και κοινόχρηστο χώρο (1) 
θα βρίσκονται σε ύψος 1,80 μ. 

53. Τοποθέτηση κουφώματος αλουμινίου με ανοιγοκλεινόμενο τζάμι στο 
διαχωριστικό τοίχο μεταξύ χώρου 4 και 1. 

54. Διαμόρφωση 2 αποχωρητηρίων και προθάλαμου με πλακάκι σε ύψος 
2,05, τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων  (απλές πρεσαριστές) ίδιας 
μορφολογίας με τα υπόλοιπα στον 1 όροφο. Η επιλογή του χρώματος 
και του είδους των πλακιδίων, θα πραγματοποιηθεί από την 
επιβλέπουσα αρχή ( μέσο όρο 10 ευρώ/τ.μ) 

55. Τα πλακίδια δαπέδου θα είναι με προδιαγραφές αντιολισθητικού 
δαπέδου. 

56. Τα είδη υγιεινής θα είναι αποκλειστικά ideal standard ( wc, νιπτήρας, 
μπαταρία μπάνιου- κουζίνας θα αποδεικνύεται με παραστατικό ενώ θα 
συνοδεύονται και με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) 

57. Τοποθέτηση: 2 νιπτήρες, 2 μπαταρίες, 2 τουαλέτες, 2 θέσεις υπηρεσίας 
σε κάθε W.C. 

58. Τοποθέτηση ενός καθρέφτη με περίγραμμα κορνίζας στον προθάλαμο. 
59. Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών των WC. 



60. Υδραυλική εγκατάσταση στα 2 W.C. και τον προθάλαμο. Τα σημεία 

ύδρευσης θα περιέχουν ζεστό-κρύο.
.

 
61. Τοποθέτηση 10 φωτιστικών ασφαλείας. 
62. Επιχρίσματα όπου απαιτούνται σύμφωνα και με τις υποδείξεις της 

επιβλέπουσας αρχής. 
63. Ανακαίνιση ηλεκτρικής εγκατάστασης με τοποθέτηση νέων σημείων 

διακοπτών, πριζών, φωτιστικών σημείων, όπως προκύπτουν από το 

σχέδιο της κάτοψης της πρότασης 1
ου

 Ορόφου. Κάθε χώρος θα 
απομονώνεται με ξεχωριστή ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Στις 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες πρίζες 
(που βρίσκονται σε καλή κατάσταση) και θα συμπληρωθούν στα νέα 
σημεία καινούριες απλές Legrand που να ταιριάζουν με τις υπόλοιπες. 

64. Τοποθέτηση τηλεφωνικού κέντρου και για τους 2 ορόφους το οποίο θα 
ελέγχεται από το χώρο 4 και θα συνδέεται με όλους τους χώρους με 
σημεία σύνδεσης που προκύπτουν από τις κατόψεις των προτάσεων 

του 1
ου

 και του 2
ου

 Ορόφου. 
65. Προεγκατάσταση 1 κλιματιστικού και τοποθέτηση ξεχωριστής 

ασφάλειας στον ηλεκτρικό πίνακα σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
επιβλέπουσας αρχής  στο χώρο 1. 

66. Δημιουργία 2 διπλών  ανθυγρών χωρισμάτων γυψοσανίδας στα W.C  
με μόνωση έτσι ώστε να προκύπτουν συνολικά 2 χώροι εξυπηρέτησης. 

67. Προμήθεια και τοποθέτηση  πάγκου κουζίνας μαζί με χαμηλά και ψηλά 
ερμάρια συνολικού μήκους 3,5 μέτρων και τοποθέτηση πλακιδίων 
(επιλογή είδους και χρωματισμών σύμφωνα με την επιβλέπουσα αρχή). 

68. Επισκευή-Αντικατάσταση σε περιορισμένη έκταση μόνο στα σημεία 
που χρήζουν αντικατάστασης- συντήρηση  μέσω χρωματισμών όλων 
των ταβανιών. 

69. Προμήθεια και Τοποθέτηση θυροτηλεφώνου και θυροτηλεόρασης (2 
σημεία). 

70. Συντήρηση και έλεγχος ορθής λειτουργίας σωμάτων θέρμανσης. 
71. Υδραυλική εγκατάσταση  στο χώρο 11 για την εγκατάσταση κουζίνας. 
72. Τοποθέτηση μηχανικού εξαερισμού ταβανιού στο χώρο 6 

αποχωρητηρίων. 
73. Όλες οι διελεύσεις των ηλεκτρικών θα είναι εντός των τοίχων. 
74. Διαμόρφωση  κουζίνας με νιπτήρα, παροχή κουζίνας, ψυγείου και τρεις 

(3) παροχές ρεύματος. 
75. Όλα τα δάπεδα εκτός των χώρων που υφίστανται δάπεδο laminate θα 

επιστρωθούν με πλαστικό δάπεδο σε σχέδιο ξύλου για βαριά χρήση, η 
απόχρωση θα επιλεγεί από την επιβλέπουσα αρχή (εμβαδόν περίπου 
100 τ.μ  αφορά τους χώρους 2,3,5,7,8 και 9, ).  

76. Πυρασφάλεια: Τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης με 

πίνακα ζωνών (1 ζώνη ανά ξεχωριστό χώρο) συνδεδεμένο με αυτόματο 

σύστημα πυρανίχνευσης (1 αισθητήρας σε κάθε εσωτερικό χώρο). 

Γενικά ορίζεται ότι όπου εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα 

πυρανίχνευσης οι πυρανιχνευτές θα είναι τύπου καπνού σε χώρους 

όπου με κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν αιωρούνται σωματίδια, 



που μπορούν να τους διεγείρουν (π.χ.  γραφεία). Αντίθετα σε χώρους 

όπου είναι πιθανή η παρουσία τέτοιων σωματιδίων οι πυρανιχνευτές 

θα είναι θερμικοί. 

77. Πυρασφάλεια: Τοποθέτηση χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος 

συναγερμού. Τα σήματα συναγερμού θα είναι ηχητικά και οπτικά ( 7 

σημείων στον 2
ο

 όροφο μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης 

συναγερμού με συνεχόμενη παροχή ρεύματος ενεργοποίησης και 

σειρήνα με φάρο). Αφορά τους χώρους 1, 4, 9 και 11. 

78. Πυρασφάλεια: Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού συστήματος 2 

σημείων (πυροσβεστικές φωλιές) στους χώρους 1 και 11. 

79. Προμήθεια και τοποθέτηση 4 φορητών πυροσβεστήρων 6kg, Ξηράς 

Κόνεως. 

80. Αποξήλωση ψευδοροφής ορυκτή ίνας του χώρου 9, τοποθέτηση 

ξύλινου κανάβου στην οροφή με γωνίες , τοποθέτηση ξύλινων 

δοκαριών εφαπτόμενα με την ξύλινη οροφή, Επανατοποθέτηση 

ορυκτής ίνας και αντικατάσταση τεμαχίων που είναι λερωμένα. Έλεγχος 

και λειτουργία των φωτιστικών της ψευδοροφής. 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
3.1 Απαιτείται η ενημέρωση προ 48 ωρών (Εργασίες του άρθρου 4 παρ.3 του 
Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79Α9-4-2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4178/13 
(ΦΕΚ 174Α 8-8-13) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4258/14 (ΦΕΚ 94Α 14-4-
14): 
 
 "α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη 
φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του." 
 
"β. Επισκευή επιχρισμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων." (μόνο στο εσωτερικούς χώρους), 
 
"γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.", 
 
"δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή, ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και 
αγωγών κτιρίων." 
 
“ε. Χρωματισμοί άνευ ικριωμάτων.” 
 

 Επίσης, ο αριθμός των ημερομισθίων (ένσημα) των εργαζομένων θα προκύψει 
σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του Ι.Κ.Α., το οποίο θα συντάξει ο μηχανικός που θα 
υποδείξει ο Ανάδοχος και θα αναλάβει τη διαδικασία. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει 
τη διευθέτηση και τακτοποίηση στο ΙΚΑ (και σε κάθε άλλο ασφαλιστικό φορέα) 
όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ασφάλιση των εργαζομένων στο 
έργο, καθώς και την καταβολή των σχετικών εισφορών. 



 Όλοι οι χρωματισμοί θα γίνουν με χρώματα ελληνικά πλαστικά απλά και για τα 
κουφώματα ριπολίνες σατινέ σε χρώματα της επιλογής της μελέτης. Ομοίως θα 
βαφτούν τα κάγκελα με ντουκόχρωμα. Το κτήριο θα βαφεί εξωτερικά.  

 Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες θα φέρουν ρελέ ασφαλείας. Οι πρίζες και οι 
διακόπτες θα είναι απλοί τύπου Legrand. Στην ηλεκτρική εγκατάσταση 
περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των φωτιστικών. 

 Οι παροχές νερού θα γίνουν με σωλήνες πλαστικούς. Στο κόστος της 
υδραυλικής εγκατάστασης περιλαμβάνεται και η αγορά και τοποθέτηση 
λεκανών , νιπτήρων , ντουζιέρας και μπαταριών όπου απαιτείται. Τα είδη 
υγιεινής θα είναι με εγγύηση λειτουργίας πέντε ετών. 

 Όπου χρειαστεί να σκαφτούν οι τοίχοι για τις εγκαταστάσεις θα 
αποκατασταθούν με επίχρισμα. 

 Θα τοποθετηθούν θερμοσίφωνες ζεστού νερού δύο συνολικά. 

 Εκτός από τα φώτα ασφαλείας θα τοποθετηθούν τέσσερις συνολικά φωλιές 
πυρόσβεσης στις εισόδους των δύο ορόφων καθώς και σύστημα 

πυρανίχνευσης και 10 κινητοί πυροσβεστήρες 2 κλιμακοστάσιο, 4 στον 1
ο

 

όροφο και 4 στον 2
ο

 Όροφο. 
 
3.2 Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας 

Απαιτείται η έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας, όπως προβλέπεται από  την 
με αρ. 55174/4-10-2013 Υπουργική Απόφαση για την διαδικασία έγκρισης και 
αναφέρονται τα δικαιολογητικά για τις εργασίες μικρής κλίμακας και β) το άρθρο 4 
παρ.2 του Ν.4067/2012, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4178/2013 άρθρο 48, 
ΦΕΚ 174  Α /08-08-2013 και το Ν. 4258/2014 ΦΕΚ 94/Α /14-4-2014, άρθρο 20. 
 
"α. Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς 
αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης. " 
 
" β. ι. Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου 
και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανάληψης της 
ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου. " 
 
"γ.  Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή 
επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων ή/και σε περιοχές 
χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές φυσικού κάλλους,  αρχαιολογικοί 
χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, ή/και 
σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας 
τους αυτών. " 
 

 Επίσης, ο αριθμός των ημερομισθίων (ένσημα) των εργαζομένων θα προκύψει 
σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του Ι.Κ.Α., το οποίο θα συντάξει ο μηχανικός που θα 
υποδείξει ο Ανάδοχος και θα αναλάβει τη διαδικασία. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει 
τη διευθέτηση και τακτοποίηση στο ΙΚΑ (και σε κάθε άλλο ασφαλιστικό φορέα) 
όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ασφάλιση των εργαζομένων στο 



έργο, καθώς και την καταβολή των σχετικών εισφορών ουδεμία ευθύνη φέρει 
για την απόδοση των εισφορών η αναθέτουσα αρχή. 

 
 
 
 
3.3 Άδεια Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
Απαιτείται η έκδοση άδειας εργασιών από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 
Θεσσαλονίκης για την αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου στην μπροστινή όψη του 
κτηρίου. 

 

 Επίσης, ο αριθμός των ημερομισθίων (ένσημα) των εργαζομένων θα προκύψει 
σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του Ι.Κ.Α., το οποίο θα συντάξει ο μηχανικός που θα 
υποδείξει ο Ανάδοχος και θα αναλάβει τη διαδικασία. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει 
τη διευθέτηση και τακτοποίηση στο ΙΚΑ (και σε κάθε άλλο ασφαλιστικό φορέα) 
όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ασφάλιση των εργαζομένων στο 
έργο, καθώς και την καταβολή των σχετικών εισφορών. 

3.4 Όλες οι παραπάνω απαιτούμενες άδειες εκδίδονται «αποκλειστικά» στο όνομα αν 
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή στο Νομικό Πρόσωπο αν πρόκειται για εταιρεία του 
Ανάδοχου. 

 
 

3.5  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Εργασίες αποκατάστασης: Υπόγειο 
ΟΧΙ   

 

Εργασίες αποκατάστασης: 
Εξωτερικά 

ΝΑΙ  
 

Εργασίες αποκατάστασης: 1
ος

 
Όροφος 

ΝΑΙ  
 

Εργασίες αποκατάστασης: 2
ος

 
Όροφος 

ΝΑΙ  
 

 
 
 
 
 

Δ. Τεχνικές παρατηρήσεις εφ’ όλων των άρθρων – επιμέρους εργασιών: 
 
4.1. Ο Ανάδοχος Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει και τηρεί αυστηρώς όλα τα 



προβλεπόμενα   από   το   ΝΟΜΟ   ΜΕΤΡΑ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΚΑΤΑ   ΤΗΝ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και είναι ο μόνος και απολύτως υπεύθυνος 
για παν ατύχημα ή ζημία που τυχόν συμβεί στο εργοτάξιο του υπ’ όψιν έργου ή εξ αιτίας του 
έργου στην ευρύτερη περιοχή του. 
 
4.2. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνονται ενώ οι Υποσταθμοί (Υ/Σ) θα ευρίσκονται υπό 
ΤΑΣΗ (πλήρη λειτουργία), γεγονός που επιβάλει την εξαιρετική προσοχή στην τήρηση των 
μέτρων ασφαλείας και προστασίας προς αποφυγή ατυχημάτων. 
 
4.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η υποβολή του Τιμολογίου Προσφοράς 
συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ως άνω όρων και Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
 
4.4. Οι  παρούσες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  συνοδεύονται  (αναπόσπαστο  τμήμα  των)  
από φωτογραφικό παράρτημα, για την κατ' αρχήν ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων. 
 
 
 
 
Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 
 
 

 



 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 



 
 
 

 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



Βεβαιώνω ότι :   
 
Η  προσφορά μου ισχύει από την υποβολή της και για σαράντα (250) ημέρες.  
 

Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές για τις προς παροχή 

υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης διώροφου κτιρίου επί της Οδού Σπάρτης αρ. 9 και στη 

Θεσσαλονίκη (Ευζώνων) όπου  θα στεγαστούν Κοινωνικές Υπηρεσίες. 

 


