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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του υπό διακήρυξη – με την παρούσα – έργου, είναι οι εργασίες επισκευής και 

ανακαίνισης του τμήματος του υπογείου, του  ισογείου χώρου και του 1ου ορόφου κτηρίου 

επί της οδού Αμπελώνων 57, Πυλαία, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη, όπου θα 

στεγαστεί η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων. 

Στον Δομή Φιλοξενίας θα φιλοξενούνται κατά κανόνα νεαρά άτομα ηλικίας 14 – 18 ετών. Θα 

περιλαμβάνει κοιτώνες με λουτρά για τους φιλοξενούμενους, έναν ενιαίο χώρο 

δημιουργικής απασχόλησης, ο οποίος θα στεγάζει και την τραπεζαρία του ξενώνα, μία 

αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών για την εξοικείωση των νέων με τη σύγχρονη 

ηλεκτρονική τεχνολογία, ένα χώρο μαγειρείου/κουζίνας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα 

απαραιτήτως βασική είδη για την παρασκευή πρόχειρου γεύματος–σνακ, χώρο πλύσης 

ρουχισμού, τα γραφεία της διοίκησης και δωμάτιο για τους επιμελητές/φροντιστές που θα 

παραμένουν στο χώρο κατά τις νυχτερινές ώρες. 

 

1.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1) 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. κ.λπ.).  

2) 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.  

3) 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.). 

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

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

υδραυλικός, ψυκτικός, επιπλοποιός κ.λπ.) οφείλουν να είναι ασφαλισμένοι στον 

αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Ειδικά για όσους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. θα πρέπει να 

διευθετηθεί το θέμα καταβολής των ημερομισθίων. 



   

                                      
 
 

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

αναληφθέντος 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 κτήριο και τις εγκαταστάσεις αυτού (ύδρευσης, 

αποχέτευσης, θέρμανσης, ηλεκτρικού κ.λπ.), που αποδεδειγμένα οφείλονται σε 

εσφαλμένη κατασκευή ή κακοτεχνίες κατά την υλοποίηση των οικοδομικών 

εργασιών, επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 

6) Ο ανάδοχος δε φέρει καμία ευθύνη για καθυστέρηση παράδοσης του ανωτέρω 

έργου, που οφείλεται σε τυχόν ανάλογες καθυστερήσεις του εργοδότη ή των 

προστηθέντων του εργοδότη. 

7) 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 κτηρίου, η γήρανση και φυσική φθορά των υλικών κ.λπ., 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. 

8) 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 χώρους των ορόφων.  

o Πιθανός κίνδυνος πτώσεως αντικειμένων και υλικών.  

o Πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  

o Πιθανός κίνδυνος μικροτραυματισμών κατά τη χρήση διαφόρων εργαλείων. 

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

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

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

1073/81). 

10) 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. 



   

                                      
 
 

11) 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).  

12) 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). 

13) 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. 

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

οπών ή καθαίρεση φερόντων δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 

(υποστυλώματα, δοκοί, τοιχώματα, πλάκες) του κτηρίου. 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. 

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

περιοριστικά μέσα (κλειδαριές, λουκέτα, κιγκλιδώματα κ.λπ.) 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. 

16) 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. 

17) 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 κτήριο 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. 

18) 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. 

 
 
 
 
 
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 
 
• Επισκευή/Βαφή Εσωτερικών Επιφανειών Τοιχοποιίας και Οροφών  

 Θα ελεγχθούν όλες οι εσωτερικές επιφάνειες της τοιχοποιίας και των οροφών του κτηρίου. 

Θα απομακρυνθούν τυχόν βίδες, καρφιά, εμφανή ηλεκτρολογικά κανάλια, ράφια, αχρείαστα 

έπιπλα, προηγούμενες στηρίξεις επιτοίχιων ή κρεμαστών ή εφαρμοστών στις οροφές 

κατασκευών ή/και στηρίξεων προϋφιστάμενων τοπικών αντλιών θερμότητας, αιχμηρά 

αντικείμενα και γενικά οτιδήποτε δύναται να αποτελέσει απειλή για τη σωματική 

ακεραιότητα των χρηστών των χώρων. Όλες οι ρωγμές, κακοτεχνίες και οπές θα 

επιδιορθωθούν με επισκευαστικό στόκο υψηλών μηχανικών αντοχών. Μεγαλύτερες σε 

έκταση κατεστραμμένες περιοχές του υφιστάμενου επιχρίσματος θα διανοιχθούν 

περισσότερο, θα απομακρυνθούν τα σαθρά υπολείμματα, θα επαλειφθούν με υλικό 

βελτίωσης πρόσφυσης (αστάρι) και θα επισκευαστούν με μείγμα έτοιμου κονιάματος 

(σοβάς).  

 
• Ηλεκτρολογικές εργασίες (προεκτίμηση κόστους 2.000,00 ευρώ)   

Θα ελεγχθούν όλοι οι ηλεκτρολογικοί πίνακες για ενδεχόμενες βλάβες. Όπου εντοπιστούν 

σφάλματα, αστοχίες ή φθορές, αυτές θα επισκευαστούν ή κατ' ανάγκη θα τοποθετηθούν νέοι 

πίνακες, ίδιας ποιότητας και μεγέθους. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν αφαιρεθεί ή 

εντοπιστούν μη λειτουργικές ασφάλειες, θα αντικατασταθούν με νέες, κατάλληλης 

αντίστασης.  Σε κάθε πίνακα θα εγκατασταθεί διακόπτης διαρροής (ρελέ) των 30 mA, ο 

οποίος θα προστατεύει τα κυκλώματα του πίνακα. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη 

εγκατεστημένοι διακόπτες, θα ελεγχθεί η λειτουργική τους ικανότητα κι αν κριθεί αναγκαίο 

θα αντικατασταθούν με νέους. Επιπλέον, στους πίνακες των δωματίων θα τοποθετηθούν 

διακόπτες με ασφάλεια για τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες των λουτρών/WC. Σε όλους τους 

ηλεκτρολογικούς πίνακες θα προσαρμοστούν κλειδαριές ασφαλείας. 

Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (διάδρομοι κυκλοφορίας, αίθουσα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ενιαίος χώρος καθημερινής χρήσης), σε κάθε δωμάτιο (εκτός των WC), στο 

χώρο του ισογείου ορόφου και στο πατάρι του, θα τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία 

φωτεινές ενδείξεις εξόδου.) Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει ένα πλήρως λειτουργικό 



   

                                      
 
 
ηλεκτρολογικό/τηλεφωνικό/ηλεκτρονικό δίκτυο, μαζί με όλα τα ηλεκτρονικά 

συστήματα/εξαρτήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία του, πλην των δρομολογητών 

(routers/modems), των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεφωνικών συσκευών. 

Θα ελεγχθούν όλοι οι διακόπτες και οι χωνευτές στην τοιχοποιία πρίζες (ηλεκτρικές, 

τηλεφωνικές, τηλεόρασης), ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως στην τοιχοποιία και να παραμένουν σταθερά 

στη θέση τους. Αντίστοιχα, θα ελεγχθούν όλα τα κουτιά διακλαδώσεων για να διαπιστωθεί 

εάν φέρουν το προστατευτικό καπάκι τους. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελαττωματικοί 

διακόπτες/πρίζες ή έχουν αφαιρεθεί κάποιοι από αυτούς ή τα καπάκια των κυτίων 

διακλαδώσεων, θα αντικατασταθούν με νέα, ίδιας ποιότητας. Ενδεχόμενες οπές ή/και 

κακοτεχνίες στην τοιχοποιία περιμετρικά των διακοπτών/πριζών/κυτίων θα επιδιορθωθούν 

με επισκευαστικό στόκο υψηλών μηχανικών αντοχών. 

Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να προμηθεύσει ή/και να εγκαταστήσει κεραία (ιστό) 

τηλεόρασης ή κάποια βοηθητική, για το σκοπό αυτό, συσκευή (π.χ. ενισχυτή). Η υποχρέωσή 

του περιορίζεται στην εξακρίβωση της λειτουργίας και την επιδιόρθωση, εφόσον χρειαστεί, 

του δικτύου τηλεόρασης. 

 

 Εγκατάσταση Συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας  

Δεδομένου ότι η χρήση  του χώρου πρόκειται να διαφοροποιηθεί σε σχέση με την 

εγκεκριμένη από την οικοδομική άδεια, πρέπει να γίνει ανάθεση μελέτης ενεργητικής 

πυροπροστασίας σε μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας και συνιστάται η πλήρης εφαρμογή 

της. Ενδεικτικά αναφέρονται ως πιθανά μέτρα πυροπροστασίας, η τοποθέτηση ανιχνευτών 

καπνού (αυτόνομων ή συνδεδεμένων σε κεντρικό πίνακα ελέγχου πυρανίχνευσης) σε κάθε 

δωμάτιο εκτός των λουτρών/WC, η προμήθεια ικανοποιητικού αριθμού φορητών 

πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και η εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς ή πυροσβεστικού 

ερμαρίου, ανάλογα με τελικά αποτελέσματα της μελέτης εφαρμογής ενεργητικής 

πυροπροστασίας, η οποία και θα παραδοθεί στην υπεύθυνη συντονίστρια / στον υπεύθυνο 

συντονιστή της δομής φιλοξενίας.   

Η αγορά εξοπλισμού συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (μέσα ανίχνευσης και 

πυρόσβεσης) που θα προκύψουν από τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας δεν 

επιβαρύνει τον ανάδοχο.  

 

• Υδραυλικές εργασίες – Κεραμικά πλακίδια σε λουτρά/WC (προεκτίμηση κόστους 

6.500,00 ευρώ) 

Στο κτήριο πρέπει να προστεθούν επτά (7) ντουζιέρες και τρία (3) WC. Οι  ντουζιέρες 

εσωτερικών διαστάσεων 1,2 x 70 εκ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σχηματίζονται γωνίες 

ή αιχμηρές εξοχές. Στο δάπεδο κάθε ντουζιέρας,  θα τοποθετηθεί ανοξείδωτο δαπεδοσίφωνο 

και θα συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Στην τοιχοποιία της ντουζιέρας θα 

εγκατασταθεί σετ ανοξείδωτου αναμείκτη κρύου/ζεστού νερού (μπαταρία λουτρού) με 



   

                                      
 
 
ενσωματωμένο τηλέφωνο ντουζ, βάση στήριξης του τηλεφώνου σε κατάλληλο ύψος και θήκη 

σαπουνιού και αφρόλουτρου. Περιμετρικά της ντουζιέρας θα τοποθετηθεί κουρτίνα 

συνθετικού υφάσματος ανοιχτής απόχρωσης, το οποίο θα αναρτάται σε ανοξείδωτο ή 

βαμμένο μεταλλικό οδηγό κυκλικής διατομής. Ο οδηγός θα τοποθετηθεί σε ύψος 1,90  –  2,00 

μέτρα από το δάπεδο. Επιπλέον, σε όλα τα λουτρά/WC θα τοποθετηθούν ανοξείδωτες 

κρεμάστρες πετσετών μονής βέργας/ράβδου κυκλικής διατομής και μήκους περίπου 30 εκ. 

Κάθε λουτρό θα εφοδιαστεί με σετ πιγκάλ και καλαθιού απορριμμάτων.  

Στις λεκάνες όλων των λουτρών/WC, θα εφαρμοστούν νέα καθίσματα με καπάκια 

(καλύμματα) ίδιας ποιότητας με τα υφιστάμενα. Εάν εντοπιστούν στους νιπτήρες μη 

λειτουργικές μπαταρίες, θα αντικατασταθούν με νέες, ίδιας ποιότητας.  

Επιπρόσθετα, θα αντικατασταθούν όλοι οι καθρέφτες των λουτρών/WC με νέους, οι οποίοι 

είτε θα είναι άθραυστοι, ή θα είναι απλοί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα φέρουν πλαίσιο με 

στρογγυλεμένες γωνίες και ενσωματωμένο φωτιστικό. 

Σε περίπτωση που λόγω εργασιών καταστραφούν τα υφιστάμενα πλακίδια, θα 

αντικατασταθούν με νέα, ίδιας ποιότητας και κατά το δυνατόν ίδιας υφής και απόχρωσης. Η 

συγκόλληση των πλακιδίων θα πραγματοποιηθεί αφού καθαριστεί το υπόστρωμα από 

υπολείμματα παλαιών υλικών και θα χρησιμοποιηθεί ρητινούχα κόλλα πλακιδίων. Η 

αρμολόγηση θα γίνει με έγχρωμο αρμόστοκο αντίστοιχου χρωματικού τόνου.  

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει πλήρως λειτουργικά από άποψη υδραυλικών εργασιών 

τα λουτρά/WC. 

 

 Διαμόρφωση χώρων του κτηρίου  

Στο χώρο θα υπάρξουν οι ακόλουθες εργασίες : 

- Γυψοσανίδες με μόνωση (διπλές) και εμβαδού 100 τ.μ.  (προεκτίμηση κόστους 

2.000,00 ευρώ) 

- Εργασίες βαφής γυψοσανίδων, μαζί με τα υλικά  (προεκτίμηση κόστους 2.000,00 

ευρώ) 

- Εσωτερικά κουφώματα (12) μαζί με τους υπό διαμόρφωση φεγγίτες φωτισμού και 

τοποθέτηση   (προεκτίμηση κόστους 3.000,00 ευρώ) 

- Σιδηροκατασκευή για βατό πατάρι άνωθεν της πισίνας με καταπακτή και δάπεδο 

εμβαδού 50 τ.μ. (ξύλινο + laminate)   (προεκτίμηση κόστους 3.000,00 ευρώ) 

- Επισκευή στέγης και ψευδοροφή γυψοσανίδας στον εξωτερικό οικίσκο του κτηρίου 

(προεκτίμηση κόστους 1.000,00 ευρώ) 

 

 

 

 



   

                                      
 
 
Γενικότερα, για το χώρο, έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στο άρθρο : 

"Επισκευή/Βαφή Εσωτερικών Επιφανειών Τοιχοποιίας και Οροφών" και στα άρθρα: 

"Θύρες" 

"Εξωτερικά κουφώματα" 

"Ηλεκτρολογική/Ηλεκτρονική εγκατάσταση" 

"Φωτιστικά στοιχεία οροφής" 

"Εγκατάσταση Συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας" 

Για τα σημεία που τους αφορούν 

 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Απαιτείται η λήψη Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας, σε συνδυασμό με έγκριση προ 48 
ωρών δύο τύποι διοικητικών πράξεων. 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 αναλάβει τη διαδικασία. 
 
Ο ανάδοχος πρέπει να αιτηθεί για τις εξής εργασίες : 
 
1. Ε.Ε.Μ.Κ. (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 79Α) ΝΟΚ όπως ισχύει) 
 
"Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δε θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του 
κτηρίου." 
 
2. 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 δε μεταβάλλουν τη φέρουσα 
κατασκευή του κτηρίου 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 κτηρίων." 
 
 
 

 



   

                                      
 
 
Δεδομένης της ιδιαιτερότητας και της φύσης του έργου, επιβάλλεται η συνεργασία μεταξύ 

των τεχνικών, του αναδόχου. Οι χρωματικές αποχρώσεις των υλικών βαφής και του 

αρμόστοκου, όπως επίσης η θέση, η υφή, ο χρωματισμός και το σχήμα των διαφόρων ειδών 

που θα χρησιμοποιηθούν ή θα τοποθετηθούν θα προκύψουν κατόπιν συνεννόησης. 

Ενδείκνυται η συνδρομή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τακτικές επιθεωρήσεις κατά 

τη διάρκεια των εργασιών, έως και την τελική παράδοση του έργου.  

Εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών: Τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες.       

 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ / 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Επισκευή/Βαφή Εσωτερικών 
Επιφανειών Τοιχοποιίας και 
Οροφών 

 ΝΑΙ  
 

Ηλεκτρολογικές εργασίες  
 ΝΑΙ  

 

Μελέτη & Εγκατάσταση 
Συστημάτων Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας 

 ΝΑΙ  
 

Υδραυλικές εργασίες – Κεραμικά 
πλακίδια σε λουτρά/WC  

 ΝΑΙ  
 

Διαμόρφωση χώρων του 

κτηρίου  

Γυψοσανίδες με μόνωση 

(διπλές) και εμβαδού 100 τ.μ.   

Εργασίες βαφής γυψοσανίδων, 

μαζί με τα υλικά  

Εσωτερικά κουφώματα (12) μαζί 

με τους υπό διαμόρφωση 

φεγγίτες φωτισμού και την 

τοποθέτηση    

Σιδηροκατασκευή για βατό 

πατάρι άνωθεν της πισίνας με 

καταπακτή και δάπεδο εμβαδού 

50 τ.μ. (ξύλινο + laminate)    

Επισκευή στέγης και ψευδοροφή 

γυψοσανίδας στον εξωτερικό 

οικίσκο του κτηρίου    

 ΝΑΙ  

 



   

                                      
 
 
 
Βεβαιώνω ότι :  
 
Η  προσφορά μου ισχύει από την υποβολή της και μέχρι και την 30-09-2016.  
 
Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές για τις προς παροχή 
υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
Προσφύγων, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.   
 

 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 


