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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Αποκατάστασης  Καμένου Διαμερίσματος μετά των 

υλικών» 
Αρ. Πρωτ. : 501/ ΧΕΝΙΑ/ 19-11-2019 

 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής: 

1. Η ποσότητα των ειδών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των 
αναγκών του έργου  

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο ή για Τμήμα 
της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει η Προσφορά τους και τα είδη που 
θα συμπεριλάβουν σε αυτήν να είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.  

3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να επισκεφτούν το χώρο που θα εκτελεσθούν οι 
εργασίες πριν από τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 
Ακολουθούν αναλυτικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και της 
εγκατάστασης τους. 

 

ΤΜΗΜΑ Α’ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

α/α Είδος Προδιαγραφές Υλικών  
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Απομάκρυνση 
καμένων υλικών 

Απομάκρυνση καμένων υλικών (μπάζα που δημιουργήθηκαν από 
την πυρκαγιά (πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο αποξηλώσεων 
παρακάτω), ηλεκτρικές συσκευές που έχουν καεί, κ.α.) έτσι ώστε 
να καθαριστεί πλήρως το διαμέρισμα.  

1 Τεμάχιο 

2 Αποξηλώσεις και 
απομάκρυνση 
καμένων υλικών 

Αποξήλωση όλων των κατεστραμμένων ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων ήτοι καλωδίων, σωλήνων διέλευσης καλωδίων, 
κυτίων διακλαδώσεων, κυτίων πριζών και διακοπτών, διακόπτες 
και πρίζες, θυροτηλέφωνο, ηλεκτρικό πίνακα και γενικά κάθε τι 
που αποτελεί τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης και που πρέπει 
να αποξηλωθεί. Αποξήλωση όλων των κατεστραμμένων 
υδραυλικών εγκαταστάσεων ήτοι σωμάτων καλοριφέρ, διακοπτών 
καλοριφέρ, σωληνώσεων καλοριφέρ. Αποξήλωση σαθρών 
επιχρισμάτων οροφών και τοίχων. Αποξήλωση καμένων 
πατωμάτων (σκελετός, παρκέ), αποξήλωση πατωμάτων που έχουν 
υποστεί βλάβη από την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας 
(υγρασία, φουσκώματα κλπ.). Αποξήλωση καμένων εσωτερικών 
θυρών με τις κάσες τους.   Αποξήλωση καμένων εξωτερικών 
θυρών και παραθύρων με τα εξώφυλλά τους (παντζούρια) τις 
κάσες και τα τζάμια. Αποξήλωση καμένων ντουλαπών 
υπνοδωματίων. Γενικά αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των 
οικοδομικών στοιχείων που έχουν καταστραφεί ή βλαφθεί από 
την φωτιά. 

1 Τεμάχιο 
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ΤΜΗΜΑ Β’: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΜΕΝΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

1 Αποκατάσταση 
Ηλεκτρολογικών 
βλαβών 

Αντικατάσταση όλων των αποξηλωθέντων εγκαταστάσεων με νέα 
αντίστοιχης ποιότητας και αριθμού  με τα κατεστραμμένα ήτοι 
πλαστικοί σωλήνες διέλευσης καλωδίων, πλαστικά κυτία 
διακλαδώσεων-πριζών διακοπτών, καλώδια τύπου ΝΥΜ-ΝΥΑ-
UTP-γείωσης-τηλεόρασης και ότι άλλου είδους καλώδιο 
χρειαστεί, πρίζες-διακόπτες, θυροτηλέφωνο, ηλεκτρικό πίνακα 
χωνευτό μονοφασικό με ρελέ διαρροής-ασφάλειες-
ασφαλοδιακόπτες και γενική ασφάλεια έως 40 Α καθώς και γενικά 
κάθε τι που αποτελεί συστατικό της εύρυθμης και σωστής 
λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

1 Τεμάχιο 

2 Αποκατάσταση 
Υδραυλικών 
βλαβών 

Σώματα καλοριφέρ: 
Αντικατάσταση όλων των αποξηλωθέντων τμημάτων της 
υδραυλικής εγκατάστασης με νέα αντίστοιχης ποιότητας και 
αριθμού  με τα κατεστραμμένα ήτοι 3 σώματα καλοριφέρ 
διαστάσεων: 45/2στηλο/10 φέτες, 80/3στηλο/12 φέτες και 
90/2στηλο/16 φέτες, πλήρη με τους διακόπτες, και τμήματα 
σωληνώσεων καλοριφέρ όπου απαιτείται. Έλεγχος ολόκληρης της 
υδραυλικής εγκατάστασης ήτοι δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης και αποκατάσταση ζημιών. 

1 Τεμάχιο 

3 Αποκατάσταση 
επιφανειών. 
Επιχρίσματα 

Αποκατάσταση όλων των επιφανειών με νέα επιχρίσματα 
ασβεστοτσιμενοκονιάματος, τριπτά τριβιδιστά στα σημεία των 
τοίχων και των οροφών του διαμερίσματος που ήταν σαθρά και 
αποξηλώθηκαν. 

200,00 
Τετραγωνικά 
μέτρα 

4 Αποκατάσταση 
επιφανειών. 
Γύψινες 
κατασκευές 

Τοποθέτηση γύψινων διακοσμητικών σε τοίχους και οροφές 
(μπορντούρες, φάσες). 35,00  

μέτρα μήκους 

5 Αποκατάσταση 
επιφανειών. 
Γύψινες 
κατασκευές) 

Γύψινες Ροζέτες οροφής 
 

3 Τεμάχια 

6 Αποκατάσταση 
Δαπέδων. Ξύλινα 
πατώματα 

Αποκατάσταση πατωμάτων. Τοποθέτηση σκελετού 
(καδρονιάρισμα) με καδρονάκι λευκής ξυλείας διαστάσεων 
4 x 4  cm. Όπου απαιτηθεί θα γίνεται διπλό καδρονιάρισμα. 
Τοποθέτηση δρύινου καρφωτού πατώματος λωρίδων ή 
ψαροκόκαλου πάχους 2 cm στα δωμάτια που αποξηλώθηκε. Στο 
δωμάτιο με σχέδιο ψαροκόκαλο θα τοποθετηθεί ψευδοπάτωμα  
από MDF πάχους τουλάχιστον 16 mm. Τρίψιμο και βερνίκωμα των 
πατωμάτων με βερνίκι υψηλής αντοχής. 

60,00 
Τετραγωνικά 
μέτρα 

7 Αποκατάσταση 
Δαπέδων. 
Σοβατεπί 

Τοποθέτηση δρύινου σοβατεπί  πάχους 1 cm και ύψους 7 cm. 
62,00  
μέτρα μήκους 

8 Αποκατάσταση 
Δαπέδων. 
Μωσαϊκά δάπεδα 

Αποκατάσταση του μωσαϊκού που υπήρχε στους χώρους του 
διαδρόμου - εφ’ όσον βρεθούν ζημιές - ή σε περίπτωση που 
κριθεί αδύνατο τοποθέτηση μωσαϊκών πλακιδίων στα αντίστοιχα 
σημεία.  

2,00 Τετραγωνικά 
μέτρα 

9 Αποκατάσταση 
Δαπέδων. 
Μωσαϊκά και 
μαρμάρινα  
δάπεδα 

Τρίψιμο και γυάλισμα των μωσαϊκών και μαρμάρινων δαπέδων. 
12,00 
Τετραγωνικά 
μέτρα 

10 Ξυλουργικές Περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέων εσωτερικών και εξωτερικών 7 Τεμάχια  
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εργασίες ξύλινων κουφωμάτων αντίστοιχης ποιότητας και αριθμού  με τα 
υπάρχοντα που αποξηλώθηκαν. Δηλαδή: 
πόρτες εσωτερικές δρομικές, πρεσσαριστές με τις κάσες τους και 
πρεβάζια, από λευκή ξυλεία. Όλα τα κουφώματα εσωτερικά και 
εξωτερικά έχουν όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την σωστή 
λειτουργία τους (μεντεσέδες κλειδαριές πόμολα, γρυλόχερα κλπ.) 

11 Ξυλουργικές 
εργασίες 

Περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέας εσωτερικής θύρας 
εσωτερικές δίφυλλης ή μονόφυλλης συρόμενης με τους 
υαλοπίνακές, τον μηχανισμό και τα πρεβάζια εφ’ όσον απαιτηθεί 
η αντικατάστασή τους. Όλα τα κουφώματα εσωτερικά και 
εξωτερικά έχουν όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την σωστή 
λειτουργία τους (μεντεσέδες κλειδαριές πόμολα, γρυλόχερα κλπ.) 

1 Τεμάχιο 

12 Ξυλουργικές 
εργασίες 

Μπαλκονόπορτες και παράθυρα ιδίου τύπου και μορφής με τα 
υπάρχοντα καμένα με τα γαλλικού τύπου εξώφυλλά και τους 
υαλοπίνακές τους. Όλα τα κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά 
έχουν όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την σωστή λειτουργία 
τους (μεντεσέδες κλειδαριές πόμολα, γρυλόχερα κλπ.) 

2  Τεμάχια 

13 Ξυλουργικές 
εργασίες 

Εντοιχισμένες ντουλάπες.  3,00 Τετραγωνικά 
μέτρα 

14 Ξυλουργικές 
εργασίες 

Εξώθυρα πρεσσαριστή με ενισχυμένο σύστημα κλειδαριάς τύπου 
ασφαλείας παρόμοιο με το υπάρχον. Λουστραρισμένη σε 
απόχρωση παρόμοια με την υπάρχουσα ή τις αντίστοιχες της 
πολυκατοικίας. Όλα τα κουφώματα εσωτερικά και εξωτερικά 
έχουν όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την σωστή λειτουργία 
τους (μεντεσέδες κλειδαριές πόμολα, γρυλόχερα κλπ.) 

1  Τεμάχιο 

15 Χρωματισμοί Χρωματισμοί – ελαιοχρωματισμοί ολόκληρου του διαμερίσματος 
ήτοι πλαστικά σπατουλαριστά σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές 
εφόσον αυτές ήταν έτσι βαμμένες. Περιλαμβάνονται όλα τα 
στάδια χρωματισμών (ασταρώματα, τριψίματα, 
σπατουλαρίσματα, βαφές). 

320,00 
Τετραγωνικά 
μέτρα 

16 Χρωματισμοί Χρωματισμοί ριπολίνης σε όλα τα ξύλινα κουφώματα (εσωτερικά 
και εξωτερικά) καθώς και σε όλα τα ξυλουργικά (ντουλάπια 
κουζίνας, ντουλάπες κλπ.). Περιλαμβάνονται όλα τα στάδια 
χρωματισμών (ασταρώματα, τριψίματα, σπατουλαρίσματα, 
βαφές)  

80,00 
Τετραγωνικά 
μέτρα 

17 Χρωματισμοί Χρώματα αντοχής σε μεγάλες θερμοκρασίες στα σώματα και 
σωληνώσεις των καλοριφέρ. Περιλαμβάνονται όλα τα στάδια 
χρωματισμών (ασταρώματα, τριψίματα, σπατουλαρίσματα, 
βαφές). 

25,00 
Τετραγωνικά 
μέτρα 

 
 
 
  Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες, που 
αποδεικνύουν ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ειδών και υπηρεσιών του παρόντος 
διαγωνισμού. Εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές θα πρέπει και αυτές να αναφερθούν με 
σαφήνεια.   
Όλα τα είδη/υλικά της προμήθειας θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, κατάλληλα για τη χρήση που 
προορίζονται.  
Η μεταφορά, παράδοση καθώς και η συναρμολόγηση (όπου απαιτείται) των ειδών της προμήθειας θα 
γίνεται με δαπάνη, φροντίδα και μέσα του προμηθευτή, εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην 
πρόσκληση.  
 Τόπος Παράδοσης : 
            Τα είδη/υπηρεσίες θα παραδίδονται στη διεύθυνση του μισθωμένου διαμερίσματος για τις ανάγκες 
στέγασης προσφύγων τo οποίo βρίσκεται εντός Αττικής. 
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Χρόνος παράδοσης σαρανταπέντε (45) ημέρες από την συμφωνημένη έναρξη των εργασιών.  
. Σημειώνεται ότι πρέπει να προσκομισθούν τα οριζόμενα από τη σχετική Νομοθεσία πιστοποιητικά.   
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα οριστεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ 
προκειμένου να επιβλέψει όλα τα στάδια του έργου και στις παρατηρήσεις του οποίου θα πρέπει να 
συμμορφώνεται ο ανάδοχος.   
Για την παραλαβή του έργου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται εξουσιοδοτημένη από την 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Επιτροπή παραλαβής η οποία θα βεβαιώσει την άρτια εκτέλεση του συνόλου των 
εργασιών.  
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση την παραχώρηση εγγύησης για την καλή εκτέλεση του έργου διάρκειας 
δεκαοκτώ (18) μηνών.  
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