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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Π      ι α       γι  ν   ι  ν & Πα  χ         γι  ν    γασι ν » 

Αρ. Πρωτ. : 039/ ΧΕΝΙΑ/ 03-02-2020 
 
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 δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. 
Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει η Προσφορά τους και τα είδη και οι υπηρεσίες που θα 
συμπεριλάβουν σε αυτήν να είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.  

3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να επισκεφτούν τους χώρους 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 καθώς και οι προβλεπόμενες ξυλουργικές εργασίες. 

 

ΤΜΗΜΑ Α’ : Προμήθεια  υλουργικ ν  ιδ ν & Παροχή  υλουρ γικ ν  ργασι ν 

α/α  ίδος Προδιαγραφές Υλικ ν & Υπηρεσι ν  νδεικτική 
Ποσότητα 

1 Επισκευή κάσας 

Επισκευή κάσας, λουστραριστής θύρας, κοινής από 

σουηδική ξυλεία διαστάσεων 0.05 X 0,10. Προμήθεια, 

επεξεργασία και τοποθέτηση. Η τοποθέτηση θα γίνεται 

ανάλογα με την υπάρχουσα στήριξη (τζινέτια ή αφρός 

πολυουραιθάνης). 

4 τεμάχια 

2 Επισκευή κάσας 

Επισκευή κάσας, βαφτής θύρας, κοινής από σουηδική 

ξυλεία διαστάσεων 0.05 X 0,10. Προμήθεια, 

επεξεργασία και τοποθέτηση. Η τοποθέτηση θα γίνεται 

ανάλογα με την υπάρχουσα στήριξη (τζινέτια ή αφρός 

πολυουραιθάνης). 

 

10 τεμάχια 

3 
Εξωτερικές 

πόρτες 

Εξωτερικές πόρτες κοινές πρεσαριστές με σκελετό από 

καδρονάκι, πλαίσιο από σουηδική ξυλεία και επένδυση 

MDF επενδεδυμένο διαφόρων τύπων ξυλείας, 

λουστραρισμένες και κρεμασμένες στην κάσα. 

Περιλαμβάνεται το λουστράρισμα αν απαιτείται. 

Διαστάσεις 0,90 X 2,20 

 

2 τεμάχια 

4 
Εξωτερικές 

πόρτες 

Εξωτερικές πόρτες κοινές πρεσαριστές με σκελετό από 

καδρονάκι, πλαίσιο από σουηδική ξυλεία και επένδυση 

MDF επενδεδυμένο διαφόρων τύπων ξυλείας, 

2 τεμάχια 



 

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος  
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83  
Τηλ 2105231966Fax: 210 52 21 950 
Email: nostos@ath.forthnet.grWebsite: www.nostos.org.gr 

 

2/6 
Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α  ίδος Προδιαγραφές Υλικ ν & Υπηρεσι ν  νδεικτική 
Ποσότητα 

λουστραρισμένες και κρεμασμένες στην κάσα έτοιμη 

για βάψιμο. Διαστάσεις 0,90 X 2,20 

 

5 
Εσωτερικές 

Πόρτες 

Εσωτερικές πόρτες κοινές πρεσαριστές με σκελετό 

χαρτοκυψέλης, πλαίσιο από σουηδική ξυλεία και 

επένδυση MDF, κρεμασμένες στη κάσα, έτοιμες για 

βάψιμο. Διαστάσεις 0,80 X 2,20. 

 

10 τεμάχια 

6 
Εσωτερικές 

Πόρτες 

Εσωτερικές πόρτες κοινές πρεσαριστές με πλαίσιο από 

σουηδική ξυλεία βαμμένες ή λουστραρισμένες 

κρεμασμένες στην κάσα. Διαστάσεων 0,80 x 2,20. 
8 τεμάχια 

7 
Εσωτερικές 

Πόρτες 

Εσωτερικές πόρτες με τζάμι πρεσαριστές με πλαίσιο 

από σουηδική ξυλεία βαμμένες ή λουστραρισμένες 

κρεμασμένες στη κάσα. Διαστάσεων 0,80 x 2,20. 
2 τεμάχια 

8α Παράθυρα Παράθυρα μονόφυλλα και παντζούρι γαλλικού τύπου. 1 τεμάχιο 

8β Παράθυρα 
Παράθυρα με περισσότερα φύλλα και παντζούρι 

γαλλικού τύπου. 
1 τεμάχιο 

9α Μπαλκονόπορτα 
Μπαλκονόπορτα μονόφυλλη και παντζούρι γαλλικού 

τύπου. 
1 τεμάχιο 

9β Μπαλκονόπορτα 
Μπαλκονόπορτα με περισσότερα φύλλα και παντζούρι 

γαλλικού τύπου. 
1 τεμάχιο 

10 
Ντουλάπι 

κουζίνας 

Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με ποδαρικά, από 

λευκή μελαμίνη μήκους 1,50 m. 

 

8 μέτρα 

μήκους 

11 
Ντουλάπι 

κουζίνας 

Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με ποδαρικά, από 

λευκή μελαμίνη μήκους 2,50 m. 

 

8 μέτρα 

μήκους 

12 
Ντουλάπι 

κουζίνας 

Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με ποδαρικά, από 

λευκή μελαμίνη μήκους 2,00 m. 

 

5 μέτρα 

μήκους 

13 
Ντουλάπι 

κουζίνας 

Κουτί κάτω ντουλαπιού κουζίνας με ποδαρικά, από 

λευκή μελαμίνη μήκους 1,00 m. 

 

10 μέτρα 

μήκους 

14 
Ντουλάπι 

κουζίνας 

Κουτί πάνω ντουλαπιού κουζίνας από λευκή μελαμίνη 

μήκους 0,60 m και ύψους 0.75 m. 

 

15 μέτρα 

μήκους 

15 
Ντουλάπι 

κουζίνας 
Κουτί πάνω ντουλαπιού κουζίνας από λευκή μελαμίνη 

μήκους 0,45 m και ύψους 0.75 m. 
10 μέτρα 

μήκους 

16 
Ντουλάπι 

κουζίνας 
Κουτί πάνω ντουλαπιού κουζίνας από λευκή μελαμίνη 

μήκους 0,90 m και ύψους 0.75 m. 
2 μέτρα 

μήκους 

17α 
Ντουλάπι 

λουτρού 

Ντουλάπι λουτρού διαστάσεων 0,60 x 0,35 x 2,00 m 

μελαμίνης επενδεδυμένων, με ποδαρικά. 

 
1 τεμάχιο 
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α/α  ίδος Προδιαγραφές Υλικ ν & Υπηρεσι ν  νδεικτική 
Ποσότητα 

17β 
Ντουλάπι 

λουτρού 

Ντουλάπι λουτρού διαστάσεων 0,60 x 0,35 x 0,50 m 

MDF επενδεδυμένων. 

 
1 τεμάχιο 

17γ 
Ντουλάπι 

λουτρού 
Ντουλάπι λουτρού διαστάσεων 0,60 x 0,35 x 1,00 m 

MDF επενδεδυμένων. 
1 τεμάχιο 

18α Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα επάνω ντουλαπιού κουζίνας από 

Novopan επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,50m.  

 
1 τεμάχιo 

18β Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα επάνω ντουλαπιού κουζίνας από 

μελαμίνη επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,50m.  

 
1 τεμάχιo 

18γ Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα επάνω ντουλαπιού κουζίνας από 

MDF  επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,50m.  

 
1 τεμάχιo 

19α Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα επάνω ντουλαπιού κουζίνας από 

Novopan επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,45m.  

 
10 τεμάχια 

19β Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα επάνω ντουλαπιού κουζίνας από 

μελαμίνη επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,45m.  

 
10 τεμάχια 

19γ Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα επάνω ντουλαπιού κουζίνας από 

MDF επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,45m.  

 
10 τεμάχια 

20α Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα επάνω ντουλαπιού κουζίνας από 

Novopan επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,30m.  

 
15 τεμάχια 

20β Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα επάνω ντουλαπιού κουζίνας από 

μελαμίνη επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,30m.  

 
15 τεμάχια 

20γ Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα επάνω ντουλαπιού κουζίνας από 

MDF επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,30m.  

 
15 τεμάχια 

21α Ντουλαπόφυλλα 

Επάνω ντουλαπόφυλλα κουζίνας από πλακάζ 

επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,45 γαλλικού τύπου με 

καβαλίκι. 

 

5 τεμάχια 

21β Ντουλαπόφυλλα 

Επάνω ντουλαπόφυλλα κουζίνας από MDF 

επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,45 γαλλικού τύπου με 

καβαλίκι. 

 

5 τεμάχια 

22α Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από 

Novopan επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,50m. 5 τεμάχια 

22β Ντουλαπόφυλλα Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από 5 τεμάχια 



 

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος  
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83  
Τηλ 2105231966Fax: 210 52 21 950 
Email: nostos@ath.forthnet.grWebsite: www.nostos.org.gr 

 

4/6 
Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α  ίδος Προδιαγραφές Υλικ ν & Υπηρεσι ν  νδεικτική 
Ποσότητα 

μελαμίνη  επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,50m. 

22γ Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από MDF 

επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,50m. 5 τεμάχια 

23α Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από 

Novopan επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,45m. 5 τεμάχια 

23β Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από 

μελαμίνη επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,45m. 5 τεμάχια 

23γ Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από MDF 

επενδεδυμένα σε διαστάσεις 0,45m. 5 τεμάχια 

24α Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από 

Novopan επενδεδυμένα σε διαστάσεις  0,30 m.  

 
4 τεμάχια 

24β Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από 

μελαμίνη επενδεδυμένα σε διαστάσεις  0,30 m.  

 
4 τεμάχια 

24γ Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα κάτω ντουλαπιού κουζίνας από MDF 

επενδεδυμένα σε διαστάσεις  0,30 m.  

 
4 τεμάχια 

25α Ντουλαπόφυλλα 
Κάτω ντουλαπόφυλλα κουζίνας από πλακάζ σε 

διαστάσεις 0,45 Γαλλικού τύπου με καβαλίκι. 
1 τεμάχιο 

25β Ντουλαπόφυλλα 
Κάτω ντουλαπόφυλλα κουζίνας από MDF σε 

διαστάσεις 0,45 Γαλλικού τύπου με καβαλίκι. 
1 τεμάχιο 

26α 
Συρτάρια 

κουζίνας 
Μετώπη συρταριού novopan επενδεδυμένο σε 

διάσταση 0,50m. 
20 τεμάχια 

26β 
Συρτάρια 

κουζίνας 
Μετώπη συρταριού MDF επενδεδυμένο σε διάσταση 

0,50m. 
20 τεμάχια 

27 
Συρτάρια 

κουζίνας 

Συρτάρια κουζίνας, MDF  επενδεδυμένα, με μηχανισμό 

σε διάσταση  0,50 m. 

 
20 τεμάχια 

28α 
Πάγκος 

Κουζίνας 

Πάγκος κουζίνας, ενδεικτικού και μόνον, τύπου 

Duropal, πάχους 3 cm. 

 

30 μέτρα 

μήκους 

28β 
Πάγκος 

Κουζίνας 

Πάγκος κουζίνας, ενδεικτικού και μόνον, τύπου 

Duropal, πάχους 4 cm. 

 

30 μέτρα 

μήκους 

29α Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα από Novopan επενδεδυμένα σε 

διαστάσεις 1,00 x 0,50. 

 
6 τεμάχια 

29β Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα από Novopan επενδεδυμένα σε 

διαστάσεις 1,30 x  0,50 

 
6 τεμάχια 
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29γ Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα από MDF επενδεδυμένα σε 

διαστάσεις 1,00 x 0,50  

 
6 τεμάχια 

29δ Ντουλαπόφυλλα 
Ντουλαπόφυλλα από MDF επενδεδυμένα σε 

διαστάσεις 1,30 x  0,50 

 
6 τεμάχια 

30 
Μπάζα 

(σοβατεπί) 
Μπάζα (σοβατεπί) κάτω ντουλαπιών κουζίνας  με 

ύψος από 0,07m έως 0,10m. 
30 μέτρα 

μήκους 
 
 
1. Τόπος Παράδοσης: 

Διαμερίσματα εντός Αττικής αναλυτική λίστα των οποίων θα δίνεται με την 
παραγγελία.  

2. 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.   

3. Όλα τα είδη/υλικά της προμήθειας θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα, κατάλληλα 
για τη χρήση που προορίζονται. 

4. 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. 

5. Όλες οι πόρτες θα έχουν τα αντίστοιχα εξαρτήματα ήτοι: μεντεσέδες, κλειδαριές, 
πόμολα, μπετούγιες και κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα για τη λειτουργία τους. Όλα 
τα εξαρτήματα θα είναι αντίστοιχης ή καλύτερης ποιότητας με τα ήδη υπάρχοντα. 

6. Όλες οι εργασίες και υλικά αφορούν σε πλήρως τοποθετημένα και λειτουργικά 
ντουλάπια ή τμήματα αυτών και περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και 
μικροϋλικά (μεντεσέδες, πόμολα κλπ.). 

7. Όλες οι εργασίες και υλικά αφορούν σε πλήρως τοποθετημένες και λειτουργικές 
ντουλάπες ή τμήματα αυτών και περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και 
μικροϋλικά (μεντεσέδες, πόμολα κλπ.). 

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

9. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τις ανάλογες πιστοποιήσεις της 
εταιρείας και των προϊόντων.  

10. Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη τα επιπλέον στοιχεία και οι δυνατότητες των υπό 
προμήθεια αγαθών, από αυτά που περιγράφει το παρόν. 

11. Εάν ζητηθεί, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να επιδείξουν στην αρμόδια 
υπηρεσία ένα δείγμα, για έλεγχο, από κάθε προσφερόμενο είδος πλήρως 
συναρμολογημένο. 
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12. 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.  

13. Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα παραλαμβάνει το έργο 
μετά την ολοκλήρωσή του, για την πιστοποίηση καλής εκτέλεσής του. 

14. Χρόνος παράδοσης δέκα (10) ημέρες από την συμφωνημένη έναρξη των εργασιών.  
 
 
 


