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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά, Επισκευής Ρολών & Αντικατάστασης 

Τζαμιών» 
 

Αρ. Πρωτ.: 064/ΧΕΝΙΑ/27-02-2020 
 

1. Ο διαγωνισμός είναι χωρισμένος στα παρακάτω τμήματα (Α, Β, Γ): 

 
ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΑ 
 
Το κύριο αντικείμενο των εργασιών προβλέπεται να είναι η αντικατάσταση και τοποθέτηση 
κλειδαριών και πόμολων σε πόρτες διαμερισμάτων, δωματίων δομών φιλοξενίας και 
εγκαταστάσεων της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, εντός του Νομού Αττικής. Επίσης, εκτιμώνται 
ορισμένες περιπτώσεις ανοίγματος πόρτας σε πόρτες που έχουν χαλάσει οι κλειδαριές 
καθώς και η αντιγραφή διάφορων τύπων κλειδιών. 
 
  
ΤΜΗΜΑ Β: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΛΩΝ 
 
Το κύριο αντικείμενο των εργασιών προβλέπεται να είναι η επισκευή και η αντικατάσταση 
ξύλινων, πλαστικών ρολών και ρολών αλουμινίου σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες 
διαμερισμάτων, δωματίων δομών φιλοξενίας και εγκαταστάσεων της ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ, σε τοποθεσίες εντός του Νομού Αττικής.    
 
 
ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ  
 
 Το αντικείμενο των εργασιών αφορά στην αντικατάσταση μονών και διπλών τζαμιών σε 
παράθυρα και μπαλκονόπορτες διαμερισμάτων, δωματίων δομών φιλοξενίας και 
εγκαταστάσεων της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, με ξύλινα κουφώματα και κουφώματα 
αλουμινίου, εντός του Νομού Αττικής. 
 

2. Ο προβλεπόμενος στα τμήματα Α΄ έως  Γ΄ αριθμός υπηρεσιών που καλείται να 
λάβει υπ’ όψιν ο προμηθευτής στον παρόντα διαγωνισμό, καθώς και οι αναλυτικές 
προδιαγραφές τους αναγράφονται στους πίνακες στο τέλος του παραρτήματος. 

3. Σημειώνεται ότι η αναγραφόμενη ποσότητα υπηρεσιών είναι ενδεικτική και 
δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αναγκών του έργου (π.χ. αριθμός διαμερισμάτων). 

4. Οι υποψήφιοι προμηθευτές γνωρίζουν ότι θα πρέπει να διαθέτουν τις υπηρεσίες σε 
τοποθεσίες εντός του Νομού Αττικής. 

5. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι διατηρούν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις 
του κτιρίου πριν από τη διαμόρφωση της τεχνικής τους προσφοράς, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος, αν το κρίνουν απαραίτητο  



 

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

 

2/12 
Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

6. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της 
προμήθειας (Τμήμα Α’ έως Γ’) ή για μέρος αυτής (Τμήμα (ολόκληρο) ή είδη εκ των 
τμημάτων ή ορισμένες υπηρεσίες). Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει η 
Προσφορά τους και το μέρος της προμήθειας που θα συμπεριλάβουν σε αυτήν να 
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται παρακάτω.  

 
 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών και Απαιτούμενων Προϊόντων 

 

1. Όλα τα είδη που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να είναι 
καινούρια και αμεταχείριστα, χωρίς βλάβες. 

2. Όλα τα είδη που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να είναι 
ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι δοκιμασμένα και αναγνωρίσιμα 
από το ευρύ καταναλωτικό κοινό. 

3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν γραπτή εγγύηση ποιότητας 
της παρεχόμενης υπηρεσίας/εγγύηση καλής τοποθέτησης και τους όρους αυτής. Η 
προσκόμιση πιστοποιητικών ποιότητας υπηρεσιών θα αξιολογηθεί θετικά. 

4. Τον τόπο παραγωγής ή/και τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων ειδών 

 

 
Β) Ικανότητα Παράδοσης ή/και Παραγωγής 
 

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν πάνω στην ικανότητα παράδοσης και θα πρέπει να 
δηλώσουν, λαμβάνοντας υπόψη τον εκτιμώμενο αριθμό υπηρεσιών που θα 
χρειαστούν:  

1. Το διαθέσιμο αριθμό υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν ημερησίως.  

2. Το διαθέσιμο αριθμό υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν εβδομαδιαίως.  
 

3. Τις συνθήκες (ημέρες, ώρες κλπ.) και περιορισμούς παράδοσης των υπηρεσιών και 
ειδών εντός Αττικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τις ημέρες της εβδομάδας 
και το καθημερινό ωράριο που μπορούν να διαθέτουν τις υπηρεσίες  και τα είδη. 
Επίσης, εάν υπάρχουν περιορισμοί παράδοσης εντός Αττικής.  

 
 
Γ) Στοιχεία και Εικόνα Εταιρείας 
 
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω η αξιολόγηση των υποψηφίων θα βασιστεί στο προφίλ και 
την εμπειρία τους. 
 
Ακολουθούν οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των υπηρεσιών και ειδών ανά Τμήμα. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

    
 

ΤΜΗΜΑ Α’: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΑ 
 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

1.  Υπηρεσία αντικατάστασης 
απλού κυλίνδρου σε ξύλινη 
πόρτα (Εργασία & 
απαιτούμενα Υλικά) 

 
Αντικατάσταση απλού κυλίνδρου 
σε ξύλινη πόρτα 

 
5 

2.  Υπηρεσία αντικατάστασης 
κυλίνδρου ασφαλείας σε 
ξύλινη πόρτα (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

 
Αντικατάσταση κυλίνδρου 
ασφαλείας σε ξύλινη πόρτα 

 
5 

3.  Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς κουτιαστής σε 
ξύλινη πόρτα (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

 
Αντικατάσταση κλειδαριάς 
κουτιαστής σε ξύλινη πόρτα 

 
7 

4.  Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς πόρτας 
ασφαλείας (με κέντρα 
60mm,70mm) (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

 
Αντικατάσταση κλειδαριάς 
πόρτας ασφαλείας (με κέντρα 
60mm,70mm) 

 
5 

5.  Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς χωνευτής σε 
ξύλινη πόρτα (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

 
Αντικατάσταση κλειδαριάς 
χωνευτής σε ξύλινη πόρτα 

 
8 

6.  Υπηρεσία Αντικατάστασης 
κυλίνδρου Master σε 
ξύλινη πόρτα (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

 
Αντικατάσταση κυλίνδρου Master 
σε ξύλινη πόρτα 

 
5 

7.  Υπηρεσία ανοίγματος 
απλής πόρτας 

Υπηρεσία ανοίγματος απλής 
πόρτας 

5 

8.  Υπηρεσία ανοίγματος 
πόρτας ασφαλείας 

Υπηρεσία ανοίγματος πόρτας 
ασφαλείας 

5 

9.  Υπηρεσία αντικατάστασης 
απλού κυλίνδρου 54mm 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

 
Αντικατάσταση απλού κυλίνδρου 
54mm 

 
5 
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α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

10.  Υπηρεσία αντικατάστασης 
απλού κυλίνδρου 72mm 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

 
Αντικατάσταση απλού κυλίνδρου 
72mm 

 
7 

11. Υπηρεσία αντικατάστασης 
απλού κυλίνδρου 83mm 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

 
Αντικατάσταση απλού κυλίνδρου 
83mm 

 
9 

12. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κυλίνδρου ασφαλείας με 
κλειδί αποτυπώσεως 
54mm (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση κυλίνδρου 
ασφαλείας με κλειδί 
αποτυπώσεως 54mm 

9 

13. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κυλίνδρου ασφαλείας με 
κλειδί αποτυπώσεως 
72mm (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση κυλίνδρου 
ασφαλείας με κλειδί 
αποτυπώσεως  72mm  

10 

14. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κυλίνδρου ασφαλείας με 
κλειδί αποτυπώσεως 
83mm (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση κυλίνδρου 
ασφαλείας με κλειδί 
αποτυπώσεως 83mm 

9 

15. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς κουτιαστής 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση κλειδαριάς 
κουτιαστής 

10 

16. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς χωνευτής 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση κλειδαριάς 
χωνευτής 

3 

17. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς τύπου 
meroni(Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση κλειδαριάς τύπου 
meroni 

10 

18. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς ασφαλείας 4 
στροφών (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση κλειδαριάς 
ασφαλείας 4 στροφών 

5 

19. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς ασφαλείας 2 
στροφών (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση κλειδαριάς 
ασφαλείας 2 στροφών 

7 
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20. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς ασφαλείας με 
κλειδί χρηματοκιβωτίου με 
κέντρο 60 ή 70 mm 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση κλειδαριάς 
ασφαλείας με κλειδί 
χρηματοκιβωτίου με κέντρο 60 ή 
70 mm 

7 

21. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
πόμολου απλού τύπου 
εξώπορτας ( Εργασία & 
Απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση πόμολου απλού 
τύπου εξώπορτας 
 

5 

22. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
πόμολου σε πόρτα 
αλουμινίου εισόδου ( 
Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση πόμολου σε 
πόρτα αλουμινίου  
(κεντρική πόρτα εισόδου ) 

1 

23. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς κουτιαστής ( 
Εργασία & Απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση κλειδαριάς 
κουτιαστής 
( μαύρη σιδερένια εξώπορτα 
κτιρίου) 

1 

24. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
πόμολου/ κλειδαριάς σε 
ξύλινο ανοιγόμενο 
παράθυρο με χωνευτό 
μηχανισμό ( Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση πόμολου/ 
κλειδαριάς σε ξύλινο ανοιγόμενο 
παράθυρο με χωνευτό μηχανισμό 
 

6 

25. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
πόμολου σε παράθυρο 
αλουμινίου ( Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση πομόλου σε 
παράθυρο αλουμινίου  

2 

26. 

Αντικατάσταση πόμολου/ 
κλειδαριάς σε ξύλινη 
ανοιγόμενη 
μπαλκονόπορτα με 
χωνευτό μηχανισμό ( 
Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά 

Αντικατάσταση πόμολου/ 
κλειδαριάς σε ξύλινη ανοιγόμενη 
μπαλκονόπορτα με χωνευτό 
μηχανισμό 
 

3 

27. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς πόμολου 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση κλειδαριάς 
πόμολου 

15 

28. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
πόμολου εξώπορτας 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση πόμολου 
εξώπορτας 

20 
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29. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
πόμολου σε πόρτα 
μεταλλική ( Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση πόμολου σε 
πόρτα μεταλλική 
(πόρτα εισόδου κτιρίου) 

1 

30. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
πόμολου σε ξύλινη πόρτα( 
Εργασία & Απαιτούμενα 
υλικά 

Αντικατάσταση πόμολου σε 
ξύλινη πόρτα 
 

5 

31. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
πόμολου μεσόπορτας με 
μονοκόμματη πλάκα 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση πόμολου 
μεσόπορτας με μονοκόμματη 
πλάκα 

10 

32. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
πομόλου σε παράθυρο 
αλουμινίου 100x88cm  
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση πομόλου 
παραθύρου αλουμινίου  

1 

33. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
πομόλου σε πόρτα  
αλουμινίου εξόδου 
κινδύνου (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση πομόλου σε 
πόρτα αλουμινίου εξόδου 
κινδύνου  

4 

34. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς μεσόπορτας 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση κλειδαριάς 
μεσόπορτας 

5 

35. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς τύπου meroni ( 
Εργασία & Απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση κλειδαριάς τύπου 
meroni 
 

29 

36. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
κλειδαριάς πόμολου 
μεσόπορτας (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση κλειδαριάς 
πόμολου μεσόπορτας 

5 

37. Αντιγραφή απλού κλειδιού Αντιγραφή απλού κλειδιού 60 

38. 
Αντιγραφή κλειδιού special 
απλού 

Αντιγραφή κλειδιού special απλού 5 

39. 
Αντιγραφή κλειδιού 
πόρτας ασφαλείας (κλειδί 
χρηματοκιβωτίου) 

Αντιγραφή κλειδιού πόρτας 
ασφαλείας (κλειδί 
χρηματοκιβωτίου) 

4 

40. 
Αντιγραφή κλειδιού 
αποτυπώσεως 

Αντιγραφή κλειδιού 
αποτυπώσεως 

5 
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41. 
Αντιγραφή κλειδιού για 
κλειδαριά ασφαλείας 4 ή 2 
στροφών 

Αντιγραφή κλειδιού για κλειδαριά 
ασφαλείας 4 ή 2 στροφών 

5 

42. 
Αντιγραφή κλειδιού για 
κλειδαριά χωνευτή  

Αντιγραφή κλειδιού για κλειδαριά 
χωνευτή 

12 

43. 

Υπηρεσία επισκευής 
παραθύρου αλουμινίου 
τουαλέτας με πόμολο 
διαστάσεων 94x50cm  
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Υπηρεσία επισκευής παραθύρου 
αλουμινίου 

1 

44. 

Υπηρεσία επισκευής 
παραθύρου αλουμινίου 
κοινόχρηστου χώρου  
διαστάσεων 100x68cm  
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Υπηρεσία επισκευής παραθύρου 
αλουμινίου κοινόχρηστου χώρου   

2 

45. 

Υπηρεσία επισκευής 
ασφάλειας και πόμολου σε 
παράθυρο αλουμινίου  
67x102 cm,κοινόχρηστος 
χώρος.  
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Υπηρεσία επισκευής ασφάλειας 
και πόμολου σε παράθυρο 
αλουμινίου   

1 

46. 

Υπηρεσία επισκευής 
ασφάλειας κλειδαριάς και 
πόμολου διαστάσεων 61x 
103 cm, παραθύρου 
κοινόχρηστος χώρος 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Υπηρεσία επισκευής ασφάλειας 
κλειδαριάς και πόμολου 

1 

47. 

Υπηρεσία επισκευής 
ασφάλειας και πόμολου 
παραθύρου αλουμινίου 
διαστάσεων 57,5 x 113 cm, 
κλιμακοστάσιο. 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Υπηρεσία επισκευής ασφάλειας 
και πόμολου παραθύρου 
αλουμινίου 

1 

48. 
Τυχόν πρόσθετες 
επιβαρύνσεις 

 3 
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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

ΤΜΗΜΑ Β’: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΛΩΝ 
 
 
 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

1.  

Υπηρεσία επισκευής 
ξύλινων και πλαστικών 
ρολών σε παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες (Εργασία 
& απαιτούμενα υλικά) 

Επισκευή ξύλινων και πλαστικών 
ρολών σε παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες 

10 

2.  

Υπηρεσία επισκευής 
ξύλινης μπαλκονόπορτας 
με αλλαγή μηχανισμού 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Επισκευής ξύλινης μπαλκονόπορτας 
με αλλαγή μηχανισμού 

5 

3.  

Υπηρεσία επισκευής 
μπαλκονόπορτας 
αλουμινίου και του 
μηχανισμού αυτής 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Επισκευή μπαλκονόπορτας 
αλουμινίου και μηχανισμού αυτής 

5 

4.  

Υπηρεσία επισκευής ρολών 
αλουμινίου σε παράθυρα 
και μπαλκονόπορτες 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Επισκευή ρολών αλουμινίου σε 
παράθυρα και μπαλκονόπορτες 

9 

5α. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
ή επισκευής ιμάντα 6m σε 
ξύλινο ρολό παλαιού τύπου 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση ή επισκευή ιμάντα 
6m σε ξύλινο ρολό παλαιού τύπου 

8 

5β. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
ή επισκευής ιμάντα 6m σε  
πλαστικό ρολό παλαιού 
τύπου (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση ή επισκευή ιμάντα 
6m σε  πλαστικό ρολό παλαιού 
τύπου 

7 

6. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
ζεύγους  μεταλλικών 
φουρκετών σε ξύλινο ή 
πλαστικό ρολό   (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάστασης ζεύγους  
μεταλλικών φουρκετών σε ξύλινο ή 
πλαστικό ρολό 

15 
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9/12 
Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 
ΤΕΜΑΧΙΑ  

7. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
ζεύγους  μεταλλικών 
ρουλεμάν σε ξύλινο ή 
πλαστικό ρολό (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση ζεύγους  μεταλλικών 
ρουλεμάν σε ξύλινο ή πλαστικό ρολό 

15 

8. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
ή επισκευής ιμάντα 6m σε 
ξύλινο ή πλαστικό ρολό 
παλαιού τύπου (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση ή επισκευή ιμάντα 
6m σε ξύλινο ή πλαστικό ρολό 
παλαιού τύπου 

10 

9. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
ή επισκευής ιμάντα 8m σε 
ξύλινο ή πλαστικό ρολό 
παλαιού τύπου  (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση ή επισκευή ιμάντα 
8m σε ξύλινο ή πλαστικό ρολό 
παλαιού τύπου   

15 

10. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
ρολού πλαστικού 1,50 x 
2,50 (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Aντικατάσταση ρολού πλαστικού 
διαστάσεων 1,50 x 2,50m 

5 

11. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
ξύλινου ρολού1,50 x 2,50 ( 
Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Aντικατάσταση ρολού ξύλινου 
διαστάσεων 1,50 x 2,50m 

5 

12. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
ρολού αλουμινίου 1,50 x 
2,20 (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση ρολού αλουμινίου 
διαστάσεων 1,50 x 2,20m 

5 

13. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
σήτας πλισέ 1,50 x 2,20 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση σήτας πλισέ 
διαστάσεων 1,50 x 2,20m 

5 

14. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
σήτας κάθετης 1,50 x 2,20 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάστασης σήτας κάθετης 
διαστάσεων 1,50 x 2,20m 

5 

15. 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
ή επισκευής ταμπακιέρας 
με ιμάντα 6 m (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση ή επισκευή 
ταμπακιέρας με ιμάντα 6 m 

5 

16. 
Τυχόν πρόσθετες 
επιβαρύνσεις 

 3 
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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

 
 
ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 
 
 
 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 
ΤΕΜΑΧΙΑ   

1.  

Υπηρεσία αντικατάστασης 
μονού τζαμιού σε ξύλινα 
κουφώματα (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού σε 
ξύλινα κουφώματα. Διαστάσεις 
(60x90) cm (+20) cm, πάχους 3 
mm 

7 

2.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης 
μονού τζαμιού σε ξύλινα 
κουφώματα (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού σε 
ξύλινα κουφώματα. Διαστάσεις 
(60x140) cm (+20) cm, πάχους 3 
mm 

9 

3.  

Υπηρεσίες  αντικατάστασης 
μονού τζαμιού σε ξύλινα 
κουφώματα (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού σε 
ξύλινα κουφώματα. Διαστάσεις 
(60x200) cm (+20) cm,  πάχους 3 
mm 

10 

4.  

Υπηρεσίες  αντικατάστασης 
μονού τζαμιού σε 
κουφώματα αλουμινίου 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού σε 
κουφώματα αλουμινίου. 
Διαστάσεις (140x210) cm (+20) 
cm, πάχους 5 mm 

12 

5.  

Υπηρεσίες  αντικατάστασης 
μονού τζαμιού σε 
κουφώματα αλουμινίου 
πόρτα εξόδου κινδύνου 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού σε 
κουφώματα αλουμινίου. 
Διαστάσεις (104x60) cm  

 

6.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης 
διπλού τζαμιού σε  
κουφώματα αλουμινίου -
δίφυλλη ανοιγόμενη 
μπαλκονόπορτα (Εργασία 
& απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση διπλού τζαμιού σε  
κουφώματα αλουμινίου - 
δίφυλλη ανοιγόμενη 
μπαλκονόπορτα. Διαστάσεις 
(60x200) cm (+20) cm, πάχους 
(4x12x4) mm 

7 

7.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης 
διπλού τζαμιού σε  
κουφώματα αλουμινίου -
δίφυλλη ανοιγόμενη 
μπαλκονόπορτα (Εργασία 
& απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση διπλού τζαμιού σε  
κουφώματα αλουμινίου - 
δίφυλλη ανοιγόμενη 
μπαλκονόπορτα. Διαστάσεις 
(140x210) cm (+20) cm, πάχους 
(4x12x4) mm 

15 
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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 
ΤΕΜΑΧΙΑ   

8.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης 
διπλού τζαμιού σε  
κουφώματα αλουμινίου -
μονόφυλλη συρόμενη 
μπαλκονόπορτα  (Εργασία 
& απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση διπλού τζαμιού σε  
κουφώματα αλουμινίου -
μονόφυλλη συρόμενη 
μπαλκονόπορτα. Διαστάσεις 
(60x200) cm (+20) cm, πάχους 
(4x12x4) mm  

7 

9.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης 
διπλού τζαμιού σε  
κουφώματα αλουμινίου -
μονόφυλλη συρόμενη 
μπαλκονόπορτα (Εργασία 
& απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση διπλού τζαμιού σε  
κουφώματα αλουμινίου -
μονόφυλλη συρόμενη 
μπαλκονόπορτα. Διαστάσεις 
(140x210) cm (+20) cm, πάχους 
(4x12x4) mm  

7 

10.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης 
μονού τζαμιού ματ 
μπάνιου σε ξύλινα 
κουφώματα (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση μονού τζαμιού 
ματ μπάνιου σε ξύλινα 
κουφώματα. Διαστάσεις (60x90) 
cm (+20) cm, πάχους 4 mm 

10 

11.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης 
διπλού τζαμιού ματ 
μπάνιου σε κουφώματα 
αλουμινίου (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά) 

Αντικατάσταση διπλού τζαμιού 
ματ μπάνιου σε κουφώματα 
αλουμινίου. Διαστάσεις (60x90) 
cm (+20) cm, πάχους (4x12x4) 
mm 

7 

12.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης 
μονού διάφανου τζαμιού 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση μονού διάφανου 
τζαμιού. Διαστάσεις (140x210) 
cm, πάχους 5 mm 

5 

12α 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
μονού διάφανου τζαμιού 
σε ξύλινα κουφώματα 
(Εργασία & Απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση μονού διάφανου 
τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα 
 Ενδεικτικές διαστάσεις  
(100Χ35)cm, πάχους 3 mm 
 

1 

12β 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
μονού διάφανου τζαμιού 
σε ξύλινα κουφώματα 
(Εργασία & Απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση μονού διάφανου 
τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα 
 Ενδεικτικές διαστάσεις  
(35Χ133)cm, πάχους 3 mm 
 

1 

12γ 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
μονού διάφανου τζαμιού 
σε ξύλινα κουφώματα 
(Εργασία & Απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση μονού διάφανου 
τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα 
 Ενδεικτικές διαστάσεις  
(80Χ40)cm, πάχους 3 mm 
 

1 
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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 
ΤΕΜΑΧΙΑ   

12δ 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
μονού διάφανου τζαμιού 
σε ξύλινα κουφώματα 
(Εργασία & Απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση μονού διάφανου 
τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα 
5 Ενδεικτικές διαστάσεις  
(28Χ35)cm, πάχους 3 mm 
 

1 

12ε 

Υπηρεσία αντικατάστασης 
μονού διάφανου τζαμιού 
σε ξύλινα κουφώματα 
(Εργασία & Απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση μονού διάφανου 
τζαμιού σε ξύλινα κουφώματα 
 Ενδεικτικές διαστάσεις  
(53Χ53)cm, πάχους 3 mm 
 

1 

13.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης 
διπλού διάφανου τζαμιού 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση διπλού διάφανου 
τζαμιού. Διαστάσεις  (140x210) 
cm, πάχους (4x12x4) mm 

5 

14.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης  
διπλού διάφανου τζαμιού 
(Εργασία & απαιτούμενα 
υλικά) 

Αντικατάσταση διπλού διάφανου 
τζαμιού. Διαστάσεις (60x200) cm, 
πάχους (4x12x4) mm 

5 

15.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης 
μονού τζαμιού ματ 
(αμμοβολής) (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά)  

Αντικατάσταση μονού τζαμιού 
ματ (αμμοβολής). Διαστάσεις 
(60x90) cm, πάχους 4 mm 

10 

16.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης 
διπλού τζαμιού ματ 
(αμμοβολής) (Εργασία & 
απαιτούμενα υλικά)  

Αντικατάσταση διπλού τζαμιού 
ματ (αμμοβολής). Διαστάσεις 
60x90 cm, πάχους (4x12x4) mm 

5 

17.  Τυχόν πρόσθετες 
επιβαρύνσεις 

 3 

 
 


