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 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ' ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ 25 Απγ 20 
Φ.600.1/408/74266/.1576 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΙΔΙΝΗ ΑΞΚΟΤ ΣΟ ΚΣΗΡΙΟ Μ-950  

(ΡΑ Νο.6 ΓΡΑΠΑΝΟ) ΣΟΤ ΠΒΚ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1. Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) αθνξά, αθελφο ζηελ πξνκήζεηα-
κεηαθνξά πιηθψλ ζε ρψξν ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ), ζην Αθξσηήξη 
Υαλίσλ, αθεηέξνπ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ αλαθαίληζε ζην ρψξν πγηεηλήο 
Αμθνχ ζην θηήξην Μ-950 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζην Γξάπαλν.  

1.2. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα ΣΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα:  

1.2.1. Σελ πξνκήζεηα – κεηαθνξά παξάδνζε ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ εηδψλ 
πγηεηλήο, ζσιήλσλ χδξεπζεο, ζσιήλσλ απνρέηεπζεο, θαη πιαθηδίσλ 

1.2.2. Σελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ αλαθαίληζε ρψξνπ πγηεηλήο Αμθνπ 
ζην θηήξην Μ-950 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζην Γξάπαλν, πνπ πεξηιακβάλεη 
ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: απνμειψζεηο: πιαθηδίσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ, εηδψλ 
πγηεηλήο, δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο, θαηαζθεπή λέσλ 
δηθηχσλ ζεξκνχ-ςπρξνχ λεξνχ, απνρέηεπζεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, επηζηξψζεηο 
πιαθηδίσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ, εγθαηάζηαζε εηδψλ πγηεηλήο, απνθαηαζηάζεηο, 
κεξεκέηηα, ρξψζεηο. 

2. ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

2.1. ΣΟΣΔΔ 2411/86: Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθφπεδα. Γηαλνκή θξχνπ-
δεζηνχ λεξνχ 

2.2. ΣΟΣΔΔ 2412/86: Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθφπεδα. Απνρέηεπζε 

2.3. ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ  

2.4. Οη ηζρχνληεο Διιεληθνί θαη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί ζπκπιεξσκέλνη κε 
ηνπο Γεξκαληθνχο (VDE/DIN θαη άιινπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νησλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή 
δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή νδεγηψλ.   
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3. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ 

3.1. Γεληθά 

3.1.1. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο, 
λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ 
(CEN, EN, CENELEC, ED) ή Δζληθφ (ΔΛΟΣ) πξφηππν ή (φπνπ δελ ππάξρεη 
ηέηνην) κε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε, ή πξφηππν άιινπ 
αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO) θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

3.1.2. Η επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη 
πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Ο πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο θαηά ηε θάζε ηεο πξνζθνξάο, λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, δείγκαηα γηα φζα απφ ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά είλαη δπλαηφλ, 
πξσηφηππα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα 
πηζηνπνηεί φηη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο ΣΠ. 

3.2. Πξνκήζεηα –Μεηαθνξά –Παξάδνζε 

3.2.1. Πιαθίδηα ρψξσλ πγηεηλήο  

3.2.1.1. Σα πιαθίδηα δαπέδνπ ζα είλαη θεξακηθά, κνλφππξα, ιεπθήο 
κάδαο, αξίζηεο (Α') πνηφηεηαο, group 2 πάρνπο ~8ριζη. Η απφρξσζε, ην ζρέδην 
θαη νη δηαζηάζεηο ζα είλαη επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο θαηφπηλ δεηγκάησλ ή/θαη 
πξνζπέθηνπο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. νηαζδήπνηε απνρξψζεσο, ηεο απνιχηνπ 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο.  

3.2.1.2. Σα πιαθίδηα ηνίρνπ ζα είλαη θεξακηθά, κνλφππξα, ειαθξάο 
ηξηβήο, εθπαισκέλα ιεπθήο κάδαο, ιείαο επηθαλείαο, αξίζηεο πνηφηεηαο, Group 2, 
πάρνπο ~8ριζη. Οη δηαζηάζεηο θαη ε απφρξσζε –ζρέδην ζα είλαη επηινγήο ηεο 
Τπεξεζίαο, (ζε ζπλδπαζκφ κε άλσ πιαθίδηα δαπέδνπ). 

3.2.1.3. Η δηαθνζκεηηθή κπνξληνχξα κπάληνπ (LISTELLO) ζα είλαη 
δηαζηάζεσλ θαη πνηφηεηαο σο άλσ πιαθίδηα ηνίρνπ, ζρεδίνπ επηινγήο ηεο 
Τπεξεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε άλσ πιαθίδηα ηνίρνπ.  

3.2.1.4. Ο αξκφζηνθνο ησλ πιαθηδίσλ ζα είλαη έγρξσκνο, ‘’ιεπηφο’’, 
εληζρπκέλνο κε αθξπιηθέο πνιπκεξηθέο ξεηίλεο, αλζεθηηθφο ζηελ πγξαζία θαη ηελ 
ηξηβή, πδαηνζηεγνχο αξκνιφγεζεο θαηάιιεινο γηα ρψξνπο πγηεηλήο ζε 
ζπζθεπαζία ησλ 5kg. Απνρξψζεσο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

3.2.1.5. Η θφιια πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο 
ζε κνξθή ζθφλεο, θαηάιιειε γηα ζπγθνιιήζεηο θεξακεηθψλ πιαθηδίσλ ζε δάπεδα 
εχθνιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ, κε άξηζηε ζπγθνιιεηηθή ηθαλφηεηα, ειαζηηθφηεηα θαη 
πνιχ κεγάιε αληνρή ζηελ πγξαζία, κε πςειέο κεραληθέο αληνρέο.  
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3.2.1.6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΛΑΚΙΓΙΩΝ (Π1) 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μον 

(Δσρώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δσρώ 

 (ε) 

CPV  
 (ζη) 

1 Πιαθίδηα Γαπέδνπ m2 7 20 140 44111700-8 

2 Πιαθίδηα ηνίρνπ m2 25 20 500 44111700-8 

3 
Γηαθνζκεηηθή 
κπνξληνχξα 
(LISTELLO) 

m 12 10 120 44111700-8 

4 
Έγρξσκνο 
αξκφζηνθνο ζε 
ζπζθεπαζία 5 Kgr 

ηεκ 3 10 30 44111000-1 

5 

Κφιια πιαθηδίσλ A’ 
Πνηφηεηαο ησλ 25 kg 
(ζαθηά)  
 

Kg 200 0,9 180 44111000-1 

6 
ηαπξνί ηνπνζέηεζεο 
πιαθηδίσλ (2 ριζη) 
(ζπζθεπαζία 500 ηεκ) 

ηεκ 1 15 15 44111000-1 

 ΤΝΟΛΟ 985  

3.2.2. Δίδε Τγηεηλήο, ζσιήλεο θαη πδξαπιηθά εμαξηήκαηα 

3.2.2.1. Νηπηήξαο W.C. επί ηνίρνπ, δηαζηάζεσλ ~57Υ45cm, 
εκηθπθιηθνχ, ή σνεηδνχο ζρήκαηνο, απφ παιψδε πνξζειάλε κνλήο νπήο, ιεπθήο 
απνρξψζεσο, κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο, ιείεο επηθάλεηεο αξίζηεο πνηφηεηαο κε 
ζέζε γηα κπαηαξία –αλακηθηήξα.  

3.2.2.2. Λεθάλε W.C. πνξζειάλεο πίζω εμαγσγή κε δνρείν πιχζεο 
πνξζειάλεο ρακειήο πίεζεο (θαδαλάθη πιήξεο) ιεπθή κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο, 
ιείεο επηθάλεηεο θαη κε θάιπκκα απφ ζθιεξφ αληηβαθηεξηαθφ πιαζηηθφ, βαξέσο 
ηχπνπ. 

3.2.2.3. Υαξηνζήθε, αλνηρηή, βηδσηή, νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε.  

3.2.2.4. Μπαηαξία - κείθηεο ληπηήξα κεηθηήο κνλήο νπήο απφ 
επηρξσκησκέλν ρπηφ νξείραιθν γπαιηζηεξφ, αξίζηεο πνηφηεηαο.  

3.2.2.5. Αλακηθηηθή επίηνηρε κπαηαξία ληνπο, κε θηλεηφ θαηαησληζηήξα 
(κεηαιιηθφ ζπηξάι 1,50m) ζεη ζηήξηγκα –ηειέθσλν-ζπηξάι. 

3.2.2.6. Λεθάλε θαηαησληζηήξα (ληνπδηέξα)  απφ παιψδε ιεπθή 
πνξζειάλε δηαζηάζεσλ 70Υ70 εθ. πκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βαιβίδα  

3.2.2.7. Καζξέπηεο επίπινπ κπάληνπ 0,65Υ0,57Υ0,15 m κε εξκάξην, 
θσηηζηηθφ LED θαη εηαδέξα.  
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3.2.2.8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ, 
ΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ (Π2)  

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μον 

(Δσρώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δσρώ 

 (ε) 

CPV  
 (ζη) 

1 

Νηπηήξαο W.C. 
επίηνηρνο, δηαζηάζεσλ 
~57Υ45cm 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο βαιβίδαο 

ηεκ 1 91.5 91.5 44411300-7 

2 

Λεθάλε W.C. 
πνξζειάλεο πίζω 
εμαγσγή κε δνρείν 
πιχζεο πνξζειάλεο 
ρακειήο πίεζεο 
(θαδαλάθη πιήξεο)  
ιεπθή κε 
ζηξνγγπιεκέλεο 
αθκέο, ιείεο 
επηθάλεηεο θαη κε 
θάιπκκα απφ ζθιεξφ 
αληηβαθηεξηαθφ 
πιαζηηθφ, βαξέσο 
ηχπνπ. 

ηεκ 1 100 100 
44411740-3 

 

3 

Λεθάλε θαηαησληζηήξα 
(ληνπδηέξα)  απφ 
παιψδε ιεπθή 
πνξζειάλε 
δηαζηάζεσλ 70Υ70 εθ. 
πκπεξηιακβαλνκέλε
ο θαη ηεο βαιβίδα  

ηεκ 1 120 120 
44411400-8 

 

4 
απνπλνζήθε βαξέσο 
ηχπνπ, κεηαιιηθή, 
επηηνίρηα 

ηεκ 1 12 12 

 
44410000-7 

 
 

5 
Κξεκάζηξα ραξηηνχ 
πγείαο κεηαιιηθηά 
(γπαιηζηεξή) 

ηεκ 1 10 10 
44410000-7 

 

6 

Μπαηαξία- κείθηεο 
ληπηήξα κεηθηήο κνλήο 
νπήο απφ 
επηρξσκησκέλν ρπηφ 
νξείραιθν γπαιηζηεξφ, 
αξίζηεο πνηφηεηαο 

ηεκ 1 45 45 
44410000-7 

 

7 

Αλακηθηηθή επίηνηρε 
κπαηαξία ληνπο, κε 
θηλεηφ θαηαησληζηήξα 
(κεηαιιηθφ ζπηξάι 
1,50m) ζεη ζηήξηγκα –
ηειέθσλν-ζπηξάι.  
 

ηεκ 1 90 90 
44410000-7 

 

8 πνγγνζαπνπλνζήθε ηεκ 1 10 10 44410000-7 
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Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μον 

(Δσρώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δσρώ 

 (ε) 

CPV  
 (ζη) 

νξεηράιθηλε βηδσηή  

9 
ηθψλη ληπηήξα 
(νξεηράιθηλν) ρξσκέ 

ηεκ 1 10 10 44115210-4 

10 
ηθψληα δαπέδνπ 
πιήξεο κε Φ63 
εμαγσγή (θιαληδσηφ) 

ηεκ  3 10 30 44115210-4 

11 
ραξάθη δαπέδνπ 
ΙΝΟΥ 12Υ12  

ηεκ 3 8 24 44115210-4 

12 

σιήλαο πδξεχζεο 
(ιάζηηρν) 
πνιπαηζπιελίνπ Φ16, 
16at, γηα δεζηφ λεξφ 
χδξεπζεο 

m 15 0,70 10.5 44115210-4 

13 

πηξάι κπιε Φ23 
αληίζηνηρν γηα λα 
δηέξρεηαη ζσιήλαο 
χδξεπζεο Φ16 (θξχν) 
ζε θνπινχξα ησλ 50 
κέηξσλ 

ηεκ 1 20 20 44115210-4 

14 

πηξάι θφθθηλν Φ23 
αληίζηνηρν γηα λα 
δηέξρεηαη ζσιήλαο 
χδξεπζεο Φ16 (δεζηφ) 
ζε θνπινχξα ησλ 50 
κέηξσλ 

ηεκ 1 20 20 44115210-4 

15 

πηξάι κπιε Φ29 
αληίζηνηρν γηα λα 
δηέξρεηαη ζσιήλαο 
χδξεπζεο Φ22 κπιέ 
(θξχν)  ηεκ 50 κέηξσλ 

ηεκ 1 20 20 44115210-4 

16 

πηξάι θφθθηλν Φ29 
αληίζηνηρν γηα λα 
δηέξρεηαη ζσιήλαο 
χδξεπζεο Φ22 
θφθθηλν (δεζηφ) 
ηεκάρην 50 κέηξσλ 

ηεκ 1 20 20 44115210-4 

17 

σιήλαο πδξεχζεο 
(ιάζηηρν) 
πνιπαηζπιελίνπ Φ22, 
16at, γηα δεζηφ λεξφ 
χδξεπζεο 

m 15 1,00 15 44115210-4 

18 

πιιέθηεο (Κνιεθηέξ) 
3/4’’ κε εμφδνπο ½ ‘’ 
Υ6 ζέζεσλ εμφδνπ 
(νξεηράιθηλα) γηα 
θξχν) 

ηεκ 1 40 40 44115210-4 

19 
πιιέθηεο (Κνιεθηέξ) 
3/4’’ κε εμφδνπο ½ ‘’ Υ 
3 ζέζεσλ εμφδνπ 

ηεκ 1 40 40 44115210-4 
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Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μον 

(Δσρώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δσρώ 

 (ε) 

CPV  
 (ζη) 

(νξεηράιθηλα) γηα 
δεζηφ λεξφ) 

20 
πηξάι ΙΝΟΥ ½΄΄, 
50cm κήθνο, γηα 
θαδαλάθη W.C.  

ηεκ 3 3 9 44115210-4 

21 

Γσλία πδξνιεςίαο 
(γσληαθά ξαθφξ) 
πιήξεο επίηνηρα ½′′ 
γηα ιάζηηρν Φ16 
(νξεηράιθηλα) 

ηεκ 3 7 21 44115210-4 

22 
Γσληαθφο δηαθφπηεο 
1/2 Υ1/2΄΄ αξζεληθά 
(νξεηράιθηλα) 

ηεκ 3 6 18 44115210-4 

23 
Βαλάθηα (ξνκπνηάθηα) 
½  in γηα ιάζηηρν Φ16 
(νξεηράιθηλα) κπιέ. 

ηεκ 6 5 30 44115210-4 

24 
Βαλάθηα (ξνκπνηάθηα) 
½  in γηα ιάζηηρν Φ16 
(νξεηράιθηλα) θφθθηλα. 

ηεκ 3 5 15 44115210-4 

25 
Σάπεο ½’’   
(νξεηράιθηλα) 

ηεκ 4 2 8 44115210-4 

26 
Σάπεο 
3/4’’(νξεηράιθηλα) 
αξζεληθηά 

ηεκ 2 3 6 44115210-4 

27 
πζηνιέο απφ 1’’  ζε 
¾’’  (νξεηράιθηλα) 

ηεκ 2 3 6 44115210-4 

28 
Ραθφξ Φ16Υ1Υ2 
αξζεληθά νξεηράιθηλα 

ηεκ 9 2 18  

29 
Πιαζηηθνί ζσιήλεο 
απνρέηεπζεο Φ40 απφ 
ζθιεξφ PVC –U 6 atm 

ΜΜ 6 1.5 9 44115210-4 

30 
Πιαζηηθνί ζσιήλεο 
απνρέηεπζεο Φ63 απφ 
ζθιεξφ PVC –U  6 atm 

ΜΜ 10 3,2 32 44115210-4 

31 
Πιαζηηθνί ζσιήλεο 
απνρέηεπζεο Φ50 απφ 
ζθιεξφ PVC –U  6 atm 

ΜΜ 6 1.5 9 44115210-4 

32 

Πιαζηηθνί ζσιήλεο 
απνρέηεπζεο Φ100 
απφ ζθιεξφ PVC –U 6 
atm 

ΜΜ 6 4,5 27 44115210-4 

33 
Κφιια PVC (ζσιήλσλ 
απνρέηεπζεο)  ησλ 0,5 
kg 

ηεκ 2 10 20 44115210-4 

36 

Πίλαθαο ειέγρνπ 
πδξνιεςίαο  ~60Υ45 
κεηαιιηθφο πιήξεο 
ειεθηξνζηαηηθά 
βακκέλνο. 

ηεκ  1 50 50 44115210-4 
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Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μον 

(Δσρώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δσρώ 

 (ε) 

CPV  
 (ζη) 

37 

Καζξέπηεο επίπινπ 
κπάληνπ 65Υ57Υ15 εθ 
κε εξκάξην, θσηηζηηθφ 
LED θαη εηαδέξα 

ηεκ 1 70 70 
44410000-7 

 

38 
Γάληδνη δηπινί 
κεηαιιηθνί, 
(γπαιηζηεξνί).  

ηεκ 2 10 20 
44410000-7 

 

 ΤΝΟΛΟ 1105  

3.2.3 Ξχιηλεο ζχξεο  

3.2.3.1 Καηαζθεπή, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 3 λέσλ μχιηλσλ ιακηλέηη 
ζπξψλ θαη λέσλ θαζψλ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πξνκήζεηαο πιηθψλ. Οη αθξηβείο 
δηαζηάζεηο ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ν νπνίνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ 
πιήξε θη έληερλε ηνπνζέηεζή ηνπο, κεηά ησλ θιεηδαξηψλ θιπ απαηηνχκελσλ 
κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο (ρεηξνιαβέο, κεληεζέδεο θιπ). 

3.2.3.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΘΤΡΩΝ (Π3) 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μον 

(Δσρώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δσρώ 

 (ε) 

CPV  
 (ζη) 

1 

Θχξα, μχιηλε κνλφθπιιε 
ΛΑΜΙΝΔΙΣ δεμηφζηξνθε, 
θάζζσκα πιαθάδ. 
-Απφρξσζεο 
ρξσκαηηζκνχ θαθέ ζε 
μχιν. Θπξφθπιιν απινχ 
ζρεδίνπ, επηινγή θαηφπηλ 
πξνζπέθηνπο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή. Πξνκήζεηα 
θαη ηνπνζέηεζε. 
Δλδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 
αλνίγκαηνο 
2,10πΥ0,63π. 
Έηνηκε ηνπνζεηεκέλε 
αλάινγα κε ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 
αλνίγκαηνο. (Θχξεο 
W.C.) 

ηεκ 2 300 600 44221000-5 

2 

Κιεηδαξηά γηα πφξηα 
W.C. κε ζπξηαξσηή 
αζθάιηζε εζσηεξηθά, κε 
έλδεημε on-of.  
Σνπνζεηεκέλεο ζηηο άλσ 
ζχξεο. 

ηεκ 2 20 40 
44521110-2 

 

3 
Θχξα, μχιηλε κνλφθπιιε 
ΛΑΜΙΝΔΙΣ, θάζζσκα 
πιαθάδ. 

ηεκ 1 350 350 44221000-5 
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-Απφρξσζεο 
ρξσκαηηζκνχ θαθέ ζε 
μχιν. Θπξφθπιιν απινχ 
ζρεδίνπ, επηινγή θαηφπηλ 
πξνζπέθηνπο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή. Πξνκήζεηα 
θαη ηνπνζέηεζε. 
Δλδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 
αλνίγκαηνο 
2,10Τρ0,83π. 
  Έηνηκε ηνπνζεηεκέλε 
αλάινγα κε ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο θάζε 
αλνίγκαηνο. (Θχξα 
εηζφδνπ ζηα W.C.) 

4 

Κιείζξν αζθαιείαο θαη 
ρεηξνιαβέο ειαθξoχ 
γπαιηζηεξνχ κεηάιινπ.  
Σνπνζεηεκέλα ζηελ 
παξαπάλσ ζχξα. 

ηεκ 1 20 20 
44521110-2 

 

 ΤΝΟΛΟ 1010  

4. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

4.1. Γεληθά 

4.1.1. Ο ρψξνο πξνο αλαθαίληζε απνηειείηαη απφ έλα πξνζάιακν, έλα 
ρψξν ληνπο θαη κία ζέζε WC. Οη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα. 

4.1.2. Πίλαθαο 

α/α Υψξνη  Μήθνο (m) Πιάηνο (m) Δπηθάλεηα (m2) 

2 Πξνζάιακνο  1,90 1,5 2.85 

4 Νηνπο  0,90 1,70 1.53 

5 WC  0,85 1,70 1.45 

   ΤΝΟΛΟ 5.83 

4.1.3. Η αθξηβήο φδεπζε ησλ λέσλ δηθηχσλ, ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ 
πίλαθα πδξνιεςίαο, ηπρφλ απαηηήζεηο ζε επηπιένλ πιηθά (νηθνδνκηθά –πδξαπιηθά), 
ζα θαζνξηζζνχλ επί ηφπνπ ζε ζπλεξγαζία ηνπ ΠΒΚ κε ηνλ πάξνρν ησλ εξγαζηψλ, 
αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ρψξνπ αλαθαίληζεο.  

4.2. Απνμειψζεηο, θαζαηξέζεηο - Καηαζθεπή λέσλ πιηλζνδνκψλ 

4.2.1. Πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζα γίλεη απνκφλσζε 
ησλ γξακκψλ παξνρήο ξεχκαηνο ζην ρψξν πγηεηλήο.  

4.2.2. Δθηεινχληαη, γεληθψο, εξγαζίεο απνμήισζεο θαη θαζαηξέζεσλ 
ζην ρψξν πγηεηλήο: εηδψλ πγηεηλήο (κία ιεθάλε, έλαο θαηαησληζηήξαο, ε ραξηνζήθε, 
αλακηθηηθή κπαηαξία ληνπο, θιπ), πιαθηδίσλ ηνίρσλ θαη δαπέδσλ  
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4.2.3. Καζαηξνχληαη ηξεηο μχιηλεο ζχξεο, ε πφξηα εηζφδνπ ζηνλ 
πξνζάιακν θαη άιιεο δχν πνπ βξίζθνληαη εζσηεξηθά κία γηα θάζε ζέζε κεηά ησλ 
θαζζσκάησλ θαη ησλ ζηεξηγκάησλ απηψλ.  

4.2.4. Απνμειψλνληαη ηα παιαηά δίθηπα απνρέηεπζεο, ζεξκνχ θαη 
ςπρξνχ χδαηνο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο θιπ. πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηνχλ, λέα 
δίθηπα. Σν δίθηπν ηνπ θξχνπ λεξνχ ζα απνμεισζεί κέρξη ην ζεκείν εηζφδνπ ηνπ 
ζηνλ ρψξν πγηεηλήο.  

4.2.5. Όιεο νη εξγαζίεο ησλ απνμειψζεσλ θαη θαζαηξέζεσλ γίλνληαη 
έληερλα θαη κε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ βιάβεο θαη ξεγκαηψζεηο 
ζηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνμειψζεθαλ ή κείσζε ηεο αληνρήο απηψλ. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε ν πάξνρνο ππνρξενχηαη λα εληζρχζεη απηά θαη λα 
απνθαηαζηήζεη ηηο πξνθιεζείζεο δεκηέο κε δηθή ηνπ δαπάλε.  

4.2.6. Αθαηξείηαη ην δίθηπν ζέξκαλζεο (ζσιελψζεηο-ζηεξίγκαηα θαη 
έλα ζεξκαληηθφ ζψκα θιπ.) πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο εξγαζίεο αλαθαίληζεο ηνπ 
ππφςε ρψξνπ, "έληερλα" θαη κε κεγάιε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη 
θακία βιάβε ζηα πιηθά πνπ ην απνηεινχλ πξνθεηκέλνπ απηφ λα 
επαλαεγθαηαζηαζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ.  

4.2.7. Αθαηξείηαη ε ζπζθεπή απνιχκαλζεο απφ ην ρψξν ηεο 
ιεθάλεο, επηκειψο θαη κε κεγάιε πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη θακία 
βιάβε, ψζηε λα επαλαηνπνζεηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρή ππεξεζηψλ.  

4.2.8. Τπεχζπλνο γηα ηα πιηθά πνπ απνμειψλνληαη είλαη ν 
δηαρεηξηζηήο ηνπ ζηαζκνχ Ραληάξ Νν. 6. Όζα απφ ηα απνμεισζέληα πιηθά θξηζνχλ 
απφ ηελ Τπεξεζία εχρξεζηα ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία. Τπφινηπα κε 
ρξήζηκα πιηθά ζα κεηαθέξνληαη ζε θάδν ζπγθέληξσζεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ 
θαζαηξέζεσλ, κε ζθνπφ λα κεηαθεξζνχλ κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ παξφρνπ ζε 
εγθεθξηκέλν ρψξν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο-απφξξηςεο θαη ηειηθήο δηάζεζεο 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

4.3. Αλαθαηαζθεπή δηθηχσλ ζεξκνχ-ςπρξνχ λεξνχ  

4.3.1. Η αλαθαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ζεξκνχ – ςπρξνχ χδαηνο ζα 
πεξηιακβάλεη έλα θεληξηθφ πίλαθα πδξνιεςίαο κε δχν θνιιεθηέξ έλα ςπρξνχ θαη 
έλα ζεξκνχ χδαηνο, απφ ηα νπνία ζα αλαρσξνχλ λέεο γξακκέο πξνο ηνπο 
πδξαπιηθνχο ππνδνρείο ε φδεπζε ησλ νπνίσλ ζα είλαη ελδνδαπέδηα ή/θαη ρσλεπηή 
επί ηνίρσλ. Η φδεπζε ησλ λέσλ δηθηχσλ, ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ πίλαθα 
πδξνιεςίαο, ζα θαζνξηζηνχλ επί ηφπνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
πάξνρν. Γηα ηελ έληερλε ελδνδαπέδηα ή/θαη ρσλεπηή επί ησλ ηνίρσλ φδεπζε ησλ 
ζσιελψζεσλ ζα αλνίγεηαη ην αληίζηνηρν δηαζηάζεσλ (βάζνο θαη πιάηνο) θαλάιη κε 
επηκειεκέλε θαη έληερλε δηάλνημε (ρξήζε ηξνρνχ θνπήο θιπ.). Δπηζεκαίλεηαη φηη 
ζην ζρέδην θαίλεηαη κηα ελδεηθηηθή ζέζε ηνπ πίλαθα πδξνιεςίαο.  

4.3.2. Γίθηπν ζεξκνχ – ςπρξνχ χδαηνο. Οη ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ πνπ 
αθνξνχλ θαη ην ζεξκφ θαη ην ςπρξφ λεξφ ζα είλαη απφ ‘’ιάζηηρν’’ δηθηπσκέλνπ 
πνιπαηζπιελίνπ (καχξν) θαηάιιειν γηα δίθηπν χδξεπζεο. Τιηθά πνπ ρνξεγνχληαη 
απφ ηελ Τπεξεζία θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα πδξαπιηθά πιηθά.  
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4.3.3. Οη ζσιήλεο εληφο ησλ ρψξσλ αλαθαίληζεο π.x. απφ ηνλ ζπιιέθηε 
κέρξη ηνλ αλακηθηήξα ζα είλαη εληαίνη, ρσξίο ελδηάκεζε ζχλδεζε (κνχθα) ζηε 
δηαδξνκή ηνπο.  

4.3.4. Γηα ην δίθηπν χδξεπζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζσιήλεο δηαηνκήο Φ16 
θαη Φ22, εληφο πιαζηηθψλ δηακνξθψζηκσλ ζσιήλσλ (ζπηξάι) θαηαζθεπαζκέλνπο 
απφ ΡΔ πςειήο πνηφηεηαο, ελδεηθηηθήο δηαηνκήο Φ23 θαη Φ29 αληίζηνηρα, 
απφρξσζεο, θφθθηλν γηα ην ζεξκφ θαη κπιε γηα ην ςπρξφ.  

4.3.5. Ο πίλαθαο πδξνιεςίαο ζα είλαη δηαζηάζεσλ 60Υ45 εθαηνζηά. Μέζα 
ζηνλ πίλαθα ζα ηνπνζεηεζνχλ:  

4.3.5.1. έλαο ζπιιέθηεο (θνιεθηεξ) 3/4‘’, 6 αλαρσξήζεσλ γηα ην ςπρξφ 
λεξφ, 

4.3.5.2. έλαο ζπιιέθηεο (θνιεθηεξ) 3/4‘’, 3 αλαρσξήζεσλ γηα ην ζεξκφ 
λεξφ. 

4.3.6. Η παξνρή ηνπ λεξνχ ζα δηαλέκεηαη απφ ηνπο ζπιιέθηεο (θνιεθηέξ): 

4.3.6.1. ζε έλαλ ληπηήξα ρεξηψλ, ςπρξφ-ζεξκφ λεξφ 

4.3.6.2. ζε ληνπο ςπρξφ –ζεξκφ λεξφ  

4.3.6.3. ζε κία ιεθάλε W.C., ςπρξφ λεξφ 

4.3.6.4. ζε ζεξκνζίθσλα ςπρξφ λεξφ 

4.3.7. Γηα ηηο αλάγθεο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ζην ρψξν είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο, έλαο ειεθηξηθφο ζεξκνζίθσλαο, ηνπ νπνίνπ ε έμνδνο ηνπ ςπρξνχ 
θαη ε είζνδνο ηνπ δεζηνχ λεξνχ ζα ζπλδεζεί αληίζηνηρα ζηνπο ζπιιέθηεο. Η ζέζε 
ηνπ πθηζηάκελνπ ζεξκνζίθσλα απεηθνλίδεηαη ζην ζρέδην χδξεπζεο.  

4.4. Γίθηπν απνρέηεπζεο   

4.4.1. Θα θαηαζθεπαζηεί λέν δίθηπν απνρέηεπζεο ζηελ ηνπαιέηα εζσηεξηθά 
θαη εμσηεξηθά κέρξη ην θξεάηην πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ην θηίξην (αθξηβψο έμσ απφ 
ηελ ηνπαιέηα).  

4.4.2. Θα γίλεη εθζθαθή ηνπ δαπέδνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ 
απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ.  

4.4.3. Σν λέν δίθηπν απνρέηεπζεο, θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαζηηθνχο 
ζσιήλεο PVC, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm. Η δηέιεπζε ησλ λέσλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ην ζρέδην απνρέηεπζεο. Όιεο νη πξνζαξκνγέο θαη αιιαγέο 
δηεχζπλζεο ησλ ζσιελψζεσλ ζα γίλνπλ κε εηδηθά ηεκάρηα θαη φρη κε πξνζαξκνγή 
ησλ ζσιήλσλ ελ ζεξκφ, δηαδηθαζία πνπ ξεηά απαγνξεχεηαη, θαη ζα ρνξεγεζνχλ 
απφ ηνλ πάξνρν θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο. Σν ίδην ηζρχεη 
θαη γηα ηηο ηάπεο θαζαξηζκνχ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο απφ 
ηνλ πάξνρν θαη ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ δηθηχνπ θαη ηηο 
νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη βηδσηέο, ζε εηδηθφ εμάξηεκα πνπ ζπγθνιιείηαη 
ζηνλ πιαζηηθφ ζσιήλα ή ζηελ δηαθιάδσζε ηνπ θαζαξηζκνχ.  
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4.4.4. Η ιεθάλε ζα έρεη αλεμάξηεην δίθηπν απνρέηεπζεο πνπ ζα ζπλδέεηαη 
απεπζείαο κε ην εμσηεξηθφ πθηζηάκελν θξεάηην κέζσ ζσιήλσλ Φ100. Σα ιχκαηα ηνπ 
ληπηήξα ζα νδεγνχληαη κέζσ ζσιήλσλ Φ40 ζε λέν ζηθψλη δαπέδνπ, απφ εθεί ζα 
θαηαιήγνπλ ζην ζηθψλη ηνπ ληνπο πξνο ην εμσηεξηθφ θξεάηην κέζσ ζσιήλα Φ63. Σα 
ιχκαηα ηεο ληνπδηέξαο ζα θαηαιήγνπλ κέζσ ζσιήλα Φ50 ζε λέν ζηθψλη δαπέδνπ 
πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην ρψξν ηεο ληνπδηέξαο απφ εθεί ζα απνκαθξχλνληαη πξνο ην 
εμσηεξηθφ θξεάηην κέζσ ζσιήλα Φ63. Δπηπιένλ θαη ζην ρψξν ηεο ιεθάλεο ζα 
ηνπνζεηεζεί έλα λέν ζηθψλη θαη απφ εθεί κε ζσιήλα Φ63 ζα ζπλδέεηαη κε ην 
εμσηεξηθφ θξεάηην. Σα παξαπάλσ θαίλνληαη ζην ζρέδην απνρέηεπζεο. 

4.4.5. Θα εγθαηαζηαζνχλ νη απαξαίηεηνη ζσιήλεο αεξηζκνχ απφ PVC, 
πίεζεο ιεηηνπξγίαο  6 atm.  

4.5. Δγθαηάζηαζε εηδψλ πγηεηλήο-εμνπιηζκφο  

4.5.1. ηνλ ρψξν ηνπ W.C. ηνπνζεηνχληαη:  

4.5.1.1. Μία ιεθάλε πνξζειάλεο, επξσπατθνχ-θαζεκέλνπ ηχπνπ, 
ρακειήο πίεζεο, κε θάιπκκα απφ ζθιεξφ αληηβαθηεξηαθφ πιαζηηθφ, βαξέσο 
ηχπνπ. 

4.5.1.2. Έλα δνρείν πιχζεο θαδαλάθη (επηθαζήκελν ζηελ ιεθάλε). 

4.5.1.3. Μία ραξηνζήθε, αλνηρηή, βηδσηή, νξεηράιθηλε, 
επηρξσκησκέλε.  

4.5.2. ην ρψξν ηνπ ληνπο ηνπνζεηνχληαη  

4.5.2.1. Μία ιεθάλε θαηαησληζηήξα (ληνπδηέξα) απφ παιψδε ιεπθή 
πνξζειάλε δηαζηάζεσλ 70Υ70 εθ.  

4.5.2.2. Αλακηθηηθή επίηνηρε κπαηαξία ληνπο, κε θηλεηφ θαηαησληζηήξα 
(κεηαιιηθφ ζπηξάι 1,50m) ζεη ζηήξηγκα –ηειέθσλν-ζπηξάι.  

4.5.2.3. πνγγνζαπσλνζήθε βηδσηή νξεηράιθηλε  

4.5.2.4. Άγθηζηξν αλαξηήζεσο, βηδσηφ δηπιφ, νξεηράιθηλν 
επηρξσκησκέλν 

4.5.3. ηνλ πξνζάιακν ηνπνζεηνχληαη  

4.5.3.1. Έλαο ληπηήξαο WC πνξζειάλεο επίηνηρνο, δηαζηάζεσλ 
~57Υ45cm (εκηθπθιηθνχ ζρήκαηνο), κε ζηθφλη νξεηράιθηλν, επηρξσκησκέλν.  

4.5.3.2. Άγθηζηξν αλαξηήζεσο, βηδσηφ δηπιφ, νξεηράιθηλν 
επηρξσκησκέλν.  

4.5.3.3. Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ, πάλσ ζηνλ 
ληπηήξα, κίαο νπήο, επηρξσκησκέλνο, κε κεραληζκφ πεξηζηξνθήο γηα ηελ ξχζκηζε 
δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ.  

4.5.3.4. απνπλνζήθε βαξέσο ηχπνπ κεηαιιηθή, ηνίρνπ. 
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4.5.4. ηελ ζέζε ηνπο ηνπνζεηεκέλα ζα θέξνπλ φια ηα απαξαίηεηα, 
εμαξηήκαηα, πιηθά, κηθξνυιηθά, ζηεξίγκαηα, γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. 

4.6. Γίθηπν ζέξκαλζεο  

4.6.1. Σν κέξνο ηνπ δηθηχνπ ζέξκαλζεο ζψκα, ζσιελψζεηο, ζηεξίγκαηα 
θιπ. πνπ απνμειψζεθαλ απφ ην ρψξν αλαθαίληζεο, ζα απνζεθεπζνχλ εληφο ηνπ 
θηηξίνπ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Μεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ αλαθαίληζεο, ην ππφςε δίθηπν, επαλαηνπνζεηείηαη- επαλαζπλδέεηαη ζηελ 
αξρηθή ηνπ ζέζε παξαδνηέν ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  

4.7. Δπηζηξψζεηο δαπέδνπ κε θεξακηθά πιαθίδηα  

4.7.1. Δπελδχζεηο πιαθηδίσλ ζα γίλνπλ ζηνλ πξνζάιακν, ζηνπο ρψξνπο 
WC, ζην ρψξν ληνπο θαη ζην ρψξν ηεο απνζήθεο. Αθνχ νινθιεξσζεί ε 
ελδνδαπέδηα εγθαηάζηαζε παξνρήο λεξνχ θαη ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν, θαη γίλνπλ 
νη απνθαηαζηάζεηο ηνπ δαπέδνπ ζα αθνινπζήζεη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ . Η 
επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ είλαη ζπλνιηθά πεξίπνπ ~6 m2.  

4.7.2. Καηά ηελ επίζηξσζε ησλ δαπέδσλ ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε 
ζχκπησζε ησλ αξκψλ θαη ζηηο ζσζηέο θιίζεηο φπνπ απαηηείηαη. Όπνπ ππάξρνπλ 
αλσκαιίεο, αληζνζηαζκίεο θαη ζθαςίκαηα ζην δάπεδν, απηέο ζα θαιπθζνχλ κε 
απηνεπηπεδνχκελν ηζηκεληνθνλίακα (πιηθφ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ πάξνρν θαη 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή) ή/θαη ζα αθαηξνχληαη ηπρφλ εμνγθψκαηα –
πξνεμνρέο θιπ γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο επίπεδεο επηθάλεηαο.  

4.7.3. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ζα γίλεη αξρηθά επίζηξσζε ηνπ 
δαπέδνπ κε ηζηκεληνθνλία (πιηθφ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ πάξνρν θαη 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαηάιιειε θιίζε πξνο 
ηα ζηθψληα πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ.    

4.7.4. Κάζε m2 επηθάλεηαο πιαθηδίσλ πνπ ηνπνζεηείηαη πξέπεη 
απαξαίηεηα λα θαζαξίδεηαη κε έλα ζθνπγγάξη βξεγκέλν ζε θαζαξφ λεξφ. Η 
αξκνιφγεζε ηεο πιαθφζηξσζεο ζα είλαη δπλαηή κεηά ηελ παξέιεπζε 24 κε 36 
σξψλ ηνπιάρηζηνλ αλάινγα κε ηελ απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη 
ηηο ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, 
ζχκθσλα θαη κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ.  

4.7.5. Οη αξκνί πνπ ζα αθεζνχλ κεηαμχ ησλ πιαθηδίσλ ελδεηθηηθά ζα είλαη 2 
ριζη. κε ππνρξεσηηθή ρξήζε εηδηθψλ ζηαπξψλ. Η αξκνιφγεζε ησλ αλσηέξσ 
πιαθηδίσλ ζα γίλεη κε θαηάιιειν πιηθφ. Οη αξκνί ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο 
ζηεγλνί θαη θαζαξνί, κε απνκάθξπλζε θάζε ιηπαξήο νπζίαο ζθφλεο ή άιινπ 
πιηθνχ, ψζηε ην βάζνο ηνπο λα είλαη αξθεηφ.Σν γέκηζκα ησλ αξκψλ γίλεηαη κε 
δφθηκν ηξφπν θαη κέζν. ρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ γίλεηαη 
θαη ην πξψην θαζάξηζκα ησλ επηθαλεηψλ κε λεξφ θαη εηδηθφ ζθνπγγάξη. Όιε ε 
δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε επηκέιεηα θαη λα επαλαιεθζεί πξηλ 
πεξάζνπλ 1 ή 2 ψξεο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ, ψζηε λα θαζαξηζηνχλ 
πιήξσο ηα ηειεπηαία ηπρφλ ππνιείκκαηα (ζθηέο ηνπ πιηθνχ) απφ ηηο επηθάλεηεο 
ησλ πιαθηδίσλ. 
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4.7.6.  Όπνπ ην δάπεδν ζπλαληά  ηνίρνπο πνπ δελ ζα θέξνπλ επέλδπζε κε 
πιαθίδηα, ζα ηνπνζεηεζεί ζνβαηεπί. 

4.8. Δπελδχζεηο ηνίρνπ κε θεξακηθά πιαθίδηα  

4.8.1. Όιεο νη θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ησλ ρψξσλ WC, ηνπ ρψξνπ ληνπο 
θαζψο θαη κέξνπο ηνπ πξνζαιάκνπ Α ζα επελδπζνχλ κε θεξακηθά πιαθίδηα, κέρξη 
ην χςνο +2.00κ. πεξίπνπ, απφ ηελ άλσ ζηάζκε ηνπ λένπ ηειηθνχ δαπέδνπ, ην 
αθξηβέο χςνο ζα θαζνξίδεηαη επί ηφπνπ αλάινγα ησλ ηδηαηηεξνηήησλ. Η επηθάλεηα 
ησλ ηνίρσλ πνπ ζα επελδπζεί κε πιαθίδηα είλαη ζπλνιηθά πεξίπνπ ~22 m2.   

4.8.2. ε φιεο ηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ηνίρσλ 
ζα γίλεη επέλδπζε θνιιεηψλ πιαθηδίσλ, κε θφιια ζε κνξθή θνλίαο, ε νπνία ζα 
αλακηρζεί θαηάιιεια κε λεξφ, ζε αλαινγίεο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ.       

4.8.3. Η ηνπνζέηεζε φισλ ησλ αλσηέξσλ γίλεηαη κε αξκφ (ελδεηθηηθά)  2 
ριζη. κεηαμχ ηνπο, ε αξκνιφγεζε ησλ νπνίσλ ζα είλαη δπλαηή κεηά παξέιεπζε 
24 κε 36 ψξεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ ζπγθφιιεζε ησλ πιαθηδίσλ. 

4.8.4. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ πιηθνχ νη αξκνί πξέπεη λα είλαη 
απφιπηα ζηεγλνί θαη θαζαξνί, κε επηκειή απνκάθξπλζε ζθφλεο, ιηπαξψλ 
νπζηψλ, μέλσλ πιηθψλ θαζψο θαη απνκάθξπλζεο ηπρφλ μερεηιίζκαηα ηνπ 
ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ, ψζηε νη αξκνί λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο. 

4.8.5. Η ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ ζηνπο αξκνχο γίλεηαη κε δφθηκν ηξφπν 
θαη ηαπηφρξνλα πξέπεη λα αξρίζεη ην θαζάξηζκα ησλ επηθαλεηψλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ζθνπγγάξη θαη λεξφ. Η ίδηα δηαδηθαζία πξέπεη λα επαλαιεθζεί 
φζεο θνξέο ρξεηαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα θαζαξηζηνχλ θαη ηα ηειεπηαία 
ππνιείκκαηα ηνπ αξκνινγήκαηνο απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πιαθηδίσλ, κέζα ζε 2 
κε 3 ψξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ. Η φιε δηαδηθαζία ηνπ 
θαζαξηζκνχ γίλεηαη κεηά πξνζνρήο ψζηε λα κελ παξαζχξεηαη λσπφ πιηθφ 
αξκνινγήκαηνο κέζα απφ ηνπο αξκνχο. 

4.8.6. ηηο αθκέο ησλ ηνίρσλ ζα γίλεη πξνζεθηηθή ηνπνζέηεζε ησλ 
πιαθηδίσλ γηα κηα άςνγε αηζζεηηθά εκθάληζε. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηε 
ζπλέρεηα ησλ αξκψλ γηα λα είλαη απφιπηα επζχγξακκνη.  

4.9. Σνπνζέηεζε δηαθνζκεηηθψλ πιαθηδίσλ ηνίρνπ (ιηζηέιν)  

Θα ηνπνζεηεζεί κηα ζπλερείο πεξηκεηξηθή δηαθνζκεηηθή ζεηξά ζε χςνο ελδεηθηηθά 
+1,50κ. απφ ηελ άλσ ζηάζκε ηνπ λένπ ηειηθνχ δαπέδνπ ηνπ εθάζηνηε ρψξνπ ζην 
ρψξν πγηεηλήο (ην αθξηβέο χςνο ζα θαζνξίδεηαη επί ηφπνπ αλάινγα ησλ 
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θάζε ρψξνπ), απφ πιαθίδηα, ιηζηέιν, ηεο ηδίαο θαηεγνξίαο κε ηα 
πιαθίδηα επέλδπζεο ησλ ηνίρσλ. Η ηνπνζέηεζε ησλ αλσηέξσ πιαθηδίσλ θιπ. ζα 
είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα γηα ηηο επελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, 
ηνίρσλ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.   
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4.10. Δπηρξίζκαηα, ρξψζεηο ηνηρνπνηίαο, απνθαηαζηάζεηο 

4.10.1. Όια ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ (4.10) ηεο ΣΠ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηνλ πάξνρν 
ππεξεζηψλ θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο.   

4.10.2. Σνπηθέο επηδηνξζψζεηο-κεξεκέηηα επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο. Γίλεηαη 
αξρηθά, φπνπ απαηηείηαη θαη θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο Τπεξεζίαο, ε θαζαίξεζε ησλ 
επηρξηζκάησλ ηα νπνία ηπρφλ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα (ξεηγκαηψζεηο-
θνπζθσκέλα, γεληθά είλαη ζαζξά), εξγαζία εθηεινχκελε κε ηελ απαηηνχκελε 
πξνζνρή γηα λα κελ πξνμελεζνχλ ξεγκαηψζεηο θαη βιάβεο εηο ηνπο πιίλζνπο θαη 
ησλ ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ πνπ ζα απνθαιπθζνχλ, ε φιε εξγαζία 
ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. Αθνινπζεί, ε επαλεπίρξηζε 
ησλ επηθαλεηψλ ησλ νπνίσλ θαζαηξέζεθαλ ηα επηρξίζκαηα ή/θαη ε θαηαζθεπή 
επηρξηζκάησλ ζε άιιεο επηθάλεηεο-ρψξνπο σο ηηο ππνδείμεηο ηηο Τπεξεζίαο. Σα 
επηρξίζκαηα ζα είλαη ηξηπηά – ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2,  ζε κία ή δχν ή 
θαη ηξεηο δηαζηξψζεηο αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο επηδηφξζσζεο θαη σο ηηο 
ππνδείμεηο ηηο Τπεξεζίαο. Οη επηθάλεηεο ησλ επηρξηζκάησλ πξέπεη λα είλαη 
εληειψο επίπεδεο. Οη γξακκέο ηνκήο θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα 
απνιχησο επζχγξακκεο θαη θαηαθφξπθεο. Οη ηνκέο θαηαθφξπθσλ κε νξηδφληηεο 
επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη απφιπηα επζχγξακκεο θαη νξηδφληηεο.  Σα λέα 
επηρξίζκαηα λα είλαη νκνηφκνξθα θαη ζπλέρεηα κε ηα ππάξρνληα παιαηά 
επηρξίζκαηα ζην θηίξην, λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ λένπ 
ηκεκαηηθνχ επηρξίζκαηνο επηδηφξζσζεο επηθαλεηψλ κε ηελ παιαηά επηθάλεηα, 
ψζηε κε θαηάιιειν ηξίςηκν θαη επεμεξγαζία ηεο λέαο επηθάλεηαο νη ζπλδέζεηο λα 
είλαη πιένλ αφξαηεο. Δπίζεο λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πιήξσζε ησλ 
ηπρψλ νπψλ κε κεγάιν βάζνο κε ρξήζε ηζρπξήο ηζηκεληνθνλίαο.  

4.10.3. Πξνεηνηκαζία ρξσκαηηζκψλ, ππνζηξψκαηα ρξψζεηο. Οη ππφςε 
ρξσκαηηζκνί πξνβιέπνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο 
(ηνηρνπνηίεο, ηαβάλη θιπ.). Καζαξίδνληαη φιεο νη επηθάλεηεο πξηλ ηεο ρξψζεσο, 
απφ αλσκαιίεο ηνπ επηρξίζκαηνο, παιαηνχο ραιαξνχο-ζαζξνχο ρξσκαηηζκνχο, 
ζθφλεο θιπ. Δπηδηνξζψλνληαη νη επηθάλεηεο ρξψζεσο απφ αλσκαιίεο ηνπ 
επηρξίζκαηνο φπσο  θξαηήξεο (ζπαηνπιάξηζκα) εμνγθψκαηα (ιείαλζε) θιπ. Η 
ηειηθή επηθάλεηα ρξψζεσο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα επίπεδε ρσξίο 
αληζνζηαζκίεο θαη απφιπηα θαζαξή ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαηάιιειε επηθάλεηα 
πξνο ρξψζε. ηε ζπλέρεηα (ζε λέα θαη παιαηά επηρξίζκαηα) ζα εθαξκνζηεί 
ππφζηξσκα απφ εηδηθφ αζηάξη ρξψζεσλ, πδξνδηαιπηφ. Αθνινχζσο ρξσκαηίδνληαη 
ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο, νη επηθάλεηεο κε ρξψκα πιαζηηθφ- πδξνδηαιπηφ. Οη 
ηειηθέο επηθάλεηεο ησλ αλσηέξσ ρξσκαηηζκψλ ζα πξέπεη λα είλαη ιείεο, νκαιέο, 
ρσξίο πηλειηέο θαη θνπζθψκαηα, εάλ παξαηεξεζνχλ θαθνηερλίεο απηέο ζα 
απνθαζίζηαληαη κε δαπάλε ηνπ παξφρνπ. Η πιήξε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζα 
γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πιηθψλ ζην νπνίν 
ζα θαζνξίδεηαη θαη ε αλαινγία κίμεσο ησλ δηαθφξσλ ζηξψζεσλ κε ηνπο δηαιχηεο. 
Οη θάζε είδνπο ρξσκαηηζκνί επάλσ ζηνπο ηνίρνπο, ζα γίλνπλ εθ΄φζνλ ηα 
επηρξίζκαηα έρνπλ ζηεγλψζεη ηειείσο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 
ρξσκαηηζκνχ θαη πξνεπάιεηςεο, πξέπεη απαξαίηεηα λα εμαληινχληαη ηα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα ησλ ελδηάκεζσλ ζηξψζεσλ.  
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4.10.4. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί, απφ ηνλ πάξνρν, ψζηε λα 
πξνθπιαρηνχλ νη επηθάλεηεο δαπέδσλ, ησλ θνπθσκάησλ-παινπηλάθσλ θιπ. κε 
επηθάιπςή ηνπο. Δπίζεο λα θξνληίζεη λα κελ ππάξμεη ξχπαλζε απφ ηηο εξγαζίεο 
ησλ ρξσκαηηζκψλ θαη ησλ επηρξηζκάησλ θαη λα θξνληίζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε γηα 
θαζαξηζκφ απηψλ εάλ ππάξμεη ξχπαλζε.  

4.11. Ηιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε 

4.11.1. Σπρφλ ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ πξηλ ηελ 
νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ησλ εξγαζηψλ (επηρξίζκαηα, ρξψζεηο, ηνπνζέηεζε 
πιαθηδίσλ θαη εηδψλ πγηεηλήο) κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ ΠΒΚ φζνλ αθνξά ζηα 
πιηθά θαη ηηο εξγαζίεο. 

5. ΓΙΑΦΟΡΑ 

5.1. Γικαίωμα ζσμμεηοτής ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν 
παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο θαη είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξψα.  

5.2. Όιν ην πξνζσπηθφ ζα θνξάεη ηα πξνβιεπφκελα κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο, εηδάιισο ζα εμέξρεηαη ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Ο πάξνρνο  θαη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά 
ηελ είζνδν θαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζην ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί 
ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

5.3. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ  νη έιεγρνη θαη δνθηκέο 
ησλ πδξαπιηθψλ δηθηχσλ θαη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ 
απφ πξνζσπηθφ ηνπ ΠΒΚ.   

5.4. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζα παξαιακβάλεη φια ηα πιηθά πνπ ζα 
απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (πιαθίδηα ηνίρνπ θαη δαπέδνπ, 
αξκφζηνθν, θφιια πιαθηδίσλ, είδε πγηεηλήο, ζσιήλεο θαη πδξαπιηθά εμαξηήκαηα 
ζχκθσλα κε πίλαθεο Π1 θαη Π2 ηεο παξνχζαο ΣΠ), απφ ηελ αξκφδηα δηαρείξηζε 
ηνπ ΠΒΚ θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, εθηφο απφ ηα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (4.7.2, 4.7.3 θαη 4.10).  

5.5. Σπρφλ κηθξνυιηθά (δνπκπφθαξθα, ηζέξθη θιπ ) θαη ηπρφλ πιηθά φπσο 
Σαθ PVC βαξέσο ηχπνπ, γσλίεο PVC βαξέσο ηχπνπ,) θαη φια ηα κεραλήκαηα, ηα 
εξγαιεία, ηα βνεζεηηθά κέζα, ζθαισζηέο, μπιφηππνο, ξνιά-πηλέια ρξψζεσλ, 
κπεηνληέξα παξαγσγήο ζνβά-ζθπξνδέκαηνο, ηξνρνί θνπήο θαη ιεηάλζεσο, ζθπξηά, 
θαιέκηα, κπζηξί, ζπάηνπιεο, αλακηθηήξαο ρξσκάησλ θιπ ζα είλαη ηνπ παξφρνπ.  

5.6. Σπρφλ πιηθφ ή εξγαζία ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα 
αιιά είλαη απαξαίηεην γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηελ πιήξε 
θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο.  

5.7. Ο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηνλ ρψξν θαζαξφ κεηά ην ηέινο 
ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 
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5.8. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο πάξνρνο δχλαηαη λα επηζθεθηεί ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ 
λα ιάβεη γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαη λα έρεη ιάβεη 
ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

5.9. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ,  
ΜΤ Αηθ. Μαξθεηάθε ηει 2821026903, kmarketaki@namfi.gr. 

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

Α/Α Περιγραθή 
Μονάδα 

μέηρηζης 
Ποζόηηηα 

Σιμή 
μονάδας 

σνολική 
ηιμή 

1 

Τπεξεζίεο 
επηζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο 
εγθαηαζηάζεσλ 
θηηξίνπ CPV 
50700000-2 

Σεκ 1 3900 3900 

    ΤΝΟΛΟ 3900 
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      κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηψλ    
 


