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Τεχνικές Προδιαγραφές
Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (T.Π.) αναφέρονται στο είδος και στην ποιότητα των υλικών
που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και στον ενδεδειγμένο τρόπο εκτέλεσης των
οικοδομικών και ηλεκτρολογικών εργασιών επισκευής για την επισκευή του γραφείου
επί της οδού Σωκράτους 30 στην Αθήνα, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών , ώστε να
μπορεί να εκμισθωθεί άμεσα ως γραφειακός ή /και αποθηκευτικός χώρος.
O όρος Eργολάβος ή Aνάδοχος αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που σύμφωνα
με τη Σύμβαση θα αναλάβει να πραγματοποιήσει το εν λόγω έργο.
Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελούν όλες οι εργασίες του εν λόγω έργου
όπως αυτό ορίζεται στην πρόσκληση είναι:
• οικοδομικές εργασίες
• ηλεκτρολογικές εργασίες
Στην περίπτωση που προβλέπεται η εκτέλεση κάποιων εργασιών, που δεν καλύπτονται
από τις παρούσες T.Π., αυτές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης
καθώς και τις έγγραφες οδηγίες και εντολές της Επίβλεψης.
Α. Οικοδομικές Εργασίες Κτιρίου
1. Οργάνωση Εργοταξίου
Ο ανάδοχος επoπτεύει, συvτovίζει και είvαι υπεύθυνος για τηv εκτέλεση τωv
oικoδoμικώv εργασιώv κατασκευής τoυ έργoυ σύμφωvα με τoυς εv ισχύει Καvovισμoύς
ή Διατάξεις, τηv Σύμβαση αvάθεσης τoυ Έργoυ και τα λoιπά συμβατικά στoιχεία.
Η oργάvωση τoυ εργoταξίoυ περιλαμβάvει μεταξύ τωv άλλωv και τα ακόλoυθα :
• καθημερινό καθαρισμό του χώρου εργασιών από πάσης φύσεως απορρίμματα και
υλικά που υπάρχουν στον χώρο του διαμερίσματος και δεν είναι απαραίτητα στις
εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν,
• όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας (κιγκλιδώματα κλπ) και σήμανση εργασιώνπρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων,
• μέτρα αποφυγής βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) ομόρων διαμερισμάτων και
διερχομένων πεζών,
• τελικό καθαρισμό της κατοικίας μετά την ολοκλήρωση του έργου, με την
απομάκρυνση
πάσης
φύσεως
απορριμμάτων,
υλικών
και
εργαλείων
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2. Αποξηλώσεις - Καθαιρέσεις
Τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών αυτών θα
είναι της επιλογής του με την προϋπόθεση ότι θα είναι σύμφωνα με την επιστήμη, την
τέχνη, τους κανονισμούς και τους λοιπούς νόμους και διατάξεις του Κράτους. Σε όποια
περίπτωση ο εργοδότης διαπιστώσει κάποια παράβαση των ανωτέρω θα δικαιούται να
διακόψει την εργασία και να επιβάλλει άλλο τρόπο εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση ο
ανάδοχος υποχρεούται να πειθαρχήσει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση ή παράταση της
προθεσμίας.
Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
ελαχιστοποίηση του θορύβου κατά την διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης, οι εργασίες
θα εκτελούνται μόνο κατά τις νόμιμες ώρες και ημέρες.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή
απώλειας χαλαρού υλικού, να καλύπτει τα προϊόντα κατεδάφισης με κατάλληλα
στερεωμένα καλύμματα προς περιορισμό της σκόνης.
Οι καθαιρέσεις θα θεωρούνται περατωμένες όταν έχει πλήρως κατεδαφισθεί,
αποξηλωθεί, απομακρυνθεί και έχει μεταφερθεί σε χώρους που επιτρέπουν οι
αστυνομικές, δημοτικές κ.λ.π. διατάξεις κάθε προϊόν που προέκυψε από την εκτέλεση
αυτών των εργασιών.
Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας
Κατά την εκτέλεση θα εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις ασφαλείας για κάθε άνθρωπο που
για οποιοδήποτε λόγο βρίσκεται στην οικία.
Τα χρησιμοποιούμενα μηχανικά μέσα θα είναι τέτοια ώστε να προκαλούνται οι ελάχιστοι
δυνατοί κραδασμοί στο κτίριο.
3. Χρωματισμοί
Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στους όρους, τα υλικά και την εργασία
εσωτερικών χρωματισμών τοιχοποιίας και οροφών.
• Χρωματισμοί ασπατουλάριστοι σε επιφάνειες επιχρισμάτων με πλαστικό χρώμα
τύπου Vivechrom σε δύο στρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, δηλαδή
προετοιμασία της επιφάνειας όπως καθαίρεση σαθρών τμημάτων επιχρίσματος, επισκευή,
στοκάρισμα , αστάρωμα και βαφή επιφανειών με πλαστικό χρώμα σε τρείς στρώσεις, σε
απόχρωση της εκλογής της επίβλεψης και σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.
Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή καθαρή, λεία και απαλλαγμένη από
οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια (π.χ σαθρά, κούφια, σκουριά, λάδια, σκόνες κλπ.)
ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό της. Κάθε επόμενη στρώση θα
εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη, έχει υποστεί την απαραίτητη
κατάλληλη προεργασία και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της. Πριν από την
βαφή των επιφανειών θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη ή
αφαίρεση επιφανειών που δεν χρωματίζονται ή θα υποστούν διαφορετική επεξεργασία.
Ξεχειλίσματα, τρεξίματα «μπιμπίκια», συρρικνώσεις, σκασίματα και γενικά κάθε είδους
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σημάδια δεν θα γίνονται δεκτά και πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως. Οι τελικοί
χρωματισμοί πρέπει να είναι ομοιογενείς, λείοι και να έχουν την ίδια απόχρωση, αλλιώς
δεν θα γίνονται δεκτοί.
• Χρωματισμός της οροφής του WCμε αντιμουχλική βαφή τύπου Vivechrom, με
εφαρμογή όμοια με την ανωτέρω παράγραφο.
4.Επανακατασκευή WC :

• Αποξήλωση και απομάκρυνση των παλιών ειδών υγιεινής, δημιουργία νέας υδραυλικής
εγκατάστασης, προμήθεια και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, προμήθεια και τοποθέτηση
νέων ειδών υγιεινής και παρελκόμενων.

• Τοποθέτηση των ειδών υγιεινής τύπου Ideal Standard με όλα τα απαιτούμενα υλικά
σύμφωνα με την υπάρχουσα ύδρευση και αποχέτευση. Η λεκάνη, το καζανάκι και ο
νιπτήρας είναι κατασκευασμένα από λευκή υαλώδη πορσελάνη. Είδη υγιεινής που δεν
αναφέρονται στο τεύχος αυτό θα προταθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο διατηρώντας
όμοια ποιότητα με τα αναφερθέντα είδη.
• Καθρέπτης πάχους 5 mm Ευρωπαϊκής προελεύσεως, μπιζουταρισμένος περιμετρικά σε
πλάτος 2 cm (όλες οι ακμές), κολλητός με ειδική κόλλα (Ευρωπαϊκής προελεύσεως) και
ανοξείδωτα στηρίγματα στην κάτω παρειά.
•
5.Τρίψιμο - γυάλισμα ξύλινων δαπέδων δωματίων.

• Συντήρηση ξύλινου δαπέδου με μονό τρίψιμο, με στοκάρισμα και με επάλειψη με
οικολογικό διαφανές βερνίκι σε ολόκληρη την υπάρχουσα επιφάνεια.
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Β. Υδραυλικές -Ηλεκτρολογικές Εργασίες

1. Ύδρευση
Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών
Eγκαταστάσεων του ελληνικού κράτους, τις υποδείξεις του κατασκευαστή και της
επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και της εμπειρίας, με τις
μικρότερες δυνατέςφθορές των δομικών στοιχείων του κτιρίου και με πολύ επιμελημένη
δουλειά. Οι διατρήσειςπλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων στοιχείων του κτιρίου
για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης σωληνώσεων θα εκτελούνται
μετά από έγκριση της επιβλέψεως.
Ολα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να
είναι καινούργια και τυποποιημένα προιόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται
κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις
και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις
προδιαγραφές.
Παροχή Ύδρευσης
Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ως προς πιθανή διαρροή και καλή λειτουργία της
υπάρχουσας παροχής ύδρευσης.
2. Αποχέτευση
Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων του ελληνικού κράτους, τις υποδείξεις του κατασκευαστή και της
επιβλέψεως, καθώς επίσης και τους κανόνες της τεχνικής και της εμπειρίας, με τις
μικρότερες δυνατές φθορές των δομικών στοιχείων του κτιρίου και με πολύ επιμελημένη
δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων στοιχείων του κτιρίου
για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευσης σωληνώσεων θα εκτελούνται
μετά από έγκριση της επιβλέψεως.
Ολα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να
είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται
κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις
και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις
προδιαγραφές.
Λειτουργία Αποχέτευσης
Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ως προς πιθανή διαρροή και καλή λειτουργία της
υπάρχουσας αποχέτευσης.
3. Ισχυρά-Ασθενή Ηλεκτρολογικά
1. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
• Το ηλεκτρολογικό δίκτυο στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία είναι παλαιό και παρουσιάζει τοπικές
αστοχίες . Θα γίνουν επεμβάσεις στην υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
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Αποξήλωση όλων των παλιών εμφανών καλωδίων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον.
Δημιουργία νέων εξωτερικών γραμμών για νέους επιπλέον εξωτερικούς ρευματοδότες,
τοποθέτηση νέων σημείων διαδικτύου, ανακατασκευή κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα με
νέες ασφάλειες και αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη.
Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ως προς πιθανή διαρροή και καλή λειτουργία της
υπάρχουσας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Ολα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου , θα πρέπει
να είναι καινούργια και τυποποιημένα
προιόντα γνωστών κατασκευαστών που
ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν
τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται
από τους κανονισμούς , όταν δεν
καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

