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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Αντικατάστασης Τζαμιών » 

Αρ. Πρωτ. : 601/ΧΕΝΙΑ/ 07-11-2017 
 

1. Ο διαγωνισμός είναι χωρισμένος στα παρακάτω τμήματα (Α, Β, Γ) και υποτμήματα 
(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΙΔΗ) αυτών: 

 
ΤΜΗΜΑ Α: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
 
ΤΜΗΜΑ Α1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 Το αντικείμενο των εργασιών αφορά την αντικατάσταση μονών τζαμιών σε παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες με ξύλινα κουφώματα, σε ξενώνες και διαμερίσματα εντός του Νομού Αττικής. 
 
ΤΜΗΜΑ Α2: ΕΙΔΗ 
 Τα είδη που θα χρειαστούν είναι: 

1. Τζάμι διάφανο για παράθυρο και μπαλκονόπορτα, πάχους 3 m.m., διαφόρων διαστάσεων. 
2. Τζάμι ματ για παράθυρο μπάνιου και για εσωτερική πόρτα κατοικίας, πάχους 4 m.m., 

διαφόρων διαστάσεων. 
 
 
ΤΜΗΜΑ Β: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ Β1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Το αντικείμενο των εργασιών αφορά την αντικατάσταση μονών τζαμιών σε παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες με κουφώματα αλουμινίου παλαιού τύπου, σε ξενώνες και διαμερίσματα εντός του 
Νομού Αττικής. 
 
ΤΜΗΜΑ Β2: ΕΙΔΗ 
Τα είδη που θα χρειαστούν είναι :  

1. Τζάμι διάφανο για παράθυρο και μπαλκονόπορτα, πάχους 5 m.m., διαφόρων διαστάσεων. 
 
ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ Γ1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Το αντικείμενο των εργασιών αφορά την αντικατάσταση διπλών τζαμιών σε παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες με κουφώματα αλουμινίου, σε ξενώνες και διαμερίσματα εντός του Νομού Αττικής.   
 
ΤΜΗΜΑ Γ2: ΕΙΔΗ 
Τα είδη που θα χρειαστούν είναι: 

1. Διπλό τζάμι για παράθυρο και μπαλκονόπορτα πάχους 4+4  m.m και 5+5 m.m, διαφόρων 
διαστάσεων. 

2. Τζάμι ματ για παράθυρο μπάνιου, πάχους 4+4  m.m, διαφόρων διαστάσεων. 
 
 

2.  Οι προβλεπόμενοι στα τμήματα Α΄ έως Γ΄ αριθμοί επισκέψεων και ειδών που καλείται να λάβει 
υπ’ όψιν ο προμηθευτής στον παρόντα διαγωνισμό και οι αναλυτικές προδιαγραφές των 
υπηρεσιών και ειδών περιγράφονται στους πίνακες στο τέλος του παραρτήματος. 
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3. Σημειώνεται ότι οι αναγραφόμενοι αριθμοί επισκέψεων και ειδών είναι ενδεικτικοί και 
δύναται να τροποποιηθούν αναλόγως των αναγκών του έργου (π.χ. αριθμός διαμερισμάτων). 

4.  Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι το ύψος της προμήθειας 
είναι δυνατόν να κυμανθεί από το 5% μέχρι και το μέγεθος της μέγιστης ενδεικτικής 
ποσότητας για κάθε υπηρεσία και είδος και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αναγκών 
του έργου, κατ’ επιλογήν της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

 
5. Οι υποψήφιοι γνωρίζουν ότι θα πρέπει να διαθέτουν τις υπηρεσίες και τα είδη τους σε 

τοποθεσίες εντός του Νομού Αττικής. 
 

6. Οι υποψήφιοι 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 Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 
 

1. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, χωρίς βλάβες. 

2. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι 
δοκιμασμένα και αναγνωρίσιμα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό.  

3. Για όλα τα είδη, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων. 

4. Για όλα τα είδη, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν εθνικά ή/και διεθνή 
πιστοποιητικά αναγνώρισης ποιότητας των προτεινόμενων προϊόντων (ή αντίστοιχα έγγραφα 
που να πιστοποιούν την ποιότητα). Η προσκόμιση εγγύησης ποιότητας προϊόντος θα 
αξιολογηθεί θετικά. 

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

6. 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. 

Β) Ικανότητα Παράδοσης ή/και Παραγωγής 
 
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν πάνω στην ικανότητα παράδοσης και θα πρέπει να δηλώσουν: 
 

1. Το διαθέσιμο αριθμό επισκέψεων και τις ποσότητες προϊόντων που μπορούν να παρέχουν για 
κάθε υπηρεσία και είδος ημερησίως. Είναι επιθυμητή η δυνατότητα τριών (3) επισκέψεων 
ημερησίως κατά μέσο όρο. 

2. Το διαθέσιμο αριθμό επισκέψεων και τις ποσότητες προϊόντων που μπορούν να παρέχουν για 
κάθε υπηρεσία και είδος εβδομαδιαίως. Είναι επιθυμητή η δυνατότητα τριών (3) επισκέψεων 
ημερησίως καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες.  
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3. Αν μπορούν (ΝΑΙ η ΟΧΙ) να καλύψουν τον μέγιστο επιθυμητό αριθμό επισκέψεων και 
ποσότητες προϊόντων ανά υπηρεσία και είδος. 
 

4. 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 τους και τα είδη. Επίσης, εάν υπάρχουν 
περιορισμοί παράδοσης εντός Αττικής.  

 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 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. 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

    

ΤΜΗΜΑ Α1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΟΝΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1 Αντικατάσταση μονού 

τζαμιού διαστάσεων 60x90 
(+-20) cm σε ανοιγώμενο 
παράθυρο κουζίνας με 
ξύλινα κουφώματα  

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

100 επισκέψεις 

2 Αντικατάσταση μονού 
τζαμιού διαστάσεων 60x140 
(+-20) cm σε ανοιγώμενο 
παράθυρο οικίας με ξύλινα 
κουφώματα  

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

100 επισκέψεις 

3 Αντικατάσταση μονού 
τζαμιού διαστάσεων 60x200 
(+-20) cm σε ανοιγώμενη 
μπαλκονόπορτα με ξύλινα 
κουφώματα   

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

100 επισκέψεις 

4 Αντικατάσταση μονού 
τζαμιού διαστάσεων 60x90 
(+-20) cm σε παράθυρο 
μπάνιου με ξύλινα 
κουφώματα  

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

100 επισκέψεις 
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5 Αντικατάσταση μονού 
τζαμιού  διαστάσεων 
50x1,70 (+-20) cm για 
εσωτερική πόρτα με ξύλινα 
κουφώματα  

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

100 επισκέψεις 

ΣΥΝΟΛΟ 
    

500 επισκέψεις 

ΤΜΗΜΑ Α2: ΜΟΝΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΩΝ 
1 Μονό διάφανο τζάμι πάχους 

3 m.m 
διάφανο φύλλο τζαμιού                                     
πάχος 3 m.m                                            
διαστάσεις 60x90 cm 
διαστάσεις 60x140 cm  
διαστάσεις 60x200 cm                                   
πιστοποιητικά ποιότητας  
εγγύηση 

258 τ.μ. 

2 Μονό τζάμι ματ 
(αμμοβολής) πάχους 4 m.m 

 φύλλο τζαμιού ματ 
(αμμοβολής)                                 
πάχος 4 m.m         
διαστάσεις 60x90cm         
διαστάσεις 50x1,70 cm                                               
πιστοποιητικά ποιότητας   
εγγύηση 

139 τ.μ. 

 
 

ΤΜΗΜΑ Β1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1 Αντικατάσταση μονού 

τζαμιού διαστάσεων 60x90 
(+-20) cm σε ανοιγώμενο 
παράθυρο κουζίνας με 
κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

50 επισκέψεις 

2 Αντικατάσταση μονού 
τζαμιού διαστάσεων 60x140 
(+-20) cm σε ανοιγώμενο 
παράθυρο οικίας με  
κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

50 επισκέψεις 
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3 Αντικατάσταση μονού 
τζαμιού διαστάσεων 60x200 
(+/-20) cm σε ανοιγώμενη 
μπαλκονόπορτα με 
κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

40 επισκέψεις 

4 Αντικατάσταση μονού 
τζαμιού διαστάσεων 90x140  
(+/-20)  cm σε συρόμενο 
μονόφυλλο παράθυρο με 
κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

40 επισκέψεις 

5 Αντικατάσταση ζεύγους 
μονών τζαμιών διαστάσεων 
120x140 (+/-20)  cm σε  
συρόμενο δίφυλλο παράθυρο 
με κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

40 επισκέψεις 

6 Αντικατάσταση μονoύ 
τζαμιού διαστάσεων 
100x200 (+/-20) cm σε  
συρόμενη μονόφυλλη 
μπαλκονόπορτα με 
κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

40 επισκέψεις 

7 Αντικατάσταση ζεύγους 
μονών τζαμιών διαστάσεων 
120x200 (+/-20) cm  σε 
συρόμενη δίφυλλη 
μπαλκονόπορτα με 
κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

40 επισκέψεις 

ΣΥΝΟΛΟ   300 επισκέψεις 

    
 

  

ΤΜΗΜΑ Β2: ΜΟΝΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΩΝ 
1 Μονό διάφανο τζάμι πάχους 

5 m.m 
διάφανο φύλλο τζαμιού                                     
πάχος 5 m.m                                            
διαστάσεις 60x90 cm 
διαστάσεις 60x140 cm 
διαστάσεις 60x200 cm 
διαστάσεις 90x140 cm 
διαστάσεις 100x200cm                                   
πιστοποιητικά ποιότητας               
εγγύηση 

410,6 τ.μ. 

 
 
 
 
 
 

mailto:nostos@ath.forthnet.gr
http://www.nostos.org.gr/


 

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

 

6/7 
Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

ΤΜΗΜΑ Γ1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1 Αντικατάσταση διπλού 

τζαμιού διαστάσεων 60x90 
(+-20) cm σε ανοιγώμενο 
παράθυρο κουζίνας με 
κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

25 επισκέψεις 

2 Αντικατάσταση διπλού 
τζαμιού διαστάσεων 60x140 
(+-20) cm σε ανοιγώμενο 
παράθυρο οικίας με  
κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

25 επισκέψεις 

3 Αντικατάσταση διπλού 
τζαμιού διαστάσεων 60x200 
(+/-20) cm σε ανοιγώμενη 
μπαλκονόπορτα με 
κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

25 επισκέψεις 

4 Αντικατάσταση διπλού 
τζαμιού διαστάσεων 90x140  
(+/-20)  cm σε συρόμενο 
μονόφυλλο παράθυρο με 
κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

25 επισκέψεις 

5 Αντικατάσταση ζεύγους 
διπλών τζαμιών διαστάσεων 
120x140 (+/-20)  cm σε 
συρόμενο δίφυλλο παράθυρο 
με κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

25 επισκέψεις 

6 Αντικατάσταση διπλού 
τζαμιού διαστάσεων 
100x200 (+/-20) cm σε  
συρόμενη μονόφυλλη 
μπαλκονόπορτα με 
κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

25 επισκέψεις 

7 Αντικατάσταση ζεύγους 
διπλών τζαμιών διαστάσεων 
120x200 (+/-20) cm  σε 
συρόμενη δίφυλλη 
μπαλκονόπορτα με 
κουφώματα αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

25 επισκέψεις 

mailto:nostos@ath.forthnet.gr
http://www.nostos.org.gr/
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8 Αντικατάσταση διπλού 
τζαμιού διαστάσεων 60x90 
(+/-20) cm σε παράθυρο 
μπάνιου με κουφώματα 
αλουμινίου 

εγγύηση καλής 
τοποθέτησης 
πιστοποιητικά ποιότητας 

25 επισκέψεις 

ΣΥΝΟΛΟ     200 επισκέψεις 
    

ΤΜΗΜΑ Γ2: ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΩΝ 
1 Διπλό διάφανο τζάμι πάχους 

4+4 m.m 
Διπλό διάφανο φύλλο 
τζαμιού                                     
πάχος 4+4  m.m   
διάκενο 6,8,10, 12                               
πιστοποιητικά ποιότητας 
εγγύηση 

124 τ.μ. 

2 Διπλό διάφανο τζάμι πάχους 
5+5 m.m 

Διπλό διάφανο φύλλο 
τζαμιού                                     
πάχος 5+5  m.m     
διάκενο  6,8,10,12                            
πιστοποιητικά ποιότητας 
εγγύηση 

124 τ.μ. 

3 Διπλό τζάμι ματ 
(αμμοβολής) πάχους 4+4 
m.m 

 Διπλό φύλλο τζαμιού 
ματ (αμμοβολής)                                   
πάχος 4+4 m.m   
διάκενο 12                                 
πιστοποιητικά ποιότητας   
εγγύηση 

13,5 τ.μ. 
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