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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Αντικατάστασης Ξύλινων Δαπέδων» 

Αρ. Πρωτ. : 16/ ΧΕΝΙΑ/ 30-01-2019 
 
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 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. 

 

ΤΜΗΜΑ Α’ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

α/α Είδος Προδιαγραφές Υλικών  Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Αποξήλωση και 

αποκομιδή 

κολλητού ξύλινου  

δαπέδου 

Πλήρης αποξήλωση κολλητού δαπέδου και αποκομιδή των 

προϊόντων αποξήλωσης. Λείανση του μωσαϊκού δαπέδου.  1 Τετραγωνικό 
μέτρο 

2 Αντικατάσταση 

κολλητού δρύινου 

πατώματος. 

Εργασία και Υλικά 

Το δάπεδο αποτελείται από πλακίδια 12x12 cm και πάχους 8 

mm κολλημένα σε μωσαϊκό υπόστρωμα. Τo κάθε πλακίδιο 

αποτελείται από 6 πηχάκια 2x12 cm σε πλαστικό πλέγμα. 

Τρίψιμο και γυάλισμα με βερνίκι διαρκείας υψηλής αντοχής. 

1 Τετραγωνικό 
μέτρο 

3 Αντικατάσταση 

κολλητού δρύινου 

πατώματος. 

Εργασία και Υλικά 

Το δάπεδο αποτελείται από πλακίδια 10x10 cm και πάχους 8 

mm κολλημένα σε μωσαϊκό υπόστρωμα. Τo κάθε πλακίδιο 

αποτελείται από 6 πηχάκια 2x12 cm σε πλαστικό πλέγμα. 

Τρίψιμο και γυάλισμα με βερνίκι διαρκείας υψηλής αντοχής. 

1 Τετραγωνικό 
μέτρο 

4 Αντικατάσταση 

κολλητού IROCO 

πατώματος. 

Εργασία και Υλικά 

Το δάπεδο αποτελείται από πλακίδια 12x12 cm και πάχους 8 

mm κολλημένα σε μωσαϊκό υπόστρωμα. Τo κάθε πλακίδιο 

αποτελείται από 6 πηχάκια 2x12 cm σε πλαστικό πλέγμα. 

Τρίψιμο και γυάλισμα με βερνίκι διαρκείας υψηλής αντοχής. 

1 Τετραγωνικό 
μέτρο 

5 Αντικατάσταση 

κολλητού IROCO 

πατώματος. 

Εργασία και Υλικά 

Το δάπεδο αποτελείται από πλακίδια 10x10 cm και πάχους 8 

mm κολλημένα σε μωσαϊκό υπόστρωμα. Τι κάθε πλακίδιο 

αποτελείται από 6 πηχάκια 2x12 cm σε πλαστικό πλέγμα. 

Τρίψιμο και γυάλισμα με βερνίκι διαρκείας υψηλής αντοχής. 

1 Τετραγωνικό 
μέτρο 
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ΤΜΗΜΑ Β’: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

6 Αποξήλωση και 

αποκομιδή 

καρφωτού  ξύλινου  

Δαπέδου.  

Αποξήλωση και αποκομιδή καρφωτού  ξύλινου  

Δαπέδου οποιουδήποτε τύπου, ποιότητας ή μεγέθους. 

Αποξηλώνεται το παρκέ και ο σκελετός (καδρονιάρισμα) 

χωρίς προσοχή και μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο προς 

αποκομιδή. 

1 Τετραγωνικό 
μέτρο 

7 Τοποθέτηση 

καρφωτού 

ξύλινου/δρύινου 

δαπέδου. Σχέδιο 

ψαροκόκαλο. 

Σε καθαρό δάπεδο στερεώνεται και αλφαδιάζεται ο 

σκελετός στήριξης του ξύλινου πατώματος (καδρονιάρισμα) 

με βύσματα (Upat) και βίδες. Το καδρονιάρισμα γίνεται με 

καδρονάκι 4x4 cm μονό ή διπλό, ανάλογα με την 

απαιτούμενη στάθμη πατώματος. Στο καδρονιάρισμα 

τοποθετείται «πέτσωμα» αδρανούς υλικού και πάνω σε 

αυτό καρφώνεται το παρκέ 5,5x40x2 cm σε σχέδιο 

ψαροκόκαλο.  Τρίβεται και γυαλίζεται με βερνίκι διαρκείας 

υψηλής αντοχής. 

1 Τετραγωνικό 
μέτρο 

8 Τοποθέτηση 

καρφωτού 

ξύλινου/δρύινου 

δαπέδου. Σχέδιο 

Anglais (λωρίδες) 

Σε καθαρό δάπεδο στερεώνεται και αλφαδιάζεται ο 

σκελετός στήριξης του ξύλινου πατώματος (καδρονιάρισμα) 

με βύσματα (Upat) και βίδες. Το καδρονιάρισμα γίνεται με 

καδρονάκι 4x4 cm μονό ή διπλό, ανάλογα με την 

απαιτούμενη στάθμη πατώματος. Στο καδρονιάρισμα 

καρφώνονται οι λωρίδες του παρκέ διαστάσεων 5,5x40x2 

cm ή μεγαλύτερων διαστάσεων. Τρίβεται και γυαλίζεται με 

βερνίκι διαρκείας υψηλής αντοχής. 

1 Τετραγωνικό 
μέτρο 

9 Τοποθέτηση 

καρφωτού ξύλινου/ 

IROCO δαπέδου. 

Σχέδιο ψαροκόκαλο. 

Σε καθαρό δάπεδο στερεώνεται και αλφαδιάζεται ο 

σκελετός στήριξης του ξύλινου πατώματος (καδρονιάρισμα) 

με βύσματα (Upat) και βίδες. Το καδρονιάρισμα γίνεται με 

καδρονάκι 4x4 cm μονό ή διπλό, ανάλογα με την 

απαιτούμενη στάθμη πατώματος. Στο καδρονιάρισμα 

τοποθετείται «πέτσωμα» αδρανούς υλικού και πάνω σε 

αυτό καρφώνεται το παρκέ 5,5x40x2 cm σε σχέδιο 

ψαροκόκαλο.  Τρίβεται και γυαλίζεται με βερνίκι διαρκείας 

υψηλής αντοχής. 

1 Τετραγωνικό 
μέτρο 

10 Τοποθέτηση 

καρφωτού 

ξύλινου/IROCO 

δαπέδου. Σχέδιο 

Anglais (λωρίδες) 

Σε καθαρό δάπεδο στερεώνεται και αλφαδιάζεται ο 

σκελετός στήριξης του ξύλινου πατώματος (καδρονιάρισμα) 

με βύσματα (Upat) και βίδες. Το καδρονιάρισμα γίνεται με 

καδρονάκι 4x4 cm μονό ή διπλό, ανάλογα με την 

απαιτούμενη στάθμη πατώματος. Στο καδρονιάρισμα 

καρφώνονται οι λωρίδες του παρκέ διαστάσεων 5,5x40x2 

cm ή μεγαλύτερων διαστάσεων. Τρίβεται και γυαλίζεται με 

βερνίκι διαρκείας υψηλής αντοχής. 

1 Τετραγωνικό 
μέτρο 

 
 

 

1.   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.   
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2. Όλα τα είδη/υλικά της προμήθειας θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα,  
κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.  

3. 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.  

4.  Τόπος Παράδοσης: 
            Τα είδη/ υπηρεσίες θα παραδίδονται σε διευθύνσεις μισθωμένων 
διαμερισμάτων για τις ανάγκες στέγασης προσφύγων τα οποία βρίσκονται  εντός 
Αττικής. 
 

5. Χρόνος παράδοσης δεκαπέντε (15) ημέρες από την συμφωνημένη έναρξη των 
εργασιών.  

6. Η ξυλεία για την εκτέλεση της προμήθειας θα έχει περάσει διαδικασία ξηραντήριου 
και προφύλαξης από προσβολή πάσης φύσεως εντόμων/παρασίτων. Σημειώνεται 
ότι πρέπει  να προσκομισθούν τα οριζόμενα από τη σχετική Νομοθεσία 
πιστοποιητικά.   

7. 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.   

8. Για την παραλαβή του έργου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται 
εξουσιοδοτημένη από την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Επιτροπή παραλαβής η οποία θα 
βεβαιώσει την άρτια εκτέλεση του συνόλου των εργασιών.  

9. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση την παραχώρηση εγγύησης για την καλή εκτέλεση του 
έργου διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών.  

  


