
   

 

 

 

 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ AΡΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΙΟΥ, 

ΟΡΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΝΕΦΕΛΗ 1, 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΡΑΝΗΣ  

11.169,35  € ΧΩΙΣ ΦΡΑ και 13.850,00 € ΜΕ ΦΡΑ  Η ΟΡΟΙΑ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 

ΑΡΟ ΤΟ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΔΙΚΟ MIS 5041880. 

  

1. Γενικό Ρλαίςιο- Αναφοράσ 

Το Κοινωνικό Ελλθνικό Κλιμάκιο Άμεςθσ Βοικειασ (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ «Επιχοριγθςθ Φορζων για τθ Λειτουργία Δομϊν Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων 

Ανθλίκων», υλοποιεί τθ  «∆οµι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων-Νεφζλθ 1, ζντθσ» με 

τθ χρθματοδότθςθ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του Ταμείου Αςφλου, 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ. 

Για τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αναηθτά προμθκευτζσ οι οποίοι κα 

υποβάλουν ζγγραφθ προςφορά για τθν παροχι υπθρεςιϊν μικρισ ζκταςθσ για εςωτερικζσ 

και εξωτερικζσ εργαςίεσ ανακαίνιςθσ του κτιρίου, που κα ςτεγάςει ςτθ Δομι Φιλοξενίασ 

Αςυνόδευτων Ανθλίκων-Νεφζλθ 1 επί τθσ οδοφ Απολλωνίασ αρ. 58, ζντθ 185 41 

(Ρειραιάσ) ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 11.169,35 ευρϊ  χωρίσ ΦΡΑ και 13.850 

ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

 

 

 

 

 

 

 



   

CPV: 45454100-5 

 

2. Ομάδεσ Εργαςιϊν : 

Η προμικεια κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, για τισ ακόλουκεσ ζξι (6) 

ΟΜΑΔΕΣ εργαςιϊν : 

 

ΟΜΑΔΑ και ΕΙΔΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ  ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΔΑΡΑΝΗΣ Χωρίσ ΦΡΑ 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΔΑΡΑΝΗΣ  με ΦΡΑ 

Α. ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΚΤΙΙΑΚΩΝ 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 
8.129,95 10.081,14 

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΡΑΝΙΟΥ Α.Μ.Ε.Α 800,00 992,00 

Γ. ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΡΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ 

ΑΜΡΑΣ Α.Μ.Ε.Α 
300,25 372,31 

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΟΥ 

ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  
600,00 744,00 

Ε. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΟΥ  

470,00 582,80 

ΣΤ. ΜΙΚΕΣ ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΘΥΩΝ ΚΑΙ 

ΡΑΑΘΥΩΝ 

 

869,15 1.077,75 

 

Αναλυτικότερα : 

Οι εργαςίεσ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Α αφοροφν: 

Εργαςία χρωµατιςµϊν τοιχοποιίασ: αποξζςεισ παλαιϊν χρωµατιςµϊν, τρίψιµο, 

ςτοκάριςµα. Ππου απαιτείται, κα ζχει προθγθκεί καλόσ κακαριςμόσ επιφανείασ, ελαφρό 

τρίψιμο με γυαλόχαρτο, κακαριςμόσ από τθ ςκόνθ, ςτοκάριςμα, αςτάρωμα και εφαρμογι 

του πλαςτικοφ χρϊματοσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Εργοςταςίου καταςκευισ και ςε 

αρικμό ςτρϊςεων μζχρισ πλιρουσ καλφψεωσ τθσ επιφάνειασ. 

Ρλαςτικά Χρϊματα τοιχοποιίασ: πζραςμα δφο (2) χεριϊν µε χρϊμα. Γενικϊσ κα 

χρθςιμοποιθκοφν ζτοιμεσ κωδικοποιθμζνεσ αποχρϊςεισ, από πρόςφατα  χρωματολόγια 

των εργοςταςίων και όχι αναμίξεισ χρωμάτων επί τόπου. 

Κατά τθν εκτζλεςθ των χρωματιςμϊν κα προφυλάςςονται κατάλλθλα από ρφπανςθ οι 

επιςτρϊςεισ των δαπζδων, οι επενδφςεισ, οι υαλοπίνακεσ, οι ςκάλεσ, οι μεταλλικζσ 

επιφάνειεσ κλπ. 



   

Οι εργαςίεσ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Β αφοροφν: 

Καταςκευι ςτο ιςόγειο του κτιρίου ενόσ μπάνιου με πρόςβαςθ για Α.Μ.Ε.Α. Θα 

καταςκευαςτεί μία ντουηιζρα, κα τοποκετθκεί λεκάνθ και νιπτιρασ ϊςτε να μπορεί να 

εξυπθρετθκεί ζνα άτομο Α.Μ.Ε.Α 

 

Οι εργαςίεσ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Γ αφοροφν: 

Tοποκζτθςθ ςτθν είςοδο του κτιρίου ράμπασ για να εξυπθρετεί τθν πρόςβαςθ Α.Μ.Ε.Α ςτο 

κτίριο. 

 

Οι εργαςίεσ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Δ αφοροφν: 

Τθ βελτίωςθ του χϊρου παραςκευισ γευμάτων για τθν βζλτιςτθ λειτουργικότθτα του 

χϊρου 

Οι εργαςίεσ τθσ ΟΜΑΔΑΣ Ε αφοροφν: 

τθ δθμιουργία ελκυςτικοφ υπαίκριου χϊρου για τουσ φιλοξενοφμενουσ, κακϊσ και τθ 

διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ των φιλοξενοφμενων (ςυμπεριλαμβανομζνων των ΑΜΕΑ)., 

εργαηομζνων και επιςκεπτϊν, τθν αναηωογόνθςθ του αςτικοφ χϊρου.  

Οι εργαςίεσ τθσ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ αφοροφν 

Επιςκευζσ κυρϊν και παρακφρων για λόγουσ χριςθσ και υγιεινισ. 

 

3. Ανάρτηςη Ρρόςκληςησ , Ρροθεςμία και τρόποσ υποβολήσ προςφορϊν.  

Η πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ οργάνωςθσ 

https://www.kinonikoekav.gr/ και διατίκεται ςε διατίκεται και ςτα γραφεία του Κοινωνικοφ 

ΕΚΑΒ, Ρυκαγόρα 5, Χολαργόσ 15562, Ακινα,  

 

Οι προςφορζσ των ενδιαφερομζνων αναδόχων κα υποβάλλονται εγγράφωσ ςτθν 

ζδρα του Σωματείου (Ρυκαγόρα 5 – Χολαργόσ), από 25-10-2019 και μζχρι τθν 28-

10-2019, θμζρα Δευτζρα  και ϊρα 2 μ.μ. και θ υποβολι τουσ κα αποδεικνφεται από 

διπλότυπθ απόδειξθ που κα εκδίδει εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό του Σωματείου 

και κα αναφζρει κατϋ ελάχιςτον τον αφξοντα Αρικμό Ραραλαβισ τθσ τθν 

θμερομθνία και τθν ϊρα αυτισ. Τυχόν εκπρόκεςμεσ προςφορζσ δεν κα λθφκοφν 

υπόψθ. 

 

Για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ οι ενδιαφερόμενοι κα χρθςιμοποιιςουν το 

υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προςφοράσ, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ. (ΡΑΑΤΗΜΑ 1) : 

 

https://www.kinonikoekav.gr/


   

Στο φάκελο προςφοράσ κα πρζπει να περιζχεται, πζραν τθσ ωσ άνω οικονομικισ 

προςφοράσ κατά το οριηόμενο πρότυπο, και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του υποψθφίου 

αναδόχου, νόμιμα εκπροςωπουμζνου, κεωρθμζνεσ ωσ προσ το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ του ότι ο υποψιφιοσ :  

- είναι αςφαλιςτικά και φορολογικά ενιμεροσ, 

- δεν βρίςκεται ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ, αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι διαχείριςθσ , 

οφτε εκκρεμοφν ςε βάροσ του αντίςτοιχεσ αιτιςεισ, 

- δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ του από τθ διαδικαςία ρου 

άρκρου 73 επ. Ν 4412/2016, όπωσ ιςχφει ςιμερα,  

 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό και των 

όρων και ςυμφωνιϊν τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται δωρεάν ςε ζντυπθ μορφι ςτθν 

ζδρα του Σωματείου (Ρυκαγόρα 5, Χολαργόσ) από 21-10-2019 ζωσ 25-10- 2019, από 

ϊρασ 10:30 ζωσ 14:00. 

Αρμόδια επικοινωνίασ ορίηεται θ κα. Ειρινθ Μπλίκα (τθλ.210.72.55.363, και e- mail: 

kinonikoekav@gmail.com).  

 

4. Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ :  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ εκτζλεςθ μικρισ ζκταςθσ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 

εργαςιϊν ανακαίνιςθσ του κτθρίου τθσ Δομισ Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων 

«ΝΕΦΕΛΗ 1», που λειτουργεί θ ανακζτουςα Αρχι ςτο Διμο Αγίου Ιωάννθ ζντθ - Νίκαιασ 

Αττικισ , επί τθσ οδοφ Απολλωνίασ αρ. 58, προςυπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 11.169,35  € χωρίσ 

ΦΡΑ και 13.850,00 € με ΦΡΑ, που χρθματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΠ MIS 5041880, όπωσ οι εργαςίεσ αυτζσ 

ομαδοποιοφνται  και περιγράφονται παραπάνω  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ καλείται να ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ 

ανάκεςθσ υποβάλλοντασ τθν προςφορά του για μία ι περιςςότερεσ Ομάδεσ ζργων, 

όπωσ αυτζσ  ομαδοποιοφνται παραπάνω και  πάντα για το ςφνολο των εργαςιϊν 

εκάςτθσ ΟΜΑΔΑΣ τθσ πρόςκλθςθσ. Ρροςφορά θ οποία δεν αφορά το ςφνολο των 

ειδϊν τθσ ομάδασ απορρίπτεται.  

 

Η ανάκεςθ των εργαςιϊν κα γίνει με κριτιριο τθν χαμθλότερθ τιμι των εργαςιϊν 

ςυνολικά ι εκάςτθσ ομάδασ . 

 

Η κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει μετά από πρόςκλθςθ του επιλεγζντοσ 

αναδόχου, εντόσ 2 θμερϊν από τθσ ενθμερϊςεϊσ του δια του θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου και υπό τον όρο ότι αυτόσ κα προςκομίςει  πρωτότυπεσ και ςε ιςχφ 

ευριςκόμενεσ  Βεβαιϊςεισ Αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτάσ του. 



   

 

Το ζργο κα πρζπει να ζχει αποπερατωκεί ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του και 

παραδοκεί ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ 45 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθσ επομζνθσ τθσ 

υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ ανακζςεωσ  . 

5. Ειδικοί Προι 

1.  Η προςφορά του υποψθφίου αναδόχου ιςχφει για 60 θμζρεσ από τθν υποβολι τθσ  

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει το ζργο ςφμφωνα με τισ ωσ άνω τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, κατά τρόπο τεχνικά άρτιο, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ 

επιςτιμθσ , εξαςφαλίηοντασ τθν υψθλι ποιότθτα και τθ μζγιςτθ λειτουργικότθτα αυτοφ. 

 

3. Το ζργο κα εκτελεςκεί με επίβλεψθ και ευκφνθ του αναδόχου , με προςωπικό τθσ 

επιλογισ του , που διακζτει τθ γνϊςθ και εμπειρία για τθν άρτια και αςφαλι εκτζλεςι του. 

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ των υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων του αναδόχου από τθ 

ςφμβαςθ ςε τρίτουσ.  

 

4. Στθν προςφερόμενθ ςυνολικι τιμι κάκε ομάδασ ζργων ςυμπεριλαμβάνονται, κατϋ 

ελάχιςτον, και βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο: 

 θ ζκδοςθ των αδειϊν εκτζλεςθσ των εργαςιϊν που τυχόν απαιτθκοφν  

 θ αγορά των υλικϊν που κα απαιτθκοφν  και  θ δαπάνθ μεταφοράσ τουσ ςτον τόπο 

εκτζλεςθσ του ζργου 

 οι αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί ςτθν εκτζλεςθ 

του ζργου ( Άγιοσ Ιωάννθσ ζντθ – Απολλωνίασ 58) 

 τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του, οι δαπάνεσ των μζτρων 

προςταςίασ και πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ 

βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων. 

 

5. Η παραλαβι του ζργου κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι τθσ ανακζτουςασ Αρχισ εντόσ  

των ςυμφωνθκζντων προκεςμιϊν. 

 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν παραβάςεισ ι ελαττϊματα ςτο ζργο ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςι τουσ, χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ για τθν ανακζτουςα 

Αρχι.  

 Για όςο διάςτθμα απαιτθκεί για τθν αποκατάςταςθ αυτϊν αναςτζλλεται θ παραλαβι του 

ζργου και βεβαίωσ ο χρόνοσ αποπλθρωμισ αυτοφ. 

Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ του ζργου ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν 

καταβολι ποινικισ ριτρασ 200,00 € ανά θμζρα κακυςτζρθςθσ, μθ αποκλειόμενθσ τθσ 

περαιτζρω αποηθμιϊςεωσ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ για τθ βλάβθ που τυχόν τθσ προκαλζςει 

θ κακυςτζρθςθ αυτι. 

  

6. Η εξόφλθςθ των εργαςιϊν κα γίνεται εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν 

πραγματικι και προςικουςα εκτζλεςθ  και παραλαβι τουσ ςφμφωνα με τα 



   

προαναφερόμενα, και εφόςον ο ανάδοχοσ παραδϊςει ςτον εκπρόςωπο του Κοινωνικοφ 

ΕΚΑΒ , ςε πρωτότυπο  

α) Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν  με ςαφι περιγραφι των εργαςιϊν και αν είδοσ 

κοςτολόγθςθ αυτϊν , πλζον επιβαρφνςεων και ΦΡΑ 

β) Τιμολόγιο -Δελτίο Αποςτολισ, ςτο οποίο να αναγράφονται το είδοσ με τα ειδικά 

χαρακτθριςτικά του, θ ποςότθτα, θ τιμι μονάδασ, θ ςυνολικι αξία των υλικϊν που 

απαιτικθκαν για τθν  εκτζλεςθ του ζργου πλζον επιβαρφνςεων και ΦΡΑ 

γ) Βεβαίωςθ μθ οφειλισ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςε ιςχφ (για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 

του προςωπικοφ). 

δ) Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, μθ μιςκωτϊν Ε.Φ.Κ.Α., 

ςε ιςχφ (ανάλογα με τθ νομικι μορφι του αναδόχου)  

ε) Βεβαίωςθ Φορολογικισ ενθμερότθτασ ςε ιςχφ.  

 

7. Ο προμθκευτισ λαμβάνει γνϊςθ των Ειδικϊν Πρων τθσ παροφςασ προςκλιςεωσ 

και δεςμεφεται ότι κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με αυτοφσ. Η μθ τιρθςθ αυτϊν των 

όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ παραλαβισ  

και αποπλθρωμισ του ζργου.  

 

8. Η ςφμβαςθ προμικειασ μπορεί να τροποποιθκεί κατόπιν αιτιματοσ τθσ 

ανακζτουςασ Αρχισ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα 

ςτο ν. 4412/2016 περί προμθκειϊν του Δθμοςίου.  

 

9. Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωµα να µθν προχωριςει ςε ςυµβαςιοποίθςθ του εν 

λόγω ζργου ςε περίπτωςθ που προκφψει οποιοδιποτε κϊλυμα ςτθν πορεία υλοποίθςθσ 

του ζργου 

10. Οι παραπάνω όροι κεωροφνται δεςμευτικοί. 

 

Χολαργόσ , 19 Οκτωβρίου 2019 

Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ 

                              
 

 Οδυςςζασ Νίκοσ Βουδοφρθσ



   

 

ΡΑΑΤΗΜΑ: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

Ρροςφορά του υποψήφιου ανάδοχου ………… 

 
Ο/Η υποψιφιοσ ανάδοχοσ ……………………………………………………..….. εκδθλϊνοντασ το 

ενδιαφζρον τθσ για τθν απευκείασ ανάκεςθ ΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΕΣ 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΙΟΥ (CPV: 45454100-5), ςτο κτίριο όπου ςτεγάηεται θ Δομι 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων «ΝΕΦΕΛΗ 1 », προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ  ……………. 

€ χωρίσ ΦΡΑ και ………. € με ΦΡΑ, υποβάλλει ςτο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Κοινωνικό ΕΚΑΒ) τθν κάτωκι προςφορά. 

 

 

  

Ομάδα Ρεριγραφή 

Υπηρεςιϊν 

Μονάδα 
Κόςτοσ/μονάδα  

ΦΡΑ Συνολικό 

κόςτοσ 

Α. 

ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ 

ΚΤΙΙΑΚΩΝ 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Εργαςία χρωµατιςµϊν 

τοιχοποιίασ: αποξζςεισ 

παλαιϊν χρωµατιςµϊν, 

τρίψιµο, ςτοκάριςµα. Ππου 

απαιτείται, κα ζχει προθγθκεί 

καλόσ κακαριςμόσ 

επιφανείασ, ελαφρό τρίψιμο 

με γυαλόχαρτο, κακαριςμόσ 

από τθ ςκόνθ, ςτοκάριςμα, 

αςτάρωμα και εφαρμογι του 

πλαςτικοφ χρϊματοσ 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

Εργοςταςίου καταςκευισ και 

ςε αρικμό ςτρϊςεων μζχρισ 

πλιρουσ καλφψεωσ τθσ 

επιφάνειασ. 

Ρλαςτικά Χρϊματα 

τοιχοποιίασ: πζραςμα δφο (2) 

χεριϊν µε χρϊμα. Γενικϊσ κα 

χρθςιμοποιθκοφν ζτοιμεσ 

κωδικοποιθμζνεσ 

αποχρϊςεισ, από πρόςφατα 

χρωματολόγια των 

εργοςταςίων και όχι αναμίξεισ 

χρωμάτων επί τόπου. 

Κατά τθν εκτζλεςθ των 

χρωματιςμϊν κα 

προφυλάςςονται κατάλλθλα 

από ρφπανςθ οι επιςτρϊςεισ 

των δαπζδων, οι επενδφςεισ, 

οι υαλοπίνακεσ, οι ςκάλεσ, οι 

M2    



   

μεταλλικζσ επιφάνειεσ κλπ. 

 

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΜΡΑΝΙΟΥ 

Α.Μ.Ε.Α 

WC AMEA :Ρλιρεσ ςετ ΑΜΕΑ 

που κα περιλαμβάνει: • 

Λεκάνθ Χαμθλισ Ρίεςθσ, από 

πορςελάνθ υψθλισ 

ποιότθτασ, με χειριςτιριο 

καηανακίου ειδικό για ΑΜΕΑ. 

Το καηανάκι κα ενϊνεται με 

τθ λεκάνθ, ϊςτε να 

αποτελοφν ενιαίο ςϊμα για 

λόγουσ αντοχισ.. Το κάκιςμά 

τθσ κα είναι από πλαςτικό 

υψθλισ αντοχισ. Μπαταρία 

ανοξείδωτθ, κερμοςτατικι 

κατά του βακτθρίου 

λεγιονζλλα με μακρφ ςτζλεχοσ 

χειριςμοφ • Νιπτιρα από 

πορςελάνθ υψθλισ 

ποιότθτασ,  

    

Γ. ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ 

ΡΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ 

ΑΜΡΑΣ 

Α.Μ.Ε.Α 

45215215-7 

ΑΜΡΑ TRAVELLER: 

Μεταλλικι πτυςςόμενθ 

ελαφριά ράμπα, που 

διαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ 

του αναπθρικοφ αμαξιδίου ςε 

πεηοδρόμια και χαμθλά 

κράςπεδα 

    

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΧΩΟΥ 

ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ  

Θα τοποκετθκοφν νζα 

ντουλάπια κουηίνασ και 

πάγκοσ κακϊσ ο χϊροσ τθσ 

κουηίνασ βρίςκεται ςε άλλο 

ςθμείο του κτιρίου. 

 

.    

Ε. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΟΥ  

Στον τοίχο του περιβάλλοντοσ 

χϊρου κα τοποκετθκεί 

επίςτρωςθ 

τςιμεντοκονιάματοσ. Επίςθσ 

κα κακαριςτεί ο περιβάλλον 

χϊροσ από περιττι βλάςτθςθ 

και κα τοποκετθκεί μία βρφςθ 

εξωτερικοφ χϊρου κακϊσ δεν 

υπάρχει. Τζλοσ ο φράχτθσ κα 

αναςθκωκεί 1,00 μζτρο με 

ξφλινεσ πλαναριςμζνεσ τάβλεσ 

ϊςτε να αυξθκεί το ςυνολικό 

φψοσ τθσ περιτοίχιςθσ. 

    

ΣΤ. ΜΙΚΕΣ 

ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ 

ΘΥΩΝ ΚΑΙ 

Ρλιρθ κατεργαςία όλων των 

ορατϊν ξφλινων επιφανειϊν 

(ιτοι: ροκάνιςμα, πλάνιςμα, 

μόρφωςθ γωνιϊν και ακρϊν 

με εργαλείο, τρίψιμο). Τελικι 

    



   

ΡΑΑΘΥΩΝ 

 

προετοιμαςία των φφλλων 

προσ τοποκζτθςθ με τθν 

οποιαδιποτε απαραίτθτθ 

ςυμπλιρωςθ – προςκικθ 

υλικϊν, μικροχλικϊν και 

εξαρτθμάτων ςφνδεςθσ – 

ανάρτθςθσ και λειτουργίασ 

(μεντεςζδων , χειρολαβϊν 

κλπ) , μθχανιςμϊν 

λειτουργίασ και αςφαλείασ. - 

Επανατοποκζτθςθ των 

φφλλων και παράδοςθ αυτϊν 

ςε άρτια και άψογθ 

λειτουργία. 

 

Ζλαβα γνϊςθ των ειδικϊν όρων τθσ πρόςκλθςθσ για τθν ανάκεςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ και τουσ 

αποδζχομαι ανεπιφφλακτα. 

Η παράδοςθ των παραπάνω ειδϊν ςτθν ωσ άνω Δομι, κα πραγματοποιείται με δικι μου δαπάνθ 

τμθματικά ι άπαξ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον Συντονιςτι τθσ Δομισ. 

Η  παροφςα προςφορά ιςχφει για 60 θμζρεσ. 

 

(Ονοματεπώνυμο) 

Νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ Εταιρίασ/Επιχείρθςθσ ……..                                  (Υπογραφή και 

Σφραγίδα) 

 

 

 

 

  


