
	 	 	
	 	
	

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΡΙΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΙ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
Ο σκελετός της κατοικίας θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα και µε 
αντισεισµικές προδιαγραφές σύµφωνα µε τους όρους του Πολιτικού Μηχανικού 
που εκπόνησε την στατική µελέτη. Οι κολώνες και οι δοκοί εξωτερικά θα επενδυθούν 
µε εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 5εκ. σύµφωνα µε την µελέτη της ενεργειακής 
απόδοσης. 
 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 
Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι πάχους 30εκ., θερµοµονωτικοί και όλοι οι 
εσωτερικοί τοίχοι πάχους 10εκ. 
Κάτω από την τοιχοποιία ισογείου (εσωτερικά και εξωτερικά) θα τοποθετηθεί 
κατρόχαρτο. 
 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
Εσωτερικά η κατοικία θα γίνει τρία χέρια σουβά. Τα ταβάνια θα γίνουν Fair Face και 
σπάτουλα. Εξωτερικά η κατοικία θα γίνει τρία χέρια σουβά. 
Στις γωνιές θα τοποθετηθούν µεταλλικά πλέγµατα και στα σηµεία µεταξύ µπετόν και 
τοιχοποιίας πλαστικά πλέγµατα. 
 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 
Σ' όλους τους χώρους υγιεινής θα τοποθετηθούν κεραµικά µέχρι το ύψος των θυρών, 
αγοραστικής αξίας €12.00/τ.µ. 
Στις κουζίνες µεταξύ των πάγκων και ερµαριών θα τοποθετηθούν κεραµικά 
αγοραστικής αξίας €12.00/τ.µ. 
 
ΠΑΤΩΜΑΤΑ 
Στο σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και διάδροµο ορόφου θα τοποθετηθεί γρανιτέ 
αγοραστικής αξίας €25.00/τ.µ. 
Στους χώρους υγιεινής θα τοποθετηθούν κεραµικά αγοραστικής αξίας €12.00/τ.µ. 
Στις βαθµίδες θα τοποθετηθούν σκαλιά γρανιτέ αγοραστικής αξίας €35.00/τρ.µ. 
Στα υπνοδωµάτια ορόφου θα τοποθετηθεί laminated - παρκέ αγοραστικής αξίας 
€20.00/τ.µ. συµπεριλαµβανοµένης της τσεκολαδούρας και της τοποθέτησης του. 
Στις βεράντες και στο περιµετρικό καλντερίµι, θα τοποθετηθούν κεραµικά 
αγοραστικής αξίας €10.00/τ.µ. 
 
 
 



	 	 	
	 	
ΣΤΕΓΗ 
Η οροφή της κατοικίας θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα. Στην επίπεδη πλάκα θα 
τοποθετηθεί εξιλασµένη πολυστερίνη πάχους 5εκ. για θερµοµόνωση και θα γίνουν 
ρύσεις. Ακολούθως θα γίνει υγροµόνωση από κατρόχαρτο µε ψηφίδα πάχους 4mm. 
 
ΠΑΤΟΥΔΕΣ 
Στο κάτω µέρος των παραθύρων θα τοποθετηθούν µαρµάρινες πατούδες 
κρυσταλλικές πάχους 3cm. 
 
ΧΩΡΟΣ ΣΚΥΒΑΛΛΩΝ 
Θα γίνει σκυβαλλαποθήκη όπως φαίνεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια. 
 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι θα γίνουν εµάλσιον τρία χέρια. Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι θα 
γίνουν µε µπογιά εµάλσιον εξωτερικής χρήσεως τρία χέρια. Όλα τα µεταλλικά 
κάγκελα θα γίνουν ένα χέρι αστάρι και δύο χέρια λαδοµπογιά. 
Η πόρτα εισόδου θα γίνει µε πλαστικό βερνίκι εξωτερικής χρήσης. 
 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 
Θα γίνουν πλήρεις χωστές υδραυλικές εγκαταστάσεις µε όλα τα εξαρτήµατα. 
Οι σωλήνες θα είναι pipe in pipe για ζεστό και κρύο νερό. Το ζεστό νερό θα 
προέρχεται από ηλιακά θερµοσίφωνα τα οποία θα εγκατασταθούν στην επίπεδη 
στέγη άνωθεν του κλιµακοστασίου. Οι αποχετεύσεις θα γίνουν µε πλαστικές 
σωλήνες σύµφωνα µε τα σχέδια. Το ντεπόζιτο οροφής θα είναι πλαστικό 
χωρητικότητας 2 τόνων. Θα εγκατασταθεί σύστηµα πιέσεως. 
 
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 
Θα γίνει εγκατάσταση τριών παροχών για κατευθείαν πόσιµο νερό στην κουζίνα και 
δύο στην αυλή. 
 
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Για την κατοικία θα χρησιµοποιηθούν είδη υγιεινής (3 W.C., 3 νιπτήρες, µπάνιο και 
ντους), µίξερς, εξαρτήµατα, σαπουνοθήκες, χαρτοθήκες, καθρέφτες, γούρνα, θύρες 
ντους και µπάνιου σύµφωνα µε τα σχέδια, αγοραστικής αξίας €2,500.00 τα οποία θα 
είναι της επιλογής του αγοραστή. Τα καππάκια των εντοιχισµένων νιπτήρων θα είναι 
από γρανίτη αγοραστικής αξίας €140.00/τρ.µ. 
 
 
 
 
 
 



	 	 	
	 	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
Θα γίνουν σύµφωνα µε τους όρους της Α.Η.Κ. και µε υλικά άριστης ποιότητας. 
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της κατοικίας είναι µελετηµένες ώστε να παρέχουν 
άπλετο φωτισµό και πλήρη ευχέρεια τοποθέτησης επίπλων. Το ρεύµα θα είναι 
τριφασικό 30 Α. 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
Στην κατοικία θα υπάρχει πλήρης εγκατάσταση τηλεφωνικού δικτύου για 2 
εξωτερικές γραµµές και εσωτερικά σηµεία τηλεφώνου και internet όπως φαίνεται 
στα σχέδια. 
 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Στην κατοικία προβλέπονται σηµεία για τηλεόραση όπως φαίνεται στα σχέδια. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Στην κατοικία γίνεται πρόνοια για τοποθέτηση από τους αγοραστές συσκευών 
κλιµατισµού (split units) σε όλα τα υπνοδωµάτια και σε δύο (2) σηµεία στο ισόγειο. 
Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διασωληνώσεις. 
 
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ: 
 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (ΠΟΡΤΕΣ) 
Η πόρτα της κύριας εισόδου θα κατασκευαστεί από solid ιρόκο και θα φέρει ειδική 
κλειδαριά αξίας €40.00, µεντεσέδες βαρετού τύπου και στόπερ stainless-steel. 
Επίσης θα φέρει χερούλια αξίας €50.00. Οι µεσόθυρες είναι ιταλικής προέλευσης. 
Εξωτερικά είναι κατασκευασµένες από mdf 4mm επενδυµένο µε laminate. Γύρω από 
το φύλλο υπάρχει pvc 2 χιλ. Εσωτερικά είναι κυψέλες και γύρω από το φύλλο 
υπάρχει ξυλεία 5.5 εκ. Χ 3.4 εκ. Τελικό πάχος φύλλου 4.2 εκ. Χρώµα επιλογή του 
αγοραστή. 
 
ΕΡΜΑΡΙΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ 
Τα ερµάρια είναι ιταλικής προέλευσης. Ο σχεδιασµός γίνεται συµφώνως 
αρχιτεκτονικών σχεδίων και το ύψος κάθε ερµαριού είναι 2.60m (µέχρι οροφή) από 
το τελειωµένο πάτωµα. Οι πόρτες και τα σκελετά κατασκευασµένα από µελαµίνη 
18 χιλ εσωτερικά χρώµατος λευκού και εξωτερικά χρώµατος επιλογής του πελάτη. 
Εσωτερικά υπάρχει µια τριπλή συρταριέρα, πατοί και ράγες για κρεµαστάρια. 
 
 
 
 
 
 



	 	 	
	 	
 
ΠΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΠΛΥΣΤΑΡΙΟΥ 
Οι κουζίνες είναι ιταλικής προέλευσης. Ο σχεδιασµός γίνεται συµφώνως 
αρχιτεκτονικών σχεδίων και το ύψος της κουζίνας είναι 2.19 εκ. από το τελειωµένο 
πάτωµα. Υπάρχει θέση για φούρνο, µάτια, αποσµητήρα, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων 
και πλυντήριο πιάτων. Οι πόρτες των κουζινών είναι 18 χιλ. πάχους και είναι 
κατασκευασµένες από mdf το οποίο είναι καλυµµένο µπροστά µε θερµοµονωτικό 
PVC. Τα σκελετά των κουζινών είναι κατασκευασµένα από µελαµίνη 18 χιλ. άσπρου 
χρώµατος. Τα χερούλια είναι stainless steel (επιλογή πελάτη). Για κάθε κουζίνα 
δίνεται το ποσό των €2,500.00  
Το καππάκι των πάγκων κουζίνας θα είναι γρανίτης αγοραστικής αξίας €160.00/τρ.µ. 
 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
Στην κουζίνα προβλέπεται θέση για ψυγείο, θέση για φούρνο, θέση για µάτια και 
αποσµητήρα. Επίσης προβλέπεται θέση για πλυντήριο ρούχων και πλυντήριο 
πιάτων (παροχή & αποχέτευση). 
 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα είναι από αλουµίνιο πρώτης ποιότητας. 
Θα έχουν διπλά γυαλιά πάχους 4χιλ, διάκενο 12χιλ και 4χιλ θερµοµονωτικό γυαλί. 
Τα συρόµενα παράθυρα και θύρες θα είναι µε σύστηµα MU3000 thermal, ενώ τα 
ανοιγόµενα παράθυρα και θύρες  µε σύστηµα MU2075. Το χρώµα των αλουµινίων 
θα είναι ΑΑ15 (silver). 
 
ΚΑΓΚΕΛΑ 
Τα κάγκελα του κλιµακοστασίου από ισόγειο µέχρι κορυφή θα είναι αξίας €90.00/τρ.µ. 
ενώ οι καγκελλόθυρες της εισόδου και του γκαράζ να είναι αξίας το κατ' αποκοπή 
ποσό των €650.00. Στην καγκελόθυρα του γκαράζ θα γίνει πρόνοια για να 
τοποθετηθεί µελλοντικά µηχανισµός για αυτόµατο άνοιγµα. 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Θα υπάρχει πρόνοια κεντρικής θέρµανσης µε τρεις ζώνες. Για την κατοικία θα 
τοποθετηθούν εσωτερικές σωλήνες τύπου pipe in pipe και θα καταλήγουν µέχρι το 
σηµείο όπου θα τοποθετηθεί µελλοντικά ο λέβητας πετρελαίου. Θα υπάρχει πρόνοια 
για σύνδεση του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης µε τον κύλινδρο ζεστού νερού της 
κατοικίας. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Θα γίνει πρόνοια συστήµατος συναγερµού και θα τοποθετηθεί µια έγχρωµη 
θυροτηλεόραση. 
 
 



	 	 	
	 	
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 
Η κατοικία συνδέεται µε ξεχωριστό σύστηµα αποχετεύσεων που περιλαµβάνει 
παραδεξάµενα και φρεάτιο για σύνδεση µε το δηµόσιο αποχετευτικό σύµφωνα µε τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια. 
 
ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Δηµιουργείται καλυµµένος χώρος στάθµευσης για την κατοικία. 
Το πάτωµα του χώρου στάθµευσης και της αυλής µέχρι την καγκελόθυρα θα είναι 
κεραµικό εξωτερικού χώρου αγοραστικής αξίας €10.00/τ.µ. 
 
ΑΥΛΗ 
Μετά την συµπλήρωση όλων των εργασιών γίνεται ισοπέδωση της αυλής στο 
ισόγειο της κατοικίας και τοποθέτηση φυτοχώµατος. 
 
ΤΟΙΧΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
Θα γίνει συµφώνως των σχεδίων του αρχιτέκτονα. 
Ο τοίχος περιµετρικά θα γίνει ύψους 120εκ. Θα σουβατιστεί τρία χέρια και θα 
µπογιατιστεί τρία χέρια εµάλσιον εξωτερικής χρήσης µε µπογιά χρώµατος επιλογής 
του αγοραστή. Μέρος της περίφραξης θα γίνει fair-face. 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Όλα τα πιο πάνω είναι οι προδιαγραφές, τα υλικά και οι τιµές µονάδας που 
προβλέπονται για την ανέγερση των κατοικιών. Σε περίπτωση που ο αγοραστής 
θελήσει να κάνει τροποποιήσεις υλικών θα πρέπει να συµφωνηθούν γραπτώς 
προηγουµένως. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν κατεδαφίσεις εργασιών που έχουν ήδη 
εκτελεσθεί. 
Οι αγοραστές δεν έχουν δικαίωµα αλλαγών στην εξωτερική εµφάνιση της κατοικίας 
και δεν δικαιούνται οποιαδήποτε προσθήκη η οποία θα δηµιουργεί προβλήµατα στην 
κάλυψη σε τετραγωνικά µέτρα σε αντίθεση µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. 
Οι τιµές που καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές είναι διαφορετικές των τιµών 
που θα αφαιρούνται σε περίπτωση άλλης επιλογής προµηθευτή από τον αγοραστή. 
Η συνεργασία της εταιρείας µε συγκεκριµένους οίκους προϋποθέτει πρώτα την 
οµαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών και δεύτερον το κέρδος της στις τιµές 
αγοράς των προδιαγραφόµενων υλικών. 
 
(Η συνεργασία της εταιρείας µε συγκεκριµένους οίκους προϋποθέτει πρώτα την 
οµαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών και δεύτερον την καλύτερη δυνατή 
τιµή αγοράς των προδιαγραφόµενων υλικών για αµοιβαίο όφελος) 


