
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΣΟ ΓΔΡΙ 

  
 
 
ΚΔΛΔΣΟ 
Ο ζθειεηόο ηεο θαηνηθίαο είλαη εμ νινθιήξνπ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζύκθσλα κε 
ηα ζρέδηα θαη ηνπο ζηαηηθνύο ππνινγηζκνύο. Πιήξε κειέηε γηα ηελ αληηζεηζκηθή 
ηθαλόηεηα ηνπ θηηξίνπ. 
 
 
ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ 
Όινη νη ηνίρνη θαηαζθεπάδνληαη κε δηάηξεηα ηνύβια Αξγίινπ άξηζηεο πνηόηεηαο. Τν 
πάρνο ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ είλαη 25εθ. κνλσηηθά UB 200 θαη ησλ εζσηεξηθώλ ηνίρσλ 
10εθ. 
 
 
ΜΟΝΩΗ ΣΑΡΑΣΑ 
Γίλεηαη εηδηθή κόλσζε από εμπιαζκέλε πνιπζηεξίλε ξύζεηο από κπεηόλ θαη 
DERBIGUM (ή ηζνδύλακν) κε ελζσκαησκέλεο ςεθίδεο καξκάξνπ γηα αληαλάθιαζε 
(πγξνκόλσζε). 
 
 
ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ 
Εζσηεξηθά όιεο νη εκθαλείο επηθάλεηεο ζνβαηίδνληαη ηξία ρέξηα πιελ ηα ηαβάληα πνπ 
γίλνληαη ζπάηνπια. Εμσηεξηθά όιεο νη επηθάλεηεο ζνβαηίδνληαη ηξία ρέξηα ζεξκνζνπβά. 
 
 
ΔΠΔΝΓΤΔΙ 
Οη ηνίρνη ησλ κπάλησλ θαη απνρσξεηεξίσλ επελδύνληαη κε θεξακηθά αμίαο €12,00 η.κ. 
κέρξη ην ύςνο ηεο πόξηαο. Μεηαμύ ησλ πάγθσλ ηεο θνπδίλαο γίλεηαη επέλδπζε κε 
θεξακηθά αμίαο €12,00 η.κ. 
 
 
ΥΡΩΜΑΣΙΜΟΙ 
Όινη νη εζσηεξηθνί ηνίρνη θαη ηαβάληα γίλνληαη ηξία ρέξηα Emulsion θαη νη εμσηεξηθνί 
κπνγηαηίδνληαη ηξία ρέξηα κπνγηάο εμσηεξηθήο ρξήζεο Sandtex, θαη όιεο νη θάζηεο 
μύιηλεο θαη κεηαιιηθέο γίλνληαη ηξία ρέξηα ιαδνκπνγηά. 
 
 
ΓΑΠΔΓΑ 
Σην θαζηζηηθό, ζαιόλη, ηξαπεδαξία, ζθάια, θνπδίλα ηνπνζεηνύληαη θεξακηθά αμίαο 
€12,00 η.κ.  
Σηηο βεξάληεο ηνπνζεηνύληαη θεξακηθά αμίαο €10,00 η.κ. 
Σε όινπο ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο ηνπνζεηνύληαη θεξακηθά αμίαο €12,00 η.κ. 
Σηνπο δηαδξόκνπο θαη ζηα ππλνδσκάηηα ηνπνζεηνύληαη θεξακηθά αμίαο €10,00 η.κ. ή 
παξθέ Laminated αμίαο €19,00 η.κ. κε ηελ ηνπνζέηεζε. 
 
 



 
 
ΣΔΚΟΤΛΑΓΟΤΡΔ 
Τνπνζεηνύληαη ηζεθνπιαδνύξεο ηεο ίδηαο πνηόηεηαο κε ην πάησκα. 
 
 
ΔΙΓΗ ΤΓΙΔΙΝΗ 
Τα είδε πγηεηλήο ζα επηιέμεη ν αγνξαζηήο από θαηάζηεκα πνπ ζα ππνδείμεη ν πσιεηήο.  
 
 
 
ΞΤΛΙΝΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
Γεληθά θύιια ζπξώλ, εξκαξηώλ, πάγθσλ από laminate. Οη εζσηεξηθέο θάζηεο ζπξώλ 
είλαη εηζαγόκελεο. Εμαξηήκαηα, ρεξνύιηα ζπξώλ, ζύξαο εηζόδνπ, εξκαξηώλ θαη πάγθσλ  
αμία αγνξάο €300,00. Οη πάγθνη/εξκαξάθηα θνπδίλαο ζα δηαζέηνπλ θάιαζν εληνηρηζκέλν, 
πηξνπλνζήθε, πδξνζπιιέθηε θαη πηαηνζήθε. 
 
 
ΑΛΟΤΜΙΝΙΑ 
Η ζύξα  εηζόδνπ θαηαζθεπάδεηαη από αινπκίλην ξακπνηέ. Όια ηα παξάζπξα θαη 
εμσηεξηθέο πόξηεο θαηαζθεπάδνληαη από αινπκίληα έγρξσκα ζε ρξώκα RAL ή θπζηθνύ 
επηινγήο ηνπ Αξρηηέθηνλα ηεο ζεηξάο MU 2000 ή θαη MU 3200 θαη MU 700 θαη κε δηπιό 
γπαιί (double glazed). 
 
 
ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα, ηνπο όξνπο θαη θαλνληζκνύο 
ηεο Α.Η.Κ. Σεκεία ηειεθώλνπ ηνπνζεηνύληαη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο. 
Επίζεο  γίλεηαη πξόλνηα αληέλαο ζε θάζε θαηνηθία ζσιήλα κόλν. 
 
 
 
ΗΛΙΑΚΟ ΘΔΡΜΟΙΦΩΝΑ 
Τνπνζεηείηαη ειηαθόο ζεξκνζίθσλαο  αξίζηεο πνηόηεηαο κε πιαίζηα θαη πιαζηηθό 
ληεπόδηην ζηελ νξνθή ηεο θαηνηθίαο, θαη γίλεηαη εγθαηάζηαζε πηεζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
 
 
Α/C 
Γίλεηαη πξόλνηα ζηα ππλνδσκάηηα , ζαινηξαπεδαξία θαη θνπδίλα. 
 
 
 
 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΙ 
Γίλνληαη ζύκθσλα κε ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. Γίλεηαη ζύλδεζε ηεο θαηνηθία κε ην 
απνρεηεπηηθό ζύζηεκα (Σ.Α.Λ). 
 
 
ΚΑΓΚΔΛΑ 



Τα θάγθεια ηεο εηζόδνπ θαη ηνπ γθαξάδ είλαη κεηαιιηθά επηινγήο ηνπ Αγνξαζηή θαη ηνπ 
Αξρηηέθηνλα. 
 
 
ΥΩΡΟ ΣΑΘΜΔΤΗ 
Σύκθσλα κε ηα ζρέδηα. Τν πάησκα είλαη από κπεηόλ ηξηθηό. 
 
 
ΚΤΒΑΛΑΠΟΘΗΚΔ 
Κάζε θαηνηθία έρεη δηθή ηεο ζθπβαιαπνζήθε, θαη είλαη επελδπκέλε κε Πνξζειάλεο 
άζπξεο 15Χ15εθ. 


