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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ LOCATION 11 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α’ 
  

 
 
ΣΚΕΛΕΤΟΣ 
Ο σκελετός της κατοικίας είναι εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με 
τα σχέδια και τους στατικούς υπολογισμούς. Πλήρη μελέτη για την αντισεισμική 
ικανότητα του κτιρίου σύμφωνα με τους ευροκώδικες. 
 
 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 
Όλοι οι τοίχοι κατασκευάζονται με διάτρητα τούβλα Αργίλου άριστης ποιότητας. Το 
πάχος των εξωτερικών τοίχων είναι 25εκ. θερμομονωτικά και των εσωτερικών τοίχων 
10εκ. 
 
 
ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ 
Γίνονται ρύσεις από μπετόν και DERBIGUM (ή ισοδύναμο) με ενσωματωμένες ψηφίδες 
μαρμάρου (υγρομόνωση). 
 
 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 
Τοποθετείτε στην οροφή 80 χιλ. εξηλασμένη πολυστερίνη και 50 χιλ. θερμοπρόσοψη 
εξωτερικά του κτιρίου (Κέλυφος) σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη. 
 
 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
Εσωτερικά όλες οι εμφανείς επιφάνειες σοβατίζονται τρία χέρια πλην τα ταβάνια που 
γίνονται σπάτουλα. 
 
 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Οι τοίχοι των μπάνιων και αποχωρητηρίων επενδύονται με κεραμικά αξίας €20 τ.μ. 
μέχρι το ύψος της πόρτας. Μεταξύ των πάγκων της κουζίνας γίνεται επένδυση με 
κεραμικά αξίας €20 τ.μ. 
 
 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι και ταβάνια γίνονται τρία χέρια Emulsion και οι εξωτερικοί 
μπογιατίζονται τρία χέρια μπογιάς εξωτερικής χρήσης. 
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ΔΑΠΕΔΑ 
Στο καθιστικό, σαλόνι, τραπεζαρία, σκάλα, κουζίνα τοποθετούνται κεραμικά αξίας 
€20,00 τ.μ.  
Στις βεράντες τοποθετούνται κεραμικά αξίας €20 τ.μ. 
Σε όλους τους χώρους υγιεινής τοποθετούνται κεραμικά αξίας €20 τ.μ. 
Στους διαδρόμους και στα υπνοδωμάτια τοποθετούνται κεραμικά αξίας €20 τ.μ. ή 
παρκέ Laminate €20 συμπεριλαμβανομένου της τοποθέτησης. 
 
 
ΤΣΕΚΟΥΛΑΔΟΥΡΕΣ 
Τοποθετούνται τσεκουλαδούρες της ίδιας ποιότητας με το πάτωμα. 
 
 
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Τα είδη υγιεινής αξίας €2600 θα επιλέξει ο αγοραστής από κατάστημα και τις επιλογές 
που θα υποδείξει ο πωλητής.  
 
 
ΠΟΡΤΕΣ 
Οι εσωτερικές πόρτες της οικίας θα είναι απο μελαμίνη σε χρώμα επιλογής του 
Αρχιτέκτονα. Θα υπάρχει λάστιχο στο πλαίσιο της πόρτας για καλύτερη ηχομόνωση και 
θερμομόνωση. Τα πόμολα και τα stopper στις πόρτες θα είναι μεταλλικά, σε χρώμα 
επιλογής του Αρχιτέκτονα. Η πόρτα εισόδου, θα είναι από αλουμίνιο. 
 
 
ΕΡΜΑΡΙΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ  
Θα γίνουν φορητά απο μελαμίνη χρώματος επιλογής του πελάτη μέσα από επιλογές 
που θα του προσφέρει ο πωλητής εξωτερικά ενώ εσωτερικά θα είναι χρώματος 
άσπρου, με πλακάζ μέχρι το ύψος της οροφής και με τσεκολαδούρες στην βάση. Θα 
διαθέτουν συρτάρια, κρεμάστρες, πατούς σε συνεννόηση με τον πωλητή. Τα χερούλια 
των πορτών θα είναι μεταλλικά. 
 
 
ΠΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
Θα γίνουν πάγκοι και κρεμαστά ερμάρια κουζίνας, όπως φαίνονται στα σχέδια, με 
σκελετό και πόρτες απο μελαμίνη χρώματος επιλογής του πελάτη μέσα από επιλογές 
που θα του προσφέρει ο πωλητής. Τα ντουλάπια θα είναι βάθους περίπου 60εκ ύψους 
70εκ με 2 πατούς στο καθένα με επιλογές τοποθέτησης καθ’ύψος. Ένα απο αυτα θα 
φέρει συρτάρια. Θα περιλαμβάνονται πιατοθήκη, πιρουνοθήκη. Περιλαμβάνονται τα 
χερούλια.  
 
 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 
Η θύρα  εισόδου κατασκευάζεται από αλουμίνιο ραμποτέ. Όλα τα παράθυρα και 
εξωτερικές πόρτες κατασκευάζονται από αλουμίνια θερμομονωτικά φυσικού χρώματος 
επιλογής του Αρχιτέκτονα και με διπλό γυαλί ενεργειακό.  
 



 

Page 3 of 3 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Η ηλεκτρική εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια, τους όρους και κανονισμούς 
της Α.Η.Κ. Επίσης  γίνεται πρόνοια αντένας τηλεόρασης σε κάθε κατοικία. 
 
  
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 
Τοποθετείται ολοκληρωμένο σύστημα φωτοβολταικών στην οροφή της κατοικίας ισχύος 
3KW περιλαμβάνει πρόνοιες, πλαίσια, καλωδιώσεις, inverter.  
 
 
ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 
Τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας  αρίστης ποιότητας με πλαίσια και πλαστικό 
ντεπόζιτο στην οροφή της κατοικίας, και γίνεται εγκατάσταση πιεστικού συστήματος. 
 
 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Α/C 
Γίνεται πρόνοια στα υπνοδωμάτια , σαλοτραπεζαρία και κουζίνα. 
 
 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 
Γίνονται σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Γίνεται σύνδεση της κατοικίας με το 
αποχετευτικό σύστημα (Σ.Α.Λ). 
 
 
ΚΑΓΚΕΛΑ 
Τα κάγκελα της εισόδου και στα κλιμακοστάσια όπου φαίνεται στα σχέδια είναι 
μεταλλικά επιλογής του Αγοραστή και του Αρχιτέκτονα. 
 
 
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Σύμφωνα με τα σχέδια. Το πάτωμα είναι από μπετόν τριφτό, στους κοινόχρηστους 
χώρους θα γίνει πρέμιχ.  
 
 
 
Σημειώσεις: 
 

1. Όπου αναγράφονται τιμές σε είδη υγιεινής, επενδύσεις τοίχων και πατωμάτων, 
αντιπροσωπεύουν τιμές μετά την έκπτωση των προμηθευτών και συνεργατών 
της εταιρίας μας.  
 

2. Οι τιμές που αναγράφονται στα είδη υγιεινής και κεραμικά δεν 
συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ. 
 

3. Αλλαγές στις πιο πάνω προδιαγραφές μπορούν να γίνουν κατόπιν συμφωνίας 
Αγοραστή και Πωλητή.  

 


