
                                                          

ΘΕΜΑ: «Απαραίτητες Εργασίες διαρρυθμίσεων - ανακαινίσεων για την μετεγκατάσταση

τμημάτων – “Ανακαίνιση τουαλετών δυτικής στήλης 1ου, 2ου, 3ου  ορόφου του κτιρίου Γ.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”  ».                                           

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που είναι αναγκαίες να γίνουν είναι οι εξής:

- Αποξήλωση των χωρισμάτων των τουαλετών και κατασκευή χωρισμάτων με γυψοσανίδα άνθυγρη.

- Αποξήλωση όλων των ειδών υγιεινής και τοποθέτηση νέων.

- Καθαίρεση των επιστρώσεων τοίχων και τοποθέτηση νέων πλακιδίων.

- Καθαίρεση των πλακοστρώσεων του δαπέδου και τοποθέτηση νέας πλακοστρώσης.

- Σοβατίσματα τοίχων και περιμετρικά των παραθύρων.

- Αποξήλωση του πλαισίου των παραθύρων.

- Επισκευή σοβατισμάτων.

- Χρωματισμοί τοίχων και επιφανειών οροφής.

- Αποξήλωση υπαρχουσών πορτών και αντικατάσταση αυτών με νέες ξύλινες θύρες.

- Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

- Αντικατάσταση αποχέτευσης.

- Αντικατάσταση ύδρευσης.

- Κατασκευή πινάκων κολεκτέρ σε κάθε ομάδα χώρων WC, δηλ. συνολικά τέσσερις (4) πινακες.

- Ανακατασκευή όλου του δικτύου θέρμανσης του χώρου μαζί με νέα καλοριφέρ.

Διαμόρφωση δύο WC ΑΜΕΑ στον 1το και τον 2ρο όροφο εντός των χώρων WC.ΓΕΝΙΚΑ

Η συνολική επιφάνεια των τουαλετών είναι περίπου 84,60m2 και περιλαμβάνει δύο μεγάλα WC
στον πρώτο όροφο, δύο μεγάλα WC στον δεύτερο όροφο και πέντε μικρά WC στον τρίτο όροφο,
δηλ. συνολικά εννέα ανεξάρτητους χώρους WC.

Απαιτείται  η  πλήρης  ανακαίνιση  των  χώρων,  δηλαδή  αλλαγή  πλακιδίων  δαπέδων,  πλακιδίων
τοίχων, ειδών υγιεινής, σωληνώσεων υδραυλικών παροχών και αποχετεύσεων και φωτιστικών και
ηλεκτρολογικών, ανακατασκευή όλου του δικτύου θέρμανσης του χώρου μαζί με νέα καλοριφέρ,
κατασκευή κολεκτέρ σε κάθε ανεξάρτητο χώρο WC, διαμόρφωση δύο WC ΑΜΕΑ στον 1 ο και τον
2ο όροφο εντός των χώρων WC, αποκατάσταση παραθύρων, αλλαγή χωρισμάτων τοίχων και θυρών



και τελικό χρωματισμό των χώρων.

Οι  εργασίες  να  ολοκληρωθούν  σε  ένα  χώρο    WC   του  1  ου   ορόφου  και  να  παραδοθεί  ο
συγκεκρικένος  χώρος  προς χρήση,  προτού αρχίσουν οι  αντίστοιχες  εργασίες  στον  δεύτερο
χώρο WC του ίδιου ορόφου, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες τουαλέτες για το προσωπικό και
τους επισκέπτες. Το ίδιο ισχύει και για τον 2  ο   όροφο.

ΑΠΟΞHΛΩΣΕΙΣ

Αποξήλωση πλακιδίων τοίχων και θυρών (με τις κάσες τους) και σαθρών επιχρισμάτων μέχρι τις
τοιχοποιίες. Αποξήλωση όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση μαζί με τις
στήλες,  σωληνώσεις  θέρμανσης  και  σώματα),  καθώς  και  όλων  των  ειδών  υγιεινής.  Πλήρης
απομόνωση χώρων εργασίας  και  λήψη μέτρων  για  μη  εκπομπή θορύβου,  σκόνης,  οσμών,  κλπ
Άμεση απομάκρυνση μπαζών και αχρήστων από το χώρο του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένου και
του προαύλιου χώρου). Απαραίτητη η χρήση σκεπασμένου κάδου.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ανακατασκευή όλων των κατακόρυφων στηλών και γενικά όλου του αποχετευτικού δικτύου των
τουαλετών.

Ανακατασκευή όλου του δικτύου ύδρευσης του χώρου. Περιλαμβάνονται μπαταρίες για νιπτήρες.

Ανακατασκευή  όλου  του  δικτύου  θέρμανσης  του  χώρου  μαζί  με  νέα  καλοριφέρ.  Θερμαντικά
σώματα ίδιας απόδοσης με τα υπάρχοντα. Περιλαμβάνεται βάψιμο σωμάτων με κατάλληλη βαφή
θερμαντικών σωμάτων.

Ανακατασκευή όλου του ηλεκτρολογικού δικτύου του χώρου, μαζί με διακόπτες πρίζες φώτα κλπ
ηλεκτρολογικό  εξοπλισμό.  Στα  WC  του  3ου ορόφου  να  αντικατασταθούν  οι  ανεμιστήρες
εξαερισμού. Φωτιστικά σώματα φθορισμού οροφής με γαλακτώδες ακρυλικά καλύμματα στεγανά
IP54  με  ηλεκτρονικό  σύστημα  έναυσης.  Πάνω  από  τους  καθρέπτες  φωτιστικά  σώματα  τύπου
απλίκας για τοποθέτηση σε υγρούς χώρους IP44 τουλάχιστον.

Τοποθέτηση  σε  λειτουργία  νέων  ειδών  υγιεινής,  Νιπτήρες  πορσελάνης  κολονάτοι,  λεκάνες
πορσελάνης χαμηλής, και λοιπά αξεσουάρ μέταλλο επινίκελομένο (σαπουνοθήκες, πετσετοθήκες,
θήκες χάρτου, κλπ), καθρέπτες.

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση νέων λεκανών αποκλειστικά με καζανάκια χαμηλής πιέσεως (δηλ.
κατάργηση όλων των τύπου 'Νιαγάρας', 'ντάλ', κλπ). 

Γενικώς, η ανακατασκευή θα ακολουθήσει την υπάρχουσα διαρρύθμιση, όπως φαίνεται και στα
σχέδια που επισυνάπτονται.  Να υπάρχει η δυνατότητα για αλλαγές στη διαρρύθμιση με υπόδειξη
του Τεχνικού Τμήματος του νοσοκομείου, πριν την έναρξη των εργασιών (πχ ενοποίηση κάποιων
WC). 

Περιλαμβάνεται η διαμόρφωση δύο WC ΑΜΕΑ στον 1ο και τον 2ο όροφο εντός των χώρων WC με
όλα τα μέσα διευκόλυνσης της  χρήσης από άτομα AMEA σύμφωνα με τα ισχύοντα, Ν. 4067 ΦΕΚ
79  Α’/09.04.2012  Άρθρο  26  Ειδικές  ρυθμίσεις  για  την  εξυπηρέτηση  ατόμων  με  αναπηρία  ή
εμποδιζόμενων ατόμων. Επισυνάπτονται προδιαγραφές και σκαρίφημα με ενδεικτική διαμόρφωση
χώρων. 

Ανακατασκευή  επιχρισμάτων,  κατόπιν  τοποθέτηση  νέων  πλακιδίων  τοίχων  με  κόλλα  και



αρμολόγημα, βάψιμο ταβανιών και λοιπών τμημάτων τοίχων (όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές
των επισυναπτόμενων άρθρων).

Τσιμεντοκονίαμα  στα  δάπεδα,  εξομάλυνσης  και  επίτευξης  κλίσεων  για  τα  νερά,   κατόπιν
τοποθέτηση νέων πλακιδίων δαπέδων με κόλλα και αρμολόγημα, τοποθέτηση σχαρών δαπέδων
(όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επισυναπτόμενων άρθρων).

Τοποθέτηση νέων θυρών μαζί  με  τις  δρομικές  κάσες  τους  (σύμφωνα με  τις  προδιαγραφές  των
επισυναπτόμενων  άρθρων).  Περιλαμβάνεται  χρωματισμός  κασών  και  θυρών,  χερούλια  πόμολα
κλειδαριές κλάπες κλπ μικροϋλικά. Όλες οι θύρες να ανοίγουν προς τα έξω.

Περιλαμβάνεται σήμανση των χώρων. 

Χρωματισμοί γενικώς όμοιοι με τους υπάρχοντες και αλλαγές κατόπιν υπόδειξης από το Τεχνικό
Τμήμα του νοσοκομείου. 

Επαναλαμβάνεται  ότι  θα  πρέπει  οι  εργασίες  να  ολοκληρωθούν  σε  ένα  χώρο  WC  του  1  ου

ορόφου και να παραδοθεί αυτός προς χρήση, προτού αρχίσουν οι αντίστοιχες εργασίες στον
δεύτερο  χώρο  WC  του  ίδιου  ορόφου,  ώστε  να  υπάρχουν  διαθέσιμες  τουαλέτες  για  το
προσωπικό και τους επισκέπτες. Το ίδιο ισχύει και για τον 2  ο   όροφο.

Επισυνάπτονται άρθρα με τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών.

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Κάτοψη WC δεύτερου ορόφου.



Κάτοψη WC πρώτου ορόφου.



Κάτοψη WC τρίτου ορόφου.

Διαμόρφωση ενδεικτικά WC ΑΜΕΑ πρώτου και δευτέρου ορόφου.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WC ΑΜΕΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Οι χώροι αυτοί εξυπηρετούν όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες και χρησιμεύουν και ως
χώροι  υγιεινής  "οικογενειακού  τύπου",  δηλαδή  και  για  την  φροντίδα  των  βρεφών  και  μικρών
παιδιών συνοδευόμενων από γονέα. Πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα αναγνωρίσιμες θέσεις,
κοντά στις εισόδους και τους πυρήνες κατακόρυφης κυκλοφορίας. Στο εσωτερικό των δημόσιων
χώρων υγιεινής πρέπει να προβλέπεται ελεύθερος χώρος περιστροφής, διαμέτρου 1.50m.
ΣΗΜΑΝΣΗ
Η ύπαρξη των χώρων υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα πρέπει να σημαίνεται σε διάφορα σημεία
των δημοσίων κτιρίων  και  χώρων σωστά και  ευκρινώς  με  την  χρήση του  Διεθνούς  Συμβόλου
Πρόσβασης (ΔΣΠ) και του συμβόλου "W.C.".
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
Η  προσπέλαση  των  χώρων  υγιεινής,  πρέπει  να  είναι  ισόπεδη.  Εάν  υπάρχει  αναπόφευκτη
υψομετρική διαφορά, αυτή πρέπει να καλύπτεται με κεκλιμένα επίπεδα μεγίστης κλίσης 5% που θα
κατασκευάζονται σύμφωνα με την Οδηγία του ΥΠΕΧΩΔΕ "Ράμπες ατόμων και αμαξιδίων". Το
ελεύθερο πλάτος διαδρόμου ή κεκλιμένου επιπέδου πρέπει να είναι 1.20m - 1.30m.
ΕΙΣΟΔΟΣ
Η πόρτα πρέπει  να έχει  πλάτος 0.90m από κάσα σε κάσα,  να ανοίγει  προς  τα έξω ή να είναι
συρόμενη. Θα πρέπει να υπολογίζεται ως μέγιστη δύναμη που απαιτείται για το άνοιγμα της θύρας
τα 15 Newtons. Ο μηχανισμός κλειδαριάς του θυρόφυλλου πρέπει να επιτρέπει το άνοιγμα και από
την  έξω  πλευρά  σε  περίπτωση  κινδύνου  και  επίσης  να  διαθέτει  ένδειξη  κατάληψης  χώρου.
ΝΙΠΤΗΡΑΣ
Το ύψος του νιπτήρα είναι 0.85m από το δάπεδο για το επάνω μέρος του και 0.70m για το κάτω και
συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο με αυτόν ύψος. Τα 0.70m ελεύθερος χώρος κάτω από τον νιπτήρα
πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, η δε αποχέτευση του νιπτήρα δεν πρέπει να ενοχλεί
τα γόνατα του χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου.  Είναι  δυνατόν να  επιλεγεί  νιπτήρας  μεταβλητού
ύψους, τον οποίο ο χρήστης ρυθμίζει ανάλογα με τις ανάγκες του. Ο νιπτήρας τοποθετείται δίπλα
στη λεκάνη, το δε εμπρόσθιο άκρο του νιπτήρα τοποθετείται στην ίδια ευθεία με την εσωτερική
παρειά της λεκάνης. Η απόσταση μεταξύ του άκρου της λεκάνης και του νιπτήρα πρέπει να είναι
περίπου 0.10m και ποτέ να μην υπερβαίνει τα 0.25m, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση του
νιπτήρα από καθήμενο στη λεκάνη άτομο. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις υπαρχόντων κτιρίων, αν
δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί η παραπάνω διάταξη, η λεκάνη τοποθετείται παράλληλα και
δίπλα στον νιπτήρα (στον ίδιο τοίχο) και η απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 0.25m. Για την
αγκύρωση του νιπτήρα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να αντέχει σε κατακόρυφη
φόρτιση  100Kg.  Η  μπαταρία  του  νιπτήρα  είναι  αναμικτική,  τύπου  "κομμωτηρίου",  με  κινητό
«τηλέφωνο  –  ντους»  και  με  χειριστήρια  τύπου  μοχλού  (όχι  σφαιρικά).  Στις  περιπτώσεις
εξωτερικών, μη εντοιχισμένων σωλήνων ύδρευσης ή αποχέτευσης, πρέπει αυτές να επενδύονται με
μονωτικό υλικό, ώστε να αποφεύγονται πιθανά ατυχήματα ή τραυματισμοί. 
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Τοποθετείται πάνω από το νιπτήρα με ελαφριά κλίση. Το κάτω μέρος του πρέπει να βρίσκεται σε
ύψος 1.00m από το δάπεδο και το πάνω 2.00m.
ΛΕΚΑΝΗ
Μπροστά και δίπλα από μια πλευρά της λεκάνης, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για μετωπική ή
πλάγια προσέγγιση ατόμου σε αμαξίδιο. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η ενδεδειγμένη διάταξη
ως προς την τοποθέτηση της λεκάνης και του νιπτήρα είναι η τοποθέτηση τους σε κάθετους μεταξύ
τους τοίχους. Το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι 0.45m για να διευκολύνεται η μετακίνηση του
χρήστη από το αμαξίδιο στη λεκάνη. Πρέπει να έχει πλάτη ύψους τουλάχιστον 0.30m από την
επιφάνεια του καλύμματος. Ένα καζανάκι χαμηλής πιέσεως με εύχρηστο χειρισμό π.χ. χειρολαβή
στο  πλάι  είναι  δυνατόν  να  την  υποκαταστήσει.  Δίπλα  στη  λεκάνη  αγκυρώνεται  μη  ολισθηρή



σπαστή χειρολαβή μήκους  περίπου 0.75m και  με  το  επάνω μέρος  της  σε  ύψος 0.70m από το
δάπεδο.  Η διάμετρος  μιας  τέτοιας  χειρολαβής  είναι  30mm – 40mm (1½΄΄  περίπου).  Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο στερέωσης των ειδών υγιεινής και των χειρολαβών (π.χ.
πρόβλεψη πρόσθετου μεταλλικού σκελετού,  ενίσχυση ή κατασκευή τοίχου από μπετόν για την
στήριξή του), έτσι ώστε να μπορούν να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg. Η θήκη χαρτιού καθαρισμού
πρέπει να είναι σε θέση προσιτή στον χρήστη και να διαθέτει μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο-
φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιμο σε μονόχειρες. 
ΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Είναι απαραίτητο να υπάρχει σύστημα κλήσης για περίπτωση ανάγκης παροχής βοηθείας, το οποίο
θα διαθέτει κορδόνι που τοποθετείται περιμετρικά και παράλληλα με το δάπεδο, σε ύψος περίπου
0.15m - 0.20m από αυτό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε θέση μέσα στον
συγκεκριμένο χώρο.
ΠΑΓΚΟΣ
Στους χώρους αυτούς πρέπει επίσης να προβλέπεται η ύπαρξη κινητού - ανακλινόμενου συνήθως -
ή και μόνιμου πάγκου για το άλλαγμα των βρεφών. 
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
Οι διακόπτες φωτισμού πρέπει να έχουν πλακέτα με μεγάλη επιφάνεια και τοποθετούνται σε ύψος
0.90m - 1.20m από το δάπεδο.
ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ
Σε όλους τους χώρους υγιεινής πρέπει να προβλέπονται κρεμάστρες σε δύο ύψη, στο 1.20m και
1.80m από το δάπεδο, σε κατάλληλες θέσεις του χώρου.
ΔΑΠΕΔΟ
Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια, μικρή
ανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση. Η αποχέτευση του δαπέδου
επιτυγχάνεται  με  κατάλληλα  διαμορφωμένες  κλίσεις  προς  το  σιφόνι  δαπέδου.  Οι  χρωματικές
αντιθέσεις  μεταξύ  δαπέδου,  τοίχων,  ειδών  υγιεινής  και  θυρόφυλλου  και  ο  άπλετος  φωτισμός
διευκολύνουν ιδιαίτερα τα άτομα με μειωμένη όραση.

ΑΡΘΡΑ

77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  με  πλαστικά  χρώματα  σε  δύο  διαστρώσεις,  χωρίς
προηγούμενο  σπατουλάρισμα.  Προετοιμασία  των  επιφανειών,   αστάρωμα  και  εφαρμογή  δύο
στρώσεων πλαστικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

77.80.01 Εσωτερικών  επιφανειών  με   χρήση  πλαστικών  ακρυλικών  χρωμάτων,  ακρυλικής  ή
πολυβινυλικής βάσεως.

77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 

Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος,
με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών
χρωμάτων. 



77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754 

Ελαιοχρωματισμοί  κοινοί  ξύλινων  επιφανειών  (στιλπνοί  ή  ματ  ή  σαγρέ).  Υλικά  επί  τόπου και
εργασία. 

77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί  κοινοί  σιδηρών  επιφανειών.  Απόξεση  και  καθαρισμός  με  ψήκτρα  και
σμυριδόπανο,  μία  στρώση  ελαιοχρώματος  μινίου  και  δύο  στρώσεις  ελαιοχρώματος.  Υλικά  και
μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

77.66 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα φωτιάς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7766 

Χρωματισμοί  θερμαντικών  σωμάτων  με  βερνικόχρωμα  φωτιάς.  Απόξεση  και  καθαρισμός  με
σμυριδόπανο,  διάστρωση  αντισκωριακού  μινίου  με  πιστολέτο,  τρίψιμο  με  γυαλόχαρτο  και
διάστρωση βερνικοχρώματος ριπολίνης από συνθετικές ρητίνες με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί
ομοιόμορφος χρωματισμός. 

54.40 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1 

Κατασκευή  θύρας  ταμπλαδωτής  από  ξυλεία  τύπου  Σουηδίας,  με  καθρέφτες  (ταμπλάδες)  από
κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm
πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά
ξυλεία,  σιδηρικά  αναρτήσεως,  στερεώσεως  και  λειτουργίας  (εκτός  από  χωνευτή  κλειδαριά  και
χειρολαβές)  και  μικροϋλικά  καθώς  και  εργασία  κατασκευής,  τοποθέτησης  και  στερέωσης,
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

54.40.01 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1

22.20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 

Καθαίρεση  πλακοστρώσεων  δαπέδων  παντός  τύπου  και  οποιουδήποτε  πάχους  (τσιμέντου,
μαρμάρου,  τύπου  Μάλτας,  πορσελάνης,  μωσαϊκού,  κεραμικών  κλπ),  με  το  κονίαμα  στρώσεως
αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως
προς φόρτωση. 



22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

73.37 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις

Επιστρώσεις  δαπέδων  και  κατασκευές  περιθωρίων  με  τσιμεντοκονίαμα  αποτελούμενες  από  μία
διάστρωση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και μεσαίας διαβάθμισης και
δεύτερη διάστρωση με  πατητό τσιμεντοκονίαμα  των 600kg τσιμέντου με  λεπτόκοκκη άμμο.  Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

73.37.01 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337

73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα,  ύδατο  -
απορροφητικότητας  έως  0,5%,  αντοχής  σε  απότριψη  "GROUP  4",  διαστάσεων  30x30  cm,
οποιουδήποτε  χρώματος  και  σχεδίου  εφαρμογής,  σύμφωνα  με  την  μελέτη.  Περιλαμβάνεται  η
προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος
των 450kg τσιμέντου (το  οποίο  αποζημιώνεται  ιδιαίτερα),  ή  με  ειδική  κόλλα  συμβατή  με  την
υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου
χρώματος,  ή  με  ειδικό  υλικό  πληρώσεως  συμβατό  με  τα  κεραμικά  πλακίδια  και  ο  επιμελής
καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου,
τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής.

73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30cm

22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 

Καθαίρεση  επιχρισμάτων  (ασβεστοκονιαμάτων,  ασβεστο-τσιμεντοκονιαμάτων,  μαρμαρο-
κονιαμάτων,  ασβεστο-τσιμεντο-μαρμαροκονιαμάτων,  τσιμεντοκονιαμάτων  και
θηραϊκοκονιαμάτων),  οποιουδήποτε  πάχους,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  έδαφος  εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση.
(τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2).

22.21 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου



Καθαίρεση  πλακιδίων  τοίχων  παντός  τύπου  (πορσελάνης,  κεραμικών  κλπ),  καθώς  και  πλακών
μαρμάρου  οποιουδήποτε  πάχους,  με  το  κονίαμα  στρώσεως  αυτών,  σε  οποιοδήποτε  ύψος.
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

22.21.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238

71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου, πάχους 2,5cm, σε τρεις
διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι
4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών,
σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

73.34 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις  τοίχων  με  κεραμικά  πλακίδια  εφυαλωμένα,  χρωματιστά,  αντοχής  σε  απότριψη
"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου. Περιλαμβάνεται η  προμήθεια και τοποθέτηση
των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με
πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα συμβατή με την
υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου
χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια,
ο  επιμελής  καθαρισμός  των  τελικών  επιφανειών  του  τοίχου  και  η  διαμόρφωση  οπών  για  την
διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. Πλήρης περαιωμένη εργασία
χάραξης  σχεδίου,  τοποθέτησης,  αρμολόγησης,  καθαρισμού  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου,
σύμφωνα με την μελέτη. 

73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm





ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


