
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
Η παρούσα αφορά την συντήρηση των κτισµάτων (χρωµατισµοί, 

τσιµεντοσανίδες, θύρες, υαλοστάσια, στέγη, είδη υγιεινής, πλήρης υδραυλική και 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση κ.α.) του ∆ρεπάνου και συγκεκριµένα πρόκειται για:  

• το κτίριο του καταστήµατος ΟΣΤΡΙΑ καθώς και των WC (που βρίσκονται 

πλησίον του) 

• το κτίριο του καταστήµατος SOHO και των WC (που βρίσκονται απέναντι 

από το κτίριο) 

Κτίριο ΟΣΤΡΙΑ 

• Εξωτερικοί χρωµατισµοί (57,6 m2) 

• Εσωτερικοί χρωµατισµοί (52,80 m2) 

• Αποξήλωση παλαιών θυρών και υαλοστασίων και τοποθέτηση νέων (τεµ. 

1 - 1,00x1,90), (τεµ.1 - 1,60x0.90) 

• Κατασκευή  - τοποθέτηση ξύλινης στέγης (25 m2) 

WC ΟΣΤΡΙΑ 

• Εξωτερικοί χρωµατισµοί (59,70 m2) 

• Τοποθέτηση νέων θυρών και υαλοστασίων, (1.00x2.20 - τεµ. 1, 0.70x1.80 

- τεµ. 1, 0.80x2.20 - τεµ. 5 και 0.50x0.45 - τεµ. 2) 

• Τοποθέτηση νιπτήρων – καθρέπτες και ντουζιέρας (τεµ. 3 - 2) 

• Κατασκευή WC AMEA 

Συγκεκριµένα στο WC ΑΜΕΑ, θα γίνει προµήθεια και τοποθέτηση 

πλήρους σετ wc για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, δηλαδή των ειδών υγιεινής λεκάνη 

µε κάθισµα – κάλυµα ειδικού τύπου, τοποθέτηση οριζόντιων χειρολαβών εκ των 

οποίων η µία είναι ανακλινόµενη και µια θα φέρει θήκη χαρτιού, καζανάκι 

χαµηλής πίεσης µε εύχρηστο χειριστήριο, µπαταρία τύπου ντουζ, νιπτήρα ρηχό 

ειδικού τύπου χωρίς κολώνα, µπαταρία µε µακρύ ρουξούνι µε φωτοκύτταρο, 

καθρέπτης µεγάλος µε την κάτω ακµή στο 1,00 µ., από λευκή πορσελάνη 

ελληνικής ή ιταλικής προέλευσης, την εργασία τοποθέτησης, όλα τα υλικά και 

µικροϋλικά που απαιτούνται προκειµένου να παραδοθεί το wc σε πλήρη 

λειτουργία. Ο νιπτήρας θα είναι εργονοµικός µε ειδικές εγκοπές για στήριξη των 

αγκώνων και καµπύλο σχήµα εµπρός για καλύτερη προσέγγιση του χρήστη, 

σταθερής ή µεταβαλλόµενης κλίσης. Η ειδική λεκάνη θα έχει καµπύλο σχήµα µε 



 

 

πρόσθιο άνοιγµα εµπρός. Το κάθισµα λεκάνης θα είναι ανατοµικό, κατάλληλο για 

χρήση από ΑΜΕΑ. Η ανάµεικτη µπαταρία θα διαθέτει µακρύ µοχλό και ρουξούνι. 

Το καζανάκι θα είναι χαµηλής πίεσης και θα πρέπει να µορφώνει την επιφάνεια 

που βρίσκεται προς την πλευρά του χρήστη ανατοµικά έτσι ώστε να χρησιµεύει 

και ως πλάτη καθίσµατος. Θα υπάρχουν οριζόντιες ή και κατακόρυφες 

χειρολαβές µήκους 100 εκ. Ο καθρέπτης θα είναι µεταβαλλόµενης κλίσης. 

Επίσης θα περιλαµβάνει χαρτοθήκη πετσετοθήκη ή σύστηµα στεγνώµατος 

χεριών, σαπωνοθήκη, κρεµάστρες κλπ. Θα είναι πλήρως συνδεδεµένο µε το 

δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Ο εν λόγω χώρος θα έχει εξωτερική είσοδο µε 

θύρα αλουµινίου.  

Κτίριο SOHO 

• Αποξήλωση παλαιάς τσιµεντοσανίδας και τοποθέτηση νέας (35 m2) 

• ∆ιάστρωση δαπέδου µε πέτρα (όπως η υπάρχουσα)  

• Τοποθέτηση νέας θύρας (τεµ. 1 – 1,30x2.20) 

• Αποξήλωση παλαιών υαλοστασίων και τοποθέτηση νέων (τεµ. 3 – 

0.80x0.50) 

• Εξωτερικούς χρωµατισµούς (86,10 m2) 

• Εσωτερικοί χρωµατισµοί (61,80 m2) 

WC SOHO 

• Αποξήλωση εσωτερικών και εξωτερικών θυρών (τεµ. 3 – 0.75*2.20, 

1.00x2.20 τεµ. 2) 

• Καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας 

• Αποξήλωση λεκανών και κατασκευή WC ΑΜΕΑ 

• Αποξήλωση παλαιών υαλοστασίων και τοποθέτηση νέων (τεµ. 6 – 

0.50x0.60, τεµ.2 – 0.60x0.60) 

• Εξωτερικοί χρωµατισµοί (64,20 m2) 

• Τοποθέτηση εξωτερικών νιπτήρων – καθρέπτες (τεµ. 4) 

• Τοποθέτηση ντουζιέρας (τεµ. 3) 
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