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1.ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος, 

προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες 

Ανδρέα. Κάθε χρόνο η Ε΄ κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα, φιλοξενεί άτοµα ΑΜΕΑ (η µ

στην νότια Ελλάδα που διατίθεται για αυτό το σκοπό και φιλοξενεί πάνω από το 50% του κατασκηνωτικού 

προγράµµατος των ΑΜΕΑ), οπότε οι εργασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων της, κρίνονται αναγκαίες 

και απαραίτητες, προκειµένου να διευκολύν

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν αποσκοπούν στην ανακαίνιση τριάντα (30) 

οικίσκων. Από αυτούς οι δεκαεπτά (17) θα ανακαινιστούν πλήρως. Για τους υπόλοιπους δεκατρείς (13) 

θα γίνουν οι απαιτούµενες εργασίες που 

Οι υποψήφιες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφθούν όλους τους οικίσκους και τους 

λοιπούς χώρους της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα που περιλαµβάνονται στο έργο, να διενεργήσουν 

επιτόπια έρευνα των συνθηκών και των πραγµατικών στ

µεγεθών εκτέλεσης των εργασιών (διότι λόγω της φύσεως του έργου δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν 

όλα τα πραγµατικά δεδοµένα) και έπειτα να συντάξουν την οικονοµική τους προσφορά. 

∆εν πρέπει να παραµείνουν 

καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραµείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση και διατάξεις 

προστασίας για αποφυγή ατυχηµάτων. Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργ

κατασκήνωσης, θα πρέπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούµενα από την νοµοθεσία 

µέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχείς συνεννόηση µε τους υπευθύνους των σχολικών µονάδων για 

να µην δηµιουργούν απρόοπτα και ατυχήµατα.

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
 ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:1/2018 
 ΠΡΟΫΠ: 250.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ 

ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος, 

προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου 

Κάθε χρόνο η Ε΄ κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα, φιλοξενεί άτοµα ΑΜΕΑ (η µ

στην νότια Ελλάδα που διατίθεται για αυτό το σκοπό και φιλοξενεί πάνω από το 50% του κατασκηνωτικού 

προγράµµατος των ΑΜΕΑ), οπότε οι εργασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων της, κρίνονται αναγκαίες 

και απαραίτητες, προκειµένου να διευκολύνεται η διαµονή τους εκεί. 

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν αποσκοπούν στην ανακαίνιση τριάντα (30) 

οικίσκων. Από αυτούς οι δεκαεπτά (17) θα ανακαινιστούν πλήρως. Για τους υπόλοιπους δεκατρείς (13) 

γίνουν οι απαιτούµενες εργασίες που περιγράφονται παρακάτω. 

Οι υποψήφιες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφθούν όλους τους οικίσκους και τους 

λοιπούς χώρους της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα που περιλαµβάνονται στο έργο, να διενεργήσουν 

επιτόπια έρευνα των συνθηκών και των πραγµατικών στοιχείων του έργου και όλων των θέσεων και 

µεγεθών εκτέλεσης των εργασιών (διότι λόγω της φύσεως του έργου δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν 

όλα τα πραγµατικά δεδοµένα) και έπειτα να συντάξουν την οικονοµική τους προσφορά. 

∆εν πρέπει να παραµείνουν ηµιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο του κάθε οικίσκου. Αν 

καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραµείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση και διατάξεις 

προστασίας για αποφυγή ατυχηµάτων. Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργ

κατασκήνωσης, θα πρέπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούµενα από την νοµοθεσία 

µέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχείς συνεννόηση µε τους υπευθύνους των σχολικών µονάδων για 

να µην δηµιουργούν απρόοπτα και ατυχήµατα. 

Σελίδα 1 από 10 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
ΟΣ 2018  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος, 

βελτίωσης των εγκαταστάσεων της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου 

Κάθε χρόνο η Ε΄ κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα, φιλοξενεί άτοµα ΑΜΕΑ (η µοναδική κατασκήνωση 

στην νότια Ελλάδα που διατίθεται για αυτό το σκοπό και φιλοξενεί πάνω από το 50% του κατασκηνωτικού 

προγράµµατος των ΑΜΕΑ), οπότε οι εργασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων της, κρίνονται αναγκαίες 

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν αποσκοπούν στην ανακαίνιση τριάντα (30) 

οικίσκων. Από αυτούς οι δεκαεπτά (17) θα ανακαινιστούν πλήρως. Για τους υπόλοιπους δεκατρείς (13) 

Οι υποψήφιες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφθούν όλους τους οικίσκους και τους 

λοιπούς χώρους της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα που περιλαµβάνονται στο έργο, να διενεργήσουν 

οιχείων του έργου και όλων των θέσεων και 

µεγεθών εκτέλεσης των εργασιών (διότι λόγω της φύσεως του έργου δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν 

όλα τα πραγµατικά δεδοµένα) και έπειτα να συντάξουν την οικονοµική τους προσφορά.  

ηµιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο του κάθε οικίσκου. Αν 

καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραµείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση και διατάξεις 

προστασίας για αποφυγή ατυχηµάτων. Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργίας της 

κατασκήνωσης, θα πρέπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούµενα από την νοµοθεσία 

µέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχείς συνεννόηση µε τους υπευθύνους των σχολικών µονάδων για 
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Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης των 

κατασκηνωτών και του προσωπικού θα πρέπει να είναι καθηµερινά καθαροί, προσπελάσιµοι και απόλυτα 

ασφαλείς για την απρόσκοπτη λειτουργία της κατασκήνωσης. 

Επισηµαίνεται ότι η καθαίρεση των κουφωµάτων θα γίνεται µε προσοχή για την αποφυγή 

ατυχηµάτων, καθώς επίσης και για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών στα δοµικά στοιχεία των οικίσκων. 

Περιλαµβάνονται όλες οι µετακινήσεις (χωρίς την χρήση µηχανικών µέσων) εντός και εκτός των 

οικίσκων και λοιπών χώρων της κατασκήνωσης και οι προσωρινές εναποθέσεις των προϊόντων 

καθαίρεσης και αποξηλώσεων σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευµένες θέσεις, προκειµένου να 

φορτωθούν στα µεταφορικά µέσα και να αποµακρυνθούν. Επίσης όπου απαιτείται, θα γίνεται χρήση 

κάδων µε ενισχυµένο µουσαµά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες) για την συγκέντρωση και 

αποκοµιδή των προϊόντων καθαιρέσεων-αποξηλώσεων και λοιπών άχρηστων εργοταξιακών υλικών. 

Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση µηχανικών µέσων) 

και οι µεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων και η απόρριψή τους σε χώρους που 

επιτρέπεται από τις αρχές. 

Θα γίνεται καθαρισµός όλων των χώρων µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκοµιδή 

των ανωτέρω προϊόντων.  

Ακόµα περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν απαιτούµενες για την εκτέλεση των εργασιών µετακινήσεις 

(χωρίς την χρήση µηχανικών µέσων) και προσωρινές εναποθέσεις του υπάρχοντος κινητού εξοπλισµού 

των οικίσκων κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

Ο προϋπολογισµός για το έργο αυτό ανέρχεται στο ποσό των 201.612,90 ευρώ  

πλέον Φ.Π.Α. 24% (48.387,10 ευρώ), ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των  

250.000,00 ευρώ. Η σχετική πίστωση από χρηµατοδότηση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2018 µε  

Κ.Α. 15.6482.01. 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

Ε΄ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 

Με την παρούσα µελέτη θα πραγµατοποιηθούν εργασίες ανακαίνισης σε τριάντα (30) οικίσκους, οι οποίοι 

παρουσιάζουν εκτεταµένες ζηµιές. 

Ανάλογα µε τις φθορές και τις εργασίες που απαιτούνται, οι οικίσκοι έχουν χωριστεί τρείς οµάδες όπως 

φαίνεται και στην στο τεύχος της αναλυτικής επιµέτρησης της µελέτης. 

Οµάδα 1: Οικίσκος τύπου 2 (δάπεδο από πλακάκι).  

Η οµάδα 1 αποτελείται από τους οικίσκους µε αριθµό 120, 123, 124, 125, 126, 129, 133, 137, 

138, 139 και 140 (σύνολο 11 οικίσκων). 

Οµάδα 2: Οικίσκος τύπου 2 (δάπεδο πλαστικό) 

Η οµάδα 2 αποτελείται από τους οικίσκους µε αριθµό 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 135 και 136 (σύνολο 17 οικίσκων). 

Οµάδα 3: Οικίσκος τύπου 2 (δάπεδο και µπάνιο από πλακάκι) 

Η οµάδα 3 αποτελείται από τους οικίσκους µε αριθµό 127 και 128, (σύνολο 2 οικίσκων). 
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Κτιριολογικός Πίνακας Χώρων: 

ΑΡΙΘΜ. 

ΧΩΡΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΧΩΡΟΥ (m2) 

1 Προθάλαµος 1,50 

2 ∆ωµάτιο 1 9,25 

3 ∆ωµάτιο 2 9,25 

4 Μπάνιο 2,50 

Σύνολο Επιφανειών 22,50 

 

Οµάδα 1: Οικίσκος τύπου 2 (δάπεδο από πλακάκι)  

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι ακόλουθες: 

1. Εργασίες ανακαίνισης των δύο δωµατίων και του προθάλαµου,  

2. Καθαίρεση και αντικατάσταση γυψοσανίδων 

3. Εργασίες ανακαίνισης του µπάνιου  

4. Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών 

5. Αντιµετώπιση προβληµάτων υγρασίας περιµετρικά των οικίσκων, στο σηµείο επαφής αυτών, µε 

την βάση έδρασης τους. 

Πιο συγκριµένα, 

1 Εργασίες ανακαίνισης των δύο δωµατίων και του προθάλαµου. 

Κάτοψη των οικίσκων εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο Α-1 

Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 

• Αποξήλωση υφιστάµενων θυρών δωµατίων και µπάνιου και αντικατάσταση τους µε νέες 

ξύλινες, συνολικής επιφάνειας περίπου 45,00 m
2
. Στην εργασία συµπεριλαµβάνεται η 

πλήρης κατασκευή, µικροϋλικά σύνδεσης. 

• Αποξήλωση υφιστάµενων ντουλαπών (ερµαρίων) και αντικατάσταση τους µε νέες, σύµφωνα 

µε το σχέδιο Α-3 της µελέτης, συνολικής επιφάνειας περίπου 75,00 m
2
. Στην εργασία 

συµπεριλαµβάνεται η πλήρης κατασκευή, µικροϋλικά σύνδεσης. 

• Αποξήλωση των παλαιών θυρών αλουµινίου, όπου χρειάζεται, µετά προσοχής, µεταφορά 

και απόρριψη. 

• Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση νέων θυρών αλουµινίου ίδιου σχήµατος και µορφής 

και λειτουργίας µε τα αποξηλούµενα, από ανοδιωµένο αλουµίνιο από διατοµές αλουµινίου  

 προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των 

επιµέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της σειράς και τα παρεµβύσµατα προσαρµογής 

των σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
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• Την σφράγιση των αρµών των νέων θυρών µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη για 

απόλυτη στεγάνωση. 

• Αποκατάσταση µερεµετιών περιγράµµατος κουφώµατος, εσωτερικά και εξωτερικά. 

 

2 Καθαίρεση και αντικατάσταση γυψοσανίδων. 

Καθαίρεση της παλαιάς γυψοσανίδας, η οποία παρουσιάζει εκτεταµένες φθορές από υγρασίες 

(όπως φαίνεται και στο τεύχος φωτογραφιών της µελέτης) και αντικατάσταση αυτής µε ανθυγρή 

γυψοσανίδα, πάχους 15 mm, οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, 

µεσήµανση CE, συνολικής επιφάνειας περίπου 49,50 m
2
. Στην εργασία συµπεριλαµβάνεται η 

καθαίρεση της παλαιάς γυψοσανίδας µετά προσοχής και η πλήρης τοποθέτηση νέας, µε τα υλικά 

µικροϋλικά επί τόπου. 

3 Εργασίες ανακαίνισης του µπάνιου. 

Κάτοψη του µπάνιου εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο Α-2. 

Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 

• Αποξήλωση και αντικατάσταση µε νέα των παλαιών πλαστικών επιτοίχιων πλακιδίων 

συνολικής επιφάνειας περίπου 143,00 m
2
, χωρίς να καταβάλλετε προσοχή για την εξαγωγή 

τους. 

• Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm, συνολικής 

επιφάνειας 143,00 m
2
, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την 

µελέτη. Οι τοίχοι θα επενδυθούν µέχρι την ψευδοροφή του µπάνιου. 

• Τοποθέτηση όλων των ειδών υγιεινής, 

- Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 

τοποθετηµένος σε νιπτήρα διαµέτρου Φ 1/2 ins, σύνολο τεµαχίων 11 

- Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm, σύνολο τεµαχίων 11 

- Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό, σύνολο τεµαχίων 22 

- Επιτοίχιο δοχείο υγρού σάπωνα πλήρες πλαστικό, σύνολο τεµαχίων 11 

 

4 Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών. 

 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, 

ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

 ΕΤΕΠ 1501-03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". Προετοιµασία των 

επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά 

επί τόπου και εργασία. 

 

5 Αντιµετώπιση προβληµάτων υγρασίας περιµετρικά των οικίσκων, στο σηµείο επαφής αυτών, µε 

την βάση έδρασης τους. 
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Λεπτοµέρεια εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο Α-4. 

Περιµετρικά των οικίσκων, στο σηµείο επαφής αυτών, µε την βάση έδρασης τους, θα 

κατασκευαστεί λούκι αναπτύγµατος έως 0,30 m, µέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούµενα από 

πρώτη στρώση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος των 450 kg τσιµέντου και δεύτερη στρώση από 

τραβηχτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος στα σηµεία συµβολής των 

κατακόρυφων στοιχείων του οικίσκου (τοίχου) και της βάσης έδρασης. Στην εργασία 

συµπεριλαµβάνεται η αποµάκρυνση του παλαιού λουκιού, ο πλήρης καθαρισµός της προς 

µόνωσης επιφάνειας, η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε κατάλληλο 

καλούπι (απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), τα υλικά και µικροϋλικά και η 

εργασία πλήρους κατασκευής. 

Στην πιο πάνω επιφάνεια επιστρώνεται µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός 

σφραγισµένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί 

οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί 

τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα 

µε τις οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης 

(ασταριού), συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του. 

Σηµειώνεται ότι τα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν θα προσηµειωθούν και θα προµετρηθούν 

από την επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών. 

 

Οµάδα 2: Οικίσκος τύπου 2 (δάπεδο πλαστικό)  

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι ακόλουθες: 

1 Εργασίες ανακαίνισης των δύο δωµατίων και του προθάλαµου,  

2 Καθαίρεση και αντικατάσταση γυψοσανίδων 

3 Εργασίες ανακαίνισης του µπάνιου  

4 Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών 

5 Αντιµετώπιση προβληµάτων υγρασίας περιµετρικά των οικίσκων, στο σηµείο επαφής αυτών, µε 

την βάση έδρασης τους. 

Πιο συγκριµένα, 

1 Εργασίες ανακαίνισης των δύο δωµατίων και του προθάλαµου. 

Κάτοψη των οικίσκων εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο Α-1 

Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 

• Αποξήλωση και αντικατάσταση µε νέα των παλαιών πλαστικών επιδαπέδιων πλακιδίων 

συνολικής επιφάνειας περίπου 340,00 m
2
, χωρίς να καταβάλλετε προσοχή για την εξαγωγή 

τους. 
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• Επίστρωση δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια "GROUP 4", διαστάσεων 40x40 cm, συνολικής 

επιφάνειας 340,00 m
2
, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την 

µελέτη. 

• Αποξήλωση υφιστάµενων θυρών δωµατίων και µπάνιου και αντικατάσταση τους µε νέες 

ξύλινες, συνολικής επιφάνειας περίπου 85,00 m
2
. Στην εργασία συµπεριλαµβάνεται η 

πλήρης κατασκευή, µικροϋλικά σύνδεσης. 

• Αποξήλωση υφιστάµενων ντουλαπών (ερµαρίων) και αντικατάσταση τους µε νέες, σύµφωνα 

µε το σχέδιο Α-3 της µελέτης, συνολικής επιφάνειας περίπου 127,50 m
2
. Στην εργασία 

συµπεριλαµβάνεται η πλήρης κατασκευή, µικροϋλικά σύνδεσης. 

 

3 Καθαίρεση και αντικατάσταση γυψοσανίδων. 

Καθαίρεση της παλαιάς γυψοσανίδας, η οποία παρουσιάζει εκτεταµένες φθορές από υγρασίες 

(όπως φαίνεται και στο τεύχος φωτογραφιών της µελέτης) και αντικατάσταση αυτής µε ανθυγρή 

γυψοσανίδα, πάχους 15 mm, οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε 

σήµανση CE, συνολικής επιφάνειας περίπου 76,50 m
2
. Στην εργασία συµπεριλαµβάνεται η 

καθαίρεση της παλαιάς γυψοσανίδας µετά προσοχής και η πλήρης τοποθέτηση νέας, µε τα υλικά 

µικροϋλικά επί τόπου.  

3 Εργασίες ανακαίνισης του µπάνιου. 

Κάτοψη του µπάνιου εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο Α-2. 

Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 

• Αποξήλωση και αντικατάσταση µε νέα των παλαιών πλαστικών επιδαπέδιων και επιτοίχιων 

πλακιδίων συνολικής επιφάνειας περίπου 263,50 m
2
, χωρίς να καταβάλλετε προσοχή για 

την εξαγωγή τους. 

• Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm, συνολικής 

επιφάνειας 221,00 m
2
, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την 

µελέτη. Οι τοίχοι θα επενδυθούν µέχρι την ψευδοροφή του µπάνιου. 

• Επίστρωση δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια "GROUP 4", διαστάσεων 40x40 cm, συνολικής 

επιφάνειας 42,50 m
2
, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την 

µελέτη. 

• Τοποθέτηση όλων των ειδών υγιεινής, 

- Νιπτήρες πορσελάνης διαστασεων 42x56 cm, σύνολο τεµαχίων 17 

- Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 

τοποθετηµένος σε νιπτήρα διαµέτρου Φ 1/2 ins, σύνολο τεµαχίων 17 

- Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα 

εξαρτήµατά του, σύνολο τεµαχίων 17 

- Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρώµατος λευκού, σύνολο τεµαχίων 17 

- Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm, σύνολο τεµαχίων 17 
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- Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων15Χ15 cm, σύνολο τεµαχίων 17 

- Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm, σύνολο τεµαχίων 17 

- Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 100 mm σύνολο τεµαχίων 17 

- Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό, σύνολο τεµαχίων 34 

- Επιτοίχιο δοχείο υγρού σάπωνα πλήρες πλαστικό, σύνολο τεµαχίων 17 

 

4 Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών. 

 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, 

ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως, σύµφωνα µε την µελέτη και την  

ΕΤΕΠ 1501-03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". Προετοιµασία των 

επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά 

επί τόπου και εργασία. 

 

5 Αντιµετώπιση προβληµάτων υγρασίας περιµετρικά των οικίσκων, στο σηµείο επαφής αυτών, µε 

την βάση έδρασης τους. 

Λεπτοµέρεια εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο Α-4 

Περιµετρικά των οικίσκων, στο σηµείο επαφής αυτών, µε την βάση έδρασης τους, θα 

κατασκευαστεί λούκι αναπτύγµατος έως 0,30 m, µέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούµενα από 

πρώτη στρώση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος των 450 kg τσιµέντου και δεύτερη στρώση από 

τραβηχτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος στα σηµεία συµβολής των 

κατακόρυφων στοιχείων του οικίσκου (τοίχου) και της βάσης έδρασης. Στην εργασία 

συµπεριλαµβάνεται η αποµάκρυνση του παλαιού λουκιού, ο πλήρης καθαρισµός της προς 

µόνωσης επιφάνειας, η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε κατάλληλο 

καλούπι (απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), τα υλικά και µικροϋλικά και η 

εργασία πλήρους κατασκευής. 

Στην πιο πάνω επιφάνεια επιστρώνεται µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός 

σφραγισµένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί 

οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του  υλικού επί 

τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα 

µε τις οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης 

(ασταριού), συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του. 

Σηµειώνεται ότι τα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν θα προσηµειωθούν και θα προµετρηθούν 

από την επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών. 
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Οµάδα 3: Οικίσκος τύπου 2 (δάπεδο και µπάνιο από πλακάκι) 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι ακόλουθες: 

1 Εργασίες ανακαίνισης των δύο δωµατίων και του προθάλαµου,  

2 Καθαίρεση και αντικατάσταση γυψοσανίδων 

3 Εργασίες ανακαίνισης του µπάνιου  

4 Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών 

5 Αντιµετώπιση προβληµάτων υγρασίας περιµετρικά των οικίσκων, στο σηµείο επαφής αυτών, µε 

την βάση έδρασης τους. 

Πιο συγκριµένα, 

1 Εργασίες ανακαίνισης των δύο δωµατίων και του προθάλαµου. 

Κάτοψη των οικίσκων εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο Α-1 

Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 

• Αποξήλωση υφιστάµενων θυρών δωµατίων και µπάνιου και αντικατάσταση τους µε νέες 

ξύλινες, συνολικής επιφάνειας περίπου 10,00 m
2
. Στην εργασία συµπεριλαµβάνεται η 

πλήρης κατασκευή, µικροϋλικά σύνδεσης. 

• Αποξήλωση υφιστάµενων ντουλαπών (ερµαρίων) και αντικατάσταση τους µε νέες, σύµφωνα 

µε το σχέδιο Α-3 της µελέτης, συνολικής επιφάνειας περίπου 15,00 m
2
. Στην εργασία 

συµπεριλαµβάνεται η πλήρης κατασκευή, µικροϋλικά σύνδεσης. 

 

2 Καθαίρεση και αντικατάσταση γυψοσανίδων. 

Καθαίρεση της παλαιάς γυψοσανίδας, η οποία παρουσιάζει εκτεταµένες φθορές από υγρασίες 

(όπως φαίνεται και στο τεύχος φωτογραφιών της µελέτης) και αντικατάσταση αυτής µε ανθυγρή 

γυψοσανίδα, πάχους 15 mm, οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, 

µεσήµανση CE, συνολικής επιφάνειας περίπου 9,00 m
2
. Στην εργασία συµπεριλαµβάνεται η 

καθαίρεση της παλαιάς γυψοσανίδας µετά προσοχής και η πλήρης τοποθέτηση νέας, µε τα υλικά 

µικροϋλικά επί τόπου. 

3 Εργασίες ανακαίνισης του µπάνιου. 

Κάτοψη του µπάνιου εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο Α-2. 

Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 

• Τοποθέτηση όλων των ειδών υγιεινής, 

- Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 

τοποθετηµένος σε νιπτήρα διαµέτρου Φ 1/2 ins, σύνολο τεµαχίων 2 

- Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό, σύνολο τεµαχίων 4 

- Επιτοίχιο δοχείο υγρού σάπωνα πλήρες πλαστικό, σύνολο τεµαχίων 2 
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4 Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών. 

 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, 

ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

 ΕΤΕΠ 1501-03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". Προετοιµασία των 

επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά 

επί τόπου και εργασία. 

 

5 Αντιµετώπιση προβληµάτων υγρασίας περιµετρικά των οικίσκων, στο σηµείο επαφής αυτών, µε 

την βάση έδρασης τους. 

Λεπτοµέρεια εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο Α-4. 

Περιµετρικά των οικίσκων, στο σηµείο επαφής αυτών, µε την βάση έδρασης τους, θα 

κατασκευαστεί λούκι αναπτύγµατος έως 0,30 m, µέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούµενα από 

πρώτη στρώση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος των 450 kg τσιµέντου και δεύτερη στρώση από 

τραβηχτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος στα σηµεία συµβολής των 

κατακόρυφων στοιχείων του οικίσκου (τοίχου) και της βάσης έδρασης. Στην εργασία 

συµπεριλαµβάνεται η αποµάκρυνση του παλαιού λουκιού, ο πλήρης καθαρισµός της προς 

µόνωσης επιφάνειας, η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε κατάλληλο 

καλούπι (απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), τα υλικά και µικροϋλικά και η 

εργασία πλήρους κατασκευής. 

Στην πιο πάνω επιφάνεια επιστρώνεται µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός 

σφραγισµένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί 

οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί 

τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα 

µε τις οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης 

(ασταριού), συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του. 

Σηµειώνεται ότι τα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν θα προσηµειωθούν και θα προµετρηθούν 

από την επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών. 
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