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Αριθ.Πρωτ.16283/27-04-2022 

 

 

ΘΕΜΑ : Ανακαίνιςθ των -WC κοινοφ και προςωπικοφ ςτο ιςόγειο των Σ.Ε.Ι. του κτιρίου Γ. 
Γεννθματάσ (Σαχφρρυκμο) -WC του προςωπικοφ, που εξυπθρετεί τα εργαςτιρια 
Πακολογικισ Ανατομικισ, του Κυτταρολογικοφ εργαςτθρίου και τθσ Κοινωνικισ 
υπθρεςίασ, ςτον 1ο όροφο του κτιρίου Γ. Γεννθματάσ (Σαχφρρυκμο) 

 

Ανακαίνιςθ των: 
 WC κοινοφ και προςωπικοφ ςτο ιςόγειο των Σ.Ε.Ι. του κτιρίου Γ. Γεννθματάσ (Σαχφρρυκμο) 

 WC του προςωπικοφ, που εξυπθρετεί τα εργαςτιρια Πακολογικισ Ανατομικισ, του Κυτταρολογικοφ 
εργαςτθρίου και τθσ Κοινωνικισ υπθρεςίασ, ςτον 1ο όροφο του κτιρίου Γ. Γεννθματάσ (Σαχφρρυκμο), 
Γ.Ν.Π. ‘Ο Άγιοσ Ανδρζασ',  

ςφμφωνα με τθν ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ και τουσ ΓΕΝΙΚΟΤ ΟΡΟΤ που ακολουκοφν.  

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για τθν πλιρθ ανακαίνιςθ (οικοδομικά, θλεκτρομθχανολογικά και εξοπλιςμοφ) των: 
 WC κοινοφ και προςωπικοφ ςτο ιςόγειο των Σ.Ε.Ι. του κτιρίου Γ. Γεννθματάσ (Σαχφρρυκμο) επιφάνειασ 

12,5m
2
 και 20,0m

2
 αντίςτοιχα. 

 WC του προςωπικοφ, που εξυπθρετεί τα εργαςτιρια Πακολογικισ Ανατομικισ, του Κυτταρολογικοφ 
εργαςτθρίου και τθσ Κοινωνικισ υπθρεςίασ, ςτον 1ο όροφο του κτιρίου Γ. Γεννθματάσ (Σαχφρρυκμο), 
Γ.Ν.Π. Ο Άγιοσ Ανδρζασ', επιφάνειασ 4,0m

2
, 

ςφμφωνα με τθν ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ και τουσ ΓΕΝΙΚΟΤ ΟΡΟΤ που ακολουκοφν.  
Περιλαμβάνεται προςκικθ WC AMEA και βελτίωςθ τθσ διαρρφκμιςθσ διαχωριςμοφ WC ανδρϊν – γυναικϊν 
και κοινοφ – προςωπικοφ, προκειμζνου να βελτιωκεί θ λειτουργικότθτά τουσ.  
 

ΣΡΕΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΘ 

Θ τρζχουςα διαρρφκμιςθ των χϊρων του ιςογείου παρουςιάηεται ςτο χιμα 1. 
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χιμα 1. Σρζχουςα κατάςταςθ των WC ιςογείου 

 

 

χιμα 2. Ενδεικτικι κατάςταςθ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων 

τουσ χϊρουσ υπάρχουν χωρίςματα με λεκάνεσ WC, προκάλαμοι με νιπτιρεσ, κακρζπτεσ, γοφρνεσ για τον 
κακαριςμό του μπάνιου, κλπ. είδθ υγιεινισ WC. Οι τοίχοι γενικϊσ είναι επενδυμζνοι με πλακάκια μζχρι το 
φψοσ των 2.65m περίπου και ο υπόλοιποσ τοίχοσ είναι βαμμζνοσ μόνο με χρϊμα μζχρι τθν οροφι (ςυνολικό 
φψοσ ~3.10m). τθν οροφι βρίςκονται φωτιςτικά και κατά μικοσ τθσ οροφισ περνοφν αεραγωγοί. Σα μπάνια 
διακζτουν φεγγίτεσ. Σα δάπεδα αποτελοφνται από πλακάκι ι μωςαϊκό. 
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χιμα 3. Ενδεικτικι κατάςταςθ μζρουσ του υφιςτάμενου δικτφου 

 

Κακϊσ πρόκειται για ριηικι ανακαίνιςθ του χϊρου, με μόνθ εξαίρεςθ το ςφςτθμα αεριςμοφ των χϊρων 
(προςοχι όχι του ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ των αποχετεφςεων), ςτο ςχιμα 2 παρουςιάηονται οι κζςεισ των 
κατακόρυφων ςτθλϊν τροφοδοςίασ από τισ οποίεσ κα ξεκινοφν οι νζεσ παροχζσ των χϊρων και οι κζςεισ των 
ςιφωνιϊν. 

 

χιμα 4. Νζα διαρρφκμιςθ WC ιςογείου 

 

Οι ςωλινεσ των αποχετεφςεων δεν είναι εμφανείσ, οδεφουν χωνευτζσ εντόσ του δαπζδου και τθσ τοιχοποιίασ, 

ςυγκεντρϊνονται ςε μεγαλφτερθσ τομισ ςωλθνϊςεισ ι φρεάτια και οδεφουν ςε ςωλθνϊςεισ που διαπερνοφν 
τθν πλάκα προσ το υπόγειο όπου με κατάλλθλεσ κλίςεισ οδθγοφνται ςε υφιςτάμενο φρεάτιο ςτον εξωτερικό 
χϊρο του κτιρίου. Ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ του κρεμαςτοφ μζρουσ του υφιςτάμενου δικτφου παρουςιάηονται 
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ςτο χιμα 3. Θ όδευςθ ςε οριςμζνα ςθμεία γίνεται ανάμεςα ςε κανάλια αεραγωγϊν και λοιπζσ 
θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ, επομζνωσ θ αντικατάςταςθ αυτϊν είναι τεχνικά περίπλοκθ.  
Θ νζα διαρρφκμιςθ των WC του ιςογείου παρουςιάηεται ςτο χιμα 4. 
Θ διαρρφκμιςθ του WC του 1ου

 ορόφου παρουςιάηεται ςτο χιμα 5 και κα παραμείνει ωσ ζχει. 
 

 

χιμα 5. Σρζχουςα και νζα διαρρφκμιςθ WC 1
ου

 ορόφου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Οι εργαςίεσ που είναι αναγκαίεσ να γίνουν είναι οι εξισ: 
Αποξθλϊςεισ – Κακαιρζςεισ: Αποξιλωςθ των χωριςμάτων των τουαλετϊν, αποξιλωςθ όλων των ειδϊν 

υγιεινισ, κακαίρεςθ των επιςτρϊςεων τοίχων, κακαίρεςθ των πλακοςτρϊςεων και πλαςτικϊν του δαπζδου, 

αποξιλωςθ υφιςτάμενων κυρϊν και καςωμάτων, αποξιλωςθ φεγγιτϊν και καςωμάτων αυτϊν, αποξιλωςθ 
δικτφου φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, καλοριφζρ και αποξιλωςθ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ. 
Νζεσ εργαςίεσ ςυνοπτικά: 

 Διαμόρφωςθ WC ΑΜΕΑ όπωσ ςτο χιμα 4. 
 Διαμόρφωςθ λοιπϊν WC όπωσ ςτα χιματα 4 και 5. 
 Καταςκευι χωριςμάτων με γυψοςανίδα άνκυγρθ. 
 Σοποκζτθςθ νζων ειδϊν υγιεινισ. 
 Σοποκζτθςθ νζων πλακιδίων. 
 Σοποκζτθςθ νζασ πλακόςτρωςθσ. 

 οβατίςματα τοίχων και περιμετρικά των παρακφρων και επιςκευι ςοβατιςμάτων εςωτερικά και 
εξωτερικά των χϊρων. 

 Χρωματιςμοί τοίχων και επιφανειϊν οροφισ. 
 Σοποκζτθςθ νζων κυρϊν και φεγγιτϊν μετά των καςωμάτων τουσ. 

 Καταςκευι νζασ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων φωτιςτικϊν ςωμάτων και 
διακοπτϊν. 

 Καταςκευι νζου αποχετευτικοφ δικτφου. 

 Καταςκευι νζου δικτφου φδρευςθσ με ζναν πίνακα κολεκτζρ ανά χϊρο. 

 Καταςκευι νζου δικτφου κζρμανςθσ του χϊρου χρθςιμοποιϊντασ τα ςϊματα καλοριφζρ του χϊρου. 

 Κακαριςμόσ και επιςκευζσ μικρισ κλίμακασ αεριςμοφ-εξαεριςμοφ WC. 
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 Αποκατάςταςθ εξωτερικοφ τοίχου (εξωτερικοφ κεντρικοφ διαδρόμου) WC 

 ιμανςθ χϊρων 

 

Αναλυτικά: 
 Αποξηλώςεισ/Καθαιρζςεισ 

Περιλαμβάνονται: 
- Κακαίρεςθ πλινκοδομϊν κάκε είδουσ. υμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενα ικριϊματα, οι 
προςωρινζσ αντιςτθρίξεισ και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ 
και τθν ΕΣΕΠ 14-02-02-01 «Σοπικι αφαίρεςθ τοιχοποιίασ με εργαλεία χειρόσ». 
- Αποξιλωςθ τοιχοπεταςμάτων. Επιμελθμζνθ αποξιλωςθ ι αποςυναρμολόγθςθ τοιχοπεταςμάτων (ςκελετόσ 
– υλικό πλιρωςθσ – επζνδυςθ), ςυγκζντρωςθ και αποκικευςθ του επαναχρθςιμοποιοφμενου υλικοφ και 
προϊκθςθ προσ φόρτωςθ των πάςθσ φφςεωσ αχριςτων. Οι επιφάνειεσ επαφισ των αφαιροφμενων 
τοιχοπεταςμάτων με τα λοιπά δομικά ςτοιχεία του κτιρίου κα παραδίδονται κακαρζσ και λείεσ και κα είναι 
πλιρωσ απαλλαγμζνεσ από προεξζχοντα ςτοιχεία ςυνδζςμων και ςτθριγμάτων. 
- Αποξιλωςθ ξυλίνων ι ςιδθρϊν κουφωμάτων: Αποξιλωςθ ξφλινων ι ςιδθρϊν κυρϊν και παρακφρων. 
Περιλαμβάνεται θ αφαίρεςθ των φφλλων και πρεβαηιϊν, θ απελευκζρωςθ του τετράξυλου ι του πλαιςίου 
από τα ςιδθρά ςτθρίγματα (τηινζτια) με προςοχι για τθν επαναχρθςιμοποίθςι του κα θ μεταφορά προσ 
φόρτωςθ ι αποκικευςθ. 
- Κακαίρεςθ πλακιδίων τοίχων παντόσ τφπου (πορςελάνθσ, κεραμικϊν κλπ), κακϊσ και πλακϊν μαρμάρου 
οποιουδιποτε πάχουσ, με το κονίαμα ςτρϊςεωσ αυτϊν, ςε οποιοδιποτε φψοσ, χωρίσ να καταβάλλεται 
προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν. υμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ των απαιτουμζνων ικριωμάτων 
και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων κακαιρζςεωσ προσ φόρτωςθ.  
- Κακαίρεςθ επιχριςμάτων. Κακαίρεςθ επιχριςμάτων (αςβεςτοκονιαμάτων, αςβεςτο-τςιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαρο- κονιαμάτων, αςβεςτο- τςιμεντο- μαρμαροκονιαμάτων, τςιμεντοκονιαμάτων και 
κθραϊκοκονιαμάτων), οποιουδιποτε πάχουσ, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ εργαςίασ. 
υμπεριλαμβάνεται ο κακαριςμόσ των αρμϊν και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων προσ φόρτωςθ. (τυπικόσ 
όγκοσ αχριςτων 0,03 m3/m2), ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 14-02-01-01 «Κακαίρεςθ επιχριςμάτων 
τοιχοποιίασ». 
- Κακαίρεςθ των πλακοςτρϊςεων του δαπζδου παντόσ τφπου και οιουδιποτε πάχουσ, χωρίσ να καταβάλλεται 
προςοχι για τθν εξαγωγι ακεραίων πλακϊν. Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και 
οποιουδιποτε πάχουσ (τςιμζντου, μαρμάρου, τφπου Μάλτασ, πορςελάνθσ, μωςαϊκοφ, κεραμικϊν κλπ), με το 
κονίαμα ςτρϊςεωσ αυτϊν, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, με τθν ςυςςϊρευςθ των προϊόντων 
κακαιρζςεωσ προσ φόρτωςθ.  
- Αποξιλωςθ πλαςτικοφ δαπζδου WC 1ου

 ορόφου και λοιπϊν λεπτϊν επιςτρϊςεων. Αποξιλωςθ πλαςτικϊν 
δαπζδων και λοιπϊν λεπτϊν επιςτρϊςεων (μοκζτεσ κλπ), με πλιρθ απόξεςθ/αφαίρεςθ τθσ ςτρϊςθσ 
ςυγκολλθτικοφ υλικοφ με φλόγιςτρο, διαλφτεσ ι αποξεςτικά εργαλεία και μεταφορά των υλικϊν αποξιλωςθσ 
προσ φόρτωςθ. 
- Αποξιλωςθ όλων των υδραυλικϊν - αποχετευτικϊν εγκαταςτάςεων ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, ςφράγιςμα των 
μθ χρθςιμοποιοφμενων ςωλθνϊςεων και αποκατάςταςθ των διερχόμενων από τθν περιοχι του ζργου 
δικτφων. υμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα υλικά και μικροχλικά, οι εργαςίεσ, θ δοκιμι ςφνδεςθσ και θ 
παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

- Λοιπζσ αποξθλϊςεισ. Αποξιλωςθ όλων των ειδϊν υγιεινισ, αποξιλωςθ δικτφου φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, 
καλοριφζρ και θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ άνευ προςοχισ. υμπεριλαμβάνονται και οι τερματικζσ 
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ςυςκευζσ. Εξαιροφνται οι ςυςκευζσ καλοριφζρ οι οποίεσ κα αποξθλωκοφν μετά προςοχισ και κα 
επαναχρθςιμοποιθκοφν. 
Φορτοεκφόρτωςθ με τα χζρια οποιουδιποτε υλικοφ επί μεταφορικοφ μζςου διακινοφμενου με τα χζρια (π.χ. 
ςε χειράμαξα, ηεμπίλια κλπ.). Μεταφορά με μονότροχο οποιουδιποτε υλικοφ ανά δεκάμετρο αποςτάςεωσ. 
Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ. Διαχείριςθ μπαηϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
περιβαλλοντικι νομοκεςία. 
 

 Κατάργηςη φρεατίου 

Κατάργθςθ φρεατίου τρζχοντοσ χϊρου WC Κοινοφ με ςφράγιςθ ςωλινων και πλιρωςθ με κατάλλθλα υλικά 
(μπάηωμα). 
 

 Διαμόρφωςη WC ΑΜΕΑ 

Πρόκειται για τθν διαμόρφωςθ ενόσ WC ΑΜΕΑ ςτο ιςόγειο με όλα τα μζςα διευκόλυνςθσ τθσ χριςθσ από 
άτομα AMEA ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα απόφαςθ αρικμ. ΤΠΕΝ/ΔΕΕΔΠ/65826/699 (ΦΕΚ 2998/Β’/20-07-

2020) «Σεχνικζσ οδθγίεσ προςαρμογισ υφιςτάμενων κτιρίων και υποδομϊν για τθν προςβαςιμότθτα αυτϊν ςε 
άτομα με αναπθρία και εμποδιηόμενα άτομα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία» και το άρκρο 26 του 
νόμου 4067 (ΦΕΚ 79/Α’/09-04-2012) «Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία ι 
εμποδιηόμενων ατόμων».  

το εςωτερικό του WC πρζπει να προβλζπεται ελεφκεροσ χϊροσ περιςτροφισ, διαμζτρου 1.50μ.  
Θ ςιμανςθ να δίνει τόςο επί του κεντρικοφ διαδρόμου του ιςογείου όςο και εντόσ του διαδρόμου του 
ςυμπλζγματοσ WC Α ςωςτά και ευκρινϊσ με τθν χριςθ του Διεκνοφσ υμβόλου Πρόςβαςθσ (ΔΠ) και του 
ςυμβόλου "W.C.". 

Θ προςπζλαςθ ςτον χϊρο υγιεινισ, πρζπει να είναι ιςόπεδθ. Εάν υπάρχει αναπόφευκτθ υψομετρικι διαφορά, 
αυτι πρζπει να καλφπτεται με κεκλιμζνα επίπεδα μεγίςτθσ κλίςθσ 5% που κα καταςκευάηονται ςφμφωνα με 
τθν Οδθγία του ΤΠΕΧΩΔΕ "Ράμπεσ ατόμων και αμαξιδίων". Σο ελεφκερο πλάτοσ διαδρόμου ι κεκλιμζνου 
επιπζδου πρζπει να είναι 1.20μ. - 1.30μ.  
Θ κεντρικι πόρτα του ςυμπλζγματοσ των WC Α πρζπει να ζχει πλάτοσ 0.90μ. από κάςα ςε κάςα, ενϊ θ πόρτα 
του WC ΑΜΕΑ να είναι ςυρόμενθ. Θα πρζπει να υπολογίηεται ωσ μζγιςτθ δφναμθ που απαιτείται για το 
άνοιγμα των κυρϊν τα 15 Newtons. Ο μθχανιςμόσ κλειδαριάσ του κυρόφυλλου πρζπει να επιτρζπει το 
άνοιγμα και από τθν ζξω πλευρά ςε περίπτωςθ κινδφνου και επίςθσ να διακζτει ζνδειξθ κατάλθψθσ χϊρου.  

 

χιμα 6. Παρουςίαςθ προτεινόμενων διαςτάςεων για τθ διαμόρφωςθ του WC ΑΜΕΑ 
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Για τουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ και τα είδθ υγιεινισ ιςχφουν οι προδιαγραφζσ τθσ ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΟ 15-01-04-

04-03-02 Τδραυλικοί Τποδοχείσ Ατόμων με Μειωμζνθ Κινθτικότθτα (ΑΜΚ). 
Θ λεκάνθ να είναι Ευρωπαϊκοφ τφπου (κακιμενου) από πορςελάνθ (NSH 3 -1970) με ζδραςθ ςτο δάπεδο και 
ςτερζωςθ υψθλισ αντοχισ. Σο κάκιςμα να είναι υπερβαρζωσ τφπου αποδεδειγμζνα ειδικισ μθχανικισ 
αντοχισ, καταςκευισ και διαμόρφωςθσ με ανοικτό κάκιςμα (ςχιμα πετάλου) ςτο εμπρόσ μζροσ. Σο κάκιςμα 
να βρίςκεται ςε φψοσ 47,5 ζωσ 50εκ. από το δάπεδο και να είναι κατάλλθλο να δζχεται πρόςκετα πζλματα 
ανφψωςθσ του κατά 5 ι 10 εκ. Θ λεκάνθ να είναι εξοπλιςμζνθ με δοχείο ζκπλυςθσ χαμθλισ πίεςθσ και το 
δοχείο να είναι φψουσ τουλάχιςτον 0.30μ. από τθν επιφάνεια του καλφμματοσ τζτοιασ μθχανικισ αντοχισ 
ϊςτε να μπορεί να χρθςιμεφςει και ωσ πλάτθ ςτιριξθσ. Σο φψοσ τθσ λεκάνθσ πρζπει να είναι 0.45μ. για να 
διευκολφνεται θ μετακίνθςθ του χριςτθ από το αμαξίδιο ςτθ λεκάνθ. Σο καηανάκι να διακζτει εφχρθςτο 
χειριςμό π.χ. χειρολαβι ςτο πλάι. Δίπλα ςτθ λεκάνθ να αγκυρωκεί μθ ολιςκθρι ςπαςτι χειρολαβι μικουσ 
περίπου 0.75μ. και με το επάνω μζροσ τθσ ςε φψοσ 0.70μ. από το δάπεδο. Θ διάμετροσ μιασ τζτοιασ 
χειρολαβισ είναι 30χιλ. - 40 χιλ. (1½ϋϋ περίπου). Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτον τρόπο ςτερζωςθσ 
των ειδϊν υγιεινισ και των χειρολαβϊν (π.χ. πρόβλεψθ πρόςκετου μεταλλικοφ ςκελετοφ, ενίςχυςθ ι 
καταςκευι τοίχου από μπετόν για τθν ςτιριξι του), ζτςι ϊςτε να μποροφν να αντζχουν ςε φόρτιςθ 

τουλάχιςτον 100Kg. Θ κικθ χαρτιοφ κακαριςμοφ πρζπει να είναι ςε κζςθ προςιτι ςτον χριςτθ και να διακζτει 
μθχανιςμό παροχισ χαρτιοφ φφλλο-φφλλο, ιδιαίτερα χριςιμο ςε μονόχειρεσ. 
Σο φψοσ του νιπτιρα να είναι 0.85μ. από το δάπεδο για το επάνω μζροσ του και 0.70μ. για το κάτω και να 
ςυνοδεφεται από ράφι ςτο ίδιο με αυτόν φψοσ. Σα 0.70μ. ελεφκεροσ χϊροσ κάτω από τον νιπτιρα πρζπει να 
εξαςφαλίηεται ςε κάκε περίπτωςθ, θ δε αποχζτευςθ του νιπτιρα δεν πρζπει να ενοχλεί τα γόνατα του χριςτθ 
αναπθρικοφ αμαξιδίου. Είναι δυνατόν να επιλεγεί νιπτιρασ μεταβλθτοφ φψουσ, τον οποίο ο χριςτθσ να 

ρυκμίηει ανάλογα με τισ ανάγκεσ του. Ο νιπτιρασ να τοποκετθκεί δίπλα ςτθ λεκάνθ, το δε εμπρόςκιο άκρο 
του νιπτιρα να τοποκετθκεί ςτθν ίδια ευκεία με τθν εςωτερικι παρειά τθσ λεκάνθσ. Θ απόςταςθ μεταξφ του 
άκρου τθσ λεκάνθσ και του νιπτιρα πρζπει να είναι περίπου 0.10μ. και ποτζ να μθν υπερβαίνει τα 0.25μ., ζτςι 
ϊςτε να είναι δυνατι θ χριςθ του νιπτιρα από κακιμενο ςτθ λεκάνθ άτομο. Για τθν αγκφρωςθ του νιπτιρα 
πρζπει να λαμβάνεται ιδιαίτερθ μζριμνα ϊςτε να αντζχει ςε κατακόρυφθ φόρτιςθ 100Kg, π.χ. προςκικθ 
επιπλζον κοιλοδοκϊν ςε περίπτωςθ ςτιριξθσ ςε γυψοςανίδα. Θ μπαταρία του νιπτιρα να είναι αναμεικτικι 

ΑΜΕΑ χειριςμοφ αγκϊνοσ. τισ περιπτϊςεισ εξωτερικϊν, μθ εντοιχιςμζνων ςωλινων φδρευςθσ ι 

αποχζτευςθσ, πρζπει αυτζσ να επενδφονται με μονωτικό υλικό, ϊςτε να αποφεφγονται πικανά ατυχιματα ι 
τραυματιςμοί.  
Να τοποκετθκεί κακρζπτθσ πάνω από το νιπτιρα με ελαφριά κλίςθ. Σο κάτω μζροσ του πρζπει να βρίςκεται 
ςε φψοσ 1.00μ. από το δάπεδο και το πάνω 2.00μ.  
Μπροςτά και δίπλα από μια πλευρά τθσ λεκάνθσ, πρζπει να υπάρχει αρκετόσ χϊροσ για μετωπικι ι πλάγια 
προςζγγιςθ ατόμου ςε αμαξίδιο. Όπωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω θ ενδεδειγμζνθ διάταξθ ωσ προσ τθν 
τοποκζτθςθ τθσ λεκάνθσ και του νιπτιρα είναι θ τοποκζτθςθ τουσ ςε κάκετουσ μεταξφ τουσ τοίχουσ.  
Να τοποκετθκεί ςφςτθμα κλιςθσ για περίπτωςθ ανάγκθσ παροχισ βοθκείασ, το οποίο να διακζτει κορδόνι 
που τοποκετείται περιμετρικά και παράλλθλα με το δάπεδο, ςε φψοσ περίπου 0.15μ. - 0.20μ. από αυτό, ϊςτε 
να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από οποιαδιποτε κζςθ μζςα ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο. Σο μεγάφωνο τθσ 
κλιςθσ να τοποκετθκεί ςτον εξωτερικό κεντρικό διάδρομο και να ζχει δίπλα του ςιμανςθ «Βοικεια ςε WC 

AMEA». 
Οι διακόπτεσ φωτιςμοφ τουσ οποίουσ χρθςιμοποιεί χριςτθσ ΑΜΕΑ να ζχουν πλακζτα με μεγάλθ επιφάνεια 
και να τοποκετοφνται ςε φψοσ 0.90μ. - 1.20μ. από το δάπεδο.  
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Να τοποκετθκοφν κρεμάςτρεσ ςε δφο φψθ, ςτο 1.20μ και 1.80μ από το δάπεδο, ςε κατάλλθλεσ κζςεισ του 
χϊρου. Να διακζτουν τουλάχιςτον τρία (3) άγκιςτρα, να μθν είναι αυτοκόλλθτεσ, να είναι μεταλλικζσ και να 
ςτερεϊνονται με αντίςτοιχα βφςματα.  

Σα υλικά καταςκευισ του δαπζδου να εξαςφαλίηουν αντιολιςκθρότθτα, ομοιογζνεια, μικρι ανακλαςτικότθτα 
και ευκολία ςτον κακαριςμό και τθν ςυντιρθςθ. Θ αποχζτευςθ του δαπζδου επιτυγχάνεται με κατάλλθλα 
διαμορφωμζνεσ κλίςεισ προσ το ςιφόνι δαπζδου. Οι χρωματικζσ αντικζςεισ μεταξφ δαπζδου, τοίχων, ειδϊν 
υγιεινισ και κυρόφυλλου και ο άπλετοσ φωτιςμόσ να είναι τζτοιεσ ϊςτε να διευκολφνουν ιδιαίτερα τα άτομα 
με μειωμζνθ όραςθ.  
 

 Διαμόρφωςη λοιπών WC 

Οι διαμορφϊςεισ να γίνουν όπωσ ςτα χιματα 4 και 5 με βάςθ τθν περιγραφι εργαςιϊν που ακολουκεί. 
 

 Διαμόρφωςη των διαρρυθμίςεων με χωρίςματα ξηρήσ δόμηςησ. 

Διαμόρφωςθ χωριςμάτων ξθρισ δόμθςθσ ςτισ προβλεπόμενεσ διαςτάςεισ ανά χϊρο. Σα χωρίςματα να 
αποτελοφνται από δφο φφλλα άνκυγρθσ γυψοςανίδασ πάχουσ 12,5χιλ. με μόνωςθ μεταξφ τουσ. Να 
ςτθρίηονται ςε μεταλλικό ςκελετό (ορκοςτάτεσ, ςτρωτιρεσ και οριηόντιεσ τραβζρςεσ) κατακόρυφα ανά 60εκ. 
και οριηόντια, με μόνωςθ από πετροβάμβακα πάχουσ 6cm και πυκνότθτασ 40kg/m3. Σα χωρίςματα να 
εκτείνονται μζχρι φψουσ 2,25μ. 

Περιλαμβάνονται: 
- Γυψοςανίδεσ ανκυγρζσ, επίπεδεσ, πάχουσ 12,5mm οιουδιποτε ςχιματοσ, πλάτουσ και μικουσ, κατά ΕΛΟΣ 
ΕΝ 520, με ςιμανςθ CE, για επζνδυςθ τοίχων ι άλλων επιφανειϊν πλιν ψευδοροφϊν, εμβαδοφ ζτοιμου 
φφλου άνω των 0.72m

2, επί ςκελετοφ ι μθ (ο τυχόν ςκελετόσ τιμολογείται ιδιαιτζρωσ). υμπεριλαμβάνονται 
υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςεωσ. Περιλαμβάνεται και θ χριςθ 
γυψοςανίδων εμβαδοφ ετοίμου φφλλου μικρότερου από 0.72m

2
 

- Μεταλλικόσ ςκελετόσ τοιχοπετάςματοσ. Καταςκευι μεταλλικοφ ςκελετοφ για τθν τοποκζτθςθ μθ φζροντοσ 
τοιχοπετάςματοσ με ι χωρίσ ανοίγματα (εκτόσ ψευδοροφϊν), ςφμφωνα με τθν μελζτθ, ςε οποιοδιποτε φψοσ 
από το δάπεδο εργαςίασ, από απλζσ ςτρατηαριςτζσ διατομζσ γαλβανιςμζνου μορφοςιδιρου ι διατομζσ 
ςτρατηαριςτισ λαμαρίνασ (ςτρωτιρεσ, ορκοςτάτεσ, κλπ), ςτερεωμζνεσ με γαλβανιςμζνα εκτονοφμενα ι 
χθμικά βφςματα και γενικά μορφοςίδθροσ, ςτρατηαριςτζσ διατομζσ, βφςματα, ςφνδεςμοι και μικροχλικά 
κακϊσ και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθσ. 
 

 Σοποθζτηςη νζων πλακιδίων. 
Σοποκζτθςθ νζων πλακιδίων τοίχων με κόλλα και αρμολόγθμα με ςτόκο πλακιδίων. 
- Επενδφςεισ τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 διαςτάςεων 20x40cm. Επενδφςεισ τοίχων με κεραμικά 
πλακίδια εφυαλωμζνα, χρωματιςτά, αντοχισ ςε απότριψθ "GROUP 1", χρϊματοσ και ςχεδίου επιλογισ του 
νοςοκομείου. Περιλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακιδίων, με αρμοφσ 1 ζωσ 2 mm, ςε 
ςτρϊςθ τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου με πρόςμικτο βελτιωτικό τθσ πρόςφυςθσ με τθν επιφάνεια 
εφαρμογισ, ι με κόλλα ςυμβατι με τθν υπάρχουςα υποδομι, θ πλιρωςθ των αρμϊν με τςιμεντοκονίαμα των 
600 kg τςιμζντου, μαφρου χρϊματοσ, το αρμολόγθμα με λευκό ειδικό υλικό ςυμβατό με τα κεραμικά 
πλακίδια, ο επιμελισ κακαριςμόσ των τελικϊν επιφανειϊν του τοίχου και θ διαμόρφωςθ οπϊν για τθν 
διζλευςθ υδραυλικϊν ςωλθνϊςεων, διακοπτϊν, ρευματοδοτϊν κ.λπ. Πλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία χάραξθσ 
ςχεδίου, τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ, κακαριςμοφ υλικά και μικροχλικά επί τόπου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ.  
υμπεριλαμβάνεται και θ επζνδυςθ των χωριςμάτων ξθρισ δόμθςθσ με χριςθ ελαςτικισ κόλλασ. 
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 Σοποθζτηςη νζασ πλακόςτρωςησ. 

Σςιμεντοκονίαμα ςτα δάπεδα, εξομάλυνςθσ και επίτευξθσ κλίςεων για τα νερά, κατόπιν τοποκζτθςθ νζων 
πλακιδίων δαπζδων με κόλλα και αρμολόγθμα, τοποκζτθςθ ςχαρϊν δαπζδων 

- Επιςτρϊςεισ δαπζδων και περικϊρια με τςιμεντοκονίαμα πάχουσ 2,0cm ςε δφο ςτρϊςεισ. Επιςτρϊςεισ 
δαπζδων και καταςκευζσ περικωρίων με τςιμεντοκονίαμα αποτελοφμενεσ από μία διάςτρωςθ 
τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου με άμμο χονδρόκοκκθ και μεςαίασ διαβάκμιςθσ και δεφτερθ 
διάςτρωςθ με πατθτό τςιμεντοκονίαμα των 600kg τςιμζντου με λεπτόκοκκθ άμμο. Τλικά και μικροχλικά επί 
τόπου και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ.  
- Επιςτρϊςεισ δαπζδων με πλακίδια από γρανίτθ 1θσ ποιότθτασ, αντιολιςκθτικά όταν είναι και βρεγμζνα, 
διαςτάςεων 30x30 cm, χρϊματοσ και ςχεδίου  επιλογισ του νοςοκομείου. Περιλαμβάνεται θ προμικεια και 
τοποκζτθςθ των πλακιδίων με αρμοφσ 1 ζωσ 2 mm, ςε ςτρϊςθ τςιμεντοκονιάματοσ των 450kg τςιμζντου (το 
οποίο αποηθμιϊνεται ιδιαίτερα), ι με ειδικι κόλλα ςυμβατι με τθν υπάρχουςα υποδομι, θ πλιρωςθ των 
αρμϊν με τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου, μαφρου χρϊματοσ, ι με ειδικό υλικό πλθρϊςεωσ ςυμβατό 
με τα πλακίδια και ο επιμελισ κακαριςμόσ τθσ τελικισ επιφανείασ του δαπζδου. Πλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία 
χάραξθσ ςχεδίου, τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ, κακαριςμοφ υλικά και μικροχλικά επί τόπου, ςφμφωνα με τθν 
μελζτθ. Τλικά, πλακίδια, μικροχλικά, κλπ, επί τόπου, και τθν εργαςία πλιρουσ καταςκευισ. 
 

 οβατίςματα τοίχων και περιμετρικά των παραθφρων και επιςκευή ςοβατιςμάτων εςωτερικά και 
εξωτερικά των χώρων. 

Ανακαταςκευι επιχριςμάτων 

- Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα. Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα 
των 450kg τςιμζντου, πάχουσ 2,5cm, ςε τρεισ διαςτρϊςεισ, από τισ οποίεσ θ πρϊτθ πιτςιλιςτι, θ δεφτερθ 
ςτρωτι (λάςπωμα) και τρίτθ τριπτι (τριβιδιςτι), επί τοίχων ι οροφϊν, ςε οποιαςδιποτε ςτάκμθ από το 
ζδαφοσ, και ςε φψοσ μζχρι 4,00 m από το δάπεδο εργαςίασ. 
- Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με μαρμαροκονίαμα. Επιχρίςματα τριπτά τριβιδιςτά με μαρμαροκονίαμα 
1:2, ςε τρεισ ςτρϊςεισ, επί τοίχων ι οροφϊν, ςε οποιαςδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, και ςε φψοσ μζχρι 4,00 
m από το δάπεδο εργαςίασ. 
Αποκατάςταςθ εξωτερικοφ τοίχου (εξωτερικοφ κεντρικοφ διαδρόμου) WC. 

 

 Χρωματιςμοί τοίχων, επιφανειών οροφήσ, ξφλινων επιφανειών, ςιδηρών επιφανειών και 
θερμαντικών ςωμάτων. 

Αφορά ςτο βάψιμο ταβανιϊν και λοιπϊν τμθμάτων τοίχων. Περιλαμβάνεται ο εξωτερικόσ τοίχοσ (εξωτερικοφ 
κεντρικοφ διαδρόμου) WC. Χρωματιςμοί γενικϊσ όμοιοι με τουσ υπάρχοντεσ και αλλαγζσ κατόπιν υπόδειξθσ 
από το Σεχνικό Σμιμα του νοςοκομείου.  
- Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων με πλαςτικά χρϊματα εςωτερικϊν επιφανειϊν με χριςθ 
πλαςτικϊν ακρυλικϊν χρωμάτων, ακρυλικισ ι πολυβινυλικισ βάςεωσ. Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν 
επιχριςμάτων με πλαςτικά χρϊματα ςε δφο διαςτρϊςεισ, χωρίσ προθγοφμενο ςπατουλάριςμα. Προετοιμαςία 
των επιφανειϊν, αςτάρωμα και εφαρμογι δφο ςτρϊςεων πλαςτικοφ χρϊματοσ. Τλικά και μικροχλικά επί 
τόπου, ικριϊματα και εργαςία. 
- Ανακαίνιςθ παλαιϊν χρωματιςμζνων επιφανειϊν με διπλι ςτρϊςθ ελαιοχρϊματοσ. Ανακαίνιςθ 
οποιωνδιποτε παλαιϊν χρωματιςμζνων επιφανειϊν, με διπλι ςτρϊςθ ελαιοχρϊματοσ, με τθν απαιτοφμενθ 
προπαραςκευι και απόξεςθ ποςοςτοφ ζωσ 15% τθσ επιφανείασ των παλαιϊν χρωμάτων.  
- Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ξφλινων επιφανειϊν. Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ξφλινων επιφανειϊν (ςτιλπνοί ι ματ 
ι ςαγρζ). Τλικά επί τόπου και εργαςία.  
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- Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊν. Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊν. Απόξεςθ και 
κακαριςμόσ με ψικτρα και ςμυριδόπανο, μία ςτρϊςθ ελαιοχρϊματοσ μινίου και δφο ςτρϊςεισ 
ελαιοχρϊματοσ. Τλικά και μικροχλικά επί τόπου, ικριϊματα και εργαςία.  
-Χρωματιςμοί κερμαντικϊν ςωμάτων με βερνικόχρωμα φωτιάσ. Χρωματιςμοί κερμαντικϊν ςωμάτων με 
βερνικόχρωμα φωτιάσ. Απόξεςθ και κακαριςμόσ με ςμυριδόπανο, διάςτρωςθ αντιςκωριακοφ μινίου με 
πιςτολζτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάςτρωςθ βερνικοχρϊματοσ ριπολίνθσ από ςυνκετικζσ ρθτίνεσ με 
πιςτολζτο μζχρι να επιτευχκεί ομοιόμορφοσ χρωματιςμόσ.  
 

 Σοποθζτηςη νζων θυρών και φεγγιτών μετά των καςωμάτων τουσ. 
Σοποκζτθςθ νζων κυρϊν μαηί με τισ δρομικζσ κάςεσ τουσ. Περιλαμβάνεται χρωματιςμόσ καςϊν και κυρϊν, 
χεροφλια πόμολα κλειδαριζσ κλάπεσ κλπ μικροχλικά. Όλεσ οι κφρεσ να ανοίγουν όπωσ παρουςιάηεται ςτα 
ςχετικά ςχιματα.  
Οι εςωτερικζσ κφρεσ των WC να ζχουν κάςςα δρομικι, ενϊ οι εξωτερικζσ μπατικι.  
Οι εξωτερικζσ κφρεσ των WC να ζχουν ςτο πάνω μζροσ τουσ φεγγίτθ. 
Θ εξωτερικι κφρα του WC του πρϊτου ορόφου να είναι αλουμινίου. 
Θ κφρα του WC ΑΜΕΑ να είναι ςυρόμενθ. 
Οι κλειδαριζσ να είναι ενδείξεωσ. 
Όλα τα καςϊματα να είναι μεταλλικά ςτραντηαριςτά από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 1mm και 
περιμετρικά να τοποκετθκοφν λάςτιχα ςφράγιςθσ με το κυρόφυλλο. 
Σο κυρόφυλλο να ζχει πάχοσ 4,5cm, περιμετρικά να είναι από πθχάκι οξιάσ, το εςωτερικό γζμιςμα  με 
νοβοπάν και αμφίπλευρα να ζχει επικόλλθςθ φορμάικασ, ςτο κάτω μζροσ να φζρει φάςα προςταςίασ από 

PVC φψουσ 20cm, πλιρεσ ι με φεγγίτθ και γενικά ξυλεία, ςιδθρικά αναρτιςεωσ, ςτερεϊςεωσ και λειτουργίασ 
και μικροχλικά και εργαςία για καταςκευι, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ περιλαμβανομζνθσ και τθσ εργαςίασ 
τοποκζτθςθσ χωνευτισ κλειδαριάσ και χειρολαβϊν. 
- Θφρα WC ΑΜΕΑ ςυρόμενθ μονόφυλλθ με κυρόφυλλο όπωσ οι λοιπζσ ξφλινεσ πόρτεσ, με πλιρθ μθχανιςμό 
κφλιςθσ επί ενςφαίρων τριβζων (ρουλεμάν), και γενικά ξυλεία, ςιδθρικά αναρτιςεωσ, ςτερεϊςεωσ και 
λειτουργίασ, μικροχλικά και εργαςία για τθν πλιρθ καταςκευι, ςτερζωςθ και τοποκζτθςθ χωνευτισ 
κλειδαριάσ και χειρολαβϊν. 
- Ταλοςτάςια αλουμινίου μεμονωμζνα. Ταλοςτάςια αλουμινίου μεμονωμζνα (που δεν αποτελοφν ςειρά 
υαλοςταςίων ςυνκζτου κουφϊματοσ), οποιαςδιποτε αναλογίασ διαςτάςεων εξωτερικοφ πλαιςίου, με 
ςκελετό κάςςασ (πλαιςίου), ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 03-08-03-00 «Κουφϊματα Αλουμινίου» 

- Διπλοί κερμομονωτικοί – θχομονωτικοί – ανακλαςτικοί υαλοπίνακεσ πάχουσ 22mm (κρφςταλλο 5mm, κενό 
12mm, κρφςταλλο 5mm). Διπλοί κερμομονωτικοί – θχομονωτικοί – ανακλαςτικοί υαλοπίνακεσ, απλοί ι 
πολλαπλοί (LAMINATED), οποιωνδιποτε διαςτάςεων, απόχρωςθσ, βακμοφ φωτοδιαπερατότθτασ και βακμοφ 
φωτοανάκλαςθσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 03-08-07-02 «Διπλοί υαλοπίνακεσ με ενδιάμεςο κενό», 
πλιρωσ τοποκετθμζνοι με ελαςτικά παρεμβφςματα και ςιλικόνθ. Πλιρθσ περαιωμζνθ εργαςία, με υλικά και 
μικροχλικά επί τόπου. 
- Ταλόκυρα αλουμινίου ανοιγόμενθ μονόφυλλθ, χωρίσ φεγγίτθ. Ταλόκυρα από αλουμίνιο, ανοιγόμενθ με 
μεντεςζδεσ, οποιωνδιποτε διαςτάςεων, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 03-08-03-00 «Κουφϊματα 
Αλουμινίου» 

 

 Καταςκευή νζασ ηλεκτρολογικήσ εγκατάςταςησ, ςυμπεριλαμβανομζνων φωτιςτικών ςωμάτων και 
διακοπτών. 

Ο φωτιςμόσ των χϊρων να αποτελείται από τον «Γενικό Φωτιςμό» και τον «Φωτιςμό αςφαλείασ». 
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Όλα τα φωτιςτικά να ζχουν ςτεγανότθτα τουλάχιςτον IP44. 

Ο γενικόσ φωτιςμόσ να υλοποιθκεί με τθν προμικεια και τοποκζτθςθ φωτιςτικϊν τεχνολογίασ led οροφισ και 
επίτοιχων φωτιςτικϊν πάνω από τουσ κακρζπτεσ των νιπτιρων και να επιτυγχάνει ςτο επίπεδο εργαςίασ 
(0,8μ) φωτεινότθτα τουλάχιςτον 200lux. Θ κερμοκραςία χρϊματοσ να είναι 4000K, ενϊ τα φωτιςτικά οροφισ 

να διακζτουν εγγφθςθ τουλάχιςτον 5ετϊν και τα φωτιςτικά πάνω από τουσ κακρζπτεσ 2ετϊν. 
Σα επίτοιχα φωτιςτικά πάνω από τουσ νιπτιρεσ να ελζγχονται από διακόπτεσ που κα τοποκετθκοφν πλθςίον 
τθσ ελεφκερθσ πλευράσ τθσ πόρτασ του κάκε χϊρου με διακόπτθ φωτιςμοφ μονοπολικό απλό ςτεγανό 

αντιμικροβιακό λευκό ενδεικτικοφ τφπου Legrand Plexo. Σο 30% των φωτιςτικϊν οροφισ και τα επίτοιχα 
φωτιςτικά πάνω από τουσ κακρζπτεσ των νιπτιρων ςε WC να τροφοδοτοφνται από παροχι Θ/Η, ενϊ τα 
υπόλοιπα φωτιςτικά από παροχι ΔΕΘ.  
Ο φωτιςμόσ αςφαλείασ να είναι ςφμφωνοσ με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1838: «Εφαρμογζσ Φωτιςμοφ - Φωτιςτικά 
Αςφαλείασ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει. Σα φωτιςτικά αςφαλείασ και τα φωτιςτικά ςιμανςθσ κατεφκυνςθσ 
πρζπει να διατθροφν ςε  όλα  τα ςθμεία  του  δαπζδου ελάχιςτθ τιμι φωτιςμοφ  10 lux, μετροφμενθ  ςτθ  
ςτάκμθ  του  δαπζδου για 3 τουλάχιςτον ϊρεσ (hr) με ςυςςωρευτι Ni-Cd, ςε περίπτωςθ διακοπισ του 
κανονικοφ φωτιςμοφ. 
Οι καταναλϊςεισ να τροφοδοτοφνται μζςω διακοπτϊν διαρροισ. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει διακζςιμοσ 
χϊροσ ςτουσ υφιςτάμενουσ θλεκτρολογικοφσ πίνακεσ των χϊρων είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του Αναδόχου θ 
προμικεια και εγκατάςταςθ νζων θλεκτρολογικϊν πινάκων ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των απαιτοφμενων 
υλικϊν αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ των χϊρων. 
 

 Καταςκευή νζασ εγκατάςταςησ φδρευςησ/αποχζτευςησ (ςυμπεριλαμβανομζνου ςχετικοφ 
εξοπλιςμοφ) 

Ιςχφουςεσ ΕΣΕΠ: 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-02-01-01 Γενικζσ απαιτιςεισ εγκαταςτάςεων οικιακϊν υγρϊν αποβλιτων 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-04-01-01 Διατάξεισ υδροςυλλογισ δαπζδου με οςμοπαγίδα 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-04-04-01 Διατάξεισ υδροςυλλογισ δαπζδου χωρίσ οςμοπαγίδα 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-04-04-02 Φρεάτια δικτίων αποχζτευςθσ εκτόσ κτιρίου (ανοικτισ ροισ) 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-04-05-01 τόμια ελζγχου-κακαριςμοφ ςωλθνϊςεων αποχζτευςθσ κτιρίων εντόσ ι εκτόσ 
φρεατίου 

Σο δίκτυο φδρευςθσ να καταςκευαςτεί από ςωλινα δικτυωμζνου πολυαικυλενίου Φ16 κατάλλθλο για χριςθ 

ςε δίκτυα νεροφ χριςεωσ *κρφο, ηεςτό μζχρι 85°C και 10 bar+. Θ ποιότθτα του ςωλινα κα είναι ςφμφωνθ με 
τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ *DIN 16892 και 16893+. τθν περίπτωςθ χωνευτισ τοποκζτθςθσ ο ςωλινασ 
δικτυωμζνου πολυαικυλενίου κα τοποκετείται μζςα ςε μανδφα spiral Φ28 χρϊματοσ μπλζ (για το κρφο νερό) 
και κόκκινου (για το ηεςτό νερό), επίςθσ από πολυαικυλζνιο. Ο ςωλινασ κα ςτθρίηεται ςτο δάπεδο ςε 
διαςτιματα του ενόσ μζτρου με πλαςτικά ςτθρίγματα, τα οποία κα καρφϊνονται ςτο δάπεδο με 
ατςαλόκαρφα *HILTI+. Θ τοποκζτθςθ του ςωλινα κα είναι οφιοειδισ *όχι ευκφγραμμθ+. Ο ςωλινασ ανάμεςα 
ςτουσ ςυλλζκτεσ και τουσ υποδοχείσ κα είναι ςυνεχισ χωρίσ ενϊςεισ. Ωσ ςτοιχεία ςυνδζςεωσ των ςωλινων 
πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο ορειχάλκινα ρακόρ με δακτφλιο ςυςφίξεωσ ςφμφωνα με το DIN 8076. Οι 
απολιξεισ των ςωλινων ςτα ςθμεία ςφνδεςθσ με τα είδθ κρουνοποιίασ κλπ. κα γίνεται ςε ειδικά ακροκιβϊτια 
(γαρνιτοφρεσ) πλαςτικά με ορειχάλκινα εςωτερικά μζρθ. 
ε κάκε χϊρο (Α και Β) να τοποκετθκεί ςε κατάλλθλο προςβάςιμο ςθμείο εντοιχιςμζνοσ πίνακασ υδρολθψίασ, 
μζςα ςτουσ οποίουσ να τοποκετθκοφν οι ςυλλζκτεσ των χϊρων. Οι ςυλλζκτεσ να είναι ορειχάλκινοι 1’’ και ςε 
κάκε αναχϊρθςθ να φζρουν βάνα. 
τθν εγκατάςταςθ των ειδϊν υγιεινισ να τοποκετθκοφν ςε όλεσ τισ παροχζσ και γωνιακά βανάκια. 
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χιμα 7. Σο προτεινόμενο νζο αποχετευτικό 
δίκτυο ςτο ιςόγειο. 

 

χιμα 8. Σο προτεινόμενο νζο αποχετευτικό δίκτυο ςτο 
υπόγειο. 

Όλο το δίκτυο αποχζτευςθσ ακακάρτων να είναι καταςκευαςμζνο από πλαςτικοφσ ςωλινεσ από 
πολυπροπυλζνιο PP, ονομ. πίεςθσ ΡΝ 20 atm με μοφφεσ και ελαςτικοφσ δακτφλιουσ κατά DIN 19560, 

ονομαςτικισ διαμζτρου Φ50, Φ75, Φ100 και Φ110. Σο δίκτυο, όπου υπάρχει δυνατότθτα με βάςθ τισ 
εγκαταςτάςεισ του υποκείμενου ορόφου να είναι κρεμαςτό, με διάνοιξθ οπϊν τθσ πλάκασ αποκλειςτικά με 
αδιατάρακτθ κοπι. Περιλαμβάνεται θ τοποκζτθςθ ταυ κακαριςμοφ ςε κάκε ευκεία ςωλινωςθ αποχζτευςθσ. 
τθν εγκατάςταςθ των ςωλινων περιλαμβάνεται θ προμικεια, φόρτωςθ, εκφόρτωςθ, μεταφορά από 
οποιαδιποτε απόςταςθ ςτον τόπο εκτζλεςθσ του ζργου των ςωλινων και των απαιτουμζνων ςυνδζςμων, 
καταλλιλων για αγωγοφσ από ςωλινεσ του εκάςτοτε υλικοφ, θ προςζγγιςθ, πλιρθσ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ 
του αγωγοφ μετά των απαιτουμζνων ςυνδζςμων και ειδικϊν τεμαχίων αυτοφ, θ δοκιμαςία ςωλινων και 
αγωγϊν. 
Σο προτεινόμενο νζο αποχετευτικό δίκτυο παρουςιάηεται ςτο χιμα 7, ενϊ οι προτεινόμενεσ οδεφςεισ ςτον 
υποκείμενο όροφο παρουςιάηονται ςτο χιμα 8. 

 

 Σοποκζτθςθ νζων ειδϊν υγιεινισ 

Ποιότθτα των ειδϊν υγιεινισ: φμφωνα με τθν ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ 1501-04-04-03-01 

Ποιότθτα των εξαρτθμάτων: φμφωνα με τθν ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ 1501-04-04-03-03 

Εγκατάςταςθ των ειδϊν υγιεινισ: φμφωνα με τθν ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ 1501-04-04-03-01 

φνδεςθ με τισ ςωλθνϊςεισ: φμφωνα με τθν ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ 1501-04-01-04-02 

 

Περιλαμβάνονται: 
- Λεκάνθ αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ, "Ευρωπαϊκοφ" (κακθμζνου) τφπου, χαμθλισ πιζςεωσ, με το δοχείο 
πλφςεωσ και τα εξαρτιματά του, δθλαδι λεκάνθ και υλικά ςτερεϊςεωσ και ςυγκολλιςεωσ επί τόπου και 
εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυγκολλιςεωσ ςτομίων. 
- Κάκιςμα λεκάνθσ από ενιςχυμζνθ πλαςτικι φλθ με κάλυμμα χρϊματοσ λευκοφ, πλιρεσ, δθλαδι υλικά και 
μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ. 
- Χαρτοκικθ πλιρθσ επιχρωμιωμζνθ με καπάκι και μικροχλικά για επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 
τοποκετιςεωσ. 
- Νιπτιρασ κολωνάτοσ. Νιπτιρασ πορςελάνθσ διαςτάςεων περίπου 42x56 cm πλιρθσ με βαλβίδα χρωμζ 
(ςτραγγιςτιρα) πϊμα με άλυςο, ςιφϊνι χρωμζ Φ 1 1/4 ins, ςτθρίγματα, χαλκοςωλινεσ, ρακόρ και λοιπά 
γενικά εξαρτιματα όπωσ και τα μικρουλικά (μολυβδόκολλα, τςιμζντο κλπ.) και τθν εργαςία πλιρουσ 
εγκαταςτάςεωσ παραδοτζοσ ςε λειτουργία. 
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- Μπαταρία Νιπτιρα για WC ι WC/D Ψυχροφ-Ηεςτοφ νεροφ DN15 ορειχάλκινθ, επιχρωμιωμζνθ, μιασ οπισ, 
κερμομεικτικι με περιςτρεφόμενο ρουξοφνι. 
- Πετςετοκικθ ορειχάκλινθ επιχρωμιωμζνθ ςτακερι μονι, πλιρθσ, με μικρουλικά επι τόπου και εργαςία 
πλιρουσ τοποκετιςεωσ. 
- Κακρζπτθσ τοίχου πάχουσ 4mm μπιηουτζ, ενδεικτικϊν διαςτάςεων 42x60cm. Κακρζπτθσ τοίχου πάχουσ 4 
mm μπιηουτζ, διαςτάςεων 36Χ48 cm, δθλαδι κακρζπτθσ, δφο θ τζςςερεσ κοχλίεσ με κομβία χρωμζ, 
μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ. 
- Δοχείο ρευςτοφ ςάπωνα πλιρεσ επιχρωμιωμζνο. Δοχείο ρευςτοφ ςάπωνα πλιρεσ επιχρωμιωμζνο, δθλαδι 
υλικά και μικροχλικά επί τόπου, εργαςία πλιρουσ τοποκετιςεωσ και παράδοςθ ςε λειτουργία. 
- Εταηζρα νιπτιρα πλιρθσ πορςελάνθσ μικουσ 50 cm με υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ 
τοποκετιςεωσ. 
- Κρεμάςτρα ςε κατάλλθλο φψοσ, με τουλάχιςτον τρία (3) άγκιςτρα, να μθν είναι αυτοκόλλθτεσ, να είναι 
μεταλλικζσ και να ςτερεϊνονται με τα μικροχλικά ςτερεϊςεωσ και τθν εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ.  

 

- ιφϊνι δαπζδου πολυπροπυλενίου με ζξοδο Φ50 και τρεισ ειςόδουσ Φ40 με τετράγωνθ ςχάρα ανοξείδωτθ 
με τα υλικά, τα μικροχλικά και τθ διάνοιξθ οπϊν διαμζτρου Φ50mm.  

 

 Καταςκευι νζου δικτφου κζρμανςθσ του χϊρου 

ιδθροςωλινασ διαμζτρου ½’’ τοποκετθμζνοσ με όλα τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ, υλικά ςτερεϊςεωσ 
(απαγορεφεται θ ςτερζωςθ με ιλουσ) και ςυγκολλιςεωσ, ςφνδεςμοι, ρακόρ, ταφ κλπ., επί τόπου και εργαςία 
πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ. 

Να επαναχρθςιμοποιθκοφν τα ςϊματα καλοριφζρ του χϊρου των WC A του ιςογείου, ενϊ να γίνει προμικεια 
νζων ςωμάτων για τουσ χϊρουσ των WC B του ιςογείου και του 1ου

 ορόφου. 
 

 Κακαριςμόσ και επιςκευι μικρισ κλίμακασ ςυςτθμάτων αεριςμοφ-εξαεριςμοφ WC 

Οι αεραγωγοί και τα ςτόμια του ςυςτιματοσ αεριςμοφ-εξαεριςμοφ των WC να κακαριςτοφν και να γίνουν 
επιςκευζσ μικρισ κλίμακασ (π.χ. τοποκζτθςθ διάτρθτθσ πλάκασ όπου λείπει, ςτερζωςθ αεραγωγϊν-πλακϊν 
κλπ.) 
 

 ιμανςθ χϊρων 

Σο ςχιμα, τα ςφμβολα και ο χρωματιςμόσ να είναι ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα, κακϊσ και τισ Ευρωπαϊκζσ 
και Εκνικζσ προδιαγραφζσ. Ειδικά οι πινακίδεσ που αφοροφν τθν πλθροφόρθςθ των ΑΜΕΑ πρζπει να 
περιζχουν το Διεκνζσ φμβολο Πρόςβαςθσ Αναπιρων ςφμφωνα με το ΦΕΚ 60/Β/85. Θ ςιμανςθ τθσ χριςθσ 
χϊρων να πραγματοποιείται ωσ επί το πλείςτον επί τθσ τοιχοποιίασ πλευρικά (από τθν πλευρά τθσ 
χειρολαβισ) τθσ πόρτασ του χϊρου που αφορά, ϊςτε ςε περίπτωςθ που θ πόρτα είναι ανοικτι, θ πλθροφορία 
να παραμζνει διακζςιμθ ςτο κοινό. Όταν θ ςιμανςθ τοποκετείται ςε επαφι και παράλλθλα με τουσ τοίχουσ 
(πλειοψθφία των περιπτϊςεων) να τοποκετείται ςε φψοσ 1.40μ – 1.60μ από το δάπεδο. Όπου θ ςιμανςθ 
τοποκετθκεί αναρτθμζνθ από τθν οροφι ι ςτερεωμζνθ κάκετα ςτουσ τοίχουσ πρζπει θ κάτω ακμι τουσ να 
απζχει 2.20μ από το  δάπεδο. Θ κζςθ των πινακίδων ςε καμία περίπτωςθ να μθν εμποδίηουν το πλιρεσ 
άνοιγμα των κυρϊν, τθν κυκλοφορία ι να προκαλοφν ατυχιματα. Οι ελάχιςτεσ διαςτάςεισ του πλαιςίου τουσ 
δεν πρζπει να μικρότερεσ από 7.5 εκ. x 7.5 εκ., ενϊ για κζςεισ ςε φψθ 1.40μ – 1.60μ να μθν είναι μικρότερεσ 
από 10εκ x 10εκ. Θ ςιμανςθ που αφορά ταμπζλεσ ςε φψοσ περίπου 1.40 -1.60 μ να ζχει χαρακτιρεσ και 
ςφμβολα ανάγλυφα ζξαρςθσ 1.00-1.50 χιλιοςτά ϊςτε να γίνεται αντιλθπτι και από άτομα με μειωμζνθ 
όραςθ. Να ςυνοδεφονται από γραφι Braille. Σα ςφμβολα και τα πικτογράμματα που χρθςιμοποιοφνται πρζπει 
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να είναι τυποποιθμζνα και κατανοθτά. τισ πινακίδεσ προςανατολιςμοφ να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά 
βζλθ. Ο προςανατολιςμόσ να μθν γίνεται με το ςχιμα τθσ ταμπζλασ. Σο χρϊμα του υπόβακρου τθσ πινακίδασ, 
το οποίο προτείνεται να είναι μεταλλικό αςθμί, να ζχει αντίκεςθ με το χρϊμα των γραμμάτων, το οποίο 
προτείνεται να είναι μπλε. Οι επιφάνειεσ των πινακίδων να είναι μθ ανακλαςτικζσ (ματ) και να μθν 
τοποκετοφνται πίςω από γυαλί ι παραπλιςιο υλικό. Σα γράμματα τθσ επιγραφισ να είναι αυτοκόλλθτα ϊςτε 
να είναι εφκολθ θ αλλαγι του περιεχομζνου κειμζνου. Σο ςϊμα τθσ ταμπζλασ να αφαιρείται και να 
επανατοποκετείται εφκολα, ϊςτε όταν πρζπει να πραγματοποιθκεί θ αλλαγι του περιεχομζνου τθσ ταμπζλασ, 
να μθν υφίςταται ανάγκθ παρζμβαςθσ ςτον τοίχο ι ςτθν πόρτα ςτιριξθσ τθσ ταμπζλασ. Να διακζτει 
χαρακτθριςτικά τυποποίθςθσ, ϊςτε να ςυμπλθρϊνεται, να τροποποιείται, να αντικακίςταται και να 
επεκτείνεται εφκολα. Σο κείμενο κα δοκεί ςτον Ανάδοχο από το νοςοκομείο. Σα γράμματα να είναι τα 
Helvetica Sans Serif ι παρεμφερι. Σο μζγεκοσ του κειμζνου κα προςαρμόηεται με βάςθ τθν κζςθ τθσ κάκε 
πινακίδασ που κακορίηει τθν απόςταςθ από τθν οποία διαβάηεται, ϊςτε να είναι αναγνϊςιμα και κατανοθτά. 
Σα υλικά των ταμπζλων/επιγραφϊν να είναι αντοχισ. Να μποροφν να κακαριςτοφν, να επιδιορκωκοφν και να 
αντικαταςτακοφν εφκολα. Θ ςιμανςθ του WC κοινοφ να πραγματοποιθκεί με πικτογράμματα με ςτιριξθ ςτον 
τοίχο ςαν ςθμαία και ςε φψοσ 5 εκ. επάνω από τθν κορνίηα τθσ πόρτασ εφόςον αυτό είναι δυνατόν.  
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι πρζπει να λάβουν πλιρθ και καλι γνϊςθ του προσ επιςκευι – ανακαίνιςθ χϊρου. 
Ανάκεςθ τθσ εργαςίασ ςε ανάδοχο εργολάβο οικοδομικϊν εργαςιϊν.  

Να υποβλθκεί πζρα τθσ «Οικονομικισ Προςφοράσ» ξεχωριςτι «Σεχνικι Προςφορά» ςτθν οποία να 
περιζχονται επί ποινισ αποκλειςμοφ τα ακόλουκα: 

I. Τπεφκυνθ διλωςθ που να αναφζρει ότι ωσ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι οι αναφερόμενεσ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 

πρόςκλθςθσ και ότι ςε περίπτωςθ που κρικεί Ανάδοχοσ αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι 

ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι τουσ. 

II. Ωσ αποδεικτικό εμπειρίασ, μια βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ αντίςτοιχων εργαςιϊν ςε νοςθλευτικό 

ίδρυμα. 

III. Χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν 

 

Ζναρξθ εργαςιϊν κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το νοςοκομείο και το αργότερο ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ολοκλιρωςθ εργαςιϊν ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν ζναρξι τουσ. 
 

Οι εργαςίεσ να ολοκλθρωκοφν ςτον πρϊτο χϊρο WC του ιςογείου πριν αρχίςουν ςτον δεφτερο χϊρο WC, 

ϊςτε να υπάρχουν διακζςιμεσ τουαλζτεσ για το προςωπικό και τουσ επιςκζπτεσ. 
Θ δαπάνθ να περιλαμβάνει τθν εργαςία, όλα τα υλικά, τθν αποξιλωςθ των παλαιϊν, τθν μεταφορά και τθν 
απομάκρυνςθ αχριςτων, ότι μερεμετίςματα απαιτοφνται και γενικά ότι χρειάηεται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
εργαςίασ. 
Όλα τα μθχανιματα, υλικά, ςυςκευζσ, που προμθκεφονται από τον Ανάδοχο για το ζργο να είναι καινοφργια, 
εγκεκριμζνα από το Τπουργείο Βιομθxανίασ, να φζρουν ςιμανςθ “CE” και να ςυνοδεφονται από τθ διλωςθ 

πιςτότθτασ “CE”. Επίςθσ να υπάρχει πιςτοποιθτικό ISO για το εργοςτάςιο παραγωγισ. Κάκε υλικό υπόκειται 
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ςτθν ζγκριςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ που ζχει το δικαίωμα απορρίψεωσ οποιουδιποτε υλικοφ που θ 
ποιότθτα ι τα ειδικά χαρακτθριςτικά του δεν κρίνονται ικανοποιθτικά για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν. 
Να υπάρχει θ δυνατότθτα για αλλαγζσ μικρισ κλίμακασ ςτθ διαρρφκμιςθ με υπόδειξθ του Σεχνικοφ Σμιματοσ 
του νοςοκομείου, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, χωρίσ αναπροςαρμογι του κόςτουσ. 
Να γίνουν μετριςεισ ςτουσ χϊρουσ από τον ανάδοχο για τθν ακρίβεια των διαςτάςεων και τθν καλι 
προςαρμογι των υλικϊν. Οι διαςτάςεισ των ςχεδίων είναι προςεγγιςτικζσ.  
Ο ανάδοχοσ πρζπει να κεωριςει ότι οι παρακείμενοι χϊροι κα είναι ςε πλιρθ λειτουργία.  
Πλιρθσ απομόνωςθ χϊρων εργαςίασ και λιψθ μζτρων για μθ εκπομπι κορφβου, ςκόνθσ, οςμϊν, κλπ Άμεςθ 
απομάκρυνςθ μπαηϊν και αχριςτων από τουσ χϊρουσ του κτιρίου (ςυμπεριλαμβανομζνου και του αφλειου 
χϊρου). Χριςθ κάδου ςκεπαςμζνου. 
Προςοχι ςτισ θλεκτρολογικζσ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ των χϊρων για να μθν προκλθκοφν βλάβεσ και τυχόν 
επεμβάςεισ με ςυνεννόθςθ για να μθν δθμιουργθκοφν προβλιματα ςτθν λειτουργία των χϊρων. Επιλογι 
κατάλλθλων θμερϊν και ωρϊν.  
Παράδοςθ τυχόν χρθςίμων υλικϊν ςτο τεχνικό τμιμα του νοςοκομείου και άμεςθ απομάκρυνςθ όλων των 
αχριςτων υλικϊν από τουσ χϊρουσ οι οποίοι ενδεχομζνωσ κα είναι ςε λειτουργία για να μθν δθμιουργείται 
πρόβλθμα ςτθν διακίνθςθ των ατόμων.  
Καλι τοποκζτθςθ και προςεκτικό φινίριςμα ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ ακμζσ και γωνίεσ.  
Λιψθ όλων των μζτρων αςφαλείασ ςτουσ χϊρουσ μζχρι να ολοκλθρωκοφν οι εργαςίεσ για τθν προςταςία, 
εργαηομζνων, διερχομζνων, ςυνεργείου και του χϊρου.  
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν και πλιρουσ και καλισ λειτουργίασ για ζνα τουλάχιςτον ζτοσ. 
 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: Εικοςιπζντε χιλιάδεσ ευρϊ (25.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. 
 

 

Παράρτθμα. Ενδεικτικι απεικόνιςθ διαμόρφωςθσ WC 

    

WC B1 WC B2 Διάδρομοσ Β Είδθ κακαριςμοφ 
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WC A1 WC A2 

  

WC AMEA Διάδρομοσ Α1 

 

 


