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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην επισκευή των Δημοτικών wc που βρίσκονται 
εντός του Δημοτικού κήπου Χίου. Τα wc χωροθετούνται στο υπόγειο δημοτικού 
ακινήτου έναντι Ομηρείου Πνευματικού κέντρου. Στον όροφο του κτηρίου 
στεγάζεται το κρεοπωλείο «Ψυχιάς». Το κτήριο είναι ορθογωνικής κάτοψης με 
διαστάσεις 3,6μΧ22,00μ και συνολικό εμβαδόν 79,20 τ.μ. Χωρίζεται με εσωτερικό 
τοίχο σε δυο μέρη, όπου χωροθετούνται τα wc ανδρών και τα wc γυναικών, με δυο 
διαφορετικές εισόδους. 

Με την εκτέλεση του παρόντος έργου θα γίνει επισκευή και βελτίωση των 
εγκαταστάσεων των wc γυναικών και ανδρών. Οι εργασίες που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν είναι οι εξής : 

 Τοπικές επισκευές ξύλινων εσωτερικών θυρών 

 Τοπικές αποξηλώσεις επιστρώσεων τοίχων (πλακακιών) και τοποθέτηση 
νέων. 

 Χρωματισμοί τοίχων, ξύλινων θυρών, οροφών και σιδηρών 
επιφανειών(εξωτερικές θύρες και μεταλλικά κιρίσια) 

 Επισκευές επιχρισμάτων (επιφανειακά). 

 Τοποθέτηση νέου πιεστικού συγκροτήματος 

 Νέες βρύσες στους παραμένοντες νιπτήρες 

 Νέα δοχεία έκπλυσης (καζανάκια) στις παραμένουσες λεκάνες. 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

1.Επισκευές ξύλινων θυρών  
Στο κτήριο των δημοτικών wc υπάρχουν 11 εσωτερικές ξύλινες θύρες. Σε αυτές 
πρόκειται να γίνει τοπική ξυλουργική επισκευή των φύλλων και αντικατάσταση 
όλων των μεταλλικών στηριγμάτων των θυρών. Επίσης θα αντικατασταθούν όλα τα 



πόμολα και οι κλειδαριές των θυρών. Τέλος, θα γίνει ξυλουργική επισκευή στις 
κάσες και αφαίρεση και αντικατάσταση του κάτω μέρους τους σε ύψος 40 εκατοστά 
από το έδαφος. 
2.Πλακάκια τοίχου 
Εσωτερικά στα wc, όπου χρειάζεται, θα γίνει τοπική αποξήλωση των πλακακιών που 
έχουν φθαρεί και θα τοποθετηθούν νέα, σε διαστάσεις όμοιες με τα υφιστάμενα. 
Επίσης θα συμπληρωθούν πλακάκια σε όποια σημεία αυτά έχουν ήδη αφαιρεθεί. 
 
3.Τοπικές επισκευές επιχρισμάτων 
Θα γίνουν τοπικές επισκευές εσωτερικά, με απόξεση και αποκατάσταση, όπου τα 
επιχρίσματα είναι επιφανειακά σαθρά. 
 
4.Χρωματισμοί 
Θα γίνουν εσωτερικοί χρωματισμοί: 
Ξύλινων επιφανειών(θύρες και κάσες), 
Τοίχων και οροφών (σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες), 
Σιδηρών στοιχείων (στα κιρίσια υφιστάμενου μεταλλικού σκελετού και στις δυο 
εξωτερικές πόρτες). 
 

 Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Επισκευές στις εγκαταστάσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης  
Θα τοποθετηθεί νέο πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης με ηλεκτρονική διάταξη 
επιτήρησης ροής, θα τοποθετηθούν νέες βρύσες στους παραμένοντες νιπτήρες, νέα 
καλύμματα και νέα δοχεία έκπλυσης (καζανάκια) στις παραμένουσες λεκάνες.  
 
 
 
Συντάχθηκε, 13-02-2020              Θεωρήθηκε, 13-02-2020 
    
      

Ιωάννα Φυτούση              Ελευθέριος Παπαλάνης 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός                     Πολ/κός Μηχ/κός 
   με βαθμό Α’             με βαθμό Α’ 

 
 
Σταμάτης Ποδαράς 
Μηχανολόγος μηχ/κος 
   με βαθμό Α’ 
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