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ΠΡΑΙΝΟ

Εγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα 

ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη Φ 2 '' 

Πξνκήζεηα γαιβαληζκέλνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο  Νν 17 

(δηακέηξνπ 3 mm, ξνκβνεηδνύο βξνρίδαο 50x50 mm, 

βάξνπο 2,26 kg/m 2 ) 

Εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ 

κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη 

ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α

ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ

Αλαθαηαζθεπή ηειηθήο ζηξώζεο ειαζηηθνύ 

ζπλζεηηθνύ ηάπεηα ζηίβνπ 4 ρηι (retopping)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Επίζηξσζε κε ηάπεηα πάρνπο 13-15 ρηι

Επίζηξσζε κε ηάπεηα πάρνπο 20 ρηι

Δηαγξάκκηζε επηθαλεηώλ ζπλζεηηθνύ ηάπεηα 

ζηίβνπ ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο
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Επηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα 

Επηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα

Επελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα GROUP 1, δηαζηάζεσλ 

30x30 cm.  

Επηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, 

δηαζηάζεσλ 30x30 cm

Πεξηζώξηα (ζνβαηεπηά) από θεξακηθά πιαθίδηα

Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο 

νπηνπιίλζνπο 9x12x19 cm Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ 

(δξνκηθνί ηνίρνη)

Δηαδώκαηα (ζελάδ) από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα

Θύξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην.

Ταινζηάζηα κνλόθπιια, αλνηγόκελα πεξί θαηαθόξπθν ή 

νξηδόληην άμνλα

Ταινζηάζηα δίθπιια, κε ή ρσξίο ζηαζεξό θεγγίηε, 

αλνηγόκέλα πεξί θαηαθόξπθν ή νξηδόληην άμνλα

Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ

Εμνπιηζκόο ηνπαιέηαο ΑΜΕΑ πιήξεο 

Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ησλ απαηηνπκέλσλ 

ζηνηρείσλ, ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ ειεθηξνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εηδηθνύ 

εμνπιηζκνύ ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιηζεο ηεο ζύξαο WC 

Εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε 

κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε - εκηβξαρώδε

Δηάλνημε νπήο ή θσιηάο ζε άνπιν ζθπξόδεκα
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ηθώλη πιαζηηθό δαπέδνπ κε εζράξα 

Υαξηνζήθε θαζαξηόηεηαο

απσλνζήθε πνξζειάλεο Δηαζηάζεσλ 7,5 Υ 15 cm

 Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ λέσλ επηθαλεηώλ

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα 

πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή 

πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. Εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε 

ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- 

αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο

Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνύο 

ηνηρώκαηνο  Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U, 

SDR 41, DN 160 mm 

Ειαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί μπιίλσλ επηθαλεηώλ κε 

ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο 

λεξνύ ε δηαιύηνπ

Πξνεηνηκαζία μπιίλσλ επηθαλεηώλ γηα ρξσκαηηζκνύο

Σνπηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα 

Καηαζθεπή βηνκεραληθνύ δαπέδνπ κε πζηεξόρπην 

ζθπξόδεκα ειαρίζηνπ πάρνπο 5 cm

Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο Με θάζζα δξνκηθή, 

πιάηνπο έσο 13 cm

Καηώθιηα θαη πεξηδώκαηα (κπνξληνύξεο) επηζηξώζεσλ 

από κάξκαξν 

Πνδηέο παξαζύξσλ από κάξκαξν

Ταινπίλαθεο αζθαιείαο (LAMINATED) Ταινπίλαθεο 

αζθαιείαο (Laminated) ζπλνιηθνύ πάρνπο 18 mm (6 

mm + κεκβξάλε + 6 mm + κεκβξάλε + 6 mm) 

Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηώλ ηνίρσλ γηα 

ρξσκαηηζκνύο

Πξνζηαηεπηηθέο θάζεο ζπξώλ από εληζρπκέλν uPVC
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47 Νηπηήξαο πνξζειάλεο 

48 Δνρείν πιύζεσο απνρσξεηεξίνπ
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Κνπηηά δηαθιάδσζεο

59 Κνπηηά δηαθνπηώλ

60

Φσηηζηηθό ζώκα κε ιακπηήξεο εμνηθνλόκεζεο 

ελέξγεηαο, ηνίρνπ ή νξνθήο

Ρεπκαηνδόηεο ρσλεπηόο SCHUKO εληάζεσο 16 Α

Δηαθόπηεο ρσλεπηόο κε πιήθηξν εληάζεσο 10 Α ηάζεσο 

250 V εληάζεσο 10Α απιόο

κνλνπνιηθόο

Καιώδην ΝΤΜ 3X1,5 mm2

Καιώδην ΝΤΤ  5X10 mm2

σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο , νξαηόο ή 

εληνηρηζκέλνο

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεπζεο Πιαζηηθόο ζσιήλαο 

Φ50ριζη

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεπζεο Πιαζηηθόο ζσιήλαο 

Φ100ριζη

Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθό

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ επξσπ. Σύπνπ

Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηύσλ απνρεηεύζεσο 

Ηιεθηξηθόο πίλαθαο επηηνίρηνο ηεζζάξσλ ζεηξώλ 

ζηεγαλόο 

Αγγηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο

Καζξέπηεο ηνίρνπ

Πιαζηηθόο ζσιήλαο απν πνιπαηζπιέλην (PE),,Φ22 mm 
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62 Κξνπλόο εθξνήο (βξύζε) νξεηράιθηλνο 

63 Καιύκκαηα θξεαηίσλ ρπηoζηδεξά 
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65

ΣΔΛΟ ΔΡΓΟΤ 

Γεζκάηη  16-01-2020 ΓΡΔΒΔΝΑ    17/01/2020

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο    ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ   

ΚΑΡΔΣΟ ΑΝΑΣΑΙΟ

ΚΡΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ  ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Ε.

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ελόο θάζηζκα 

ζηαδίνπ κε πιάηε αλαηνκηθό κε ξάρε ρσξίο ππνβξαρίνλα κε 

κνξθή εληαίνπ θειύθνπο δηαζηάζεσλ  πεξίπνπ πιάηνπο 450 

mm, βάζνπο  392 mm θαη ύςνο ξάρεο 365 mm. 

Μεραλνζίθσλαο PVC δηαζη. Φ100-160

θαηξηθή βαιβίδα (βάλα) νξεηράιθηλε δηακ. 1/2ins
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