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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η   

 
 

             Η παρούσα έκθεση συνοδεύει τον προϋπολογισμό και τα λοιπά τεύχη  του παραπάνω 

έργου του Δήμου Ζαχάρως.     

             Αφορά την  διαρρύθμιση  του χώρου που θα στεγαστεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων, τη συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων των WC και του 

συστήματος κεντρικής θέρμανσης, τη συντήρηση και τις βαφές όλων των χώρων της αίθουσας. 

        Θα κατασκευαστούν χωρίσματα στην ενιαία αίθουσα αναψυχής και συγκέντρωσης με 

γυψοσανίδα και πόρτες, ώστε να απομονωθεί ο χώρος της κουζίνας και ο χώρος ανάπαυσης και 

θα δημιουργηθεί χώρος για το γραφείο νοσηλευτή με άμεση οπτική επαφή σε όλο το χώρο. 

        Θα γίνουν καθαιρέσεις πλακοστρώσεων ώστε να κατασκευαστεί ντουζιέρα στο  WC  για 

άτομα με κινητικές δυσκολίες και θα εξοπλιστεί  με ειδικό περιστρεφόμενο κάθισμα και 

χειρολοισθήρες. Θα κατασκευαστεί πάγκος παρασκευής πρόχειρων γευμάτων, εξοπλισμένος με 

κεραμική εστία, στο χώρο της κουζίνας και θα γίνει ανακαίνιση χρωματισμών όλων των 

εσωτερικών επιφανειών. 

Όλα τα παραπάνω θα κατασκευαστούν τηρουμένων των προδιαγραφών της Απόφασης Π1γ / ΑΓΠ 

/ οικ14963 09-10-2001 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%  και έχει            

ΚΑ  02.30.7321.25 

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι εξής :  

  

1. Καθαίρεση πλακοστρώσεων  και στη συνέχεια επένδυση τοίχων και δαπέδων με 

πλακίδια πορσελάνης στο WC για άτομα με κινητικές δυσκολίες 

2. Κατασκευή ντουζιέρας με ειδικό περιστρεφόμενο κάθισμα στο WC για άτομα με 

κινητικές δυσκολίες 

3. Κατασκευή πάγκου παρασκευής πρόχειρων γευμάτων στην κουζίνα και εγκατάσταση 

κεραμικής εστίας 

4. Ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών  

5. Κατασκευή  χωρισμάτων από γυψοσανίδα  



  

6. Προμήθεια και τοποθέτηση θυρών 

7. Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, συστήματος κεντρικής 

θέρμανσης και fan coils 

    Κατασκευαστικές οδηγίες θα δοθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό κατά την εγκατάσταση του 

αναδόχου. 

 

 

                                                               Ζαχάρω   21 / 03 / 2019  

                                                                         

Η συντάξασα 

 

Γαλάνη Κωνσταντίνα 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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