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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου 
ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή W.C Στην Οδό 
Θησέως
Προϋπολογισμός: 24.800,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Εσοδα

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:
Έργο: Ανακατασκευή W.C Στην Οδό Θησέως
Κωδ. Προϋπ/σμού: 30-7331.083

Περιγραφή:
Με τη παρούσα μελέτη ο Δήμος Ηρακλείου πρόκειται να αποκαταστήσει τις αστοχίες 
του κτιρίου των WC την οδό Θησέως.
Οι εργασίες που θα εκτελεθούν είναι:

 Καθαίρεση εσωτερικών κασαλικιών και πορτών και σε όποιο άλλο είδος 
κριθεί πως µπορεί να γίνει επανάχρηση αυτού. 
.Καθαίρεση  χειρωνακτικά και µε χρήση ελαφρών κρουστικών δραπάνων των 
εσωτερικών τοίχων από οπτοπλινθοδοµή πάχους 0,10 µ. 
 Καθαίρεση  επιχρισµάτων , πλακιδίων επένδυσης, µε χρήση ηλεκτρικών 
δραπάνων από τους τοίχους της περιµέτρου και της οροφής. 
 Καθαίρεση  δαπέδου µε χρήση ηλεκτροκίνητης σφύρας. 
Αποµάκρυνση από το εργοτάξιο µε ανατρεπόµενο όχηµα όλων των µπάζων 
και εναπόθεση αυτών σε εγκεκριµένη χωµατερή. 
 Αποκατάσταση υφισταµένων οξειδωµένων στοιχείων σκυροδέµατος ,εφαρµόζοντας 
κατάλληλο πρωτόκολλο εργασιών, 
ως ακολούθως: 
-Επιµελής καθαρισµός ενανθρακωµένων τµηµάτων σκυροδέµατος, σε επαρκές 
βάθος ,ως την εύρεση υγιούς σκυροδέµατος. 
-Επιµελής καθαρισµός ράβδων υφιστάµενου οπλισµού µε ηλεκτρικό δράπανο 
που φέρει επί κεφαλής συρµατόβουρτσα (τύπου καµπάνας). 
-Εφαρµογή σε δύο χέρια αναστολέα οξείδωσης ,αναγνωρισµένης εταιρείας (π.χ. 
SIKA ,MAPEI, SINTECNO κλπ).Η εφαρµογή γίνεται µε πινέλο και καλό είναι 
εκτός από το σώµα της ράβδου οπλισµού ,να γίνεται εκατέρωθεν επάλειψη και 
του σκυροδέµατος για να λειτουργήσει ως γέφυρα πρόσφυσης . 
-Αποκατάσταση διαστάσεων διατοµής µε δυό χέρια (σταρώµατα) 
επισκευαστικού ρητινούχου τσιµεντοκονιάµατος ,πρώτο χέρι χονδρόκοκκο και 
δέυτερο χέρι ψιλόκοκκο ,αν το βάθος της επισκευής χρήζει δυό στρώσεις, 
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ειδεµή πάµε απευθείας στην τελική στρώση µε ψιλόκοκκο. Σηµειώνεται πως η 
εφαρµογή της πρώτης στρώσεις γίνεται πριν το στέγωµα του δεύτερου χεριού 
αναστολέα οξείδωσης. Τα υλικά επίσης να είναι αναγνωρισµένης εταιρείας, 
όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 Κατασκευή εδαφόπλακας ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέµατος ποιότητας 
C20/25 , πάχους 0,18 µ. Ως οπλισµός τοποθετείται άνω και κάτω πλέγµα Τ196 
(Β500Α) µε κατάλληλα ενδιάµεσα στηρίγµατα σχήµατος Π κατ’ ελάχιστο 1Φ12 
ανά τετραγωνικό ,ποιότητος οπλισµών Β500c. Αν µετά την καθαίρεση της 
υφιστάµενης παλαιάς εδαφόπλακας ,διαπιστωθεί υγρασία ή κακό και κορεσµένο 
νερού εδαφικό υπόβαθρο, καλό είναι να διαστρωθεί στρώση τουλάχιστο 0,30 µ. 
σκύρων λατοµείου µε την κατάλληλη συµπίεση. 
 Καθαρισµός (και υδροβολή)αρµών λιθοδοµής σε βάθος 10 εκατοστών 
τουλάχιστον και αρµολόγηµα επιµελές µε τσιµεντοκονίαµα κατά προτίµηση 
έτοιµο ή παρασκευαζόµενο επί τόπου του έργου µε κοινό τσιµέντο και 
ενσακκισµένη χαλαζιακή άµµο διαµέτρου κόκκου ως 1 χιλιοστό του µέτρου, σε 
αναλογία 1/1 µε προσθήκη κατάλληλης υγρής ρητίνης τύπoυ LATEX. 
 Εφαρμογή σε οπλισµένου τσιµεντοκονιάµατος(µε το χέρι ή µε µηχανή εκτόξευσης) 
κατά προτίµηση έτοιµου τύπου ,χωρίς την χρήση ασβέστη ,σε 
στρώσεις ως ακολούθως: 
-∆ιαβροχή της επιφάνειας προς επίχριση µε νερό χαµηλής πίεσης. 
-Πρώτη στρώση πάχους έως 12 χιλ. πεταχτό. 
-Τοποθέτηση επί όλων των κατακόρυφων επιφανειών πλέγµατος 
κατάλληλα τεντωµένου και στερεωµένου µε ανοξείδωτα βλήτρα τουλάχιστο 4 ανά 
τετραγωνικό µέτρο. 
-∆εύτερη στρώση επιχρίσµατος πάχους έως 20 χιλ. Αν απαιτηθεί από τις επί 
τόπου συνθήκες και τρίτο χέρι αυτό εφαρµόζεται µετά πάροδο 24 ωρών από το 
προηγούµενο. 
-Τελική οµαλοποίηση (µε τρίψιµο) επιφανειών . 
Στις διαδοχικές φάσεις απαιτείται καθαρισµός και διαβροχή των επιφανειών µε 
νερό χαµηλής πίεσης. 
11. Κατασκευή των νέων χωρισµάτων.
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Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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Κανδηλάκη Λουκιάνα


