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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση του αποχετευτικού δικτύου του 
διαμερίσματος επί της οδού Αγ. Κυριακής 7 στο συγκρότημα πολυκατοικιών Άστυ Αιγυπτιωτών 
στην Κηφισιά Αττικής, ιδιοκτησίας Δήμου Δοξάτου. Το αποχετευτικό δίκτυο του μπάνιου και του 
wc του διαμερίσματος παρουσιάζει διαρροή με αποτέλεσμα την παρουσία υγρασίας στον 
κατωτέρω όροφο.  
Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες υδραυλικές και οικοδομικές εργασίες για την 
αντικατάσταση των σωληνώσεων αποχέτευσης, τις μετατροπές στο δίκτυο ύδρευσης την 
αποξήλωση των απαιτούμενων ειδών υγιεινής και την αντικατάσταση αυτών. 
 
Ειδικότερα στην παρούσα εργασία περιλαμβάνονται: 

 Η αποξήλωση δύο (2) λεκανών, δύο (2) νιπτήρων και δύο (2) μπαταριών νιπτήρα και 
η προμήθεια και τοποθέτηση των αντίστοιχων ειδών υγιεινής.  Περιλαμβάνονται δύο (2) 
τεμάχια λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως με το σύνολο των εξαρτημάτων τους 
πλήρης, δύο (2) τεμάχια νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων περ.42Χ56cm και δύο (2) 
τεμάχια αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος. 
 Οι απαιτούμενες εργασίες για την αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης για την 

αποκατάσταση της διαρροής (εκσκαφές, σωληνώσεις). Περιλαμβάνονται και οι εκσκαφές 
στο στηθαίο της μπανιέρας ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο αποχέτευσης 
 Οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση των χώρων της τουαλέττας και του 

μπάνιου. Περιλαμβάνονται εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων στην επιφάνεια των 
δαπέδων του WC και του μπάνιου (περ.10m2), η τοποθέτηση πλακιδίων τοπικά πίσω 
από τον νιπτήρα του WC και η αποκατάσταση του στηθαίου περιμετρικά της μπανιέρας 
(χτίσιμο και πλακίδια). 
 Τοπικοί εσωτερικοί χρωματισμοί 
 Η αποκομιδή και απομάκρυνση των μπαζών σε ειδικό κάδο 

 
 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας είναι: 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μον.  
Μέτρ.  

ΠΟΣΟ  
ΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝ.  

ΔΑΠΑΝΗ  

1 Αποξήλωση ειδών υγιεινής –Εκσκαφές και 
καθαιρέσεις μωσαϊκού και σκυροδέματος. 
Μεταφορά των μπάζων σε ειδικό κάδο 

Κατ’ 
αποκ 

1 1.100,00 1.100,00 

2 Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης αποχω-
ρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη 
με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης 

τεμ 2 210,00 420,00 

3 Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα πορσε-
λάνης  

τεμ 2 170,00 340,00 
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4 Προμήθεια και τοποθέτηση αναμικτήρα 
(μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος ορειχάλ-
κινος επιχρωμιωμένος. Τοποθετημένος σε 
νιπτήρα 

τεμ 2 70,00 140,00 

5 Αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης  Κατ’ 
αποκ. 

1 450,00 450,00 

6 Τοποθέτηση νέων πλακιδίων –
Αποκατάσταση θέσεων εκσκαφών –
Αποκατάσταση στηθαίου μπανιέρας 

Κατ’ 
αποκ. 

1 800,00 800,00 

7 Τοπικοί εσωτερικοί χρωματισμοί Κατ’ 
αποκ. 

1 300,00 300,00 

Σύνολο    3.550,00 
Φ.Π.Α 24%    852,00 
Γενικό Σύνολο     4.402,00 
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Πολιτικός Μηχανικός 
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