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Ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθούν τα πλακίδια είναι οι τοίχοι στο εσωτερικό της 

αίθουσας δημοπρασιών της Ιχθυόσκαλας Βόλου καθώς και οι χώροι των εισόδων αλλά 

και των διαδρόμων. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια των πλακιδίων, της 

τσιμεντοειδούς κόλλας υψηλής αντοχής και των αρμόστοκων  καθώς και ειδικού 

σοβατεπί με κούρμπα υγιεινής που θα τοποθετηθεί περιμετρικά στους τοίχους και θα 

καταλήγει στο δάπεδο (δημιουργία υγειονομικής γωνιάς) καθώς και η τοποθέτηση τους. 

Το Πλακάκι υγειονομικού ενδιαφέροντος θα είναι τεχνολογίας Klinker κατάλληλο για 

επαγγελματικούς χώρους που δέχονται μεγάλη καταπόνηση, της εταιρείας Οξύμαχον, η 

αντίστοιχο άλλου οίκου το οποίο θα τύχει εγκρίσεως της Υπηρεσίας διάστασεων 

11,5Χ24 εκ. σε Χρώμα Υπόλευκο. Οι αρμοί διαστολής θα είναι 3χιλ. Το γέμισμα των 

αρμών θα γίνει με εποξικό στόκο 3 συστατικών προκειμένου να διασφαλισθεί η υγιεινή 

και αντοχή ή με τσιμεντοειδή στόκο που να αντέχει σε αραιωμένα αλκαλικά και οξέα. Ο 

αρμόστοκος θα τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Η έκταση των πλακιδίων που θα τοποθετηθούν στους τοίχους της Ιχθυόσκαλας 

Βόλου αγγίζει περίπου τα 500 τετραγωνικά μέτρα και το ειδικού τύπου σοβατεπί τα 210 

τρέχοντα μέτρα. Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν από το δάπεδο των χώρων έως και το 

άνω ύψος των θυρών γραφείων ψυγείων κ.λπ. περί τα 2.20μ. περίπου. Τα ειδικού 

τύπου σοβετεπί θα είναι αντίστοιχων προδιαγραφών με τα πλακίδια τοίχου.  
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τέλεση εργασιών προσθηκών, μετατροπών 

και θέσης σε λειτουργία του 

εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού της νέας 

Ιχθυόσκαλας Βόλου». 
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Οι ηλεκτρολογικές (εξωτερικές εγκαταστάσεις διακόπτες, μπουτόν, κλπ) και υδραυλικές 

εγκαταστάσεις (πυροσβεστικές φωλιές, σωληνώσεις κ.λπ.) όπου δύναται θα 

απομακρύνονται κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία και θα επανατοποθετούνται 

μετά το πέρας των εργασιών και παρελεύσεως ικανού χρόνου. 
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