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1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός του κατ΄αποκοπή τιμήματος με το οποίο θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη
Διακήρυξη.
Το κατ΄αποκοπή τίμημα του παρόντος τιμολογίου, αναφέρεται σε έργα (σύνολα εργασιών),
πλήρως και άρτια περαιωμένα και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση του
συνόλου των εργασιών του όλου έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που
ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.

1.1.

1.2

1.3

Το κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται σε σύνολα εργασιών, όπως
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, τα οποία θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Το
κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των
εργασιών καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών,
σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, από το κατ΄αποκοπή τίμημα του παρόντος Τιμολογίου
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί
μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στο
κατ΄αποκοπή τίμημα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.
Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης,
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους (κόστος διαχείρισης αποβλήτων και μεταφοράς σε
μονάδες διαλογής), των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως
αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με
την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας,
εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και
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μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με
εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.6
1.7

1.8

1.13

1.14

1.20

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,
Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας
των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή
τους.
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον
χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη,
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική
ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και
ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας,

2.
Tο κατ΄αποκοπή τίμημα του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνεται κατά το ποσοστό
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν
συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και
επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως
καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

4

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)
Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων,
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους
όρους δημοπράτησης.
(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα
του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις,
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).
(β)
Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)
(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
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(3)
(4)
(5)

Νομικής υποστήριξης
Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση
αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,
κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο
του Έργου.
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ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ (ΑΡΘΡΟ Α)
1. Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία όλων των οικοδομικών
εργασιών του έργου, δηλαδή όλων των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τις
εγκεκριμένες μελέτες
(σχέδια, λεπτομέρειες, τεχνικές περιγραφές, τεχνικές
προδιαγραφές, κ.λπ.).
Στο κατ΄αποκοπή τίμημα του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την
εκτέλεση κάθε εργασίας του παρόντος έργου για την άρτια και πλήρη παράδοση σε χρήση,
έστω και αν δεν κατονομάζεται ή περιγράφεται ρητώς στο παρόν τιμολόγιο, άλλα
προκύπτει η συμβατική υποχρέωση εκτελέσεως της από τα υπόλοιπα τεύχη του έργου και
τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, που αλληλοσυμπληρώνονται.
Στο κατ΄αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται οτιδήποτε υπάρχει στην Τεχνική Περιγραφή και
όχι περιοριστικά.
1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά την ανακατασκευή περιοχών των επιπέδων -1, 0 , 1 και 7 υφιστάμενου κτηρίου επί
της Λ. Κηφισίας 36, προκειμένου να εγκατασταθούν σε αυτές τα νέα γραφεία της Γ.Γ.Π.Π..
Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας και
αφορά αποκλειστικά εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις χωρίς παρέμβαση στον φέροντα οργανισμό και τις
όψεις του κτηρίου.
Υπόβαθρο της μελέτης αποτέλεσε λεπτομερής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου,
η οποία ελέγχθηκε και συμπληρώθηκε.
Με δεδομένο ότι οι παρεμβάσεις εκτελούνται σε περιορισμένες περιοχές ενός εν λειτουργία κτηρίου,
ένας πρόσθετος περιορισμός ήταν η αποφυγή διατάραξης των υφιστάμενων υποδομών που εξυπηρετούν τους λοιπούς χώρους. Κατά συνέπεια οι παρεμβάσεις διατηρούν τα ύψη των υφιστάμενων ψευδοροφών και τη γενικότερη μορφολογία τους, οι δε αναγκαίες καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοπετασμάτων ή ψευδοροφών θα πρέπει να εκτελεσθούν με τρόπο ώστε να μη προξενηθούν βλάβες στις υπερκείμενες εγκαταστάσεις.
2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι περιοχές παρέμβασης περιγράφονται στα σχέδια κατόψεων της μελέτης και έχουν ως εξής:
ΕΠΙΠΕΔΟ -1
Αφορά τμήμα του επιπέδου -1 το οποίο περιλαμβάνει αίθουσες συνεδρίων και προθάλαμο (lobby).
Η κατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων είναι ικανοποιητική και απαιτείται μόνο έλεγχος της
λειτουργίας των πτυσσόμενων χωρισμάτων των αιθουσών καθώς και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
ΕΠΙΠΕΔΟ 0
Αφορά τμήμα του επιπέδου 0 και περιλαμβάνει κυρίως το Κέντρο Επιχειρήσεων, βοηθητικούς χώρους
και Αίθουσα συσκέψεων.
Οι παρεμβάσεις, στο επίπεδο αυτό είναι συνοπτικά οι εξής:
✓ Αποκοπή του κεντρικού διαδρόμου με θύρες εκατέρωθεν.
✓ Δημιουργία 4 κλειστών χώρων με κινητά χωρίσματα.
✓ Δημιουργία ενός πρόσθετου βοηθητικού χώρου σε συνέχεια των υφιστάμενων.
✓ Πρόβλεψη για 3 πρόσθετες θέσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων.
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✓ Έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων του Κέντρου και της Αίθουσας συσκέψεων.
✓ Παρεμβάσεις στο συγκρότημα των W.C. που βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης ώστε να
προκύψουν διακεκριμένοι χώροι γυναικών ανδρών.
✓ Χρωματισμοί των επιφανειών (οροφή-τοίχοι) ξηράς δόμησης.
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
Αφορά τμήμα του επιπέδου 1 και περιλαμβάνει το Κέντρο Επιχειρήσεων με τα περιφερειακά του γραφεία καθώς και δύο ενότητες χώρων εκατέρωθεν.
Οι παρεμβάσεις, στο επίπεδο αυτό είναι συνοπτικά οι εξής:
✓ Στο Κέντρο Επιχειρήσεων, αποξήλωση της μοκέτας των γραφειακών χώρων και προετοιμασία
για τοποθέτηση νέου βινυλικού δαπέδου καθώς και δημιουργία πρόσθετων βοηθητικών χώρων
με κινητά χωρίσματα.
✓ Στον χώρο εισόδου δημιουργία πύλης ελέγχου εισόδου (access control) και χώρου για το
προσωπικό ασφαλείας με πτυσσόμενα υαλοπετάσματα.
✓ Στους εκατέρωθεν χώρους προβλέπεται η καθαίρεση των υφιστάμενων χωρισμάτων κάθε τύπου και η οργάνωση του χώρου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Όσον αφορά τις ψευδοροφές, προβλέπεται καθαίρεση τμημάτων, στις θέσεις που απαιτούνται για τη στήριξη νέων
πετασμάτων ξηράς δόμησης και την διέλευση των νέων απαιτούμενων εγκαταστάσεων αερισμού-κλιματισμού και αποκατάσταση αυτής με την ίδια γεωμετρία.
✓ Χρωματισμοί των επιφανειών (οροφή-τοίχοι) ξηράς δόμησης.
ΕΠΙΠΕΔΟ 7
Αφορά σημαντικής έκτασης τμήμα του επιπέδου 7 και απαιτεί τον μεγαλύτερο όγκο των παρεμβάσεων. Στον χώρο αυτό υπάρχει μεγάλος αριθμός ημιτελών κατασκευών όπως πετάσματα ξηράς δόμησης, σκελετός κινητών χωρισμάτων, ψευδοδάπεδο και ψευδοροφές γυψοσανίδας και πλακών χάλυβα.
Σημαντικό ποσοστό των κατασκευών από γυψοσανίδα (ημιτελή πετάσματα και ψευδοροφές) εμφανίζουν βλάβες από υγρασία τόσο στις γυψοπλάκες όσο και στο σκελετό (οξειδώσεις). Στο ψευδοδάπεδο
υπάρχει μεγάλος αριθμός αποξηλωμένων πλακών και πλακών που έχουν υποστεί σημαντική φθορά.
Ομοίως, μεγάλος αριθμός από τις χαλύβδινες πλάκες της ψευδοροφής είναι στο δάπεδο και εμφανίζουν τραυματισμούς στην επιφάνεια και στο υαλοπίλημα. Επίσης, εμφανείς είναι στρεβλώσεις στον
σκελετό της μεταλλικής ψευδοροφής. Εκτός των ανωτέρω, εμφανίζεται πρόβλημα εισροής υγρασίας
από την οροφή σε περιοχές, που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί κατόπιν των καθαιρέσεων των γυψοσανίδων και προ της ολοκλήρωσης των νέων ψευδοροφών.
Κατόπιν των ανωτέρω οι παρεμβάσεις που απαιτούνται είναι συνοπτικά οι εξής:
✓ Καθαίρεση όλων των εσωτερικών χωρισμάτων εντός περιγράμματος της περιοχής παρέμβασης
που είναι ημιτελή ή εμφανίζουν βλάβες.
✓ Καθαίρεση του συνόλου των ψευδοροφών γυψοσανίδας.
✓ Καθαίρεση των τμημάτων του σκελετού της μεταλλικής ψευδοροφής που εμφανίζει στρεβλώσεις ή είναι ασύμβατη με την νέα διαμερισματοποίηση.
✓ Αποκατάσταση της στεγανότητας της οροφής του επιπέδου 7.
✓ Κατασκευή των νέων πετασμάτων ξηράς δόμησης που προβλέπονται από τη μελέτη.
✓ Αποκατάσταση της ψευδοροφής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με γεωμετρία παρόμοια
της υφιστάμενης.
✓ Αποκατάσταση της συνέχειας του ψευδοδαπέδου και προετοιμασία για επίστρωση τελικού δαπέδου.
✓ Τοποθέτηση κινητών χωρισμάτων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
✓ Χρωματισμοί των επιφανειών (οροφή-τοίχοι) ξηράς δόμησης.
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Επισημαίνεται ότι το σύνολο των καθαιρέσεων και νέων κατασκευών θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να μη προκληθούν βλάβες στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις μέσα στις υφιστάμενες ψευδοροφές.
Οι χώροι στο επίπεδο αυτό θα διαθέτουν πλήρη ενεργειακή αυτοτέλεια.
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ
2.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Στο εσωτερικό των περιοχών παρέμβασης προβλέπονται εργασίες αποξηλώσεων και καθαιρέσεων όπως έχει περιγραφεί στα άρθρα της Τεχνικής έκθεσης.
2.1.1. Καθαιρέσεις πετασμάτων ξηράς δόμησης και ψευδοροφών γυψοσανίδας.
Στα επίπεδα 1 και 7 απαιτείται η καθαίρεση πετασμάτων ξηράς δόμησης είτε διότι έχουν προσβληθεί
από υγρασία, είτε διότι είναι ασταθή είτε διότι δεν προσαρμόζονται στη νέα διαμερισματοποίηση. Σε
περίπτωση που τμήματα ψευδοροφής στηρίζονται πάνω σε καθαιρούμενο πέτασμα, της καθαίρεσης
θα προηγηθεί υποστύλωση της ψευδοροφής.
Καθαιρέσεις ψευδοροφών από γυψοσανίδα στο επίπεδο 1 θα γίνουν στις περιοχές που υποδεικνύονται
στα σχέδια της μελέτης και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο από την επίβλεψη.
Στο επίπεδο 7 θα γίνει καθαίρεση του συνόλου των ψευδοροφών γυψοσανίδας, εξαιρουμένου του
διαδρόμου εισόδου, εκτός αν άλλως προκύψει από την εξέλιξη των εργασιών.
Κατά τη διάρκεια των καθαιρέσεων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών, θα τίθενται υπόψιν της επίβλεψης ενδεχόμενα αφανή προβλήματα τα οποία θα
απαιτούν περαιτέρω μέτρα αντιμετώπισης.
Οι καθαιρέσεις θα γίνουν με το χέρι και ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη προκληθούν βλάβες στα υφιστάμενα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις μεταξύ οροφής και ψευδοροφής.
Τα προϊόντα των καθαιρέσεων αυτών θα τεμαχιστούν, στοιβαχθούν, αποθηκευτούν σε ειδικούς σάκους για μεταφορά και απόρριψη.
2.1.2. Αποξηλώσεις μεταλλικών ψευδοροφών.
Στο επίπεδο 1 η υφιστάμενη ψευδοροφή από διάτρητες πλάκες χάλυβα είναι ολοκληρωμένη.
Θα απαιτηθούν αποξηλώσεις στις θέσεις που υποδεικνύονται στα σχέδια ψευδοροφών της μελέτης για
την ορθή κατασκευή των νέων πετασμάτων ξηράς δόμησης και για την εγκατάσταση των νέων συστημάτων αερισμού – κλιματισμού των χώρων. Ειδικότερα, στην περιοχή δεξιά του Κ.Ε. προβλέπεται
η συνολική καθαίρεση της ψευδοροφής λόγω της πλήρους αλλαγής διαμερισματοποίησης.
Στις θέσεις όπου θα γίνει απομάκρυνση μόνο των πλακών θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία
του σκελετού από παραμορφώσεις.
Κατόπιν της νέας διαμερισματοποίησης θα αντικατασταθούν όλες οι πλάκες που έχουν διατρηθεί (καθαιρούμενα πετάσματα- αλλαγή θέσεων φωτιστικών κλπ.) ώστε η τελική εικόνα της ψευδοροφής να
είναι αισθητικά άρτια.
Στο επίπεδο 7 η ψευδοροφή είναι ημιτελής. Μεγάλος αριθμός πλακών είναι στοιβαγμένος στο δάπεδο
και έχει εμφανείς φθορές στην επιφάνεια και το υαλοπήλιμα. Ειδικότερα στην κατακόρυφη πτέρυγα
υπάρχουν εμφανείς παραμορφώσεις του σκελετού και κρίνεται αναγκαία η συνολική καθαίρεση της
ψευδοροφής. Εκτιμάται ότι οι υφιστάμενες στο χώρο πλάκες θα καλύψουν το 20% της συνολικής τελικής επιφάνειας αυτού του τύπου της ψευδοροφής (περίπου 215 μ2).
2.1.3. Αποξηλώσεις κινητών χωρισμάτων και θυρών αλουμινίου.
Στο επίπεδο 7 υπάρχει περιορισμένος αριθμός ημιτελών κινητών χωρισμάτων τα οποία θα αποξηλωθούν και απορριφθούν.

9

Στο επίπεδο 1, στις περιοχές εκατέρωθεν του Κ.Ε. υπάρχει σημαντικός αριθμός κινητών χωρισμάτων
με πλαίσιο αλουμινίου και πλήρωση με μονή μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη. Τα πετάσματα
αυτά θα αποξηλωθούν με προσοχή, με στόχο την αποθήκευση σε χώρο του κτηρίου που θα υποδειχθεί από τον εργοδότη. Προσοχή θα δοθεί στη στήριξη των χωρισμάτων στην ψευδοροφή, ώστε να
μη προκληθούν αναίτιες φθορές.
Στο επίπεδο 1 θα αποξηλωθούν επιπλέον 4 υαλόθυρες αλουμινίου, τοποθετημένες σε καθαιρούμενα
τοιχοπετάσματα, οι οποίες ομοίως, θα παραδοθούν για αποθήκευση.
2.1.4. Αποξηλώσεις δαπέδων.
Στο επίπεδο 7 το σύνολο της επιφάνειας της περιοχής παρέμβασης είναι διαστρωμένο με ημιτελές
ψευδοδάπεδο. Μέρος των πλακών έχει αφαιρεθεί και σημαντικός αριθμός εμφανίζει φθορές όπως
στρεβλώσεις και προσβολή από υγρασία.
Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να κατασκευασθούν τα νέα πετάσματα ξηράς δόμησης και , κυρίως,
να τοποθετηθούν σχάρες για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των νέων γραφείων, θα απαιτηθεί επιπλέον αποξήλωση εκτεταμένων επιφανειών του δαπέδου που εκτιμάται σε ποσοστό 20% της συνολικής επιφάνειας (περίπου 370μ2). Οι πλάκες που θα αποξηλωθούν θα ελεγχθούν και θα αποθηκευθούν
με προσοχή στο χώρο για επανατοποθέτηση εφόσον είναι άρτιες.
2.1.5. Αποξηλώσεις μοκετών.
Στο επίπεδο 1, ο κεντρικός χώρος του Κέντρου Επιχειρήσεων έχει δάπεδο κολυμπητό ξύλινο, σε κατάσταση ικανοποιητική. Τα περιμετρικά γραφεία, έχουν επίστρωση μοκέτα με εμφανή γήρανση και
ρύπανση. Οι μοκέτες αυτές θα αποξηλωθούν και θα απορριφθούν. Μετά την απομάκρυνση της μοκέτας θα πρέπει να γίνει διεξοδικός καθαρισμός του δαπέδου από κόλλες και άλλα υπολείμματα ώστε να
είναι έτοιμο για τη διάστρωση άλλου δαπέδου.
2.2 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Τα άρτια και κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση προϊόντα (κατόπιν έγκρισης από την επίβλεψη) των
αποξηλώσεων είτε εναποτίθενται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός των περιοχών παρέμβασης
και επαναχρησιμοποιούνται (πλάκες ψευδοδαπέδου, ψευδοροφής) είτε αποθηκεύονται σε χώρο που
θα υποδειχθεί από τον εργοδότη.
Τα ακατάλληλα προϊόντα αποξηλώσεων και καθαιρέσεων μετά την παραγωγή τους στοιβάζονται σε
ειδικούς σάκους και μεταφέρονται μέσω των ανελκυστήρων σε χώρο στάθμευσης όπου φορτοεκφορτώνονται επί αυτοκινήτου και απομακρύνονται. Εν γένει, η διαχείρηση του συνόλου των στερεών αποβλήτων από καθαιρέσεις, αποξηλώσεις και κατασκευές γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.. Ειδική μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των ανελκυστήρων – κλιμακοστασίων και εν γένει των χώρων διέλευσης των απορριμμάτων ώστε να αποφευχθούν ζημιές και
ρύπανση.
2.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
Εσωτερικά του περιοχών παρέμβασης και στις θέσεις που επισημαίνονται στην αρχιτεκτονική μελέτη
προτείνονται χωρίσματα ξηράς δόμησης καθώς και ειδικά χωρίσματα πολλαπλών τυποποιημένων
στοιχείων όπως αναλυτικά περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους.
2.3.1 Χωρίσματα γυψοσανίδας
Μη φέρουσα εσωτερική τοιχοποιία ξηράς δόμησης (ενδεικτικού τύπου W112 (2+2) της KNAUF) που
αποτελείται από μεταλλικό σκελετό από μονούς ορθοστάτες τύπου CW 50X50mm ή CW 75X75 mm
τοποθετημένους σε αξονική απόσταση των 60cm και διπλή επίστρωση γυψοσανίδας 12,5mm
αμφίπλευρα για επίτευξη πάχους τοίχου 10εκ έως 13εκ και σε ύψος έως την οροφή της φέρουσας
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πλάκας ή δοκού. Η επιλογή του ύψους προκύπτει από τη δομική επάρκεια του κάθε χωρίσματος αλλά
και την απρόσκοπτη διέλευση των υπερκείμενων ΗΜ εγκαταστάσεων.
Με δεδομένη την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ογκωδών αεραγωγών υπεράνω της ψευδοροφής, θα
απαιτηθεί ενδεχομένως πύκνωση των ορθοστατών ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής πάκτωση των
πετασμάτων στην οροφή.
Μεταξύ των ορθοστατών παρεμβάλλεται η ηχομονωτική στρώση ορυκτοβάμβακα (ενδεικτικού τύπου
TP116 της KNAUF INSULATION με ECOSE Technology, συντελεστή λ = 0,037 W/mK και αντίδραση
στη φωτιά Euroclass A1) πάχους 50mm.
Ειδικά στους χώρους των wc και στα σημεία στήριξης των ειδών υγιεινής στα χωρίσματα θα προβλεφθεί ειδική μεταλλική κατασκευή ενίσχυσης του πετάσματος για την ασφαλή στήριξη αυτών. Η
ίδια πρόβλεψη θα γίνει και όπου ενδεχομένως απαιτηθούν άλλες αναρτημένες κατασκευές με σημαντικό βάρος.
Μετά την στερέωση, οι αρμοί των γυψοσανίδων θα στοκάρονται με δυο στρώσεις ειδικού στόκου (ενδεικτικού τύπου KNAUF-FUGENFULLER) και ταινία αρμού.
Η γυψοσανίδα θα είναι ανθυγρή στους χώρους των wc και κοινή στους λοιπούς χώρους σύμφωνα με
τα σχετικά σχέδια.
Η γυψοσανίδα θα είναι πυράντοχη σε server rooms ή όπου απαιτηθεί από την επίβλεψη
Στις θέσεις όπου θα τοποθετηθούν μεταλλικές κάσες και πόρτες θα διαμορφώνεται άνοιγμα από ειδικά
UA μεταλλικά προφίλ, πάχους 2mm, UA: 50x40x2 mm..
Για την εξασφάλιση επαρκούς ηχομόνωσης, στα διευθυντικά γραφεία, στην περίμετρο του χώρου, θα
κατασκευασθούν ηχοπαγίδες πάνω από την ψευδοροφή, με αμφίπλευρη διπλή standard γυψοσανίδα
KNAUF ή άλλου οίκου, πάχους 12,5mm με τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα στο ενδιάμεσο κενό.
Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις τεχνικές οδηγίες του
κατασκευαστή.
Ειδικότερα για το ελεύθερο πέτασμα στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα, θα χρησιμοποιηθεί σκελετός από κοιλοδοκούς σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών της μελέτης.
2.3.2 Επενδύσεις γυψοσανίδας
Σε θέσεις που επισημαίνονται στα σχέδια της μελέτης, και όπου αλλού, κατόπιν των καθαιρέσεων
προκύψει ανάγκη για την αισθητική αρτιότητα του έργου, θα κατασκευασθεί εσωτερική επένδυση ξηράς δόμησης (ενδεικτικού τύπου W626 (0+2) της KNAUF) με μεταλλικό σκελετό από μονούς ορθοστάτες, τύπου CD 60X27mm τοποθετημένους σε αξονική απόσταση των 60cm, με διπλή επίστρωση
από standard γυψοσανίδα KNAUF ή άλλου οίκου, πάχους 12,5mm. Μετά το βίδωμα των γυψοσανίδων
οι αρμοί τους θα στοκάρονται με δυο στρώσεις ειδικού στόκου και ταινία αρμού.
2.3.3 Κινητά χωρίσματα πολλαπλών τυποποιημένων στοιχείων
Για την διαμερισματοποίηση των χώρων στα επίπεδα 0, 1 και 7 προτείνονται χωρίσματα σε συνδυασμούς τυποποιημένων στοιχείων κινητών χωρισμάτων ώστε να εξασφαλισθεί ταχύτητα κατασκευής,
ευελιξία για ενδεχόμενη μελλοντική αναδιάταξη, προσαρμοστικότητα στις ιδιαιτερότητες του κτηρίου
και κυρίως στο ανελαστικό ανάγλυφο των ψευδοροφών και αισθητική αρτιότητα.
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χώρου, έχουν προβλεφθεί διαφορετικοί τύποι κινητού χωρίσματος που προσδιορίζονται σαφώς στα σχέδια της μελέτης. Οι διαφορετικοί τύποι θα ανήκουν στο ίδιο
σύστημα, ώστε να υπάρχει κατασκευαστική και αισθητική ομοιογένεια. Τα χωρίσματα θα πρέπει να
διαθέτουν επαρκή ηχομονωτική ικανότητα για γραφειακούς χώρους (ενδεικτικός τύπος ASSET T-100).
Τα χωρίσματα θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα διέλευσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για την
εξυπηρέτηση των θέσεων εργασίας που απεικονίζονται στα σχέδια της μελέτης.
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2.3.3.1 Τύπος 1 - Κινητά χωρίσματα συμπαγή
Θα διαθέτουν σκελετό με μεταλλικούς ορθοστάτες και οριζόντια συνδετικά στοιχεία, έτσι ώστε να
σχηματίζονται σταθερές πλαισιωτές μονάδες (modules), ενδεικτικού τύπου ASSET T-100.
Όλα τα ορατά προφίλ αλουμινίου θα είναι σε φυσικό ανοδειωμένο αλουμίνιο mat satine.
Οι ορθοστάτες θα στερεώνονται μέσα σε οδηγούς που πακτώνονται στις πλάκες δαπέδου ή ψευδοδαπέδου και οροφής. Η στήριξη των ορθοστατών θα γίνεται με προένταση με τη βοήθεια ρεγουλατόρων στο κάτω και πάνω μέρος. Ο ρεγουλατόρος του πάνω μέρους λειτουργεί με τη βοήθεια ελατηρίου.
Οι μονάδες θα συνδέονται μεταξύ τους εσωτερικά χωρίς εμφανή συνδετικά εξαρτήματα.
Περιμετρικά του χωρίσματος θα τοποθετηθούν ελαστικά παρεμβύσματα για την εξασφάλιση ακουστικής σφράγισης.
Όλη η κατασκευαστική δομή του χωρίσματος, με το συνδυασμό των μεταλλικών οδηγών και των ρεγουλατόρων των ορθοστατών, θα επιτρέπει την εξισορρόπηση των φυσιολογικών οικοδομικών παραμορφώσεων και των κατασκευαστικών ανομοιομορφιών του χώρου έως και ±2εκ.
Μέσα στο πλαίσιο της μονάδας θα τοποθετούνται 2 πλευρικά πάνελ από μοριοσανίδα πάχους 16χιλ. με
ενδιάμεση μόνωση από πετροβάμβακα 50kg πάχους 50 χλστ.. Εξωτερικά τα πάνελ θα είναι
επενδεδυμένα με μελαμίνη χρώματος σύμφωνου με τη χρωματική μελέτη. Τα πάνελ θα πρέπει να
μπορούν να αφαιρεθούν ευχερώς για ενδεχόμενη πρόσβαση σε εσωτερικές ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις. Το συνολικό πάχος του πετάσματος θα είναι 10 εκ.

2.3.3.2 Τύπος 2 - Κινητά χωρίσματα με υαλοστάσιο σε όλο το ύψος
Θα ισχύει η ίδια κατασκευαστική λογική, όσον αφορά το σκελετό και το πλαίσιο. Στον Τύπο 2, ενδεικτικού τύπου ASSET T-100, στον μεταλλικό σκελετό της παραπάνω περιγραφής, θα προσαρμόζονται
με ελαστικά παρεμβύσματα 2 κρύσταλλα securite πάχους 5 χλστ. ενιαία σε όλο το ύψος του πετάσματος (2,25-2,85μ).
2.3.3.3 Τύπος 3 - Κινητά χωρίσματα με υαλοστάσιο και συμπαγή ποδιά (μισό-μισό)
Αποτελεί συνδυασμό των ανωτέρω και διέπεται από τις ίδιες προδιαγραφές.
2.3.3.4 Τύπος 4 - Κινητά χωρίσματα με υαλοστάσιο και περσίδες.
Είναι καθόλα όμοιο με τον τύπο 2, με ενσωματωμένες περσίδες μεταξύ των δύο κρυστάλλων.
Τοποθετείται σε γραφεία διευθυντών προκειμένου να εξασφαλισθεί ταυτόχρονα ιδιωτικότητα και φωτεινότητα για τα όμορα γραφεία.
2.3.3.5 Τύπος 5 - Χαμηλά χωρίσματα.
Πρόκειται για αυτοστήρικτα χαμηλά ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά πάνελ σε modules πλάτους 1,10
– 1,60 μ. και ύψους 1,40μ.-1,60μ.. Τα διαχωριστικά, πάχους 5 εκ., είναι πλαισιωτά με γέμισμα ηχοαπορροφητικού υλικού, πλήρως επενδυμένα με πιστοποιημένο συνθετικό οικολογικό ύφασμα τύπου
LUCIA του οίκου CAMIRA .
Περιλαμβάνονται πέλματα μεταλλικά ανάλογα με τη διάταξη (καθώς τα διαχωριστικά μπορούν να είναι
ενωμένα σε συγκεκριμένη διάταξη ή αυτοτελή).
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2.3.3.6 Πτυσσόμενο υαλοπέτασμα
Τα πτυσσόμενα υαλοστάσια θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης στο επίπεδο 1,
στον χώρο της εισόδου. Προτείνεται η τοποθέτηση τυποποιημένων πτυσσόμενων υαλόφυλλων της
εταιρίας ANDROMEDA σύστημα Variotec, ή άλλου αντίστοιχου κατασκευαστικού οίκου, από
κρύσταλλο security πάχους 10χιλ με φάσα ανοδειωμένου αλουμινίου πάνω και κάτω. Τα φύλλα θα
κινούνται πάνω σε κατάλληλο οδηγό ο οποίος πακτώνεται σε ειδικά διαμορφωμένο πρέκι σύμφωνα με
την προδιαγραφή του κατασκευαστή και το ένα από αυτά λειτουργεί ως ανοιγόμενο θυρόφυλλο
σύμφωνα με τη διάταξη που παρουσιάζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια. Το κάθε σύστημα θα έχει από
ένα parking που θα παρκάρουν και τα φύλλα.
Το σύστημα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σιδηροκατασκευή από κοιλοδοκούς διάταξης και διαστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες του κατασκευαστή, για τη σταθερή διαστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες του κατασκευαστή, για τη σταθερή στήριξη του οδηγού, των
φύλλων και του parking. Η κατασκευή θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αντοχή των συστημάτων
σε βαρειά χρήση.
2.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Τα κουφώματα των εσωτερικών χώρων θα είναι γενικά:
▪ μονόφυλλες θύρες με επίστρωση μελαμίνης σε κινητά χωρίσματα με κάσσα αλουμινίου (τύπος
ΘΞ1),
▪ μονόφυλλες και δίφυλλες θύρες με επίστρωση μελαμίνης σε πετάσματα γυψοσανίδας με κάσσα αλουμινίου (τύποι ΘΞ2 – ΘΞ3),
▪ δίφυλλες υαλόθυρες (τύπος ΥΘΑ),
▪ δίφυλλες υαλόθυρες securite (ΥΘS),
▪ παράθυρο αλουμινίου επάλληλο (ΚΑΛ)
Τα κουφώματα περιγράφονται αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης καθώς και στους πίνακες κουφωμάτων.
2.4.1

Ξύλινες θύρες

2.4.1.1 Ξύλινες θύρες τύπου (ΘΞ1)
Πρόκειται για τις θύρες που θα τοποθετηθούν στα τυποποιημένα χωρίσματα. Τα θυρόφυλλα θα είναι
τυφλά, συμπαγή από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 με κυψελωτό πυρήνα και τελική επίστρωση μελαμίνης με κάσσα αλουμινίου. Η μελαμίνη θα είναι της ίδιας ποιότητας και χρώματος με αυτήν των συμπαγών χωρισμάτων, η δε κάσσα θα είναι όμοια με τα πλαίσια των χωρισμάτων. Θα έχουν πλήρες
ύψος (δάπεδο έως ψευδοροφή) χωρίς φεγγίτη ή συμπαγές πανωκάσι.
2.4.1.2 Ξύλινες θύρες τύπου (ΘΞ2-ΘΞ3) :
Πρόκειται για τις θύρες που θα τοποθετηθούν σε τοίχους ξηράς δόμησης και οι οποίες λόγω της γειτνίασής τους με τα τυποποιημένα χωρίσματα θα είναι ίδιας ποιότητας με τα θυρόφυλλα των τυποποιημένων χωρισμάτων, για την εξασφάλιση ομοιομορφίας. Τα θυρόφυλλα θα είναι τυφλά, συμπαγή από
μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1 με κυψελωτό πυρήνα και τελική επίστρωση μελαμίνης με κάσσα αλουμινίου.
2.4.2

Μεταλλικά κουφώματα

Είναι κυρίως πόρτες ανοιγόμενες μονόφυλλες ή δίφυλλες απλές ή ειδικής κατασκευής (securite) και
τοποθετούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρχιτεκτονικής μελέτης.
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2.4.2.1 Υαλόθυρες αλουμινίου (ΥΘΑ):
Πρόκειται για δίφυλλες υαλόθυρες με κρύσταλλο διαυγές securite 10χλστ. και κάσσα αλουμινίου.
Θα ακολουθούν είτε την τυπολογία των ήδη υφιστάμενων δίφυλλων θυρών του κτηρίου είτε την τυπολογία των κινητών χωρισμάτων, όσον αφορά πλαίσιο και κάσσα.
Στο επίπεδο -1, οι θύρες (3) του κεντρικού διαδρόμου θα διαθέτουν, πέραν των λοιπών εξαρτημάτων
και μπάρες πανικού.
2.4.2.2 Επάλληλο κούφωμα αλουμινίου (ΚΑΛ):
Πρόκειται για παράθυρο επάλληλο συρόμενο, στο χώρο ασφαλείας του επιπέδου 7. Θα κατασκευαστεί
από ορθογωνικές (όχι καμπύλες) διατομές αλουμινίου τύπου Ε19 της ΕΤΕΜ σε χρωματισμό φυσικού
ανοδειωμένου αλουμινίου mat satine, με κρύσταλλο διαυγές securite 10 χλστ.. Εναλλακτικά, είναι
δυνατή η κατασκευή ανάλογου κουφώματος από τις διατομές των κινητών χωρισμάτων, προκειμένου
να εξασφαλισθεί η μέγιστη ομοιομορφία των δομικών στοιχείων.
2.4.3 Κάσσες κουφωμάτων
Τα κουφώματα θα έχουν στο σύνολο τους κάσσες αλουμινίου. Θα παράγονται από τα ίδια προφίλ με
αυτά των κινητών χωρισμάτων για λόγους αισθητικής ομοιογένειας. Σε κάθε περίπτωση θα έχουν ενιαίο χρωματισμό φυσικού ανοδειωμένου αλουμινίου mat satine.
2.4.4 Στήριξη κουφωμάτων
Η στήριξη του συνόλου των κουφωμάτων θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως ισχυρή, ώστε να υφίσταται
χωρίς συνέπειες την καθημερινή βεβαρημένη καταπόνηση. Ειδικά στα πετάσματα γυψοσανίδας θα
γίνεται ενίσχυση του σκελετού στη θέση του κουφώματος από ειδικά UA μεταλλικά προφίλ ή
αντικατάσταση του σκελετού με κοιλοδοκούς διαστάσεων 50/50 ή μεγαλύτερο, μέχρι την οροφή
(δίφυλλες πόρτες) για την εξασφάλιση απόλυτης σταθερότητας.
2.4.5 Υαλόθυρες τύπου securite (ΘS)
Τοποθετούνται στους διαδρόμους του επιπέδου 7 σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης . Θα είναι
τύπου securite 10mm με ανοξείδωτα είδη κιγκαλερίας.
2.4.6 Εξαρτήματα κουφωμάτων
Δίδονται γενικές περιγραφές για τα εξαρτήματα των κουφωμάτων.
Οι θύρες θα περιλαμβάνουν κλειδαριές τύπου yale ή europrofile ή άλλου αντίστοιχου οίκου.
Το πλάτος της μετωπικής λάμας θα εξαρτηθεί από τον τύπο της θύρας (πάχος φύλλου, διατομή
σόκορου). Θα ληφθεί πρόνοια οι κλειδαριές να συνδυάζονται με τα προδιαγραφόμενα πόμολα
(διάμετρος άξονα πόμολου κλπ.). Τα πόμολα και χειρολαβές θα είναι ΙΝΟΧ, θα έχουν απλή
γεωμετρική μορφή και θα είναι βαρέως τύπου.
2.5 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
Όπως έχει αναλυθεί στην Τεχνική Έκθεση, στις περιοχές παρέμβασης είναι υλοποιημένες (πλήρως ή
ημιτελώς) ψευδοροφές από γυψοσανίδα και χαλύβδινες διάτρητες πλάκες, κρυφού σκελετού. Τα ύψη
των ψευδοροφών δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν αφού έχουν καθοριστεί από τις πολλαπλές
υπερκείμενες εγκαταστάσεις που αφορούν το σύνολο του κτηρίου.
Στα σχέδια ψευδοροφών της μελέτης περιγράφονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις, με αντικατάσταση,
συμπλήρωση ή ανακατασκευή των υφιστάμενων ψευδοροφών .
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2.5.1 Ψευδοροφές γυψοσανίδας
Πρόκειται να διατηρηθούν ή ανακατασκευασθούν στις περιοχές που υποδεικνύονται στα αντίστοιχα
αρχιτεκτονικά σχέδια.
Γενικά, αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό κύριων και δευτερευόντων οδηγών οι οποίοι αναρτώνται
από τη φέρουσα πλάκα με κατάλληλες αναρτήσεις και μία στρώση γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ. της
KNAUF ή άλλου κατασκευαστικού οίκου, κοινής ή ανθυγρής (wc) η οποία βιδώνεται κάθετα στους
δευτερεύοντες οδηγούς. Η τελική επιφάνεια θα είναι συνεχής χωρίς ορατούς αρμούς που θα ψιλοστοκάρονται πριν το βάψιμο. Όπου απαιτείται να υπάρχουν επισκέψιμα τμήματα της ψευδοροφής θα τοποθετηθούν ειδικές ανοιγόμενες τυποποιημένες θυρίδες.
Στο επίπεδο 0 θα γίνουν περιορισμένης έκτασης παρεμβάσεις, στη θέση του νέου χωρίσματος ξηράς
δόμησης (βλ. σχέδιο ψευδοροφών στάθμης 0).
Στο επίπεδο 1, όπου θα γίνουν εκτεταμένες καθαιρέσεις (βλ. σχέδιο ψευδοροφών στάθμης 1), θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της συνέχειας μεταξύ της υφιστάμενης και της νέας κατασκευής.
Στο επίπεδο 7, η κατάσταση των ψευδοροφών από γυψοσανίδα είναι εξαιρετικά κακή. Κατόπιν της
καθαίρεσης των γυψοπλακών, θα πρέπει να διενεργηθεί διεξοδικός έλεγχος των αναρτήσεων και των
κύριων και δευτερευόντων οδηγών, και να γίνει πλήρης αποκατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης. Επιπρόσθετα θα γίνει έλεγχος της κατάστασης των υπερκείμενων εγκαταστάσεων (σωληνώσεων) και της στεγανότητας του δώματος. Σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος, αυτό θα τεθεί
υπόψιν της επίβλεψης, προ της ολοκλήρωσης των ψευδοροφών.
2.5.2 Ψευδοροφή από διάτρητες χαλύβδινες πλάκες
Πρόκειται για ψευδοροφή κρυφού σκελετού, με διάτρητες πλάκες διαστάσεων 60x60 εκ. από χάλυβα.
Αποτελείται από μεταλλικό σκελετό κύριων και δευτερευόντων οδηγών οι οποίοι αναρτώνται από τη
φέρουσα πλάκα με κατάλληλες αναρτήσεις. Οι πλάκες στην άνω παριά έχουν επικολλημένο ηχομονωτικό υαλοπίλημα.
Στο επίπεδο 1 οι ψευδοροφές είναι αποπερατωμένες. Στο επίπεδο 7 είναι ημιτελείς με μικρό αριθμό
τοποθετημένων πλακών.
2.5.2.1 Επανατοποθέτηση μεταλλικής ψευδοροφής
Κατόπιν των απαιτούμενων αποξηλώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 2.1.1 και 2.1.2 της
παρούσης, θα γίνει αποκατάσταση της συνέχειας των ψευδοροφών.
Αρχικά θα γίνει έλεγχος του φέροντος σκελετού ως προς τη σταθερότητα της ανάρτησης, την απουσία οξειδώσεων και την ορθή ευθυγράμμιση. Οι πλάκες που θα έχουν αποξηλωθεί, θα ελεγχθούν, καθαρισθούν επιμελώς και επανατοποθετηθούν στον διατηρούμενο σκελετό. Προσοχή θα δοθεί στην
απομάκρυνση πλακών που έχουν διατρηθεί (στη θέση αποξηλωμένων χωρισμάτων ή καταργούμενων
φωτιστικών κλπ.) όπως και στην εξασφάλιση ομοιοχρωμίας ανά χώρο.
Ειδικότερα στο επίπεδο 7 θα γίνει έλεγχος και καθαρισμός των πλακών που έχουν εναποτεθεί επί μακρόν στο δάπεδο. Προσοχή θα δοθεί στην κατάσταση της επιφάνειας των πλακών και στο υαλοπίλημα
και θα απορριφθούν όσες δεν είναι άρτιες. Εκτιμάται ότι από τις υπάρχουσες πλάκες θα καλυφθεί
ποσοστό 20% της συνολικής επιφάνειας της ψευδοροφής αυτού του τύπου (περίπου 215 μ2). Μετά
την επανατοποθέτηση, η ψευδοροφή θα εμφανίζει εικόνα ενιαία και άρτια.
Στο επίπεδο 1 εκτιμάται ότι το ποσοστό της τελικής ψευδοροφής αυτού του τύπου που θα καλυφθεί
από τις υπάρχουσες αποξηλωμένες πλάκες θα είναι το 50% (περίπου 90μ2 ).
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2.5.2.2 Τοποθέτηση νέας μεταλλικής ψευδοροφής
Πρόκειται είτε για τοποθέτηση νέων πλακών στον υπάρχοντα σκελετό, είτε για τοποθέτηση νέων πλακών σε νέο σκελετό.
Στο επίπεδο 1 η νέα κατασκευή εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε 50% του συνόλου (≈ 90μ2), ενώ στο επίπεδο 7 αντιστοιχεί στο 80% του συνόλου (≈ 860μ2).
Οι πλάκες θα είναι όμοιες με τις υπάρχουσες, διαστάσεων 60x60 εκ. από γαλβανισμένο χάλυβα, του
οίκου ARMSTRONG ή STAMPA (τύπου IMS Panels) ή άλλου αντίστοιχου.
Η βαφή των πλακών θα είναι πολυεστερική φούρνου (προβαμμένη) με την οπίσθια πλευρά της με
βαφή προστασίας ή ηλεκτροστατική, μετά τη διάτρηση, με πούδρα βαφής μη τοξική (χωρίς TGIC),
χρώματος κλίμακας RAL όμοιου με το υπάρχον και πάχους 60-80μm.
Η διάτρηση θα είναι όμοια με των υφιστάμενων πλακών.
Στο πίσω μέρος της διάτρητης περιοχής θα υπάρχει υαλοπίλημα πάχους 0,3±0,05mm, τάξης πυρκαγιάς Β1 κατά DIN 4102/part1 και συντελεστή μείωσης θορύβου “NRC” άνω του 0,70 σύμφωνα με EN
20 354, ISO 354 και DIN 52212, για την επίτευξη ηχοαπορρόφησης.
Νέες πλάκες σε υπάρχοντα σκελετό θα τοποθετηθούν κατόπιν διεξοδικού ελέγχου του σκελετού όπως
αναφέρεται στο άρθρο 2.5.2.1 της παρούσης.
Νέο σύστημα αφανούς σκελετού (τύπου CLIP–IN της STAMPA) θα κατασκευασθεί στις περιοχές που
θα έχει γίνει πλήρης καθαίρεση. Θα αποτελείται από κύριους και δευτερεύοντες οδηγούς με ασφαλή
ανάρτηση από τη φέρουσα πλάκα. Θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα αφαίρεσης πλακών για επίσκεψη
των εγκαταστάσεων. Θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων προφίλ και εξαρτημάτων (ανάρτησης, σύνδεσης, περιμετρικών, ελαστικών παρεμβυσμάτων κλπ.) για άρτια εφαρμογή. Η τελική εικόνα της ψευδοροφής θα είναι όμοια με την υφιστάμενη.
2.5.2.3 Κούτελα γυψοσανίδας
Πρόκειται για κούτελα κάθε μορφής (Ι,Γ,Π) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των ψευδοροφών.
Με δεδομένο ότι το ανάγλυφο των υφιστάμενων ψευδοροφών (και των ημιτελών) δεν είναι δυνατόν
να τροποποιηθεί, θα ανακατασκευασθούν όλα τα αναγκαία κούτελα, όπως αποτυπώνονται στα σχέδια
της μελέτης.
Γενικά θα κατασκευάζονται από standard γυψοσανίδα KNAUF ή άλλου οίκου πάχους 12,5mm, με μεταλλικό σκελετό 27×60×27×0.6mm. Μετά την στερέωση, οι αρμοί των γυψοσανίδων θα στοκάρονται
με δύο στρώσεις ειδικού στόκου τύπου KNAUF-FUGENFULLER και ταινία αρμού. Θα περιλαμβάνονται
κάθε είδους υλικά, ειδικά εξαρτήματα βύσματα, γωνιόκρανα κλπ.
Στο επίπεδο 1, στις περιοχές των αποξηλωμένων ψευδοροφών θα ανακατασκευασθούν κεκλιμένα
κούτελα σε συνέχεια των υφιστάμενων.
Στο επίπεδο 7, όπου γίνεται πλήρης καθαίρεση των ψευδοροφών γυψοσανίδας, τα κούτελα θα κατασκευασθούν κατακόρυφα ώστε να προκύψει αισθητικά αρτιότερη συναρμογή με τα κινητά χωρίσματα.
2.5.2.4 Αρμοκάλυπτρα
Θα τοποθετηθούν αρμοκάλυπτρα τύπου AR 262-100 της BAUFOX με επιφανειακή στήριξη στους υφιστάμενους αντισεισμικούς αρμούς του κτηρίου.
Οι αρμοί θα έχουν συνέχεια στο σύνολο των οικοδομικών στοιχείων του έργου (χώρισμα, ψευδοροφές).
Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του αρμοκάλυπτρου.
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2.6 ΔΑΠΕΔΑ
2.6.1 Επανατοποθέτηση αποξηλωμένου ψευδοδαπέδου
Στο επίπεδο 7, στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης υπάρχει ημιτελές ψευδοδάπεδο από πλάκες
60/60 με επικάλυψη αλουμινίου. Όπως περιγράφηκε στο άρθρο 2.1.4 της παρούσης, οι αποξηλωμένες
πλάκες που θα κριθούν άρτιες θα επανατοποθετηθούν έτσι ώστε να προκύψει δάπεδο ενιαίο, σταθερό
και επίπεδο. Εκτιμάται ότι με επανατοποθέτηση θα γίνει συμπλήρωση του 20% του συνόλου του δαπέδου (≈370μ2).
Τόσο οι εναπομείνασες όσο και οι επανατοποθετούμενες πλάκες θα πρέπει να καθαριστούν επιμελώς,
να προσαρμοστούν περιμετρικά των νέων πετασμάτων ξηράς δόμησης (που εδράζονται στην πλάκα)
και να ισοσταθμιστούν με ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει το δάπεδο να είναι πλήρες, χωρίς κενά στα
περιμετρικά όρια και στην επαφή με τα πετάσματα ξηράς δόμησης.
2.6.2 Τοποθέτηση νέου ψευδοδαπέδου
Για την ολοκλήρωση του δαπέδου θα απαιτηθεί η προμήθεια και τοποθέτηση νέων πλακών υπερυψωμένου δαπέδου, ώστε να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα κενά και αυτά που θα προκύψουν από τις
αποξηλώσεις και τη διαλογή των άρτιων πλακών. Εκτιμάται ότι νέες πλάκες θα απαιτηθούν σε ποσοστό 20% του συνολικού δαπέδου (≈370μ2). Αυτές θα είναι παρόμοιες των υφιστάμενων, τύπου
40LAA Uniflair με επικάλυψη αλουμίνιο και τις ανάλογες ρυθμιζόμενες βάσεις. Η τοποθέτηση θα γίνει
έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι έτοιμη για την επίστρωση του τελικού δαπέδου.
2.6.3 Περιθώρια – Σοβατεπιά
Στα χωρίσματα και τις επενδύσεις από γυψοσανίδα αντί για σοβατεπί θα γίνει κατασκευή σκοτίας
ύψους 6 εκ.. Η σκοτία θα υλοποιηθεί με τη διακοπή της 2ης γυψοσανίδας υψηλότερα από το δάπεδο
και τον τερματισμό της με ειδικό μεταλλικό γαλβανισμένο προφίλ. Προσοχή θα δοθεί στην ευθυγραμμία της σκοτίας καθώς και στις γωνίες όπου θα εμφανίζεται συνεχής χωρίς διακοπή.
2.7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ W.C. ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 0
Το συγκρότημα των W.C. του επιπέδου 0, που βρίσκεται δεξιά από τις κυλιόμενες σκάλες διαχωρίζεται σε δύο ενότητες (ανδρών-γυναικών) με τις παρακάτω παρεμβάσεις:
▪ Καταργούνται οι ουρητήρες που είναι εγκαταστημένοι στον δεξιά τοίχο.
▪ Καθαιρείται τμήμα του τοιχοπετάσματος μπροστά από τα υφιστάμενα κλειστά W.C. πλάτους περίπου 1,00μ.(ακέραιος αριθμός πλακιδίων) .
▪ Κατασκευάζονται 2 νέοι κλειστοί χώροι W.C. γυναικών με ελαφρά διαχωριστικά, όμοια με τα υπάρχοντα. Με ανάλογο χώρισμα, διαχωρίζονται τα W.C. ανά δύο.
▪ Αποκαθίσταται η συνέχεια των επενδύσεων των τοίχων με πλακίδια που θα υποδειχθούν από την
επίβλεψη.
2.8 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια
Οι χώροι υγιεινής θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια. Προτείνονται πλακίδια του οίκου DECO CERAMICA διαστάσεων 20x20εκ, ματ επιφάνειας σε χρωματισμό ALMOND ή GRAY. Η επένδυση με πλακίδια θα εκτείνεται έως το ύψος της ψευδοροφής. Τα πλακίδια θα στερεωθούν με κόλλα συμβατή με
το υπόστρωμα γυψοσανίδας και η αρμολόγηση θα γίνει με αρμόστοκο της MAPEI ή άλλου επώνυμου
κατασκευαστικού οίκου.
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2.9 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Όλες οι επιχρισμένες επιφάνειες και οι επιφάνειες γυψοσανίδων τοίχων και οροφών των εσωτερικών
χώρων θα χρωματιστούν με πλαστικά χρώματα εγχώρια ή εισαγωγής, από επώνυμη χημική βιομηχανία, σε αποχρώσεις χρωματολογίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εργοδότη και σε αρμονία με τα
λοιπά στοιχειά όπως τυποποιημένα χωρίσματα – κινητά έπιπλα. Οι επιφάνειες των γυψοσανίδων θα
υποστούν σχολαστικό τρίψιμο με κατάλληλο σβουράκι, θα ακολουθήσει σπατουλάρισμα σε δύο
στρώσεις, αστάρωμα και δύο στρώσεις πλαστικού χρώματος επάλληλες και διασταυρούμενες.
2.10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7 (ΔΩΜΑΤΟΣ)
Κατόπιν της καθαίρεσης των ψευδοροφών του επιπέδου 7, θα γίνει διεξοδικός έλεγχος των περιοχών
όπου έχει διαπιστωθεί αστοχία της στεγανότητας του δώματος.
Επιλεκτικά θα υποδειχθεί από την επίβλεψη επιφάνεια 900,00μ2 που χρήζει άμεσης και επείγουσας
αποκατάστασης της υγρομόνωσης , για την αποφυγή εισροής των ομβρίων στον όροφο. Η αποκατάσταση, στο δώμα, θα γίνει με υλικά που αντέχουν στην ηλιακή ακτινοβολία και σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. Ειδικότερα, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:
•
Καλός καθαρισμός της επιφάνειας του δώματος (εάν υπάρχουν θερμομονωτικές πλάκες, αυτές
θα αφαιρεθούν πριν τον καθαρισμό και θα επανατοποθετηθούν στην ολοκλήρωση των εργασιών).
•

Εφαρμογή στρώσης ασταρώματος, με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών τύπου Sika Concrete
Primer της εταιρείας Sika για την σωστή προετοιμασία της επιφάνειας και την ενίσχυση της πρόσφυσης.

•

Εφαρμογή στρώσης στεγανοποίησης τύπου SikaLastic® 612, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως, τεχνολογίας MTC. Εφαρμογή με ρολό σε μία στρώση και κατανάλωση ~1,0 lt/m2.

•

Εφαρμογή οπλισμού, στις ραφές του υφιστάμενου ασφαλτοπάνου, τύπου Mariseal® Fabric, επί
νωπού υποστρώματος της προηγούμενης στρώσης, για την ενίσχυση των μηχανικών αντοχών.

•

Εφαρμογή δεύτερης στρώσης στεγανοποίησης τύπου SikaLastic® 612, με ρολό σε μία στρώση
και κατανάλωση ~0,5 lt/m2.

•

Σφράγιση αρμών, σωληνώσεων κλπ., με σφραγιστική μαστίχη τύπου Sikaflex® 11FC, πολυουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού.

•

Εφαρμογή (με ρολό και κατανάλωση ~0,3 lt/m2) στρώσης σφράγισης τύπου SikaLastic® 570
TopCoat, βάσεως αλειφατικής πολυουρεθάνης τεχνολογίας MTC (τεχνολογίας ωρίμανσης που δεν
επηρεάζεται από τις επικρατούσες συνθήκες υγρασίας), υψηλής αντοχής.

Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε άλλη εργασία ή μικροεργασία, έστω και εάν δεν αναφέρεται παραπάνω, αλλά προκύπτει από την εγκεκριμένη Μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή-Έκθεση και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης ή είναι απαραίτητη να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης
και τα ισχύοντα πρότυπα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, για την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου
του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα.
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Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα, κατά τη μελέτη (χωρίς 18% ΓΕ & ΟΕ
απρόβλεπτα και 24% Φ.Π.Α.):
Επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια πενηντα ευρώ (729.550,00 €).

AΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
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