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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ 

 

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός του κατ΄ αποκοπή τιμήματος με το ο-
ποίο 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 συνό-
λου των εργασιών του όλου έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζο-
νται στη Διακήρυξη. 

 

1. 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: 

1.1. 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.  

1.2 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 διαχείρισης σε Πιστοποιημένο Σύστημα και μεταφοράς σε μονάδες διαλογής - 
ανακύκλωσης , 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. 

1.3 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 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 
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εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 
και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 
έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 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.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 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. 
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1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 
των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε 
είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 
την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 
ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την 
ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την 
προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για 
την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 
οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς 
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και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών 
που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζόμενων 
με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα 
όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 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. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα 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. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 
χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των 
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 
για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση 
ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση 
των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 
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1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 
εργασίες. 

 

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. 

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. 
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(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 συναρτημένα 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. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) 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. 

 

ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 

 

ΑΡΘΡΟ Α 

Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών κα ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για τo έργο «ΕΠΕΙ-
ΓΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΙΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩ-
ΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΚΚΝ ΑΥΛΩΝΑ» σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές, τα 
σχέδια της μελέτης, τις λεπτομέρειες, τα συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.  

Στο κατ’ αποκοπή τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η κατά τρόπο πλήρη, άρτιο, έντεχνο 
και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, τα συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης, 
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, εκτέλεση του συνόλου των 
εργασιών ανεξάρτητα από την στάθμη κατασκευή τους (οικοδομικές και Η/Μ) που απαιτούνται για την 
πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εργασίες του έργου είναι οι εξής: 

Οι εργασίες  αναβάθμισης και διαμόρφωσης αφορούν : 
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• ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΕΛΙΩΝ 

• ΤΗΝ ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ) 

• ΤΑ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

   
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και των εργασιών, καθώς και ο τρόπος εκτέλε-
σης τους, αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή – Προδια-
γραφές Οικοδομικών Εργασιών (Τ.Π.Π.Ο.Ε.) της ΚΤΥΠ Α.Ε. 
 

   A.1   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΕΛΙΩΝ 

Α.1.1. Προεργασίες – καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

 Θα γίνουν οι απαραίτητες καθαιρέσεις κουφωμάτων θυρών μετά των κασσών τους, παραθύρων, 
πλακιδίων, επιχρισμάτων και οι αποξηλώσεις παλιών σωληνώσεων – καλωδιώσεων, μηχανισμών και συ-
σκευών για την βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου βάσει των σχεδίων της μελέτης. 

 Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται επαρκώς στη μελέτη θα ισχύουν οι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01, 
1501-14-02-01-02, 1501-14-02-02-01, 1501-14-02-02-02.  

 
Α.1.2. Κτίσιμο τοίχων, αποκατάσταση – συμπλήρωση τοίχων 
 Οι εσωτερικοί τοίχοι είναι κατασκευασμένοι με κοινά διάτρητα τούβλα και από μεταγενέστερες πα-
ρεμβάσεις τσιμεντολίθους και στοιχεία πωρομπετόν τύπου YTONG – ALFABLOCK.  

 Όπου υπάρχουν φωλιές, κανάλια από Η-Μ δίκτυα, φθορές από την αποξήλωση των κουφωμάτων 
κλπ θα γίνει αναπλήρωση των κενών με τούβλα ίδιου τύπου, «κολυμπητά» μέσα σε τσιμεντοκονία πλού-
σια σε τσιμέντο (άνω των 250kg/m3). 

 Όπου χρειάζεται θα γίνεται κτίσιμο νέων τοίχων, με κοινά τούβλα 6, 9, ή 12 οριζοντίων οπών, κο-
νίαμα δόμησης ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150kg/m3 τσιμέντου, με ενισχυμένες ζώνες σκυροδέ-
ματος ανά 1,20m κατά το ύψος. 

 Κατά τα λοιπά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00. 

 

Α.1.3.  Επιχρίσματα, αποκατάσταση – συμπλήρωση επιχρισμάτων 
Συντήρηση – συμπλήρωση επιχρισμάτων τοίχων ή οροφών 

 Τα επιχρίσματα που υφίστανται είναι κοινά τριπτά 2-3 στρώσεων ασβεστοτσιμεντοκονιάματος, και 
παρουσιάζουν αποφλοιώσεις – απολεπίσεις, «φουσκώματα» από διαβροχή υγρασίας και με ζημιές από 
κανάλια σωληνώσεων – καλωδιώσεων. Κατά την ανακατασκευή, οι ζημιές αυτές θα επεκταθούν περισσό-
τερο. 

Η αποκατάσταση των επιχρισμάτων θα γίνει με αποξήλωση όλων των περιττών παλιών Η/Μ δικτύων, 
καθαίρεση με φορητά μηχανήματα των φθορών και ανωμαλιών μέχρι το υγιές υπόστρωμα ή μέχρι την 
αποκάλυψη του τοίχου, τριπτά – τριβιδιστά σε 2 ή 3 στρώσεις, με πρώτη στρώση αστάρωμα (πιτσιλιστό) 
με ισχυρή τσιμεντοκονία, 2η στρώση (λάσπωμα) ασβεστοτσιμεντοκονίας αναλογίας σε τσιμέντο 
>250kg/m3 και 3η στρώση τριφτό με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα λευκού τσιμέντου και λατομικής άμμου.  

 Τα επιχρίσματα τοίχων και οροφών θα εκτείνονται μέχρι την οροφή ή την ψευδοροφή όπου υπάρ-
χει, οπότε θα ανέρχονται περίπου 5cm ψηλότερα από την ψευδοροφή. 

 Γενικά, τα επιχρίσματα θα κατασκευαστούν μετά την εγκατάσταση των σωληνώσεων των Η-Μ δι-
κτύων, εκτός από περιοχές που η μελέτη προβλέπει αλλιώς. 

Τα επιχρίσματα θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 480, να παρουσιάζουν θλιπτική αντοχή 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11 κατηγορίας CSIII 3.5-7.5N/mm2, μικρή διαπερατότητα υδρατμών – απορρόφηση 
νερού τριοχειδών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-19 κατηγορίας (W1), να μην είναι αναφλέξιμα, κατά το ELOT EN 
998-1 κατηγορίας (A). 

Για όποιες λεπτομέρειες δεν καθορίζονται στη μελέτη, ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 

Ανακατασκευή επιχρίσματος και τελικής επιφανείας τοίχων λουτρών, με ειδικό ενισχυμένο επίχρισμα 
υψηλής αντοχής (υδατοστεγανές) 
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Η ανακατασκευή των επιτοίχιων επιφανειών των λουτρών, μετά την αποξήλωση των υφιστάμενων κερα-
μικών πλακιδίων, θα γίνει με ειδικό ενισχυμένο επίχρισμα υψηλής αντοχής σε 3 στρώσεις, με πρώτη 
στρώση αστάρωμα (πιτσιλιστό) με ισχυρή τσιμεντοκονία, 2η στρώση (λάσπωμα) ασβεστοτσιμεντοκονίας 
αναλογίας σε τσιμέντο >250kg/m3 με κατάλληλα πρόσμικτα για ισχυρή πρόσφυση και αποφυγή ρηγμα-
τώσεων και 3η στρώση τριφτό με επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής απολύτως επίπεδης και λείας 
επιφανείας. Προκειμένου να εφαρμοστεί το υδατοστεγανές εποξειδικό χρώμα βλ. ειδική ενότητα χρωμα-
τισμών. 

 

Α.1.4. Δάπεδα αποκατάσταση – συμπλήρωση υφισταμένων δαπέδων 
 Τα υφιστάμενα δάπεδα είναι μωσαϊκά με έγχρωμα τσιμέντο και λευκά αδρανή (ψηφίδες). Βρί-
σκονται σε όχι καλή κατάσταση από προηγούμενες εργασίες (καθαιρέσεις τοίχων, κανάλια σωληνώ-
σεων, αποκόλληση ψηφίδων, διάφορες ρωγμές σε ικανές αποστάσεις μεταξύ τους κ.ά.), λόγω δε των 
εργασιών μετασκευής, προσθαφαίρεσης εσωτερικών τοίχων, νέων διελεύσεων σωληνώσεων κλπ ερ-
γασίες, η κατάστασή τους θα χειροτερέψει. Πρόκειται να επικαλυφθούν με νέα δάπεδα. Η ανακατα-
σκευή της επένδυσης βάσει προδιαγραφών θα γίνει με κατασκευή δαπέδων «βιομηχανικού» τύπου. 

 Πριν από την εφαρμογή των νέων δαπέδων, θα γίνει αδροποίηση του μωσαϊκού ή τσιμεντοκονί-
ας ως υπόβασης του νέου δαπέδου. Αυτή θα γίνει με πλήρωση κενών με ισχυρή τσιμεντοκονία αναλο-
γίας σε τσιμέντο 600kg/m3, ή γαρμπιλομπετόν αναλογίας σε τσιμέντο άνω των 300kg/m3, ενισχυμένα 
με πρόσμικτα, διαμορφωμένα με μυστρί – σπάτουλα και λειασμένα με μηχανικό λειαντήρα.  

Βιομηχανικά δάπεδα  ελάχιστου πάχους  5cm 

Οι εργασίες θα είναι κατά σειρά: 

• Αδροποίηση του υφισταμένου υποστρώματος (μωσαϊκό, τσιμεντοκονία) με φορητό αεροσυ-

μπιεστή. 

• Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο 

σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του α-

ντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.  

• Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας 

B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές και εφαρ-

μογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου 

σκυροδέματος με το παλαιό.  

• Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  

• Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικό-

πτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χα-

λαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την 

μελέτη. 

• Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 

15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.(  

• Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον.  

• Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

 Για δάπεδο «βιομηχανικού» τύπου σε μικρότερες επιφάνειες, (χώροι λουτρού κλπ), η λείανση θα 
πρέπει να γίνει με μηχανικό λειαντήρα σκυροδέματος. Επάλειψη επιφανειών με εποξειδικά υλικά για 
την συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα. Τα δάπεδα στους θαλάμους, προορισμένα για ελαφριά 
μηχανική καταπόνηση, θα πρέπει να έχουν: 

• πάχος 0,5mm,  

• να μην παράγουν σκόνη,  

• χωρίς αρμούς,  

• απαλλαγμένα από διαλύτες,  

• με αντιολισθηρότητα τουλάχιστον R10,  
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• με ικανότητα πρόσφυσης στο υπόστρωμα >3,5N/mm2 κατά DIN ISO 4624 ή το αντίστοιχο ΕΝ,  

• αντοχή σε τριβές κατά Taber 74mg/1000cycles κατά ASTM D 1044 / DIN 53754,  

• σκληρότητα D κατά Shore 72 κατά DIN 53505,  

• δείκτη χρωματικής σταθερότητας 6 σε 8-βάθμια κλίμακα,  

• χρώμα σε απόχρωση RAL που θα εγκρίνει η Επίβλεψη του έργου. 

 

Α.1.5. Συντήρηση-στεγάνωση δωμάτων  

 Στη σημερινή κατάσταση η παλιότερη στεγάνωση με επικολλητά ασφαλτόπανα αυτοπροστατευό-
μενα με ψηφίδα («ρυζάκι»), είναι σε γενικά καλή κατάσταση και παρουσιάζει μικρής έκτασης αποκολλή-
σεις σε αρμούς και στην περίμετρο.  

 Η συντήρησή της θα πρέπει να γίνει με επαλειφόμενα υλικά σφραγιστικά (ελαστομερές) – συγκολ-
λητικά (ψυχρού υλικού) ακρυλικής υδατικής βάσεως στα σημεία που έχει αστοχήσει  λόγω γήρανσης των 
παλιών υλικών, ύπαρξης αρκετών ρωγμών στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, απόφραξη από σκόνη-
σκουπίδια-μικρά φυτά των υδρορροών. Η συντήρηση – στεγάνωση γίνεται σε όλη την επιφάνεια των 
εκατέρωθεν τμημάτων που καταλαμβάνουν τα δώματα πτερύγων κρατουμένων.  

 

Α.1.6. Εξωτερικά κουφώματα - κουφώματα αλουμινίου 

 Προβλέπεται αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με κουφώματα προφίλ αλουμινίου με θερ-
μοδιακοπή και θερμομονωτικών 2-πλών υαλοπινάκων. 

 Δοκίμιο φεγγίτη που έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει το προσωπικό της φυλακής, αποτελείται 
από 3-θάλαμο προφίλ ηλεκτροστατικά βαμμένου αλουμινίου σε λευκό χρώμα, επάλληλα συρόμενα. Το 
δοκίμιο κρίνεται ικανοποιητικό και προτείνεται η εφαρμογή του σε όλα τα κουφώματα που θα αντικατα-
σταθούν.  

 Προτείνονται προφίλ ενδεικτικής σειράς ALBIO 225 της εταιρίας EXALCO, ηλεκτροστατικής βαφής 
σε λευκό, με διπλούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25mm (κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 
laminated 4+4mm). 

 Χαρακτηριστικά:  

• Αεροπερατότητα κατηγορία 3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 21026:2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12207:2000,  

• Υδατοστεγανότητα κατηγορία 4Α κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1027:2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12208:2000,  

• Αντοχή σε ανεμοπίεση κατηγορία C4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12211:2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12210:000,  

• Συντελεστής Θερμικής αγωγιμότητας Uf=3,1-5,1W/(m2*K) κατά ΕΝ ISO 10077-2:2003-10,  

• Ηχοπερατότητα Rw (C, Ctr)=33 (-1;-1)dB και Rw,R=35dB κατά EN ISO 717-1 

 
Α.1.7.Εσωτερικά κουφώματα  

Θύρες θαλάμων 

 Οι θύρες των 65 κελιών και 5 θαλάμων της κεντρικής πτέρυγας έχουν κάσωμα από στραντζαρισμέ-
νη λαμαρίνα. Πολλές από αυτές έχουν έντονα προβλήματα, από οξείδωση (κυρίως στη βάση τους), από 
ισχυρές κρούσεις κλπ. Τα θυρόφυλλα είναι μεταλλικά και παρουσιάζουν αντίστοιχα προβλήματα. Ήδη με 
εργασία κρατουμένων έχουν αποξηλωθεί και αντικατασταθεί 13 από αυτές. 

 Θα αντικατασταθούν όλες οι πόρτες με το κάσωμα των θαλάμων – κελιών. Θα είναι ασφαλείας, 
βαριάς κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Η ανακατασκευή των θυρών, για λόγους ασφα-
λείας του καταστήματος κράτησης απαιτεί την αντικατάσταση των κασωμάτων (πλαίσιο) με διατομή κοι-
λοδοκού SHS40,4 με ηλεκτροκολλημένη λάμα #8/40mm,όλα τα μέλη από δομικό χάλυβα ποιότητας 
Ζ235.  

 Η κατασκευή του θυρόφυλλου όλων των θυρών, θα γίνει με λαμαρίνα 2mm, σκελετό από κοιλοδο-
κούς και εξοπλισμό θυρίδας ελέγχου και συστήματος επαναφοράς, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
Οι στροφείς θα είναι 2 ανά φύλλο, βαρέως τύπου.  

Προμήθεια ειδικής χειροκίνητης κλειδαριάς βαρέως τύπου για τις μεταλλικές θύρες θαλάμων. Στην τι-
μή περιλαμβάνονται η αγορά και προσκόμιση επί τόπου του έργου της κλειδαριάς με δύο κλειδιά και 
κάθε εργασία τοποθέτησης κατά την διάρκεια κατασκευής των μεταλλικών θυρών και παράδοση τους 
σε πλήρη λειτουργία. Τεμάχια 57 
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Θύρες λουτρού 

 Δεν υπάρχουν σήμερα και θα προστεθούν σε χώρους λουτρών – WC όλων των κελιών – θαλάμων. 
Θα είναι ελαφρότερης κατασκευής, από δομικό χάλυβα ποιότητας Ζ235, σύμφωνα με τα σχέδια της με-
λέτης. 

Δείγματα – έγκριση 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγματα των κουφωμάτων, τα οποία θα ελεγχθούν από 
την Επίβλεψη του έργου πριν και μετά την πλήρη συναρμολόγηση ζυγιστούν.  

 

Α.1.8. Χρωματισμοί τοίχων και οροφών και λουτρών 

 Γενικά, οι χρωματισμοί τοίχων και οροφών θα είναι τύπου «RELIEF» ελαφρά ανάγλυφο, λόγω των 
πολλών επισκευαστικών εργασιών, ώστε να αποκρύπτονται οι μικρές ανωμαλίες επιφανειών επιχρισμά-
των.  

 Για όποιες λεπτομέρειες δεν καθορίζονται στη μελέτη, ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 03-10-01-00 και 1501-03-
10-02-00 

Για τους χρωματισμούς των τοίχων των λουτρών θα εφαρμοστεί χρώμα υψηλής αντοχής εποξειδικών 
ρητινών για απόλυτη προστασία των επιφανειών σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστικού υλι-
κού. 

Α.1.9. Χρωματισμοί μεταλλικών στοιχείων & αντιδιαβρωτική συντήρηση – προστασία 
 Γενικά τα μεταλλικά κουφώματα θα προσκομίζονται στο έργο με αντιδιαβρωτική προεπάλειψη. 
Πριν να ενσωματωθούν στο έργο θα υφίστανται 2η αντιδιαβρωτική επάλειψη και μετά την ενσωμάτωσή 
τους θα χρωματίζονται με ελαιόχρωμα ακρυλικών ρητίνων 2 στρώσεων. 

 Για όποιες λεπτομέρειες δεν καθορίζονται στη μελέτη, ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 

 

A.1.10. Χρωματισμοί  εξωτερικών τοίχων όψεων  
 Χρωματισμοί  εξωτερικών τοίχων  των όψεων της Κεντρικής πτέρυγας με επισκευές της επιφά-
νειας όπου απαιτείται με χρήση χρωμάτων ακρυλικής βάσεως.  
 

Α.1.11. Φωλιές – κανάλια - διελεύσεις Η/Μ δικτύων & εγκαταστάσεων 
 Επιτρέπεται η διέλευση σωληνώσεων ύδρευσης – αποχέτευσης και ηλεκτρικών μέσα από στοιχεία 
οπλισμένου σκυροδέματος, μόνο όταν δεν επέρχεται σημαντική μείωση της αντοχής τους. Σε πλάκες επι-
τρέπονται διατρήσεις, με χρήση περιστροφικού «ποτηροτρύπανου» σε τυχόν νέες θέσεις σωληνώσεων.
 Οριζόντια κανάλια γενικά θα αποφεύγονται σε πλάκες – δοκούς ή υποστυλώματα, σε περίπτωση δε 
που υφίστανται από παλιότερες κατασκευαστικές φάσεις θα «επουλώνονται» με επισκευαστική τσιμεντο-
κονία εφαρμοζόμενη με μυστρί – σπάτουλα.  

 Αν υπάρχουν κατάλοιπα γύψου ή ασβεστούχων κονιαμάτων, αυτά θα αφαιρούνται πλήρως με φο-
ρητά μηχανήματα πριν από την «επούλωση». 

  Για όποιες λεπτομέρειες δεν καθορίζονται στη μελέτη, ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02. 

 

Α.2  ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

 

Α.2.1.Προεργασίες – καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
 Θα γίνουν οι απαραίτητες καθαιρέσεις ορισμένων εσωτερικών τοίχων, πλακιδίων, επιχρισμάτων και 
οι αποξηλώσεις παλιών σωληνώσεων – καλωδιώσεων, μηχανισμών και συσκευών για την βελτίωση της 
λειτουργικότητας του κτιρίου βάσει των σχεδίων της μελέτης. 

 Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται επαρκώς στη μελέτη θα ισχύουν οι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01, 
1501-14-02-01-02, 1501-14-02-02-01, 1501-14-02-02-02.  

Καθαιρέσεις κουφωμάτων χωρίς τα κασώματα. 

 

Α.2.2. Κτίσιμο τοίχων, αποκατάσταση – συμπλήρωση τοίχων 
 Οι εσωτερικοί τοίχοι είναι κατασκευασμένοι με κοινά διάτρητα τούβλα και από μεταγενέστερες πα-
ρεμβάσεις τσιμεντολίθους και στοιχεία πωρομπετόν τύπου YTONG – ALFABLOCK.  
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 Όπου υπάρχουν φωλιές, κανάλια από Η-Μ δίκτυα, φθορές από την αποξήλωση των κουφωμάτων 
κλπ θα γίνει αναπλήρωση των κενών με τούβλα ίδιου τύπου, «κολυμπητά» μέσα σε τσιμεντοκονία πλού-
σια σε τσιμέντο (άνω των 250kg/m3). 

 Όπου χρειάζεται θα γίνεται κτίσιμο νέων τοίχων, με κοινά τούβλα 6, 9, ή 12 οριζοντίων οπών, κο-
νίαμα δόμησης ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150kg/m3 τσιμέντου, με ενισχυμένες ζώνες σκυροδέ-
ματος ανά 1,20m κατά το ύψος. 

 Κατά τα λοιπά ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00. 
 
Κατασκευή πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόμησης, κλάσης F60, για την πλήρωση  δίφυλλης πυράντοχης 

θύρας στον διάδρομο του Α’ ορόφους ως την οροφή : (1.55μχ0.85μ=1.35μ2) 

 

Α.2.3. Επιχρίσματα, αποκατάσταση – συμπλήρωση επιχρισμάτων  

 Συντήρηση – συμπλήρωση επιχρισμάτων τοίχων ή οροφών 

 Τα επιχρίσματα που υφίστανται είναι κοινά τριπτά 2-3 στρώσεων ασβεστοτσιμεντοκονιάματος, και 
παρουσιάζουν αποφλοιώσεις – απολεπίσεις, «φουσκώματα» από διαβροχή υγρασίας και με ζημιές από 
κανάλια σωληνώσεων – καλωδιώσεων. Κατά την ανακατασκευή, οι ζημιές αυτές θα επεκταθούν περισσό-
τερο. 

 Η αποκατάσταση των επιχρισμάτων θα γίνει με αποξήλωση όλων των περιττών παλιών Η/Μ δικτύ-
ων, καθαίρεση με φορητά μηχανήματα των φθορών και ανωμαλιών μέχρι το υγιές υπόστρωμα ή μέχρι 
την αποκάλυψη του τοίχου, τριπτά – τριβιδιστά σε 2 ή 3 στρώσεις, με πρώτη στρώση αστάρωμα (πιτσι-
λιστό) με ισχυρή τσιμεντοκονία, 2η στρώση (λάσπωμα) ασβεστοτσιμεντοκονίας αναλογίας σε τσιμέντο 
>250kg/m3 και 3η στρώση τριφτό με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα λευκού τσιμέντου και λατομικής άμμου.  

  Τα επιχρίσματα τοίχων και οροφών θα εκτείνονται μέχρι την οροφή ή την ψευδοροφή όπου υ-
πάρχει, οπότε θα ανέρχονται περίπου 5cm ψηλότερα από την ψευδοροφή. 

 Γενικά, τα επιχρίσματα θα κατασκευαστούν μετά την εγκατάσταση των σωληνώσεων των Η-Μ δι-
κτύων, εκτός από περιοχές που η μελέτη προβλέπει αλλιώς. 

Τα επιχρίσματα θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 480, να παρουσιάζουν θλιπτική αντοχή 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11 κατηγορίας CSIII 3.5-7.5N/mm2, μικρή διαπερατότητα υδρατμών – απορρόφηση 
νερού τριοχειδών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-19 κατηγορίας (W1), να μην είναι αναφλέξιμα, κατά το ELOT EN 
998-1 κατηγορίας (A). 

 Για όποιες λεπτομέρειες δεν καθορίζονται στη μελέτη, ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 

 

Οπλισμένα επιχρίσματα 

 Σε τμήματα του κτιρίου που θα κατασκευαστούν επιχρίσματα σε ολόκληρες επιφάνειες, στα όρια 
των επιφανειών με παλιά επιχρίσματα, σε ζώνες επιχρισμάτων στην επικάλυψη δικτύων κλπ, τα επιχρί-
σματα θα είναι οπλισμένα με ενσωματωμένα ελαστοπλαστικά πλέγματα βρόγχου 10x10mm, 110gr/m2, 
ενδεικτικού τύπου Sika Fibernet ή εφάμιλλου. 

Ανακατασκευή επιχρίσματος και τελικής επιφανείας τοίχων λουτρών, με ειδικό ενισχυμένο επίχρισμα υ-
ψηλής αντοχής (υδατοστεγανές) 
Η ανακατασκευή των επιτοίχιων επιφανειών των λουτρών, μετά την αποξήλωση των υφιστάμενων κερα-
μικών πλακιδίων, θα γίνει με ειδικό ενισχυμένο επίχρισμα υψηλής αντοχής σε 3 στρώσεις, με πρώτη 
στρώση αστάρωμα (πιτσιλιστό) με ισχυρή τσιμεντοκονία, 2η στρώση (λάσπωμα) ασβεστοτσιμεντοκονίας 
αναλογίας σε τσιμέντο >250kg/m3 με κατάλληλα πρόσμικτα για ισχυρή πρόσφυση και αποφυγή ρηγμα-
τώσεων και 3η στρώση τριφτό με επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής απολύτως επίπεδης και λείας 
επιφανείας. Προκειμένου να εφαρμοστεί το υδατοστεγανές εποξειδικό χρώμα βλ. ειδική ενότητα χρωμα-
τισμών. 

 

Α.2.4. Δάπεδα Αποκατάσταση – συμπλήρωση υφισταμένων δαπέδων 

  

Τα υφιστάμενα δάπεδα είναι μωσαϊκά με έγχρωμα τσιμέντο και λευκά αδρανή (ψηφίδες). Βρίσκονται 
σε όχι καλή κατάσταση από προηγούμενες εργασίες (καθαιρέσεις τοίχων, κανάλια σωληνώσεων, απο-
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κόλληση ψηφίδων, διάφορες ρωγμές σε ικανές αποστάσεις μεταξύ τους κ.ά.), λόγω δε των εργασιών 
μετασκευής, προσθαφαίρεσης εσωτερικών τοίχων, νέων διελεύσεων σωληνώσεων κλπ εργασίες, η 
κατάστασή τους θα χειροτερέψει. Πρόκειται να επικαλυφθούν με νέα δάπεδα. Η ανακατασκευή της 
επένδυσης βάσει προδιαγραφών θα γίνει με κατασκευή δαπέδων «βιομηχανικού» τύπου. 

 Πριν από την εφαρμογή των νέων δαπέδων, θα γίνει αδροποίηση του μωσαϊκού ή τσιμεντοκονί-
ας ως υπόβασης του νέου δαπέδου. Αυτή θα γίνει με πλήρωση κενών με ισχυρή τσιμεντοκονία αναλο-
γίας σε τσιμέντο 600kg/m3, ή γαρμπιλομπετόν αναλογίας σε τσιμέντο άνω των 300kg/m3, ενισχυμένα 
με πρόσμικτα, διαμορφωμένα με μυστρί – σπάτουλα και λειασμένα με μηχανικό λειαντήρα.  

Βιομηχανικά δάπεδα  ελάχιστου πάχους  5cm 

Οι εργασίες θα είναι κατά σειρά: 

• Αδροποίηση του υφισταμένου υποστρώματος (μωσαϊκό, τσιμεντοκονία) με φορητό αεροσυ-

μπιεστή. 

• Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο 

σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του α-

ντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.  

• Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας 

B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές και εφαρ-

μογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου 

σκυροδέματος με το παλαιό.  

• Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  

• Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικό-

πτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χα-

λαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την 

μελέτη. 

• Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 

15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.(  

• Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον.  

• Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

 Για δάπεδο «βιομηχανικού» τύπου σε μικρότερες επιφάνειες, (χώροι λουτρού κλπ), η λείανση θα 
πρέπει να γίνει με μηχανικό λειαντήρα σκυροδέματος. Επάλειψη επιφανειών με εποξειδικά υλικά για 
την συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα. Τα δάπεδα στους θαλάμους, προορισμένα για ελαφριά 
μηχανική καταπόνηση, θα πρέπει να έχουν: 

• πάχος 0,5mm,  

• να μην παράγουν σκόνη,  

• χωρίς αρμούς,  

• απαλλαγμένα από διαλύτες,  

• με αντιολισθηρότητα τουλάχιστον R10,  

• με ικανότητα πρόσφυσης στο υπόστρωμα >3,5N/mm2 κατά DIN ISO 4624 ή το αντίστοιχο ΕΝ,  

• αντοχή σε τριβές κατά Taber 74mg/1000cycles κατά ASTM D 1044 / DIN 53754,  

• σκληρότητα D κατά Shore 72 κατά DIN 53505,  

• δείκτη χρωματικής σταθερότητας 6 σε 8-βάθμια κλίμακα,  

• χρώμα σε απόχρωση RAL που θα εγκρίνει η Επίβλεψη του έργου. 

 

Α.2.5. Ανακατασκευή θερμομόνωσης - στεγάνωσης δώματος (Λ.1) 

Στη σημερινή της κατάσταση η παλιότερη στεγάνωση έχει αστοχήσει σε αρκετά σημεία, λόγω γήρανσης 
των παλιών υλικών, ύπαρξης αρκετών ρωγμών στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, απόφραξη από 
σκόνη-σκουπίδια-μικρά φυτά των υδρορροών. 
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Απαιτείται ανακατασκευή στην οποία περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: 

• πλήρη αφαίρεση των παλιών υλικών, της παλιάς μόνωσης – στεγάνωσης, με φορητά μηχανικά μέ-

σα, μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως η πλάκα οπλ. σκυροδέματος,  

• καθαίρεση από τα περιμετρικά στηθαία φθαρμένων υλικών κονιαμάτων – επιστρώσεων, με εργα-

λεία και μηχανήματα χειρός, 

• καθαρισμός τη επιφάνειας της πλάκας με αεροβολή - υδροβολή,  

• απομάκρυνσή των μπάζων από το κτίριο, από το δώμα του κτιρίου προς την «νεκρή ζώνη» με μο-

νότροχο καρότσι – ζεμπίλι και πλαστική αρθρωτή σέσουλα, στην νεκρή ζώνη με φόρτωση σε φορτηγό 

αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, και η απόθεση σε νόμιμη θέση (ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ), σε απόσταση περίπου 

20km, 

• συντήρηση της πλάκας με επισκευαστικά υλικά, σε όλες τις περιοχές που παρουσιάζονται ρωγμές – 

αποφλοιώσεις – απολεπίσεις, διαβρώσεις κλπ (βλέπε αναλυτικά παραπάνω στις εργασίες αποκατάστασης 

σκυροδέματος) 

• συντήρηση των περιμετρικών στηθαίων με αναπλήρωση επιχρισμάτων και τσιμεντοκονιών, σε όση 

έκταση απαιτείται, με πατητή τσιμεντοκονία με ενισχυτικά πρόσμικτα,  

• η διάστρωση νέας στεγάνωσης – θερμομόνωσης, αποτελούμενη κατά στρώσεις (από κάτω προς τα 

πάνω): 

 πάνω σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια του υποστρώματος, ελαστομερές στεγανωτικό επιφανείας σε 2 
στρώσεις πολυμερικής σύστασης, πλάκες εξηλασμένης πολυστυρόλης πάχους τουλάχιστον 5cm ή όσο 
πάχος καθοριστεί από τον ΚΕΝΑΚ ενδεικτικού τύπου ROOFMATE της DOW ή εφάμιλλο,  

γεωϋφασμα διαχωρισμού από ατέρμονες ίνες πολυπροπυλενίου βάρους άνω των 240gr/m2,  

ελαφροσκυρόδεμα ρύσεων μέσου πάχους >7cm, με πρόσμικτο στεγανωτικό μάζης και ινοπλισμένο,  

ασφαλτόπανο πάχους 4mm, βάρους 4kg/m2, και  

επικάλυψη με 5cm δάπεδο χυτής τσιμεντοκονίας «βιομηχανικού» τύπου με σκληρυντικά πρόσμικτα και 
επίπαση σκληρυντικού υλικού με «ελικοπτέρωση».  

Η όλη κατασκευή θα έχει κλίσεις 1,5% προς τις θέσεις των υδρορροών, όπου τα στόμια των υδρορροών 
(κεφαλές) θα στεγανωθούν με ιδιαίτερη επιμέλεια και θα εξοπλιστούν με σχαράκι μικρού βρόγχου τύπου 
«κουκουνάρι». 

Η στρώση ελαφροσκυροδέματος ρύσεων θα διαμορφώνεται στα στηθαία σαν καμπύλο «τσιμεντόλουκο» 
πλάτους >10cm, με πατητή τσιμεντοκονία αναλογίας σε τσιμέντο 600kg/m3. Καμπύλη διαμόρφωση θα 
έχει και το τελικό δάπεδο «βιομηχανικού» τύπου. Η διαμόρφωσή τους θα γίνεται επιμελημένα με μυστρί 
– σπάτουλα.  

Στην τελική επιφάνεια θα διανοιγούν με μηχανικό δράπανο (δίσκο κοπής) αρμοί σε κάνναβο 4,0x4,0m, οι 
οποίοι θα γεμιστούν με χειρόπρεσσα με ασφαλτικό υλικό, χωρίς σημαντική υπερχείλιση και χωρίς διάκε-
να. 

 

Α.2.6. Εξωτερικά κουφώματα - κουφώματα αλουμινίου 

 Προβλέπεται αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με κουφώματα προφίλ αλουμινίου (τριθά-
λαμα με θερμοδιακοπή) και θερμομονωτικών 2-πλών υαλοπινάκων. 

 Δοκίμιο φεγγίτη που έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει το προσωπικό της φυλακής, αποτελείται 
από 3-θάλαμο προφίλ ηλεκτροστατικά βαμμένου αλουμινίου σε λευκό χρώμα, επάλληλα συρόμενα. Το 
δοκίμιο κρίνεται ικανοποιητικό και προτείνεται η εφαρμογή του σε όλα τα κουφώματα που θα αντικατα-
σταθούν.  

 Προτείνονται προφίλ ενδεικτικής σειράς ALBIO 225 της εταιρίας EXALCO, ηλεκτροστατικής βαφής 
σε λευκό, με διπλούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25mm (κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 
laminated 4+4mm). 

 Χαρακτηριστικά:  

• Αεροπερατότητα κατηγορία 3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 21026:2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12207:2000,  

• Υδατοστεγανότητα κατηγορία 4Α κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1027:2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12208:2000,  

• Αντοχή σε ανεμοπίεση κατηγορία C4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12211:2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12210:000,  
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• Συντελεστής Θερμικής αγωγιμότητας Uf=3,1-5,1W/(m2*K) κατά ΕΝ ISO 10077-2:2003-10,  

• Ηχοπερατότητα Rw (C, Ctr)=33 (-1;-1)dB και Rw,R=35dB κατά EN ISO 717-1 

 

Α.2.7. Εσωτερικά κουφώματα  

Θύρες θαλάμων 

 Οι θύρες της πτέρυγας ανηλίκων (πρώην αναρρωτήριο)  έχουν κάσωμα από στραντζαρισμένη λα-
μαρίνα. Οι περισσότερες  από αυτές είναι σε καλή κατάσταση Τα θυρόφυλλα είναι μεταλλικά με κιγκλίδα 
και υαλοστάσιο και θα αντικατασταθούν όλα για να προσαρμοστούν στις ανάγκες πτέρυγας κοιτωνισμού.   
Θα είναι ασφαλείας, βαριάς κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Δεν θα γίνει αποξήλωση 
παλαιών κασωμάτων (πλαίσιο) αλλά συντήρηση.  

 Το πλαίσιο (κάσωμα) της νέα θύρας θα στερεωθεί στο παλιό το οποίο θα μείνει στη θέση του και 
θα συντηρηθεί με αναστολέα διάβρωσης . Η σύνδεσή τους θα γίνει με εξωρραφές ηλεκτροσυγκόλλησης 
ποιότητας S430 πάχους 3mm, με μήκη >50mm και με 4 βλήτρα σε κάθε «μπόϊ» (ορθοστάτη) Φ8mm 
Ζ235 (St37-2) σφηνωμένα στην τοιχοδομή με ρητινόστοκο, ηλεκτροκολλημένα με το παλιό και το νέο 
κάσωμα, σε θέσεις κατά το δυνατό αφανείς. Τα διάκενα ανάμεσα στις εξωρραφές θα είναι <200mm και 
πριν από τους χρωματισμούς θα στοκάρονται με σιδερόστοκο. 

 Η κατασκευή του θυρόφυλλου όλων των θυρών, θα γίνει με λαμαρίνα 2mm, σκελετό από κοιλοδο-
κούς και εξοπλισμό  θυρίδας ελέγχου και συστήματος  επαναφοράς, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
Οι στροφείς θα είναι 2 ανά φύλλο, βαρέως τύπου.  

Προμήθεια ειδικής χειροκίνητης κλειδαριάς βαρέως τύπου για τις μεταλλικές θύρες θαλάμων. Στην τι-
μή περιλαμβάνονται η αγορά και προσκόμιση επί τόπου του έργου της κλειδαριάς με δύο κλειδιά και 
κάθε εργασία τοποθέτησης κατά την διάρκεια κατασκευής των μεταλλικών θυρών και παράδοση τους 
σε πλήρη λειτουργία. Τεμάχια 20 

 

Θύρες WC – λουτρών 

 Δεν υπάρχουν σήμερα και θα προστεθούν σε χώρους λουτρών – WC όλων των θαλάμων και λοι-
πών χώρων. Θα είναι ελαφρότερης κατασκευής, από δομικό χάλυβα ποιότητας Ζ235, σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης. 

Κιγκλιδωτές θύρες  

Θα κατασκευαστούν και τοποθετηθούν  σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (Βλ.σχ.Λ.2). 

Θύρα εισόδου 

Θα γίνει ανακατασκευή της σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Πυράντοχη Θύρα  

Τοποθέτηση δίφυλλης θύρας  πυρασφάλειας ανοιγόμενης, κλάσης REI60   στον διάδρομο του ορόφου,  
1 τεμάχιο, διαστάσεων 1.55χ2.15μ.=3.33μ2  (Βλ.σχ.Α15). 
Ηλεκτρομαγνήτες συγκράτηση θυρόφυλλων  

Απαιτούνται για να συγκρατούν τα πυράντοχα θυρόφυλλα . 2 τεμάχια. 

Α.2.8. Χρωματισμοί τοίχων – οροφών – σκυροδέματος και τοίχων λουτρών 

 Γενικά, οι χρωματισμοί τοίχων και οροφών θα είναι τύπου «RELIEF» ελαφρά ανάγλυφο, λόγω των 
πολλών επισκευαστικών εργασιών, ώστε να αποκρύπτονται οι μικρές ανωμαλίες επιφανειών επιχρισμά-
των.  
 Για όποιες λεπτομέρειες δεν καθορίζονται στη μελέτη, ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 03-10-01-00 και 1501-03-
10-02-00 
Για τους χρωματισμούς των τοίχων των λουτρών θα εφαρμοστεί χρώμα υψηλής αντοχής εποξειδικών 
ρητινών για απόλυτη προστασία των επιφανειών σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστικού υλι-
κού. 
 
Α.2.9. Χρωματισμοί μεταλλικών στοιχείων & αντιδιαβρωτική συντήρηση – προστασία 
  Γενικά τα μεταλλικά κουφώματα θα προσκομίζονται στο έργο με αντιδιαβρωτική προεπάλειψη. 
Πριν να ενσωματωθούν στο έργο θα υφίστανται 2η αντιδιαβρωτική επάλειψη και μετά την ενσωμάτωσή 
τους θα χρωματίζονται με ελαιόχρωμα ακρυλικών ρητίνων 2 στρώσεων. 
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 Για όποιες λεπτομέρειες δεν καθορίζονται στη μελέτη, ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 

 

A.2.10. Χρωματισμοί  εξωτερικών τοίχων όψεων  
 Χρωματισμοί  εξωτερικών τοίχων  των όψεων της Κεντρικής πτέρυγας με επισκευές της επιφά-
νειας όπου απαιτείται, με χρήση χρωμάτων ακρυλικής βάσεως.  
 

 

Α.2.11. Φωλιές – κανάλια - διελεύσεις Η/Μ δικτύων & εγκαταστάσεων 

 Επιτρέπεται η διέλευση σωληνώσεων ύδρευσης – αποχέτευσης και ηλεκτρικών μέσα από στοιχεία 
οπλισμένου σκυροδέματος, μόνο όταν δεν επέρχεται σημαντική μείωση της αντοχής τους. Σε πλάκες επι-
τρέπονται διατρήσεις, με χρήση περιστροφικού «ποτηροτρύπανου» σε τυχόν νέες θέσεις σωληνώσεων.
 Οριζόντια κανάλια γενικά θα αποφεύγονται σε πλάκες – δοκούς ή υποστυλώματα, σε περίπτωση δε 
που υφίστανται από παλιότερες κατασκευαστικές φάσεις θα «επουλώνονται» με επισκευαστική τσιμεντο-
κονία εφαρμοζόμενη με μυστρί – σπάτουλα.  

 Αν υπάρχουν κατάλοιπα γύψου ή ασβεστούχων κονιαμάτων, αυτά θα αφαιρούνται πλήρως με φο-
ρητά μηχανήματα πριν από την «επούλωση». 

  Για όποιες λεπτομέρειες δεν καθορίζονται στη μελέτη, ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02. 

 

Α.2.12.Στεγάνωση αρμών μεταξύ των κτιρίων  

 Αφορά  την πτέρυγα ανηλίκων σε σχέση με τον ισόγειο διάδρομο κυκλοφορίας 12 μ περίπου. Οι 
αρμοί στη σημερινή τους κατάσταση προκαλούν φθορές στα κτίρια, διότι δεν εμποδίζουν την είσοδο της 
υγρασίας. Όπου υπάρχουν είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη ή ελαφρά στραντζαρισμένη. 

 Τα παλιά αρμοκάλυπτρα και τα υλικά πλήρωσης αρμών (πίσσα, μαστίχες κλπ) θα αφαιρεθούν με 
επιμέλεια, με φορητά εργαλεία – μηχανήματα και με θερμικές μεθόδους. 

 Οι αρμοί θα σφραγιστούν με προβιομηχανοποιημένα υλικά, ενδεικτικού προμηθευτή ACP Hellas. Η 
εργασία θα γίνει σε οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά στο κτίριο.  

 Εξωτερικά, στους κατακόρυφους αρμούς, θα σφηνωθούν διαδοχικά τεμάχια εξηλασμένης πολυ-
στυρόλης τύπου DOW, κυψελωτά κορδόνια συνθετικού καουτσούκ – PVC κατάλληλου πάχους, θα στο-
καριστεί σφραγιστικό υλικό σε στρώσεις (συγκολλητική προεπάλειψη και πλήρωση κενού), θα ακολου-
θήσει μηχανική προστασία αρμού με διπλά αλληλοκαλυπτόμενα προφίλ αλουμινίου στερεωμένα στα εκα-
τέρωθεν κτίρια με σύνδεσμο από συνθετικό καουτσούκ. Εξωτερικά στο δάπεδα της ταράτσας θα προ-
στεθεί, μετά την πλήρωση του αρμού όπως παραπάνω, λωρίδα στεγανωτική μεμβράνη PVC και δεύτερη 
λωρίδα βουτυλικής βάσης, και οι δύο στερεωμένες στα 2 κτίρια και «χαλαρές» για να έχουν περιθώρια σε 
θερμοκρασιακές ή σεισμικές κινήσεις των κτιρίων. Τελική επικάλυψη θα γίνει με λαμαρίνα γαλβανισμένη 
στραντζαρισμένη και στερεωμένη στο 1 από τα 2 κτίρια.  

 Στους αρμούς οροφής και τοίχων εσωτερικά θα τοποθετηθούν επίπεδα φύλλα λαμαρίνας, διπλά 
αλληλοκαλυπτόμενα στερεωμένα στα εκατέρωθεν κτίρια, ή προβιομηχανοποιημένα προφίλ. 

 Στους αρμούς δαπέδων εσωτερικά θα τοποθετηθούν επίπεδα φύλλα λαμαρίνας πάχους >2,5mm, 
διπλά αλληλοκαλυπτόμενα στερεωμένα στα εκατέρωθεν κτίρια, ή προβιομηχανοποιημένα προφίλ κατάλ-
ληλα και για βαριά χρήση (τρόλεϊ τροφοδοσίας κλπ).  

 Ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει και να εφαρμόσει μετά από έγκριση της Επίβλεψης πιστοποιημένα 
έτοιμα προβιομηχανοποιημένα αρμοκάλυπτρα, χωρίς αυτό να επιφέρει αύξηση της δαπάνης του έργου. 

 Για όποιες λεπτομέρειες δεν καθορίζονται στη μελέτη, ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00. 

 

 

Α.2.13.Αποκατάσταση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 

Η αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση 
του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης αφορά τμήμα του δώ-
ματος 30 μ2 περίπου. 
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Οι εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην 
διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία έχει 
ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος. 

Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά Προτύπων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκε-
κριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου. 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται: 

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων 
επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρμογή με το χέρι, βελ-
τιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλει-
ψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρα-
κτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE. 

Η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων 

Η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων πε-
πιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων 
του διαβρωμένου οπλισμού. 

Ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα. 

Η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο. 

Η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 
για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της. 

Η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η ε-
φαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολλό ή πινέλλο. 

Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη υδροβο-
λή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος 
της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια). 

Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού 
έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης. 

Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή σε εκτεταμένες βλάβες 

 

Α.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ) 

Α.3.1. Κατασκευή 3  γηπέδων μπάσκετ- βόλεϊ  

Διαστάσεων 26μχ14μ,όπως αποτυπώνονται και οριοθετούνται στα σχέδια της μελέτης. 

Πλήρης ανακατασκευή τμημάτων υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα στους προάυλειους χώρους με σκοπό 
την δημιουργία γηπέδων μπάσκετ-βόλευ όπως αποτυπώνονται και οριοθετούνται στα σχέδια της με-
λέτης.   
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών αφορούν πλήρη περαιωμένη εργασία, με τα 
υλικά της ενσωματουμένης ασφάλτου και μικροϋλικά επί τόπου: 
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α) για την δημιουργία κατάλληλης επιφάνειας σε όλη την απαιτούμενη - οριοθετημένη  έκταση του 
υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα για την δημιουργία γηπέδων και την εφαρμογή του ελαστικοσυνθετικού 
τάπητα. 
Περιλαμβάνεται η επισκευή των τμημάτων του ασφαλτοτάπητα που έχει υποστεί φθορά ή καθιζήσεις, 
καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα από σκόνες, επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο – σύμφω-
να με την Π.Τ.Π. Α 201 του Υ.Δ.Ε., επίστρωση 2εκ. αμμάσφαλτο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
υλικού. 
 
β) Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1 , 8 - 2  χιλ., απόχρωσης πρασίνου, κόκκινου 
ή καφέ ή συνδιασμού τους, πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα εξωτερικών γηπέδων αθλοπαι-
διών, σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικό- συνθετικού τάπητα. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για να έχουν στε-
γνώσει πλήρως όλα τα πτητικά της αμμασφάλτου στις περιοχές επισκευών, για την αποφυγή απο-
κολλήσεων του νέου ελαστοσυνθετικού τάπητα. 
 
Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής: 

• Επιμελής καθαρισμός της ασφαλτικής επιφάνειας ώστε να απομακρυνθούν κάθε εί-
δους ρύποι και ακαθαρσίες όπως σκόνη. Λάδια κλπ. 

• Στοκάρισμα της ασφαλτικής επιφάνειας με εφαρμογή ειδικού μίγματος ασφαλτικού 
γαλακτώματος, αδρανούς απαλλαγμένο από άργιλλο, τσιμέντο κλπ. 

• Ξύσιμο της τελικής επιφάνειας της ασφάλτου με ειδική ξύστρα και καθαρισμός της 
ώστε να δημιουργηθεί επιφάνεια λεία και επίπεδη κατάλληλη για την υποδοχή του 
ελαστικού τάπητα. 

• Διάστρωση χυτού συνθετικού τάπητα σε τρείς τουλάχιστον αλλεπάλληλες διασταυ-
ρούμενες στρώσεις με χρήση ειδικών ρακλετών ώστε να επιτευχθεί πάχος 1 , 8 - 2  
χιλ. και να προκύψει ομοιόμορφη επιφάνεια ματ, αδρή και αντιολισθηρή. 

• Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές από 
χρώματα συμβατά με τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβο-
λία. 

• Δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του συνθετικού τάπητα 
και της γραμμογράφησης σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελα-
στικοσυν- θετικού τάπητα και τις προδιαγραφές των υλικών. 

 
 

γ) Αποξήλωση υφιστάμενων μεταλλικών κατασκευών (υφιστάμενη μπασκέτα), τοποθέτηση έξι 
νέων μπασκετών και τριών βόλεϋ.  
 
Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής: 

• Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης, 
πλήρως και ακλόνητα εγκατεστημένου σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, που συμπε-
ριλαμβάνεται στην τιμή με το πακτωμένο στο πέδιλο πλαίσιο υποδοχής του στυλοβάτη 
και τα απαιτούμενα μπουλόνια, υλικά και μικρούλικά που απαιτούνται για την πλήρη 
εγκατάσταση του στυλοβάτη με την πρόβλεψη των απαιτουμένων υποδοχών για την 
στερέωση μεταλλικής ή από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ μπασκέτας, κατά τρόπο που να μήν απαιτεί-
ται  πρόσθετη εργασία ή υλικά και μικροϋλικά και τον χρωματισμό με δύο στρώσεις 
χρώματος αντισκωριακού μινίου όλων των επιφανειών του και με δύο στρώσεις ντούκο 
με πιστολέτο ή πινέλλο των ορατών. 

• Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ, πλήρως εγκατεστημένος και 
έτοιμος για χρήση σε στυλοβάτη μεταλλικό με την στεφάνη υποδοχής της καλαθο-
σφαίρησης, τα εγκάρσια στοιχεία.ακαμψίας, τις ταινίες σήμανσης του πίνακα, τα στη-
ρίγματα, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται γενικά την στήριξη στο στυλοβάτη και 
την πλήρη σύνθεση του στην τελική του μορφή και τον χρωματισμό με δύο στρώσεις 
αντισκωριακού μινίου και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο με πινέλλο ή πιστολέτο, των 
σιδερένιων επιφανειών στην προβλεπόμενη απόχρωση. 

• Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ), 
μετά του φιλέ, αποτελούμενο από δύο μεταλλικούς ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες. 
Κάθε ορθοστάτης αποτελείται από δύο σωλήνες τύπου Μάνεσμαν διαφορετικής διατο-
μής που συνδέονται όπως στο αντίστοιχο σχέδιο και εγκιβωτίζονται μέσα σε στέρεο ε-
γκιβωτισμό από σκυρόδεμα των 300 χγρ. τσιμέντου, με σταθερή υποδοχή και λυόμενο 
κυλινδρικό στοιχείο στερέωσης (μανσόν).  Η σταθερή αυτή υποδοχή και το μανσόν εί-
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ναι από σιδηροσωλήνες τύπου Μάνεσμαν.  Στο άκρο αυτό περιλαμβάνεται επί πλέον  α) 
Το συρματόσχοινο τέντωσης του φιλέ, μαζί με τα στηρίγματα και τον οδηγό.  β) Το 
σύστημα απομείωσης της τέντωσης και οι τροχαλίες στερεώνονται σε έναν από τους 
ορθοστάτες  γ) Δύο πώματα ισόπεδης απόφραξης των οπών υποδοχής των ορθοστα-
τών και  δ) ο χρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων με δύο στρώσεις αντισκωριακού 
μινίου και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο (με πιστολέτο ή πινέλλο).  

 

Α.3.2 . Κατασκευή 1 γήπεδου ποδοσφαίρου  

Διαστάσεων 42μχ25μ, όπως αποτυπώνεται και οριοθετείται στα σχέδια της μελέτης. 
Πλήρης ανακατασκευή τμημάτων υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα στον προαύλειο χώρο με σκοπό την 
δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου όπως αποτυπώνεται και οριοθετείται στα σχέδια της μελέτης.   
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών αφορούν πλήρη περαιωμένη εργασία, με τα 
υλικά της ενσωματουμένης ασφάλτου και μικροϋλικά επί τόπου: 
α) για την δημιουργία κατάλληλης επιφάνειας σε όλη την απαιτούμενη - οριοθετημένη  έκταση του 
υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα για την δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου και την εφαρμογή του τάπη-
τα. 
Περιλαμβάνεται η επισκευή των τμημάτων του ασφαλτοτάπητα που έχει υποστεί φθορά ή καθιζήσεις, 
καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα από σκόνες, επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο – σύμφω-
να με την Π.Τ.Π. Α 201 του Υ.Δ.Ε., επίστρωση 2εκ. αμμάσφαλτο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
υλικού. 
β) Επίστρωση με συνθετικό τάπητα με χαλαζιακή άμμο και κόκκους από ανακυκλωμένο καθαρό καου-
τσούκ, για γήπεδο ποδοσφαίρου. 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας δημιουργήθηκε από την ανάγκη να μειωθεί το κόστος των γηπέδων με 
φυσικό γκαζόν. Έχει μικρότερα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης και πολλαπλάσιες ώρες λειτουργίας 
από το φυσικό χόρτο. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια.  
Υλικό Πέλους: Πολυαιθυλένιο, ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία και τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας 
και υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις. 
 
Υλικό Βάσης: Μαύρο Latex σε διπλή στρώση και πολύεστερικές ίνες ανθεκτικό σε UV ακτινοβολία και 
υγρασία. 
 
Ύψος Πέλους: 45-65 mm (πάνω από το έδαφος). 
 
Κόμβοι: 8.000 έως 14.000 / m2 . 
 
Χρώματα: Πράσινο σε μια η δύο διαβαθμίσεις. 
 
Γραμμές: Από συνθετικό χλοοτάπητα ίδιας υφής άσπρου χρώματος πάχος 10 cm χρώματα, κίτρινο η 
λευκό. 
 
Άμμος: Χαλαζιακή άμμος, κόκκος σφαιρικός, ξηρανθής δια  θερμάνσεως σύμφωνα με DIN 18035 Τ7. 
Κοκκομετρία 0,2-0,8 mm. Ποσότης γεμίσματος αναλόγως ύψους και πυκνότητας πέλους. 
 
Καουτσούκ: Ανακυκλωμένο και πλυμένο σε κόκκους. Κοκκομετρία 0,5-2.5 mm. Ποσότης γεμίσματος 
αναλόγως ύψους και πυκνότητας πέλους. 
Περιλαμβάνονται, η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα η οποία θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή , 
σε ρολά τα οποία μετριούνται και κόβονται επί τόπου. Τα σημεία επαφής των διαδοχικών κομματιών 
αναδιπλώνονται και κολλιούνται με πολυουρεθανική κόλλα  δύο συστατικών πάνω σε ειδικό γεωύφα-
σμα το οποίο τοποθετείται από κάτω, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κα-
τασκευής.  

γ) Κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικών εστιών με τα δίχτυα γηπέδου ποδοσφαίρου, πλήρως και 
ακλόνητα εγκατεστημένα σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή με 
το πακτωμένο στα πέδιλα πλαίσια υποδοχής των εστιών και τα απαιτούμενα μπουλόνια, υλικά και μι-
κρούλικά που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση των εστιών με τα δίχτυα τους,  κατά τρόπο 
που να μήν απαιτείται  πρόσθετη εργασία ή υλικά και μικροϋλικά και τον χρωματισμό με δύο στρώσεις 
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χρώματος αντισκωριακού μινίου όλων των επιφανειών του και με δύο στρώσεις ντούκο με πιστολέτο 
ή πινέλλο των ορατών. 
 
Τα χρήσιμα υλικά (π.χ. κουφώματα, θύρες κ.λπ) που θα προκύψουν από τις εργασίες καθαιρέσεων - 
αποξηλώσεις, θα παραδοθούν στην Διοίκηση του Σωφρονιστικού Ιδρύματος, για μελλοντική χρήση. 

 

Σύμφωνα και με όσα πιο αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, στα σχέδια της μελέτης 
και στα σχέδια των λεπτομερειών.  

 

Α.4   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (Ζ) ΧΩΡΟΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ – Κ.Ε.Θ.Ε.Α  

  

A.4.1. Αποκατάσταση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος  

 Η αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην 
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης αφορά 
τμήμα του δώματος 40 μ2 περίπου, συνολικής επιφάνειας 185.33μ2. Ισχύουν οι εργασίες της παρα-
γράφου Α.2.13 

 

Α.4.2. Ανακατασκευή θερμομόνωσης - στεγάνωσης δώματος (Λ.1)    

Ισχύουν οι εργασίες της παραγράφου Α.2.5, και η κατασκευαστική λεπτομέρεια (Λ1), για το δώμα 

του κτιρίου (Ζ) συνολικής επιφάνειας 185.33μ2 

Β.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογι-
κών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του έργου (ήτοι:  εσωτερικών εγκαταστάσεων ύ-
δρευσης, αποχέτευσης, κεντρικής θέρμανσης, ηλεκτρικών (ισχυρά και ασθενή και 
μεγαφωνική και R/TV εξοπλισμός και εγκαταστάσεις), ενεργητικής πυροπροστα-
σίας ( συπμλήρωση-αναβάθμιση πυρανίχνευσης & πυρόσβεσης), κλιματισμού του 
σχολείου κ.λ.π.)  σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή (και 
την συμπληρωματική) και τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων. Ειδικότερα: 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσε-
ων (ύδρευση-αποχέτευση) των κτιρίων  του έργου.  

Αποξήλωση και αποκομιδή των προβλεπομένων από την τεχνική περιγραφή (Τ.Π.) και την μελέτη 
εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, πλήρη εσωτερικά ( των κελιών ή των χώρων κ.λ.π. ,) δί-
κτυα ύδρευσης  και  αποχέτευσης,  εξαερισμού , με τους υδραυλικούς υποδοχείς και τα εξαρτήματα 
τους (νιπτήρες, λεκάνες ευρωπαϊκού ή τούρκικου τύπου, ειδικά φλουσόμετρα, νεροχύτες, νιπτήρες ,  
μπαταρίες και κάνουλες , σιφώνια κάθε τύπου, βαλβίδες, καθίσματα λεκανών, εταζέρες, καθρέπτες, 
χαρτοθήκες. σαπουνοθήκες, κ.λ.π.), τις απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικοί σωλήνες από PVC 6at ή 
πολυπροπυλένιο , χαρακτηριστικών όπως η τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές ορίζουν), σφαι-
ρικές βαλβίδες ball valve, βαλβίδες ανεπίστροφης , βαλβίδες διακόπτης τύπου καμπάνα, δίκτυα νε-
ρού  από  γαλβανισμένους  σιδηροσωλήνες, din 2440 ή ΕΛΟΤ 269   βαρέως τύπου ,εύκαμπτοι σωλή-
νες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, din 16892, 93, ερμάρια εντοιχισμού, συλλέκτες, τα ρακόρ, τους 
διακόπτες , κ.λ.π., αυτόματα εξαεριστικά,  κρουνοί εκροής, σωληνώσεις, εξαρτήματα και μικρουλικά 
από σκληρό PVC-6 atm, καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά διπλά , τα διάφορα εξαρτήματα και μέσα 
σύνδεσης ( γωνίες, ταυ, μούφες, καπέλα εξαερισμού, διακόπτες,) ,  θερμική μόνωση σωλήνων  όπου 
και όπως από την μελέτη ,την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές προβλέπεται, τους 
χρωματισμούς  και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά όπως απεικονίζονται στα σχέδια της με-
λέτης και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου.  
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Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή των εσωτερικών υδραυλικών εγκατα-
στάσεων  των κτιρίων του έργου ( τοποθέτηση ,πλήρης κατασκευή και σύνδεση των δικτύων, εξαρ-
τημάτων ,υδραυλικών υποδοχέων), οι δοκιμές των  εγκαταστάσεων και η σύνδεση των  δικτύων με 
τα δίκτυα της αυλής. 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης  των 
κτιρίων   του έργου. Αποξήλωση και αποκομιδή των προβλεπομένων από την τεχνική περιγραφή 
(Τ.Π.) και την μελέτη μερών και εξαρτημάτων της κεντρικής θέρμανσης του έργου. Πλήρης κατα-
σκευή του προβλεπομένου δικτύου σωληνώσεων, θερμοστάτες χώρου με τις απαραίτητες καλωδιώ-
σεις, μικρουλικά και εξαρτήματα κ.λ.π.) , δίκτυα από χαλιβδοσωλήνες ( βαρέως τύπου , πράσινη ετι-
κέτα, DIN 2440 ),  δίκτυα  υποδαπέδια  από PE-Xa ή  VPE , DIN 16892,-93,  μονοσωληνίου  (όπως η 
μελέτη , τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές ορίζουν), θερμική μόνωση εργοστασιακή ή εγκαθι-
στάμενη (κατά περίπτωση όπως οι Τ.Π. ορίζουν), σφαιρικές βαλβίδες ball valve, βαλβίδες αντεπιστρο-
φής, ρυθμιστικές βάνες , μανόμετρα , φίλτρα νερού, θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου ΑΚΑΝ 
ρυθμιστικές βαλβίδες  θερμαντικών σώματων, βαλβίδες εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων και δικτύ-
ων ,δίκτυα ,πίνακες εντοιχισμού, ρυθμιστικές βάνες, ρακόρ κ.λ.π.,    οποιαδήποτε  υλικά και μικροϋλι-
κά  πλήρους κατασκευής της κεντρικής θέρμανσης όπως απεικονίζονται στα σχέδια της μελέτης και 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου.  

 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά 
και ασθενή ρεύματα ) των κτιρίων του έργου. Αποξήλωση και αποκομιδή των προβλεπομένων 
από την τεχνική περιγραφή (Τ.Π.) και την μελέτη μερών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων 
του έργου, πλήρης  κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρικών  πινάκων (χωνευτοί ή επίτοιχοι) τύπου 
STAB ή παρεμφερούς (μετά των απαραιτήτων διακοπτών, ασφαλειών, ασφαλειοδιακοπτών, ρελέ δια-
φυγής, θυρών, ενδεικτικών λυχνιών , ΙΡ25 ( ή υψηλότερη ) και γενικά όλων των οργάνων λειτουργίας 
και χειρισμού  σύμφωνα με την μελέτη),  πλήρης κατασκευή των προβλεπόμενων δικτύων (ισχυρά, 
ασθενή ρεύματα,δίκτυα voice data) σωληνώσεων και καλωδιώσεων  και σχαρών , κουτιά διακλαδώ-
σεων, εξαρτήματα σύνδεσης, διακόπτες, φωτιστικά σώματα φθορισμού κάθε κατηγορίας με ή χωρίς 
κάλυμμα για εγκατάσταση επί οροφής ή ψευδοροφής, με ηλεκτρονικό εκκινητή και  λυχνίες κλάσης 
ενεργειακής απόδοσης Α, φωτιστικά τύπου spot οροφής ή ψευδοροφής στεγανά ή μη, φωτιστικοί 
προβολείς (προστασίας ΙΡ65) , κανάλια καλωδίων , κανάλι διανομής πλαστικά (τύπου DLP), κουτιά με 
ρευματοδότες Shucko, ανιχνευτές κίνησης εσωτερικού χώρου, τηλεφωνικοί κατανεμητές ,ερμάρια μι-
κτονόμησης, πεδία βυσματικής διαχείρισης (patch panel) ,πρίζες data-voice , πλήρες δίκτυο δομημέ-
νης καλωδίωσης (UTP/CAT.6) , αγορά και πλήρης εγκατάσταση της μεγαφωνικής-ηλεκτρακουστικής 
εγκατάστασης σύμφωνα με την μελέτη και την Τ.Π., αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού R/TV και γε-
νικά πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ) όπως απεικονίζονται και 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της μελέτης, του έργου. 

Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών (ισχυρά και ασθενή 
ρεύματα), οι συνδέσεις, οι δοκιμές των εγκαταστάσεων και οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουρ-
γικές εργασίες. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση του εργολάβου περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή των 
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστα-
σίας των κτιρίων του έργου. Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία του συμπληρωματι-
κού φωτισμού ασφαλείας και σήμανση οδεύσεων, χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, αυτόματο σύ-
στημα πυρανίχνευσης, κομβία συναγερμού πυρανίχνευσης καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικά και 
μικροϋλικά (καλώδια-όργανα ελέγχου και προστασίας κ.λ.π.) πυρανίχνευσης όπως απεικονίζονται και 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της μελέτης του έργου. 

           Επέκταση μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο πυρόσβεσης , πυροσβεστικές λήψεις (φωλιές) , αυτόματο 
σύστημα πυρόσβεσης , πυροσβεστήρες κάθε κατηγορίας φορητοί ή οροφής αυτόματοι σύμφωνα με 
την μελέτη  και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά (όργανα ελέγχου, επιτήρησης, διατήρησης 
πίεσης, δοκιμών κ.λ.π.) πυρόσβεσης όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και 
στα σχέδια της μελέτης του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την περαίωση των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης  και πυρόσβεσης να 
υποβάλλει την αναγκαία κατά νόμο δήλωση την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ολοκλήρωση 
των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποι-
ητικών – βεβαιώσεων πυροπροστασίας. 
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 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού του  σχολείου 
του έργου που αναφέρονται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , 
την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου.          

 Προμήθεια και κατασκευή πλήρους δικτύου σωληνώσεων, αντλία θερμότητας, μεταβλητού όγκου 
ψυκτικού μέσου, τύπου VRV  inverter, απόδοσης και προδιαγραφών της μελέτης,  εξωτερικής εγκατά-
στασης, με, αντλίες και κυκλοφορητές,   τα δίκτυα από χαλκοσωλήνες κλιματισμού, την μόνωση των 
σωλήνων, εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες VRV,πλήρεις εγκαταστάσεις  αυτοματισμών  και χειρι-
σμού   των μονάδων, διαστολικά, αντικραδασμικά πέλματα, συστήματα ελέγχου αυτοματισμού και 
ασφαλείας ,μονώσεις κάθε τύπου, αισθητήρες, βαλβίδες, συστήματα ελέγχου, χειριστήρια κλιματισμού 
, αυτοματισμοί ασφαλείας , πλήρης κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων σύμφωνα 
με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι κλιματιστικές θα καλύπτουν το πρότυπο ecodesign 
2018-erp 2018. 

Επίσης στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουρ-
γικές εργασίες που θα προκύψουν για την τοποθέτηση των μηχανημάτων ,τη διέλευση των αεραγω-
γών και σωλήνων ,στομίων, κλπ. καθώς και οι δοκιμές που θα πιστοποιήσουν την ορθή λειτουργία του 
συστήματος. 

Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη για την έκδοση και παράδοση του πιστοποιητικού ενερ-
γειακής απόδοσης των κτιρίων του έργου.  

 
Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε άλλη εργασία ή μικροεργασία, έστω και εάν δεν αναφέρε-
ται παραπάνω, αλλά προκύπτει από την εγκεκριμένη Μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές  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, συμπερι-
λαμβάνεται στο παρόν τίμημα. 

 

Θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι υποχρεώσεις που αφορούν στην ενημέρωση και συνεργασία με την 
αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων σε όλες τις φάσεις των εργασιών 
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