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Α) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: 

    Πρόκειται για διώροφο (ισόγειο και όροφος) ορθογωνισμένο λιθόκτιστο κτίριο, με αυτοφερόμενη 

ξύλινη στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια. Σύμφωνα με μαρτυρίες το κτίσμα κατασκευάστηκε επί 

τουρκοκρατίας και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο με το ΦΕΚ 1026/Δ/16-10-1987. Το κτίριο βρίσκεται 

στα όρια της παραλιακής προβλήτας της πόλης, δεν έχει υπόγειο, δεν συνορεύει με όμορα κτίρια και 

έχει δύο κεντρικές εισόδους, (στην καθημερινότητα γίνεται χρήση της μίας).   

      To εμβαδό κάλυψης κτιρίου είναι περίπου 740μ2 και αναπτύσσεται σε δυο ορόφους  (Ισόγειο και 

Α΄ όροφο). Περιμετρικά του κτιρίου αναπτύσσεται διαμορφωμένος περιβάλλων χώρος διέλευσης,  

στάθμευσης και πρασίνου. Είναι κατασκευασμένο από λιθοδομή με περιμετρική τοιχοποιία πάχους 

περίπου 55εκ. με επικάλυψη επιχρίσματος από ασβεστοκονίαμα και στους δυο ορόφους και με 

εσωτερικούς διαχωριστικούς τοίχους μικρότερου πάχους που λειτουργούν ως φέρουσα τοιχοποιία για 

την στατική επάρκεια του κτίσματος. Ο διαχωρισμός  του ισογείου από τον όροφο γίνεται από ξύλινα 

δάπεδα, (με εδραση σε επιμήκης ξύλινους δοκούς σύμφωνα με την τεχνική της εποχής κατασκευής 

τους ), εκτός από το κεντρικό τμήμα του κτιρίου με το κλιμακοστάσιο, (χώροι διέλευσης και 

επικοινωνίας γραφείων), που είναι κατασκευασμένο από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, 

(μεταγενέστερη παρέμβαση) και φέρει επικάλυψη δαπέδου από μάρμαρο Ιωαννίνων. Το ελεύθερο ύψος 

τόσο του  ισογείου όσο και του ορόφου είναι περίπου 3,80μ. Το κτίριο σε όλες του τις όψεις και στους 

δυο ορόφους,  έχει παράθυρα  από ξύλινα κουφώματα και υπάρχει κεντρικά της πίσω από την θάλασσα 

όψης ημιυπαίθριος  χώρος για την στέγαση της ισόγειας εισόδου, ενώ στο όροφο διαμορφώνεται ως 

αίθριος χώρος (μπαλκόνι ασκεπές). Στο κεντρικό τμήμα της στέγης και συγκεκριμένα πάνω από το 

κλιμακοστάσιο διαμορφώθηκε  προγενέστερα  διαφώτιστο με επικάλυψη από φύλλα πολυκαρβονικού. 

      Κατά τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν από κλιμάκια μηχανικών της ΚΤΥΠ διαπιστώθηκαν: 

παλιότερες εισροές υγρασιών στις οροφές και τοιχοποιίες του κτιρίου που οφείλονται  στην έλλειψη 

συντήρησης τα περασμένα χρόνια κυρίως της στέγης  η όποια προγενέστερα επισκευάστηκε. 

Σποραδικές επιφανειακές ρωγμές στα επιχρίσματα  στο εσωτερικό των τοιχοποιιών του κτιρίου, ( χωρίς 

να εμφανίζεται σε κάποιο σημείο διαμπερής ρωγμή). Επίσης παρατηρήθηκαν σε κάποια σημεία 

αποκολλήσεις επιχρίσματος και κυρίως εξωτερικά υπάρχουν εμφανή σημάδια από υγρασία. Περιμετρικά 

των ξύλινων παραθύρων κυρίως του ορόφου, (σε ποσοστό 90%), υπάρχουν κενά μεταξύ κουφώματος 

και επιχρίσματος με αποτέλεσμα να φαίνεται σε βάθος η διογκωμένη πολυστερινη (αφρός) που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την τοποθέτηση για πάκτωση – στερέωση, και να επιτρέπεται η εισροή 

υγρασιών κατά την βροχόπτωση στην τοιχοποιία αλλά και η δημιουργία σφηκοφωλιών. Στο άνω μέρος 

των ανοιγμάτων (ύψος πρεκιού), έχουν τοποθετηθεί για την κάλυψη κενού της τοιχοποιίας λωρίδες από 

ξύλο, οι οποίες τείνουν να αποκολληθούν και λόγω συστολοδιαστολής  εμφανίζουν ρυγματώσεις  στην 

ένωση τους με το επίχρισμα.  Τα παράθυρα κυρίως στο εξωτερικό τους παρουσιάζουν φθορές με 

εμφανή αποκόλληση του προστατευτικού βερνικιού τους. Επίσης πολλά  παράθυρα (κυρίως του  

ισογείου) στην επαφή τους με την μαρμαροποδιά δεν έχουν σφράγιση από σιλικόνη ή άλλο υλικό.  

Τα ξύλινα δάπεδα (πατώματα) των γραφείων παρουσιάζουν φθορές τόσο στην επιφάνεια του ξύλου, 

όσο και με σπασμένα τμήματα, με μικρές καθιζήσεις, με αποτέλεσμα την αίσθηση αστάθειας στο 

περπάτημα. ( τρίζουν άλλα έχει αδυνατήσει και το πάχος τους από τις λειάνσεις συντήρησης κατά το 

παρελθόν. Τα μαρμάρινα δάπεδα έχουν αρκετές πλάκες σπασμένες με αποτέλεσμα σε κάποιες γωνίες 

των πλακών να υπάρχουν κενά και χρήζουν επισκευής οι αρμοί. 

Η υφιστάμενη κατάσταση των φθορών καθώς και οι παθογένειες αυτών αποτυπώνονται στο τεύχος της 

φωτογραφικης αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης  κτιρίου.      

Οι  υπηρεσίες που στεγάζονται στο Δικαστικό Μέγαρο Πρέβεζας είναι οι εξής :  
 

• Ειρηνοδικείο 
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• Εισαγγελία Πρωτοδικών 

• Πρωτοδικείο 

• Δικηγορικός Σύλλογος Πρέβεζας 

 
 
 

Β)  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την μελέτη του έργου : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- Χρωματισμοί και συντήρηση δαπέδων» 
 
Η μελέτη συμφώνα με τα σχεδία Α1 και Α2 περιλαμβάνει: 
 

1. Εργασίες αποκατάστασης των ρωγμών της εσωτερικής τοιχοποιίας κτιρίου.  
2. Αποκατάσταση αποκολλημένων στρώσεων επιχρισμάτων και χρωματισμού στις εσωτερικές 

τοιχοποιίες του κτιρίου. 
3. Ανακαίνιση επιφανειών χρωματισμού στις εσωτερικές τοιχοποιίες του κτιρίου.  
4. Πλήρωση – στεγάνωση κενών μεταξύ λαμπάδων και πλαισίων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων 

καθώς και χρωματισμό των επιφανειών των εξωτερικών λαμπάδων ανοιγμάτων.  
5.  Στεγάνωση των κενών μεταξύ μαρμαροποδιων και κουφωμάτων με ελαστομερες  υλικό 

εσωτερικά και εξωτερικά. 
6. Ανακαίνιση χρωματισμών ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων σύμφωνα με τον υφιστάμενο 

χρωματισμό. 
7.  Αποκατάσταση ξύλινων δαπέδων   
8. Αποκατάσταση μαρμάρινων  δαπέδων   

 
 
Τονίζεται ότι όλες οι επεμβάσεις του κτηρίου μελετήθηκαν με γνώμονα: 
 

• Την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση και άνεση των χρηστών του κτιρίου. 

• Την διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με την ευκολία προσεγγίσεως για ευχερή συντήρηση. 

• Την αξιοπιστία. 

• Την υγιεινή των χρηστών.  

• Την εξοικονόμηση ενέργειας.  

 

Οι εργασίες αποκατάστασης – συντήρησης – βελτίωσης, εντοπίζονται  στις τοιχοποιίες και 
τα δάπεδα του κτιρίου και αποτυπώνονται στα σχέδια κατόψεων της μελέτης μαζί με 
φωτογραφικό υλικό  της υφιστάμενης κατάστασης.    

 
 

 
Γ)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 
ΟΜΑΔΑ  Α : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
 

Επισκευή ρυγματόσεων εσωτερικών επιχρισμάτων.  

 

Η εργασία εκτελείται σε  όλο το μήκος  της υφιστάμενης ρωγμής της τοιχοποιίας ως εξής: γίνεται 

καθαίρεση του επιχρίσματος σε πλάτος τουλάχιστον 10εκατοστών με χρήση είτε κρουστικού 

κομπρέσορα είτε εργαλείου χειρός. Ακολουθεί  ο καθαρισμός των εν λόγω επιφανειών από σαθρά υλικά 
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ασβεστοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων και  γίνεται επάλειψη μιας στρώσης με βούρτσα ή πινέλο 

οικοδομικής ρητίνης. Στην συνέχεια γίνεται γέμισμα με μυστρί σε δύο ή τρεις  στρώσεις από 

τσιμεντοκονίαμα 600κιλών/μ3 τσιμέντου ή έτοιμου ρητινούχου επισκευαστικού  τσιμεντοκονιάματος. 

Στην περίπτωση όπου σύμφωνα με τα σχεδια της μελέτης στην εν λόγω τοιχοποιία δεν προβλέπεται η  

διάστρωση ινοπλισμένης κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης  αλλά χρωματισμός εκτελείται τελική στρώση 

5μμ  από τσιμεντασβεστοκονίαμα, (τριβίδιασμα).  

 

  

Καθαίρεση επιχρισμάτων 

 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 

ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε 

πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των 

αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".  
 

 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

 

Η εργασία εκτελείται με μυστρί, σποραδικά, σε τρείς στρώσεις ήτοι πεταχτό, γέμισμα και τελική στρώση 

5μμ από τσιμεντασβεστοκονίαμα.   

 

Εφαρμογή οπλισμένου τσιμεντοκονιαματος  (κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης) στην 

περιμετρική τοιχοποιία ορόφου του κτιρίου. 

 

Η εργασία εκτελείται σε όλη την περιμετρική τοιχοποιία του κτιρίου στον Α όροφο καθώς και στην 

εσωτερική τοιχοποιία του ακροατηρίου ορόφου (σχέδιο Α2).  Αφού έχει προηγηθεί η αποκατάσταση 

των ρωγμών τοιχοποιίας, ακολουθεί  ο καθαρισμός των εν λόγω επιφανειών από σαθρά υλικά και 

γίνεται επάλειψη μιας στρώσης με ρολό ή βούρτσα κατάλληλου ασταριού ώστε να απόκτηση καλύτερη 

πρόσφυση η επιφάνεια.   Ακολουθεί διάστρωση Ινοπλισμένης ρητινούχας κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης 

ενδεικτικού τύπου ΑΚ-Τ35  της ISOMAT με τοποθέτηση υαλοπλέγματος  βάρους 160γρ/μ2, σε δύο 

στρώσεις  και  τελικό πάχος 3μμ. Τέλος εφαρμόζεται κατάλληλο αστάρι για την εφαρμογή  έγχρωμου 

ρητινούχου υδαταπωθητικού σοβά, τσιμεντοειδούς βάσης, λείας επιφάνειας, σε πάχος 1,5μμ, 

ενδεικτικού τύπου MARMOCRET της ISOMAT, εργασία που ακολουθεί και ολοκληρώνει την τελική 

επιφάνεια.  Τονίζεται ότι η τελική επιφάνεια θα χρωματιστεί (αποτιμάται ξεχωριστά) σε ακόλουθη 

εργασία και   απόχρωση σύμφωνα με τον χρωματισμό των υπόλοιπων τοιχοποιιών του χώρου.   

 

Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών  (περιμετρική τοιχοποιία και ακροατήριο ορόφου) 

    

  Πριν την εφαρμογή θα καθαρίζεται επιμελημένα η επιφάνεια χρωματισμού από πιθανές σκόνες ή 

υπολείμματα υλικών προηγούμενων εργασιών θα ψιλοστοκάρονται πιθανές οπές ή τριχοειδή ρωγμές και 

στην συνέχεια θα ασταρώνεται όλη η επιφάνεια. Η διάστρωση της πρώτης στρώσης χρωματισμού θα 

γίνεται με το πέρας τουλάχιστον τεσσάρων ωρών από την εφαρμογή του ασταριού. Ενώ η διάστρωση 

της δεύτερης στρώσης θα γίνεται με το πέρας 24ωρου. Θα χρησιμοποιηθούν υδατικής διασποράς 

χρώματα ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-10-02-00. Η επιλογή της απόχρωσης θα είναι σύμφωνα με τον υφιστάμενο χρωματισμό, θα έχει την 

έγκριση της υπηρεσίας και η επιφάνεια βαφής αναφέρεται στα σχέδια κατόψεων της μελέτης και θα 

υποδεικνύεται από την επίβλεψη.  Σε κάθε περίπτωση το τελείωμα της εργασίας θα γίνεται  με 

οριζόντια και κάθετη μάτιση  με την υφιστάμενη κατάσταση, κυρίως σε γωνίες ή ‘’ σπασίματα’’ των 

επιφανειών.  Η εργασία εκτελείτε σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του 
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δαπέδου εργασίας. Περιλαμβάνονται η  χρήση ικριωμάτων (προμήθεια - προσκόμιση - κατασκευή - 

επένδυση με λινάτσα - λύση και αποκόμιση),ή η χρήση μετακινούμενης σκάλας – πλατφόρμας .  

 

Προετοιμασία επιχρισμένων τοίχων για χρωματισμούς.  

 

Τοπική επισκευή παλαιών εσωτερικών χρωματισμών. Ήτοι: καθαίρεση σαθρών στρώσεων 

σπατουλαρίσματος  μετά χρωματισμού  τοίχων ή οροφών οποιουδήποτε τύπου, καθώς στρώσεων 

επιχρίσματος   και σύμφωνα με τις υποδείξεις του μελετητή και της επίβλεψης. Επισκευή φουσκωμένης 

και αποσχισμένης στρώσης  με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό 

σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση. Σε περίπτωση απόξεσης στρώσης επιχρίσματος η 

αποκατάσταση θα γίνεται με ρητινούχο τσιμεντοειδές έτοιμο επίχρισμα.   Τρόπος εκτέλεσης:  Απόξεση 

των αποκολλημένων και αποσχισμένων  στρώσεων σπατουλαρίσματος ή στρώσης επιχρίσματος  μετά  

χρωματισμού ή στρώσεων χρωματισμού με χρήση σπάτουλας ή ξύστρας ή οποιουδήποτε άλλου 

τεχνικού  εργαλείου για την σωστή και έντεχνη υλοποίηση της εργασίας.  Στη συνέχεια τρίψιμο με 

γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού, τρίψιμο με 

γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, και τελικό τρίψιμο με 

γυαλόχαρτο   ώστε η συναρμογή με τις υφιστάμενες υγιείς στρώσεις να επιφέρει αφανείς ενώσεις. Σε 

μη σπατουλαριστές επιφάνειες θα γίνεται ‘’τριβίδιασμα’’ με έτοιμο επίχρισμα ή κόλλα τύπου ΑΚ-Τ35 της 

ISOMAT.    Όλα τα υλικά καθαίρεσης και τριψίματος,  με το ημερήσιο πέρας εργασιών θα καθαρίζονται 

από το δάπεδο εργασίας και θα απομακρύνονται από τον εργασιακό χώρο. 

    Η εργασία εκτελείται  σε οποιαδήποτε θέση του έργου εσωτερικά του κτιρίου με χρήση 

μετακινούμενης σκάλας – πλατφόρμας . Επίσης όλα τα προϊόντα καθαίρεσης φορτώνονται και 

μεταφέρονται με κάθε μέσο στις θέσεις  προσωρινής συσσώρευσης αυτών, προς φόρτωση καθώς και 

φόρτωσης σε αυτοκίνητο - μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε 

θέση επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές.  

 

Ανακαίνιση χρωματισμών   εσωτερικών επιφανειών. 

    

Η εργασία αφορά όλες τις εσωτερικές επιφάνειες , εκτός από τις επιφάνειες που εφαρμόζεται 

διάστρωση οπλισμένου τσιμεντοκονιάματος.  Πριν την εφαρμογή θα καθαρίζεται επιμελημένα η 

επιφάνεια χρωματισμού από πιθανές σκόνες ή υπολείμματα υλικών προηγούμενων εργασιών θα 

ψιλοστοκάρονται πιθανές οπές ή τριχοειδή και θα έχουν αποκατασταθεί τα φουσκωμένα και σαθρά 

επιχρίσματα, (εφαρμογή έτοιμου τσιμεντοκονιάματος), καθώς και ρωγμές των  υφιστάμενων 

επιφανειών  χρωματισμού. Στην συνέχεια θα ασταρώνεται η επιφάνεια όπου έγινε επέμβαση 

αποκατάστασης. Στα σποραδικά επισκευαζόμενα τμήματα, θα προηγείται μια στρώση χρωματισμού 

ώστε να αποκτά η εν λόγω επιφάνεια καλύτερη καλυπτηκότητα.    Η διάστρωση της πρώτης στρώσης 

χρωματισμού θα γίνεται με το πέρας τουλάχιστον τεσσάρων ωρών από την εφαρμογή του ασταριού. 

Ενώ η διάστρωση της δεύτερης στρώσης θα γίνεται με το πέρας 24ωρου. Θα χρησιμοποιηθούν 

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00. Η επιλογή της απόχρωσης θα είναι σύμφωνα με τον υφιστάμενο 

χρωματισμό και θα έχει την έγκριση της επίβλεψης. Η εργασία εκτελείτε σε οποιαδήποτε θέση του 

έργου με χρήση μετακινούμενης σκάλας – πλατφόρμας . Με την εν λόγω εργασία χρωματίζονται και οι 

οροφές ημιυπαίθριων διαδρομών και χώρων.  

 

Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

 

Η εργασία εκτελείται σε εξωτερικές τμηματικές επιφάνειες του κτιρίου στο ισόγειο (2 εισόδους )   και 

όροφο (λαμπάδες – πρέκια ανοιγμάτων εξωτερικών κουφωμάτων)   οι οποίες επιφάνειες θα 

υποδειχτούν  και  από την επίβλεψη κατά την εκτέλεση του έργου. Πρόκειται για τμήματα που χρήζουν 

σε μικρό ποσοστό αποκατάσταση στρώσης επιχρίσματος (εργασία που ήδη έχει προϋπολογιστεί ) και 



6 

 

στην συνέχεια αστάρωμα και δυο στρώσεις χρωματισμού. 

 

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 
 

 

Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-

00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". Η εργασία εκτελείται στα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Εφαρμόζεται στην περιμετρική επιφάνεια του κουφώματος και 

μόνο στην εξωτερική επιφάνεια αυτού.   

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό 

μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και 

επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο. 

 

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού 
η διαλύτου. 
 

Η εργασία εκτελείται στα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Εφαρμόζεται στην περιμετρική επιφάνεια του κουφώματος και μόνο στην εξωτερική επιφάνεια αυτού 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Απόξεση, αστάρι, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο 

συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος  σε δύο στρώσης. Η δεύτερη στρώση θα γίνεται με το 

πέρας 24ωρου από την εφαρμογή της πρώτης. Η τελική απόχρωση θα είναι ίδια με τον υφιστάμενο 

χρωματισμό των κουφωμάτων. 

 

Μεταφορά επίπλων και αντικειμένων, μετά της δαπάνης προστασίας αυτών με κάλυψη 

φύλλων νάιλον 

 

Μεταφορά επίπλων  και αντικειμένων από τους χώρους των γραφείων, αιθουσών, διαδρόμων και 

γενικώς των εσωτερικών χώρων του κτιρίου όπου είναι τοποθετημένα - για την εκτέλεση εργασιών - 

και τοποθέτηση αυτών σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Αρμόδια Υπηρεσία, χωρίς τη χρήση 

μεταφορικών μέσων για την ευπρεπή, εύρυθμη, καθημερινή και συνεχή λειτουργία των χώρων 

παράλληλα με την καθημερινή εκτέλεση εργασιών, η οποία λαμβάνει χώρα εντός και εκτός του 

κανονικού ωραρίου. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες: κάλυψης των επίπλων και των αντικειμένων με 

φύλλα νάυλον για προστασία από την εκτέλεση των εργασιών που θα ακολουθήσουν, μεταφοράς και 

τοποθέτησης αυτών σε άλλο χώρο ή μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης τους σε κατάλληλο 

χώρο μέχρι το πέρας των εργασιών και επανατοποθέτηση στην ίδια ή σε άλλη θέση που θα έχει 

εγκριθεί από την Υπηρεσία με τη διάθεση προσωπικού που απαιτείται για την έντεχνη και πλήρη 

εκτέλεση της εργασίας,  ανεξάρτητα από τον αριθμό των ενδιάμεσων μετακινήσεων που θα απαιτηθούν  

μέχρι την οριστική τους θέση. 

 

Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό ή πολυουρεθανικής 

βάσης υλικό. 

 

Η εργασία εκτελείται για την κάλυψη των  κενών  περιμετρικά των υφιστάμενων εξωτερικών 

κουφωμάτων καθώς και  για την πλήρωση των εσωτερικών κενών στο κάτω μέρος του πλαισίου 

κουφώματος και της μαρμαροποδιάς. Το υλικό θα είναι της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας  και η 

εφαρμογή θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου τα 

περιμετρικά κενά είναι μεγαλύτερα των 5μμ πάχους θα χρησιμοποιείτε πρώτα για γέμισμα   κόλλα 

τσιμεντοειδούς βάσης.   
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Επισκευή - αποκατάσταση υφιστάμενων μαρμάρινων δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων και 

των αναλογούντων περιθωρίων αυτών 
 
  
 
Επισκευή - αποκατάσταση υφιστάμενων μαρμάρινων δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων και των 

αναλογούντων περιθωρίων αυτών. Η επιφάνεια εφαρμογής αποτυπώνεται στο σχέδιο Α2  της μελέτης. 

Τα υφιστάμενα μαρμάρινα δάπεδα είναι προέλευσης Ιωαννίνων. Η εργασία εκτελείται αρχικά με την 

σποραδική αποκατάσταση τμημάτων μαρμάρων ιδίας προέλευση. Ακολουθεί:   

- Ξεχόνδρισμα (καλιμπράρισμα) των μαρμάρων για την επίτευξη απόλυτα επίπεδης επιφανείας χωρίς 

ανωμαλίες. 

- Απόξεση - αφαίρεση παλαιών φθαρμένων αρμόστοκων. 

- Καθαρισμός και αστάρωμα κενών (οπών, αρμών, ρωγμών κλπ) με κατάλληλο υλικό πιστοποιημένης 

ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

- Στοκάρισμα κενών (οπών, αρμών, ρωγμών κλπ) και συμπλήρωση αποσχισμένων τμημάτων μαρμάρου 

με ειδικά υλικά πιστοποιημένης ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

- Επιμελής καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών με κατάλληλα μέσα για την απομάκρυνση κάθε 

ξένου σωματιδίου. 

- Λείανση και στίλβωση των μαρμάρινων επιφανειών με χρήση οποιωνδήποτε απαιτουμένων λειαντικών  

στιλβωτικών μηχανών και εξαρτημάτων αυτών, εργαλείων και νερού. 

- Καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα μετά το πέρας των εργασιών, 

συσσώρευση και απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών. 

  

  

Επιστρώσεις  ξύλινων δαπέδων  δια  φύλλων Laminate 

Η εργασία εφαρμόζεται σε δάπεδα γραφέων του ισογείου και ορόφου και αποτυπώνεται στα σχέδια  

της μελέτης. Αρχικά επισκευάζονται σποραδικές αποσαθροποιήσεις του υφιστάμενου ξύλινου δαπέδου 

είτε με χρήση ομοίου σανιδιού και πρόσθετου καδρονιού ως υπόβαση, είτε με χρήση τμήματος ξυλείας 

τύπου OSB και αποξυλόνονται τα υφιστάμενα ξύλινα σοβατεπιά.  Η εφαρμογή μπορεί να γίνει καρφωτά 

ή με χρήση κόλλας ανάλογα με την περίπτωση.  Ακολουθεί η διάστρωση υποστρώματος φύλλου 

πολυουρεθάνης  πάχους 2,0 mm & αντοχής τουλάχιστον 15000 τριβών  κατά ΕΝ 438  και στην 

συνέχεια η επίστρωση φύλλων Laminate, παράγωγων ξύλου, υψηλής πυκνότητας. Η διαστάσεις, η 

απόχρωση και η διευθέτηση των λωρίδων του υλικού θα υποδειχτούν από την επίβλεψη.  Τέλος 

περιμετρικά του δαπέδου εφαρμογής και των τοιχοποιιών γραφείων  θα τοποθετηθεί ξύλινο σοβατεπί 

(ιδίας απόχρωσης ), πάχους 2εκ. και ύψους 6-8εκ.   

 

Διαχείριση ΑΕΕΚ  

  

Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή 

αντικειμένου από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του 

άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της υπ. 

αριθμ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010. 

Περιλαμβάνεται ο διαχωρισμός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των 

αποβλήτων στη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων προς τη μονάδα 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ, κάθε είδους περιβαλλοντικά τέλη (πχ για την παράδοση των υπολειμμάτων σε 

ΧΥΤ), και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από το διαχειριστή της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 
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Γενικά στοιχεία περιγραφής για όλες τις εργασίες 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε εργασία  της παρούσας περιγραφής , η επιλογή προς χρήση υλικού ή προϊόντος 
υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Ανάδοχου, συνοδευόμενη από 
φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού. 
(β) Τα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα 
αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη 
ποσότητα στην συσκευασία. 
(γ)  Η χρήση όλων των  εφαρμοσμένων  υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης.  
(δ) Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και 

απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 

Τονίζεται ότι οι  εργασίες   στους χώρους καθημερινής ενασχόλησης του προσωπικού, 
καθώς και της εισόδου του κοινού κατά τις εργάσιμες ώρες,  θα εκτελούνται (κατόπιν 
συνεννόησης)  τις απογευματινές ώρες μετά την αποχώρηση του  προσωπικού Δικαστηρίων  
καθώς και τις μέρες μη λειτουργίας του Μεγάρου και μετά από την σχετική έγκριση εισόδου 
στο Μέγαρο, του τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου, από την Ασφάλεια του κτιρίου.  
 
 
 
 
 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6-11-2020 
 
 

 

 
Ο  Συντάξας   Μηχανικός 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  
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