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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Α)   ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Μ. ΧΙΟΥ 

Πρόκειται για Διώροφο ορθογωνισμένο κτίριο με υπόγειο, και ελεύθερο δώμα,  νεοκλασικό, μικτής 
κατασκευής από συμπαγή οπτοπλινθοδομή και στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, προϋφιστάμενο του 
1955 και βρίσκεται στα όρια της παραλιακής προβλήτας της πόλης επί των οδών Λεωφόρο Αιγαίου και 
Παράσχου 1. Φέρει ακάλυπτο περιβάλλον χώρο, ο οποίος είναι περιφραγμένος με χαμηλό τοιχίο και 
μεταλλικά κιγκλιδώματα. Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του Δημοσίου και έχει χαρακτηριστεί Διατηρητέο 
με το ΦΕΚ 811/Β/28-06-2002.  To εμβαδό κάλυψης κτιρίου είναι περίπου 2130μ2 και αναπτύσσεται σε 
δυο ορόφους με εσωτερική κλίμακα.  Το ελεύθερο ύψος τόσο του  ισογείου όσο και του ορόφου είναι 
περίπου 4,30μ. Κατά τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν από κλιμάκια μηχανικών της ΚΤΥΠ διαπιστώθηκαν 
εισροές υγρασιών στις οροφές και τοιχοποιίες του κτιρίου που οφείλονται  στην έλλειψη συντήρησης τα 
περασμένα χρόνια καθώς και οξειδώσεις μεταλλικών στοιχείων και αποσαθρωποιήσεις επικαλύψεων 
λόγω της γειτνίασής του με την θάλασσα.     

Οι  υπηρεσίες που στεγάζει το Δικαστικό Μέγαρο είναι :  
 Στον όροφο υπηρεσίες πρωτοδικείου με  γραφεία δικαστών, γραφεία γραμματείας και 

γραφεία διοικητικού προσωπικού.     

 Στο ισόγειο την αίθουσα συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου και γραφείο δικηγορικού 
Συλλόγου. 

 Στο υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, λεβητοστάσιο  και αρχεία.  

 
Β)  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά την μελέτη εφαρμογής του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ » 
   Η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αποτυπώνεται ενδεικτικά στο 
παρακάτω φωτογραφικό υλικό καθώς και στα σχέδια όψεων και κάτοψη δώματος  της μελέτης. Λόγω 
της  θέσης του κτιρίου (μπροστά στην παράλια) , της παλαιότητας καθώς και της έλλειψης συντήρησης 
τα τελευταία 15 χρόνια, παρατηρείται: 

α) Σποραδικές επιφανειακές  ρυγματώσεις, στα επιχρίσματα των εξωτερικών όψεων. 

β) Σποραδικές αποκολλήσεις στρώσης χρωματισμών και στρώσεων επιχρίσματος  στις εξωτερικές όψεις. 

γ) ‘’Φουσκώματα’’ μικρών τμημάτων επιχρισμάτων τα οποία έχουν κουφώσει  λόγω υγρασιών.  

δ) Αποκολλήσεις μαρμάρινων στοιχείων όψεων  (καπάκια στηθαίων μπαλκονιού)  και αρχιτεκτονικών 
προεξοχών. (ενδεικτική φ5-φ6) 

ε) Αποσχίσεις επιχρίσματος και πλινθοδομής σε στηθαία δώματος και προβόλου ορόφου. (ενδεικτική 
φ07-φ14) 

ζ) Έντονη οξείδωση σχεδόν σε όλα τα κιγκλιδώματα του κτιρίου καθώς και της περίφραξης του 
περιβάλλοντα χώρου. (ενδεικτική φ15) 

  η) Τα ξύλινα εξώφυλλα των ανοιγμάτων, κυρίως του ορόφου, παρουσιάζουν αποκολλήσεις από τους 
μεντεσέδες στήριξης, έχουν αποχρωματιστεί με αποτέλεσμα να σαπίζουν επιφανειακά, και λόγω της 
πίεσης του ανέμου και της υγρασίας κάποια έχουν σκεβρώσει. Επίσης κάποια έχουν διαλυθεί και 
στέκονται λόγω του ότι σφήνωσαν, ενώ δυο έχουν πλήρως καταρρεύσει. Εσωτερικά τα κουφώματα 
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χρήζουν επισκευής καθώς λείπουν πόμολα, κλείθρα, δεν εφαρμόζουν σωστά κατά το κλείσιμο και έχουν 
αποκολληθεί και πηχάκια στήριξης των υαλοπινάκων.   (ενδεικτική φ16-φ19 & φ36-φ40) 

θ) Τα τρία πολυσύνθετα  υαλοστάσια επί της λεωφόρου Αιγαίου, έχουν μονά τζάμια 2μμ τα οποία είναι 
σε σημεία ραγισμένα είτε κολλημένα με τμήμα πρόσθετου κρυστάλλου. Επίσης κάποιες μεταλλικές 
νευρώσεις του σκελετού έχουν πλήρως οξειδωθεί και είναι κολλημένες με αυτοκόλλητη ταινία . 
(ενδεικτική φ20-φ27) 

 Ι) Η μεταλλική κλίμακα  που οδηγεί από τον όροφο στο δώμα έχει αρκετές οξειδώσεις. (ενδεικτική 
φ28)  

κ)  Οι κολώνες στήριξης των κιγκλιδωμάτων της περίφραξης παρουσιάζουν αποσχίσεις επιχρίσματος και 
τμήματος σκυροδέματος κυρίως στις γωνίες τους λόγω οξείδωσης οπλισμού αλλά και οξείδωσης των 
τζινετιών πάκτωσης των κιγκλιδωμάτων.  (ενδεικτική φ29-φ32) 

λ) Οι υδρορροές  χρήζουν συντήρησης και απόφραξης.  (ενδεικτική φ33)   

μ) Η εξωτερική σκάλα εισόδου στο κτίριο έχει υποστεί μικρή καθίζηση και κάθετη απόσχιση 
επιχρίσματος  από το περίγραμμα του κτιρίου. (ενδεικτική φ34 -35)   

ν ) Από τα στηθαία δώματος καθώς και την επιφάνεια δώματος εισέρχονται υγρασίες. 

 ξ) Όλο το κτίριο εξωτερικά χρήζει χρωματισμών.  

 ο) Το ισόγειο και ο όροφος εσωτερικά χρήζουν χρωματισμών. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Φωτογραφία 1  
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Φωτογραφία 2 

 

Φωτογραφία 3 



 

            Φωτογραφία 4 
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Φωτογραφία 5 

 

Φωτογραφία 6 
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Φωτογραφία 7 

 

 

Φωτογραφία 8 
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Φωτογραφία 9 

 

Φωτογραφία 10 
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Φωτογραφία 11 

 

Φωτογραφία 12 
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Φωτογραφία 13 

 

Φωτογραφία 14 
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Φωτογραφία 15 
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 Φωτογραφία 16 

 Φωτογραφία 17 
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Φωτογραφία 18 

 

Φωτογραφία 19 
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Φωτογραφία 20 

 Φωτογραφία 21 
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Φωτογραφία 22 

 

Φωτογραφία 23 
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Φωτογραφία 24 

 
Φωτογραφία 25 
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 Φωτογραφία 26 
 
 

 

Φωτογραφία 27 
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Φωτογραφία 28 

 

 

Φωτογραφία 29 
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Φωτογραφία 30 

 

Φωτογραφία 31 

 



20 
 

 

 

Φωτογραφία 32 

 

Φωτογραφία 33 
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Φωτογραφία 34 

 

Φωτογραφία 35 
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Φωτογραφία 36 

 

Φωτογραφία 37 
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Φωτογραφία 38 

Φωτογραφία 39 
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Φωτογραφία 40 

Η μελέτη και εργολαβία που θα ακολουθήσει περιλαμβάνει: 

 
-Την απομάκρυνση παραμελημένων μεταλλικών στοιχείων (σίδερα, λαμαρίνες) από το πάνω μέρος του 
δώματος  καθώς και την  αποξήλωση παλαιών –ανενεργών ηλεκτρικών καλωδίων από το κέλυφος  του 
κτιρίου.  
- Την απόξεση του σαθρού επιχρίσματος των επιφανειών όψεων (σποραδικά) και την αποκατάσταση 
του σύμφωνα με την προϋφιστάμενη κατάσταση.  
- Την απόξεση των αποκολλημένων στρώσεων χρωματισμού  των επιφανειών όψεων και την 
αποκατάσταση του σύμφωνα με τους υφιστάμενους χρωματισμούς του κτιρίου.  
- Την  αποκατάσταση τμημάτων ειδικών προεξοχών στις όψεις του κτιρίου  (κορνίζες)  σύμφωνα με την 
υφιστάμενη κατάσταση και γενικότερα όλων τον διακοσμητικών στοιχείων των όψεων . 
- Την επικόλληση των υφιστάμενων μαρμάρων (καπάκια) όπου απαιτείται.  
- Την μερική αποκατάσταση των κατεστραμμένων ξύλινων εξώφυλλων καθώς και την επισκευή - 
συντήρηση όλων.   
- Την επισκευή –  συντήρηση όλων των ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων. 
- Τον χρωματισμό συμφώνα με τις υφιστάμενες αποχρώσεις όλων των ξύλινων εξωτερικών 
κουφωμάτων και εξώφυλλων αυτών καθώς και στεγανοποίηση με ελαστομερη υλικά των εφαρμογών 
μεταξύ ξύλινου πλαισίου και υαλοπίνακα.. 
- Την  αποκατάσταση των σπασμένων υαλοπινάκων των μεταλλικών υαλοστασίων. 
-Την μερική επισκευή των μεταλλικών πλαισίων στήριξης των μεταλλικών κουφωμάτων  που έχει 
οξειδωθεί καθώς και την σφράγιση των κενών μεταξύ τοιχοποιίας και υαλοστασίου.  
-Την τοποθέτηση διαφανών μεμβρανών ασφαλείας στους  υαλοπίνακες (εσωτερικά του μεταλλικού 
υαλοστασίου), για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.  
- Τον έλεγχο καθώς και καθαρισμό εσωτερικά όλων των υφιστάμενων υδρορροών 
- Την απόξεση –επισκευή – συντήρηση- βαφή όλων των μεταλλικών στοιχείων όψεων (μεταλλικές 
θύρες, κιγκλιδώματα ασφαλείας παραθύρων, κάγκελα –κουπαστές, κιγκλιδώματα περίφραξης, 
μεταλλική σκάλα προς δώμα), σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση.   
- Την αποκατάσταση των διαμπερών ρωγμών στα στηθαία δώματος.  
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- Την αποκατάσταση των αποσχισμένων δομικών στοιχείων στα κάθετα κολονάκια στήριξης των 
κιγκλιδωμάτων περίφραξης και δοκαριού στην εσοχή του περιγράμματος κτιρίου (δυτική όψη)  .  
- Την κατασκευή υγρομόνωσης επιφανειακά του δώματος και των στηθαίων 
- Την τοποθέτηση εξωτερικού φωτισμού -φωτιστικά LED 30W (προβολέας) εξωτερικού χώρου.  
- Τον εσωτερικό χρωματισμό του κτιρίου (οροφές – τοιχοποιίες ισογείου και ορόφου)   - Την 
τοποθέτηση εσωτερικών πετασμάτων  ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα σε χώρους 
γραφείων. 
- Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, σε όλη την επιφάνεια χρωματισμών της 
περίφραξης.    
 
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, αποτυπώνονται ενδεικτικά και  στα 
σχέδια της μελέτης μαζί με φωτογραφικό υλικό  της υφιστάμενης κατάστασης.    
 
Επίσης όλα τα στοιχεία των όψεων, θα επισκευαστούν σύμφωνα με την αρχική τους μορφή. Όλα τα 
υλικά εφαρμογής καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σύμφωνα με την  τεχνική 
περιγραφή, της έγκρισης της υπηρεσίας και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 
Δεν θα γίνουν επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.  

 
 
Γ)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
ΟΜΑΔΑ  Α : ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 
 
 
Τοποθέτηση  ικριωμάτων   
       Σε όλες τις επιφάνειες όψεων, θα τοποθετηθούν  ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίμου φορτίου 
500 έως 1000 kg/m2, με δάπεδο εργασίας από μεταλλικά πλαίσια ή μαδέρια. Τα ικριώματα θα είναι 
επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη 
κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. Κατά την αποσυναρμολόγηση 
τους θα αποκατασταθούν πλήρως τα σημεία πάκτωσης - στερέωσης τους καθώς και πιθανές φθορές 
στο κτίριο. Σε όλο το περιμετρικό μήκος των ικριωμάτων (και σε ύψος άνω των 3μ. από το έδαφος) θα 
τοποθετηθούν πετάσματα ασφαλείας, κεκλιμένα ή οριζόντια, (πέρα από τα δάπεδα εργασίας των 
ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια), στερεωμένα  επί των ικριωμάτων, από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, 
για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών. Η διαμόρφωση τους θα γίνει  σύμφωνα με 
την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα 
και διαδοκίδωση. 
 
Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 
     Σε όλες τις προσόψεις των ικριωμάτων θα τοποθετηθούν λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, 
προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η 
επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. 
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Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 
       Περιμετρικά του κτιρίου και επί των ικριωμάτων θα τοποθετηθούν δυο σειρές πεταμάτων ( σε 
επίκληση) ύψους περίπου ενός μέτρου. Η πρώτη σειρά τοποθετείται περίπου στην στάθμη της πλάκας 
οροφής ισογείου ενώ η δεύτερη στην στάθμη οροφής ορόφου.       
 
ΟΜΑΔΑ  Β:  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Απομάκρυνση – καθαρισμός όλων των μεταλλικών παραμελημένων υλικών στο δώμα του 
κτιρίου. 
      Θα συγκεντρωθούν και θα απομακρυνθούν προς εγκεκριμένο χώρο εναπόθεσης μπαζών όλα τα 
παραμελημένα μεταλλικά υλικά (σίδερα, λαμαρίνες καλώδια κλπ ), από την επιφάνεια του δώματος.  
 
Καθαιρέσεις αποκολλημένων στρώσεων επιχρίσματος και χρωματισμών.   
       Θα καθαιρεθούν σποραδικά τμήματα επιφανειών επιχρίσματος που έχουν αποκολληθεί , καθώς και 
όσα κατά τον κοντινό οπτικό έλεγχο δείχνουν ‘’να έχουν φουσκώσει ή με χτύπημα ΄΄ματσολας΄΄ 
διαπιστωθεί ότι έχουν κουφώσει. Η αποξήλωση θα γίνεται με εργαλεία χειρός, προσεκτικά, (χωρίς να 
προκληθεί κατάρρευση τμήματος τοιχοποιίας), ξεκινώντας από τα στηθαία δώματος προς το έδαφος. 
Κατά την εργασία τα υλικά καθαίρεσης θα απομακρύνονται στις θέσεις συσσώρευσης και φόρτωσης 
προϊόντων. Η απομάκρυνση θα γίνεται είτε με δίκτυο συνδεδεμένων κώνων, είτε με γερανό, είτε μέσω 
μεταφοράς με τα χέρια. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται ελεύθερη ρίψη μπαζών. 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 
 Η εργασία εκτελείτε σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες των όψεων του κτιρίου, στις επιφάνειες της 
περίφραξης του περιβάλλοντα χώρου καθώς και στις εσωτερικές επιφάνειες των στηθαίων δώματος και 
εξωστών.  (ποσότητα  εκτέλεσης της εργασίας προϋπολογίζεται σε ποσοστό 30% της ολικής επιφάνειας 
των όψεων,  εσωτερικών στηθαίων δώματος – εξωστών και περίφραξης.)   
 
Καθαιρέσεις πλινθοδομών  
    Η εργασία εφαρμόζεται στα στηθαία δώματος, εξώστη, εξωτερικής σκάλας.   
 
Αποξήλωση ξύλινων ή σίδηρών κουφωμάτων 
    Η εργασία εφαρμόζεται σε 5 ξύλινα εξώφυλλά του ορόφου, σε τμήματα του μεταλλικού 
υαλοστασίου ορόφου καθώς και σε τμήματα της κυκλικής μεταλλικής κλίμακας δώματος.      
 
Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
      Η εργασία εφαρμόζεται στα κολονάκια και στηθαίο της περίφραξης καθώς και της  εξωτερικής 
σκάλας εισόδου.   
  
Καθαιρέσεις πλακών μαρμάρου. 
    Η εργασία εκτελείται στις οριζόντιες επιφάνειες των προβαλλόμενων αρχιτεκτονικών στοιχείων 
όψεων, καθώς και σε ‘’καπάκια’’ στηθαίων. (σε ραγισμένα και αποκολλημένα τμήματα). 
 
ΟΜΑΔΑ  Γ:  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΕΕΚ 
 
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου 
      Όλα τα υλικά καθαιρέσεων θα εκφορτώνονται από τις θέσεις συσσώρευσης σε φορτηγά ή άλλα 
μηχανικά μέσα και θα απομακρύνονται από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Τα προϊόντα της 
αποξήλωσης αφού φορτωθούν σε φορτηγά αυτοκίνητα θα απομακρυνθούν στον πλησιέστερο 
εγκεκριμένο χώρο εναπόθεσης μπαζών.   
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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. 
 
ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30  
        Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), 
με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου και τις ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. Η εργασία 
εκτελείται στην αποκατάσταση της εξωτερικής σκάλας εισόδου του κτιρίου όπου παρουσιάζει απόσχιση 
από την κάθετη τοιχοποιία και περιγράφεται σε ακόλουθη παράγραφο καθώς και σε σποραδικά τμήματα 
των τοιχίων και κολώνων περίφραξης.  
 
Αποκατάσταση αποκόλλησης της πλαϊνής τοιχοποιίας εξωτερικής κλίμακας εισόδου . 
      Οι κάθετες και οριζόντια ρυγματώσεις στην επαφή της τοιχοποιίας κτιρίου με τα πλαϊνά τοιχία της 
κλίμακας εισόδου προκλήθηκαν λόγω ελαφριάς καθίζησης των υλικών μπαζώματος της σκάλας κάτω 
από τα μονοκόμματα μαρμάρινα σκαλιά. Για την επισκευή θα αφαιρεθούν με προσοχή και ενιαία τα 
οριζόντια κομμάτια μαρμάρου μπροστά από την πόρτα εισόδου και στην συνέχεια θα εξορυχτεί όγκος 
(περίπου 20 εκ. βάθος) του υποστρώματος, (πιθανόν ελαφρύ άοπλο σκυρόδεμα και χωμάτινα υλικά 
επίχωσης). Θα ακολουθήσει πλήρωση όπου απαιτείται και κυρίως στις ακραίες κατακόρυφους επαφής 
με  συρρικνούμενη κονία (πχ EMACO) ή τσιμεντοκονίαμα σε μορφή ‘’αριάνι’’,  θα βλητροθούν 
μπετόβεργες Φ8 ή Φ10 στο τοιχίο υπογείου και έπειτα θα γίνει γέμισμα με σκυρόδεμα  μέχρι το 
επιθυμητό ύψος για την επανατοποθέτηση των οριζόντιων όγκων μαρμάρου. (θα συγκολληθούν με 
τσιμεντοκονίαμα).   
 
 
ΟΜΑΔΑ Ε: ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ  - ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ 
 
Αποκαταστάσεις πλινθοδομών και  διαμπερών ρωγμών στα στηθαία δώματος και στα 
πλινθόκτιστα κολωνάκια εξώστη. 
     Θα γίνει διάνοιξη των διαμπερών ρωγμών με μερική – τοπική αφαίρεση των αποκολλημένων 
πλίνθων και στην συνέχεια θα ακολουθήσει αποκατάσταση του τμήματος του τοιχίου είτε με τα 
υφιστάμενα αποξηλομένα τούβλα είτε με νέα εφάμιλλα ώστε κατά την επισκευή να επιτευχθεί η αρχική 
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μορφή. Οι πλίνθοι θα συνδεθούν με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα και η τελική επισκευασμένη επιφάνεια θα 
σοβατιστεί σύμφωνα με την υφιστάμενη περιμετρική κατάσταση. (η νέα υφή επιφάνειας επιχρίσματος 
θα συμβαδίζει με την υπάρχουσα κατάσταση.) Κατά την ολοκλήρωση της εργασίας θα γίνεται 
αποκατάσταση των πιθανών οξειδωμένων μεταλλικών στοιχείων εφαρμογής (μινιάρισμα ή συμπλήρωση 
με ηλεκτροκόλληση πρόσθετου τμήματος σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης).     
 
 Αποκαταστάσεις σποραδικών τμημάτων δομικών στοιχείων στα κολωνάκια στήριξης των 
κιγκλιδωμάτων περίφραξης του περιβάλλοντα χώρου.        
        Θα γίνει επισκευή αποκατάστασης των αποκολλημένων και έντονα ρυγματωμένων σποραδικών 
‘’επιφανειακών’’ τμημάτων επιχρίσματος και στρώσης σκυροδέματος κυρίως στις ακμές των 
ορθογωνισμένων κάθετων κολώνων στήριξης των κιγκλιδωμάτων. Η εργασία αφορά τα εξής. Τα 
αιωρούμενα αποσχισμένα τμήματα θα αποξηλώνονται πλήρως σε όλη την επιφάνεια αποκόλλησης τους. 
Στην συνέχεια θα τρίβονται οι επιφάνειες του εμφανή οπλισμού είτε με συρματόβουρτα ή γυαλόχαρτο 
και αφού καθαριστεί προσεκτικά θα γίνεται επίπαση με αναστολέα διάβρωσης και προστασίας 
οπλισμού.(τύπου ferroseal της Isomat ή protezione ferro της Sica. ) Ακολουθεί πλήρωση του δομικού 
στοιχείου με έτοιμο λεπτόκοκκο υνοπλισμένο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα σε στρώσεις (σύμφωνα με τις 
οδηγίες της επίβλεψης) ή εγχυτου με επισκευαστική μη συρρικνούμενη κονία (πχ EMACO) με την 
προσθήκη βλήτρων οπλισμού διαμέτρου Φ8 σε σχήμα Γ. Μετά την ωρίμανση του τσιμεντοκονιάματος 
γίνεται επίστρωση επιχρίσματος σύμφωνα με την υφιστάμενη υφή και κατάσταση, (αρτιφισιελ).  Η 
εργασία προστασίας οπλισμού θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση που με την αποξήλωση 
‘’φουσκωμένου’’ επιχρίσματος αποκαλυφθεί οξειδωμένος οπλισμός σιδήρου και σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Επίβλεψης και της Υπηρεσίας.  ( δοκός κτιρίου δυτικής όψης) .    
    
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ 
 
Επισκευή μεταλλικών κουφωμάτων- υαλοστασίων 
      Στα τρία μεταλλικά κουφώματα επί της όψης στην Λεωφόρο Αιγαίου θα γίνει αποκατάσταση των 
οξειδωμένων τμημάτων των πλαισίων με νέα ιδίων διαστάσεων. Τα προστιθέμενα κομμάτια αφού 
συγκολληθούν έντεχνα με ηλεκτροκόλληση θα λειανθούν οι ενώσεις τους και θα ασταρωθούν πριν τον 
χρωματισμό. Στα τμήματα  των μετάλλων όπου η οξείδωση  είναι επιφανειακή ή σημειακή θα γίνεται 
λείανση για την αφαίρεση της σκουριάς και στην συνέχεια ανάλογα με το βάθος της ζημιάς επισκευή με 
‘’γάζωμα ηλεκτροδίου’’ ή επιφανειακή πλήρωση με σιδηρόστοκο. Τα κενά που υπάρχουν μεταξύ των 
μεταλλικών κουφωμάτων και της τοιχοποιίας θα πληρωθούν με  πολυουρεθανική μαστίχη. Θα 
τοποθετηθούν εξωτερικά σιλικόνες σε όλα τα σημεία εφαρμογής μεταλλικών πλαισίων και υαλοπινάκων. 
 
ΟΜΑΔΑ Η:  ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 
Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm και επισκευή  μεταλλικού σκελετού στήριξης.  
    Στην κυκλική μεταλλική σκάλα που οδηγεί από τον όροφο στο δώμα θα κατασκευαστούν 6 νέα 
πατήματα ( όμοια με τα υφιστάμενα), τα οποία θα αντικαταστήσουν υφιστάμενα οξειδωμένα, και θα 
αποκατασταθούν τμήματα του μεταλλικού σκελετού και της περιμετρικής κουπαστής ανόδου μετά του 
προστατευτικού κιγκλιδώματος. Τονίζεται ότι όλες οι  ηλεκτροκολλήσεις θα λειανθούν και στην 
συνεχεία θα μινιαριστή  και  χρωματιστή  όλη η κλίμακα. (σύμφωνα με περιγραφή 
βερνικοχρωματισμών).  
 
ΟΜΑΔΑ Θ:  ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 
 
Επισκευή ξύλινων εξωφύλλων κουφωμάτων. 
     Τα υφιστάμενα εξώφυλλα θα αποσυνδεθούν από τις ξύλινες κάσσες των κουφωμάτων και η 
επισκευή – συντήρηση τους θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα. Την απόξεση όλων των αποσχισμένων και 
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φουσκωμένων στρώσεων χρωματισμού καθώς και την αφαίρεση των παλαιών ελαιοχρωματισμένων 
επιφανειών με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο. Το τρίξιμο όλων των επιφανειών που λόγω 
έντονων υγρασιών και παλαιότητας παρουσιάζουν επιφανειακή αποσύνθεση της ξύλινης μάζας. Οι εν 
λόγω επιφάνειες όπου απαιτηθεί θα ψιλοστοκάρονται με ενισχυμένο ξυλόστοκο ή άλλο συμβατό υλικό 
(εποξικό στόκο δύο συστατικών ή ρητίνη)   και στην συνέχεια θα λειανθεί η συμπαγής επιφάνεια τους 
με παλμικό τριβείο ή χειροκίνητα με γυαλόχαρτο. Θα ελέγχεται η σταθερότητα των κομματιών 
σύνθεσης του φύλλου ως προς την αρχική τους κατασκευή και εφόσον διαπιστώνεται ότι 
‘’παλαντζάρουν’’ ή έχουν αποκολληθεί θα επισκευάζονται είτε  με συγκόλληση με ενισχυμένη κόλλα 
ξύλου  είτε με τοποθέτηση καβίλιας και κόλλας είτε με προσθήκη ‘’κρυφής’’ βίδας. (πιθανώς 
συνδυασμός και όλων μαζί). Σε περίπτωση που κάποια τραβέρσα κυρίως στο κάτω ή άνω μέρος του 
εξώφυλλου παρουσιάζει έντονη διάβρωση σε βάθος, (σάπισμα ξύλου), θα ενισχυθεί στο ίδιο πάχους 
αφαίρεσης με όμοιο κομμάτι ξύλου και εφόσον απαιτηθεί,  θα τοποθετηθούν  κρυφές λάμες σύνδεσης 
αλουμινίου. Οι υφιστάμενοι μεντεσέδες ανάρτησης των φύλλων όπου έχουν σκεβρώσει ή έχουν 
οξειδωθεί θα αντικατασταθούν με νέους ομοίου ή παρόμοιου τύπου. ( Στην περίπτωση μη ομοίων θα 
προσθαφαιρεθούν οι υφιστάμενοι σε κάποια κουφώματα και θα συμπληρωθούν με παρόμοιους τα 
υπόλοιπα ώστε κάθε άνοιγμα να φέρει τους ίδιους σε όλα τα σημεία ανάρτησης). Τονίζεται ότι με την 
επισκευή – συντήρηση των εξωφύλλων και την επανατοποθέτηση τους θα υπάρξει σωστό ‘’ζύγισμα’’  
και εφαρμογή στα κουφώματα χωρίς αλλοίωση των αρχικών τους διαστάσεων και του σχήματος τους.   
  
Κατασκευή 5 νέων ξύλινων εξωφύλλων 
      Τα νέα ξύλινα εξώφυλλα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα υφιστάμενα, εφάμιλλου ξύλου στις 
ίδιες διαστάσεις και σχέδιο λόγω της αποσύνθεσής τους αλλά και κάποια  μετά από κατάρρευση. Η θέση 
τους θα αποδειχτεί από τον μελετητή.    
 
Συντήρηση μεντεσέδων, κλείθρων και πόμολων στα υφιστάμενα εξωτερικά κουφώματα. 
      Σε όλα τα υφιστάμενα κουφώματα θα ελεγχτούν οι μεντεσέδες ανάρτησης των παραθυρόφυλλων 
και θυρών εισόδου και όπου απαιτείται θα επισκευαστούν. Στα παράθυρα που έχουν καταστραφεί 
κλείθρα και πόμολα θα τοποθετηθούν νέα ιδίου ή παρόμοιου τύπου. Επίσης θα καρφωθούν όσα 
πηχάκια στήριξης των υαλοπινάκων έχουν αποκολληθεί και αιωρούνται.  Τονίζεται ότι όλα τα εξωτερικά 
ξύλινα κουφώματα θα χρωματιστούν αφού προηγηθεί  απόξεση – λείανση – μερεμέτισμα όπως 
προαναφέρεται για τα ξύλινα εξώφυλλα.   
 
Αποξήλωση με προσοχή κατεστραμμένων ξύλινων ταμπλάδων θυροφύλλων και  
αντικατάσταση αυτών με νέους όμοιους με τους υφιστάμενους. 
       Η εργασία εκτελείται σποραδικά κυρίως στις ξύλινες θύρες εισόδου του κτιρίου και εξώστη.  
 
ΟΜΑΔΑ Θ:  ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Προετοιμασία επιφανειών για κατασκευή επιχρίσματος 
      Σε όλες τις επιφάνειες όψεων (μετά την καθαίρεση των αποσχισμένων και φουσκωμένων 
επιχρισμάτων) γίνεται επιμελής καθαρισμός με αφαίρεση όλων των σαθρών στοιχείων και στη συνέχεια 
η επιφάνεια διαβρέχεται με άφθονο νερό και γίνεται πλήρωση – μερεμέτισμα των ατελειών - οπών 
(φωλιές), στα σημεία κακής σύνδεσης δομικών υλικών (π.χ. αρμοί τουβλολιθων, ενώσεις σκυροδέματος 
τουβλων κλπ), με επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.   
 
Κατασκευή  τριπτών  και  πατητών επιχρισμάτων  με τσιμεντοκονίαμα 
       Θα κατασκευαστούν  επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, 
μέσου πάχους 3 cm, σε τρείς στρώσεις (πεταχτό - γέμισμα με χρήση υαλοπλέγματος – τελική 
τριβιδιστή στρώση). Η εν λόγω εργασία πραγματοποιείται σποραδικά στα σημεία όπου ήδη έχει 
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αποκολληθεί το υφιστάμενο επίχρισμα αλλά και στα σημεία όπου υπάρχουν εμφανή ‘’φουσκώματα’’, 
ρυγματώσεις, στα σημεία επισκευής δομικών στοιχείων του κτιρίου όπως οπτοπλινθοδομές καθώς και 
σε σημεία που θα εντοπιστούν κατά τον μικροσκοπικό έλεγχο με ‘’ ελαφρύ χτύπημα’’ τόσο από τον 
ανάδοχο του έργου όσο και από την Επίβλεψη. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι συμβατά 
και θα τηρούν τις προδιαγραφές και κανόνες της τέχνης και επιστήμης. Η ένωση του νέου επιχρίσματος 
με το υφιστάμενο θα πρέπει να γίνεται αρμονικά ώστε κατά των χρωματισμό να μην διαγραφούν 
αλληλεπικαλύψεις ή ματίσεις υλικών. Η τελική επιφάνεια των τμημάτων όπου θα γίνει αποκατάσταση 
θα είναι σε εναρμόνιση με τα υφιστάμενα, τόσο στη υφή όσο και στις καθετότητες (κατά την τελική 
στρώση θα ελέγχεται η κοκομετρία της μαρμαρόσκονης ή της άμμου που θα χρησιμοποιηθεί. Εάν 
απαιτηθεί θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο επίχρισμα τελικής στρώσης της αντίστοιχης κοκκομετρίας αδρανούς 
υλικού και της έγκρισης της επίβλεψης). Τονίζεται ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιπεδότητα 
(οριζόντιο- κατακόρυφο ζύγισμα) των επιφανειών. Όπου απαιτείται και σύμφωνα με τις οδηγίες τις 
επίβλεψης προβλέπεται η τοποθέτηση γωνιώκρανων  είτε γαλβανισμένων μεταλλικών είτε πλαστικών με 
πλέγμα. Η εργασία εκτελείτε σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες των όψεων του κτιρίου, στις επιφάνειες 
της περίφραξης του περιβάλλοντα χώρου καθώς και στις εσωτερικές επιφάνειες των στηθαίων δώματος 
και εξωστών.  (ποσότητα  εκτέλεσης της εργασίας προϋπολογίζεται σε ποσοστό 30% της ολικής 
επιφάνειας των όψεων,  εσωτερικών στηθαίων δώματος – εξωστών και περίφραξης τύπου αρτιφισελ.) 
   
Τοποθέτηση συνθετικού πλέγματος (υαλοπλέγματος) για την ενίσχυση τοιχοδομής και 
επιχρίσματος.  
     Κατά την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας των επιχρισμάτων, και κυρίως πριν την εκτέλεση της 
δεύτερης στρώσης (γέμισμα), θα τοποθετηθεί όπου απαιτείται και κυρίως σε επαρκή αναπτύγματα (άνω 
των 0,20 χ 0,20εκ.), υαλόπλεγμα τετραγωνικής οπής κανάβου 1Χ1 εκ. το οποίο θα στερεώνεται στην 
τοιχοποιία είτε με κατάλληλους ήλους, είτε με σημειακή διάστρωση τσιμεντοκονιάματος. Επισημάνεται 
ότι οι επιφάνειες του κτιρίου όπως η ποδιά στηθαίου δώματος, η δοκός στην δυτική όψη του κτιρίου 
καθώς και αρχιτεκτονικές προεξοχές οπυ επισκευάζονται και με την προσθήκη από στρώσεις με   
ρητινούχα και υνοπλισμένα τσιμεντοκονιάματα ( κολλα ενδεικτικού τυπου ΑΚ-Τ35 της ISOMAT) θα 
οπλίζονται με υαλόπλεγμα οπής κανάβου 0,5Χ0,5 εκ και βάρους 160γρ./μ2.  
 
Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 
     Η εργασία εκτελείται κατά τα επιχρίσματα κυρίως σε αρχιτεκτονικές προεξοχές και στα κολωνακια 
περίφραξης και έχει προμετρηθεί ποσότητα 110μμ. Τα γωνιόκρανα θα είναι είτε γαλβανισμένα 
μεταλλικά είτε πλαστικά με πλέγμα ανάλογα από την επιφάνεια εφαρμογής και θα υποδειχτούν από τον 
μελετητή και την επίβλεψη.   
 
Επισκευή τραβηχτών επιχρισμάτων, κορνιζών, αρχιτεκτονικών προεξοχών.  
   Οι σποραδικές επισκευές που θα απαιτηθούν για τα παραπάνω αρχιτεκτονικά – διακοσμητικά 
στοιχεία, κυρίως σε αποκολλήσεις μικρών τμημάτων ακμών (σημειακές) καθώς και σε προσθήκη- 
πλήρωση τμημάτων μεγαλύτερου πάχους και επιφάνειας επιχρίσματος, θα εκτελεστούν με έτοιμα 
ρητινούχα και υνοπλισμένα τσιμεντοκονιάματα, με ιδιαίτερη προσοχή και επιτυγχάνοντας την αρχική 
μορφή των ανακαινισμένων στοιχείων σε πλήρη εναρμόνιση με τα υφιστάμενα.    
 
Αρτιφισιέλ με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου 
      Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) πάχους 36 - 38 mm με γλυφές (αυλάκια, 
καλεμιές), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου",  που διαμορφώνονται με ξύλινους πήχεις, χωρίς την λάξευση των 
επιφανειών.  Η εργασία εκτελείτε στα κολωνάκια της εξωτερικής περίφραξης.  
 
Λάξευση με κτένα σαγρέ 
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Λάξευση επιφανειών παντός είδους επιχρισμάτων αρτιφισιέλ, με ειδική οδοντοτυπάδα (κουτάλι) μετά 
ή άνευ τριπτών περιθωρίων. Η εργασία εκτελείτε στα κολωνάκια της εξωτερικής περίφραξης. 
 
Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα 
      Η εργασία εκτελείται στην εσωτερική επιφάνεια της ποδιάς στηθαίου δώματος, στην δοκό της 
δυτικής όψης καθώς και σποραδικά σε μικροαποκαταστασεις αρχιτεκτονικών προεξοχών.   
 
Επισκευή ρυγματόσεων 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 
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 σχέδια της μελέτης στην εν λόγω τοιχοποιία δεν προβλέπεται η  
διάστρωση ινοπλισμένης κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης  αλλά χρωματισμός εκτελείται τελική στρώση 
5μμ  από τσιμεντασβεστοκονίαμα, (τριβίδιασμα).  
 
ΟΜΑΔΑ Ι: ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
 
Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο  
   Στο άνω μέρος των στηθαίων εξώστη ορόφου, της περιμετρικής προβολής  στην σταθμη της πλακας 
οροφής  Α ορόφου, (σχέδιο κάτοψη δώματος) και στηθαίων δώματος, τοποθετείται καπάκι από 
μάρμαρο πάχους τουλάχιστον 2εκ. με μόρφωση εγκοπής (ποταμού) κάτω από τα εξέχοντα άκρα. Τα 
μάρμαρα θα είναι λευκά και σκληρά, ( εκτός από της τοπικής προέλευσης όπου απαιτείται)  εξαιρετικής 
ποιότητος, γυαλισμένα και η συγκόλληση τους θα γίνεται με ισχυρά τσιμεντοκονιάματα ή ενισχυμένη  
κόλλα πλακιδίων. Η διαμόρφωση του αρμολογήματος θα γίνει επιμελημένα με ελαστομερή  
στεγανωτικά υλικά, για την αποφυγή μελλοντικών εισροών υγρασίας. Επίσης όσα τμήματα 
υφιστάμενων μαρμάρων στις αρχιτεκτονικές προεξοχές των όψεων παρουσιάζουν αστάθεια – απόσχιση, 
θα επικολλούνται με τον παραπάνω τρόπο και εάν παρουσιάζουν ρωγμές ή έλλειψη τμήματος από 
σπάσιμο, θα γίνει αντικατάσταση τμήματος μαρμάρου με νέο ιδίας προέλευσης με το υφιστάμενο και 
ιδίου πάχους. (προβλέπονται μάρμαρα τοπικής προέλευσης).     
 
Καθαρισμός και συντήρηση της επιφάνειας μαρμάρου στην περιμετρική προεξοχή στο ύψος 
του δώματος. 
  Θα καθαριστούν επιμελώς με ελαφρύ τρίψιμο είτε με μηχανικό τριβείο είτε χειροκίνητα με γυαλόχαρτο 
οι άνω επιφάνειες καθώς και το σόκορο των υφιστάμενων καπακιών-ποδιών μαρμάρου της 
περιμετρικής προεξοχής όψεων κτιρίου και εφόσον απαιτηθεί από την εμφανιζόμενη κατάσταση θα γίνει 
πλήρωση αρμών ενώσεων μαρμάρων με εποξεικό στόκο. Όλες οι επιφάνειες θα αδιαβροχοποιηθούν με 
διάφανο βερνίκι νερού δυο στρώσεων.    
 
ΟΜΑΔΑ Κ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

 Κατασκευή περιθωρίων δαπέδου (τσιμεντολούκια). 
        Η εργασία εκτελείται σε όλα τα στηθαία και τις τοιχοποιίες δώματος (για την σωστή εφαρμογή 
του υγρομονωτικού υλικού). Τα περιθώρια δαπέδου  (λούκια) αναπτύγματος έως 0,12 m, μέσου πάχους 
3,5 cm, κατασκευάζονται  από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου και 
δεύτερη στρώση από τραβηχτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής 
του δαπέδου και της τοιχοποιίας. Για την εκτέλεση της εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και έτοιμο 
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ρητινούχο υνοπλισμένο  τσιμεντοκονίαμα της έγκρισης της επίβλεψης. Περιλαμβάνεται η διαμόρφωση 
καμπύλου τμήματος με ακτίνα 3 έως 4 cm, με κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα 
χέρια ή με ύφασμα).  
  Η εργασία εφαρμόζεται και υπό μορφή σοβατεπί, ύψους 10cm από την εξισωτική στρώση  του 
δαπέδου σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες της επίβλεψης.   

    
ΟΜΑΔΑ Λ:  ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 
Αντικατάσταση σπασμένων και ραγισμένων υαλοπινάκων κουφωμάτων. 
      Θα αντικατασταθούν όλοι οι ραγισμένοι και σπασμένοι υαλοπίνακες καθώς και όσοι από αυτούς 
έχουν συγκολληθεί με κόλλες, αυτοκόλλητες ταινίες και προσθήκες κολλημένων τζαμιών. Η εργασία 
αφορά όλους τους τύπους κουφωμάτων του κτιρίου που φέρουν υαλοπίνακες. Τα κρύσταλλα θα έχουν 
το ίδιο πάχος (έως 4μμ), με τα υφιστάμενα, και τα πηχάκια στήριξης θα αφαιρεθούν και 
επανατοποθετηθούν με ιδιαίτερη προσοχή.        
 
 Τοποθέτηση διάφανων αυτοκόλλητων μεμβρανών προστασίας.   
     Θα τοποθετηθούν σε όλους τους υαλοπίνακες μεταλλικών κουφωμάτων διάφανες μεμβράνες 
γυάλινων επιφανειών, (ενδεικτικού τύπου της 3Μ), για την περεταίρω προστασία και ασφάλεια από 
θραύση λόγω των έντονων ανέμων.   
 
ΟΜΑΔΑ  Μ:  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών- Με καύση των παλαιών 
χρωμάτων με καμινέττο 
      Η εργασία εκτελείται σε όλα τα ξύλινα εξώφυλλα και κουφώματα  του κτιρίου. 
 
Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς 
       Η εργασία εκτελείται σε όλα τα ξύλινα εξώφυλλα και κουφώματα  του κτιρίου. 
 
Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών. 
      Η εργασία εκτελείται σε όλα τα ξύλινα εξώφυλλα και κουφώματα  του κτιρίου μετά την 
προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς και πριν την διάστρωση των δυο στρώσεων 
βελατουρας.  Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου 
έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ).  Η προμήθεια του σκευάσματος, η 
κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο 
στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm. 
 
Χρωματισμοί ξύλινων κουφωμάτων και  εξώφυλλων. 
      Όλα τα ξύλινα εξώφυλλα θα καούν με φλόγιστρο ή καμινέτο και στην συνέχεια θα   λειανθούν 
ώστε να αποξεθούν τα σαθρά και φθαρμένα υπολειπόμενα στρώματα χρωματισμού.  Θα ασταρωθούν 
με δύο χέρια (βελατούρα) και θα χρωματιστούν σε δυο στρώσεις με βερνικόχρωμα υψηλών 
προδιαγραφών, (ανθεκτικό στην υγρασία και το θαλάσσιο κλίμα), ίδιας απόχρωσης με τα υφιστάμενα. 
Η δεύτερη στρώση θα γίνεται με το πέρας 24ωρου από την εφαρμογή της πρώτης. Η εργασία μπορεί 
να πραγματοποιηθεί και εκτός του έργου σε κατάλληλο εργαστήριο με την παρακολούθηση της 
επίβλεψης. 
     Τα ξύλινα εξωτερικά κουφώματα  θα λειανθούν επί τόπου του έργου  ώστε να αποξεθούν τα σαθρά 
και φθαρμένα στρώματα χρωματισμού.  Θα ασταρωθούν με (βελατούρα νερού- δυο στρωσεις)  και θα 
χρωματιστούν σε δυο στρώσεις με βερνικόχρωμα υψηλών προδιαγραφών. Τονίζεται πως κατά τον 
χρωματισμό και αναλόγως με την περίπτωση είτε το ανω είτε το κάτω σώκορο των φύλλων θα 
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παραμενει αχρωμάτιστο ώστε να ‘’αναπνέει’’ και να μην προκληθούν μελλοντικά σκασίματα.       
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς 
     Η εργασία εκτελείται  σε όλα τα  μεταλλικά  κουφώματα και κιγκλιδώματα (κτιρίου και περίφραξης) 
καθώς και τη μεταλλική κλίμακα που οδηγεί στο δώμα κτιρίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  Προετοιμασία, τρίψιμο 
με σμυριδόπανο και σπατουλάρισμα με υλικό σπατουλα-ρίσματος (αντουί) σέρτικο, σε μία στρώση. 
 
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου.  
    Η εργασία εκτελείται  σε όλα τα  μεταλλικά  κουφώματα και κιγκλιδώματα (κτιρίου και περίφραξης) 
καθώς και τη μεταλλική κλίμακα που οδηγεί στο δώμα κτιρίου, και ακολουθεί επιπλέον την 
προηγούμενη εργασία  της προετοιμασίας σιδηρών επιφανειών.  
 
Χρωματισμοί μεταλλικών  κουφωμάτων και  κιγκλιδωμάτων. 
      Όλα τα μεταλλικά  κουφώματα και κιγκλιδώματα (κτιρίου και περίφραξης) καθώς και η μεταλλική 
κλίμακα που οδηγεί στο δώμα, θα λειανθούν ώστε να αποξεθούν τα σαθρά και φθαρμένα στρώματα 
χρωματισμού και οι οξειδώσεις. Στη συνέχεια θα ασταρωθούν με αστάρι νερού ή διαλύτου και θα 
χρωματιστούν σε δυο στρώσεις με βερνικόχρωμα υψηλών προδιαγραφών, (ανθεκτικό στην υγρασία και 
το θαλάσσιο κλίμα), ίδιας απόχρωσης με τα υφιστάμενα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-
03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 
    Τοπική επισκευή παλαιών εξωτερικών και 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 εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου (με 
χρήση ικριωμάτων -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.  
 
Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών κτιρίου και περίφραξης. 
      Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες όψεων θα βαφούν σύμφωνα με τις υφιστάμενες αποχρώσεις με 
100% ακρυλικό χρώμα ή τσιμεντόχρωμα. Η εργασία θα περιλαμβάνει καθαρισμό όλων των επιφανειών 
επιχρίσματος, (απόξεση φουσκωμάτων υφιστάμενων χρωματισμών, ψιλοστοκαρίσματα οπών, κλπ), 
αστάρωμα και στην συνέχεια δύο στρώσεις χρωματισμού. 
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Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών   
       Η εργασία εκτελείται στο εσωτερικό του κτιρίου (ισόγειο και όροφο), έχει προϋπολογιστεί σε 
900μ2 εμβαδού επιφανειών, οροφών και τοιχοποιίας  και θα υποδεικνύεται από τον μελετητή και την 
επίβλεψη. 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 έχει την έγκριση της υπηρεσίας. 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 δαπέδου εργασίας. Περιλαμβάνονται η  
χρήση ικριωμάτων (προμήθεια - προσκόμιση - κατασκευή - επένδυση με λινάτσα - λύση και 
αποκόμιση),ή η χρήση μετακινούμενης σκάλας – πλατφόρμας .  
 

Μεταφορά επίπλων και αντικειμένων, μετά της δαπάνης προστασίας αυτών με κάλυψη 
φύλλων νάιλον. 
       Μεταφορά επίπλων, οργάνων  και αντικειμένων από τους χώρους των γραφείων, αιθουσών, 
διαδρόμων και γενικώς των εσωτερικών χώρων των κτιρίων 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, εύρρυθμη, 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. 
 
Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος 
        Η εργασία εκτελείται στα κολωνάκια και τοιχία περίφραξης πριν την κατασκευή του νέου 
επιχρίσματος, στην δοκό της δυτικής όψης, στην στέψη σκυροδέματος στηθαίου δώματος, στην 
επιφάνια της πλάκας δώματος κάτω από το αετωμα, και γενικότερα σε τμήματα προβολών 
αρχιτεκτονικών προεξοχών από σκυρόδεμα.       

 
Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα (αστάρι) 
     Η εργασία εκτελείται για την καλύτερη πρόσφυση των ειδικών τσιμεντοκονιαμάτων και ετοίμων 
επιχρισμάτων  όπου αυτά εφαρμόζονται σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή.    
 
Επάλειψη επιφανειών με αντιγκραφιτι.- Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης 
προστασίας 
     Η εργασία εκτελείται σε όλες τις επιχρισμένες επιφάνειες τις περιμετρικής περίφραξης του κτιρίου, 
με επάλειψη δύο στρώσεων με διαφανές αντιγκραφητι. 
 
ΟΜΑΔΑ Ν:   ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
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Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα 
     Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα των γραφείων θα τοποθετηθούν συστήματα αυτοπροστασίας 
τύπου ρόλλερ. Η εργασία έχει προϋπολογιστεί σε σποραδικές  επιφάνειες συνολικού εμβαδού 40μ2. Η 
οριστική τοποθέτηση και η διαμόρφωση τους θα γίνει επί τόπου του έργου από την επίβλεψη και το 
προσωπικό.  
 
ΟΜΑΔΑ Ξ:   ΜΟΝΩΣΕΙΣ -ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 
Στεγάνωση δώματος με υλικό πολυουρεθανικής βάσης, (ενδεικτικού τύπου HYPERDESMO ή 
ισοδύναμου) 
    Εφαρμογή ελαστομερών στεγανωτικών υλικών χρώματος λευκού  πολυουρεθανικής βάσης 
(ενδεικτικού τύπου HYPERDESMO ή ισοδύναμου) σε 2 στρώσεις μετά του ασταρώματος και της 
προετοιμασίας της επιφάνειας.Όλη η επιφάνεια εφαρμογής  θα καθαριστεί  στην άνω επιφάνειά τους 
και θα «μερεμετιστούν» οι αρμοί (πλήρωση με πολυουρεθανική μαστιχη) ώστε να ακολουθήσει η 
εργασία της υγρομόνωσης τους με επαλειφόμενο  στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσης. Ο καθαρισμός 
της επιφάνειας θα γίνει με απόξεση με κατάλληλα εργαλεία,  (σπάτουλα, συρματόβουρτσα κτλ) και θα 
ακολουθήσει καθαρισμός με υδροβολή. Θα χρησιμοποιηθεί υψηλής απόδοσης (100%) πολυουρεθανική 
μεμβράνη στεγανοποίησης τεχνολογίας MTC οπλισμένη με υαλοπίλημα.. Ητοι: 
Αστάρωμα της επιφάνειας με αστάρι δύο συστατικών τύπου Sika Concrete Primer ή της εταιρίας 
ALCHIMICA κατάλληλο για hyperdesmo  και στην συνέχεια επάλειψη με υγρή μεμβράνη 
πολυουρεθανικής βάσης ψυχρής εφαρμογής, ενός συστατικού, με τεχνολογία ωρίμανσης που 
ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν επηρεάζεται από αυτή κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, 
τεχνολογίας MTC, τύπου Sikalastic 612 υψηλής απόδοσης  ή hyperdesmo. λευκής απόχρωσης. 
Μετά την πρώτη στρώση θα τοποθετηθεί ο οπλισμός από υαλοπίλημα τύπου Sika Reemat Premium, ο 
οποίος θα επικαλυφθεί με την επάλειψη δύο στρώσεων της υγρής μεμβράνης τύπου Sikalastic 612 ή 
hyperdesmo λευκής απόχρωσης. Η συνολική ποσότητα της υγρής μεμβράνης που θα καταναλωθεί στις 
επαλείψεις των τριών στρώσεων είναι 3,00 kgr / m2. Η εφαρμογή θα γίνεται με βούρτσα ή ρολλό και 
θα καλύπτει και την επιφάνεια των περιθωρίων δώματος καθώς και των  εσωτερικών ποδιών 
(εσωτερικές κάθετες επιφάνειες) στηθαίων δώματος όπως και της οριζόντιας  επιφάνειας στέψης 
στηθαίου.    
       
Επισκευή – υγρομόνωση εσωτερικών ποδιών (εσωτερικές κάθετες επιφάνειες) στηθαίων 
δώματος και γενικότερα κάθετων επιφανειών στηθαίων κτιρίου.  
      Αφού προηγηθεί ο καθαρισμός των εν λόγω επιφανειών από σαθρά υλικά ασβεστοκονιαμάτων και 
τσιμεντοκονιαμάτων,(και εφόσον έχουν αποκατασταθεί τα σαθρά επιχρίσματα), γίνεται επάλειψη μιας 
στρώσης με ρολό ή βούρτσα ή πινέλο οικοδομικής ρητίνης ενδεικτικού τύπου RAVINEX  ώστε να 
απόκτηση καλύτερη πρόσφυση η επιφάνεια και στην συνέχεια διάστρωση δυο στρώσεων (σταυρωτά)   
απαλειφόμενου τσιμεντοειδούς  δύο συστατικών, ενδεικτικού τύπου Aquamat της ISOMAT. Η δεύτερη 
στρώση θα γίνεται σε διαφορετική απόχρωση (λευκό-γκρι) και με το πέρας 24ωρου. 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  και ακολουθεί η εφαρμογή διάστρωσης υλικού  
πολυουρεθανικής βάσης, όπως προαναφέρθηκε  και ολοκληρώνει την τελική επιφάνεια.  Η εν λόγω 
εργασία εφαρμόζεται και στην δοκό της δυτικής όψης.  
 
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά. 
     Η εργασία εκτός από τα προαναφερόμενα εκτελείται και  στον χώρο κάτω από το αέτωμα του 
δώματος καθώς και στις άνω επιφάνειες αρχιτεκτονικών προεξοχών πριν τους χρωματισμούς.     



 

Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889
      Θα χρησιμοποιηθούν για ενισχύσεις κονιαμάτων κυρίως στα κολωνάκια της περίφραξης, στις 
επισκευές επικαλύψεων δομικών στοιχείων και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.     
Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό ή πολυουρεθανικής 
βάσης υλικό. 
     Η εργασία εκτελείται για την κάλυψη των κενών  περιμετρικά των υφιστάμενων εξωτερικών 
κουφωμάτων, υαλοπινάκων, καθώς και για την πλήρωση υφιστάμενων αρμών μαρμάρων τόσο στις 
όψεις του κτιρίου όσο και στους εξώστες.  Το υλικό θα είναι της απόλυτης έγκρ
η εφαρμογή θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
ΟΜΑΔΑ Ο:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ
 
Φωτιστικό σώμα LED 30W(προβολέας) εξωτερικού χώρου  
     Θα τοποθετηθούν 8 προβολείς LED
φωτισμό και ανάδειξη  του κτιρίου.   
 
Απόφραξη - καθαρισμός  όλων των κατακόρυφων στύλων απορροής ομβριων
       Η εργασία εκτελείται με ατσαλίνα
εφόσον παρατηρηθούν διαρροές από οπές ή ελλατωματηκες  συγκολλήσεις σωληνώσεων θα 
αποκαθιστούνται. Τονίζεται ότι όλες οι υδρορροές χρωματίζονται.     
 
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 Ανά
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 
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 ό
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 
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 
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 ε
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 Ασφάλ
 
                                                                                             
Ο  Συντάξας   Μηχανικός 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
    Αρχιτέκτων Μηχανικός  
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Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 
οιηθούν για ενισχύσεις κονιαμάτων κυρίως στα κολωνάκια της περίφραξης, στις 

επισκευές επικαλύψεων δομικών στοιχείων και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.     
Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό ή πολυουρεθανικής 

Η εργασία εκτελείται για την κάλυψη των κενών  περιμετρικά των υφιστάμενων εξωτερικών 
κουφωμάτων, υαλοπινάκων, καθώς και για την πλήρωση υφιστάμενων αρμών μαρμάρων τόσο στις 
όψεις του κτιρίου όσο και στους εξώστες.  Το υλικό θα είναι της απόλυτης έγκρ
η εφαρμογή θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.  

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Φωτιστικό σώμα LED 30W(προβολέας) εξωτερικού χώρου   
LED 30W στον περιβάλλον χώρο (ακμές όψεων )  για τον εξωτερικό 

φωτισμό και ανάδειξη  του κτιρίου.    

καθαρισμός  όλων των κατακόρυφων στύλων απορροής ομβριων
Η εργασία εκτελείται με ατσαλίνα και λάστιχο με χρήση νερού ή αποφρακτικό μηχάνημα και 

εφόσον παρατηρηθούν διαρροές από οπές ή ελλατωματηκες  συγκολλήσεις σωληνώσεων θα 
αποκαθιστούνται. Τονίζεται ότι όλες οι υδρορροές χρωματίζονται.      

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 

(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 ό
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 

on 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 

οιηθούν για ενισχύσεις κονιαμάτων κυρίως στα κολωνάκια της περίφραξης, στις 
επισκευές επικαλύψεων δομικών στοιχείων και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.      
Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό ή πολυουρεθανικής 

Η εργασία εκτελείται για την κάλυψη των κενών  περιμετρικά των υφιστάμενων εξωτερικών 
κουφωμάτων, υαλοπινάκων, καθώς και για την πλήρωση υφιστάμενων αρμών μαρμάρων τόσο στις 
όψεις του κτιρίου όσο και στους εξώστες.  Το υλικό θα είναι της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας  και 

στον περιβάλλον χώρο (ακμές όψεων )  για τον εξωτερικό 

καθαρισμός  όλων των κατακόρυφων στύλων απορροής ομβριων 
και λάστιχο με χρήση νερού ή αποφρακτικό μηχάνημα και 

εφόσον παρατηρηθούν διαρροές από οπές ή ελλατωματηκες  συγκολλήσεις σωληνώσεων θα 

(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 

δοχου, συνοδευόμενη από 

(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 

(γ)  Η χρήση όλων των  εφαρμοσμένων  υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 

(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 

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 

EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Τονίζεται ότι οι  εργασίες   στους χώρους καθημερινής ενασχόλησης του προσωπικού, καθώς και της 
κτελούνται (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 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12-11-2020 
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