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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 
οποίο θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ο-
ρίζονται στη Διακήρυξη. 

Το κατ΄ αποκοπή τίμημα του παρόντος τιμολογίου, αναφέρεται σε έργα (σύνολα εργασιών), 
πλήρως και άρτια περαιωμένα και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση 
του συνόλου των εργασιών του όλου έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπρά-
τησης που ορίζονται 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 υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, 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. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 
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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 
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 απαιτούμενων 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 ποιότητάς και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, 
χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 
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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 σταλιές 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. 

1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτίσεων 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 απαιτούμενων 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 ανοιγμένα 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 
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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 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 
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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. 

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 
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λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του 
προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που 
μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και 
απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από 
μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από 
ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση 
μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό 
και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 
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(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. 
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ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ (ΑΡΘΡΟ Α). 
 

ΑΡΘΡΟ Α 

Όλες οι απαιτούμενες  εργασίες για την 
 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΙΟΥ-ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ» 
 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, τα συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτη-
σης, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, εκτέλεση του 
συνόλου των εργασιών ανεξάρτητα από την στάθμη κατασκευή τους, που απαιτούνται για την 
πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.  

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

 

α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Αποκατάσταση  επιφανειακών  ρυγματώσεων, στα επιχρίσματα των εξωτερι-
κών όψεων. 

2 
Αποκατάσταση  σποραδικών  αποκολλήσεων στρώσης χρωματισμών και 
στρώσεων επιχρίσματος  στις εξωτερικές όψεις 

3 
Αποκατάσταση αποκολλήσεων  μαρμάρινων στοιχείων όψεων  (καπάκια στη-
θαίων μπαλκονιού)  και αρχιτεκτονικών προεξοχών. 

4 
Αποκατάσταση αποσχίσεων  επιχρίσματος, άοπλου σκυροδέματος  και πλιν-

θοδομής σε στηθαία δώματος, τοιχία περίφραξης  και προβόλου ορόφου.  

5 Κατασκευή 5 νέων εξώφυλλων   

6 
Αποκατάσταση και χρωματισμό όλων των ξύλινων εξώφυλλων και ξύλινων 

εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου.  

7 Βερνικοχρωματισμούς μεταλλικών επιφανειών κτιρίου. 

8 Επισκευές μεταλλικών κουφωμάτων και κλίμακας 

9 Μικροεπισκευές από σκυρόδεμα. 

10 Εξωτερικούς χρωματισμούς όψεων και περίφραξης.  

11 
Ανακαίνιση επιφανειών χρωματισμού στις εσωτερικές τοιχοποιίες των χώρων  
και σε οροφές. 

12 Τοποθέτηση υαλοπινάκων και διαφανών μεμβρανών ασφαλείας.  

13 
Τοποθέτηση εσωτερικού πέτασματος  ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διά-
τρητο ύφασμα. 

14 Κατασκευή ετοίμων οπλισμένων επιχρισμάτων 

15 Απομάκρυνση μεταλλικών στοιχείων δώματος.  

16 Υγρομόνωση επιφανειών δώματος 
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17 
Τοποθέτηση Ικριωμάτων, απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης και διαχείριση 

ΑΕΕΚ  

18 Εγκατάσταση προβολέων φωτισμού τύπου LED. 

19 Απόφραξη - καθαρισμός  όλων των κατακόρυφων στύλων απορροής όμβριων 

 

Οι παραπάνω εργασίες, αναλυτικότερα περιγράφονται ως εξής. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

 

➢ Εργασίες που  εκτελούνται στο υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο Χίου 

 

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 ι-

κριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες α-

νόδου. Κατά την αποσυναρμολόγηση τους θα αποκατασταθούν πλήρως τα σημεία πάκτωσης - 

στερέωσης τους καθώς και πιθανές φθορές στο κτίριο. Σε όλο το περιμετρικό μήκος των ι-

κριωμάτων (και σε ύψος άνω των 3μ. από το έδαφος) θα τοποθετηθούν πετάσματα ασφαλεί-

ας, κεκλιμένα ή οριζόντια, (πέρα από τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατά-

ρια), 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 ι-

κριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. 

 

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 δώ-

μα του κτιρίου. 
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      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 στη-

θαία 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 συν-

δεδεμένων 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 συσσώ-

ρευση 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 περίφρα-

ξης.)   

 

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 υα-

λοστασίου 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  εξωτε-

ρικής σκάλας εισόδου.   

  

Καθαιρέσεις πλακών μαρμάρου. 

    Η εργασία εκτελείται στις οριζόντιες επιφάνειες των προβαλλόμενων αρχιτεκτονικών στοι-

χείων 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 προϊ-

όντα της αποξήλωσης αφού φορτωθούν σε φορτηγά αυτοκίνητα θα απομακρυνθούν στον 

πλησιέστερο εγκεκριμένο χώρο εναπόθεσης μπαζών.   

 

Διαχείριση ΑΕΕΚ  
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 Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά 

κάθε υλικού ή αντικειμένου από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται από-

βλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από το άρ-

θρο 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 κατα-
σκευής 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 συνθέ-
σεως. Η εργασία εκτελείται στην αποκατάσταση της εξωτερικής σκάλας εισόδου του κτιρίου 
όπου παρουσιάζει απόσχιση από την κάθετη τοιχοποιία και περιγράφεται σε ακόλουθη παρά-
γραφο 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 άο-

πλο σκυρόδεμα και χωμάτινα υλικά επίχωσης). Θα ακολουθήσει πλήρωση όπου απαιτείται και 

κυρίως στις ακραίες κατακόρυφους επαφής με  συρρικνούμενη κονία (πχ EMACO) ή τσιμεντο-

κονίαμα 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 
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Αποκαταστάσεις πλινθοδομών και  διαμπερών ρωγμών στα στηθαία δώματος και 

στα πλινθόκτιστα κολωνάκια εξώστη. 

     Θα γίνει διάνοιξη των διαμπερών ρωγμών με μερική – τοπική αφαίρεση των αποκολλημέ-

νων 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 επι-

τευχθεί η αρχική μορφή. Οι πλίνθοι θα συνδεθούν με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα και η τελική επι-

σκευασμένη επιφάνεια θα σοβατιστεί σύμφωνα με την υφιστάμενη περιμετρική κατάσταση. (η 

νέα υφή επιφάνειας επιχρίσματος θα συμβαδίζει με την υπάρχουσα κατάσταση.) Κατά την ο-

λοκλήρωση 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 στήρι-

ξης των κιγκλιδωμάτων περίφραξης του περιβάλλοντα χώρου.        

        Θα γίνει επισκευή αποκατάστασης των αποκολλημένων και έντονα ρυγματωμένων σπο-

ραδικών ‘’επιφανειακών’’ τμημάτων επιχρίσματος και στρώσης σκυροδέματος κυρίως στις ακ-

μές των ορθογωνισμένων κάθετων κολώνων στήριξης των κιγκλιδωμάτων. Η εργασία αφορά 

τα εξής. Τα αιωρούμενα αποσχισμένα τμήματα θα αποξηλώνονται πλήρως σε όλη την επιφά-

νεια αποκόλλησης τους. Στην συνέχεια θα τρίβονται οι επιφάνειες του εμφανή οπλισμού είτε 

με συρματόβουρτα ή γυαλόχαρτο και αφού καθαριστεί προσεκτικά θα γίνεται επίπαση με ανα-

στολέα διάβρωσης και προστασίας οπλισμού.(τύπου ferroseal της Isomat ή protezione ferro 

της Sica. ) Ακολουθεί πλήρωση του δομικού στοιχείου με έτοιμο λεπτόκοκκο υνοπλισμένο ρη-

τινούχο τσιμεντοκονίαμα σε στρώσεις (σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης) ή εγχυτου με 

επισκευαστική μη συρρικνούμενη κονία (πχ EMACO) με την προσθήκη βλήτρων οπλισμού δια-

μέτρου Φ8 σε σχήμα Γ. Μετά την ωρίμανση του τσιμεντοκονιάματος γίνεται επίστρωση επιχρί-

σματος σύμφωνα με την υφιστάμενη υφή και κατάσταση, (αρτιφισιελ).  Η εργασία προστασίας 

οπλισμού θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση που με την αποξήλωση ‘’φουσκωμένου’’ επιχρί-

σματος αποκαλυφθεί οξειδωμένος οπλισμός σιδήρου και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλε-

ψης 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 αποκατάστα-

ση των οξειδωμένων τμημάτων των πλαισίων με νέα ιδίων διαστάσεων. Τα προστιθέμενα κομ-

μάτια αφού συγκολληθούν έντεχνα με ηλεκτροκόλληση θα λειανθούν οι ενώσεις τους και θα 

ασταρωθούν πριν τον χρωματισμό. Στα τμήματα  των μετάλλων όπου η οξείδωση  είναι επι-

φανειακή ή σημειακή θα γίνεται λείανση για την αφαίρεση της σκουριάς και στην συνέχεια α-

νάλογα 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. 
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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 οξειδω-

μένα, και θα αποκατασταθούν τμήματα του μεταλλικού σκελετού και της περιμετρικής κουπα-

στής 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 αποσχι-

σμένων και φουσκωμένων στρώσεων χρωματισμού καθώς και την αφαίρεση των παλαιών ε-

λαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο. Το τρίξιμο 

όλων των επιφανειών που λόγω έντονων υγρασιών και παλαιότητας παρουσιάζουν επιφανεια-

κή 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 περί-

πτωση που κάποια τραβέρσα κυρίως στο κάτω ή άνω μέρος του εξώφυλλου παρουσιάζει έντο-

νη 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 διαστά-

σεων και του σχήματος τους.   

  

Κατασκευή 5 νέων ξύλινων εξωφύλλων 

      Τα νέα ξύλινα εξώφυλλα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα υφιστάμενα, εφάμιλλου ξύ-

λου 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 κουφώ-

ματα. 

      Σε όλα τα υφιστάμενα κουφώματα θα ελεγχτούν οι μεντεσέδες ανάρτησης των παραθυ-

ρόφυλλων και θυρών εισόδου και όπου απαιτείται θα επισκευαστούν. Στα παράθυρα που έ-
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χουν 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 εξώ-

στη.  

 

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 α-

τελειών - οπών (φωλιές), στα σημεία κακής σύνδεσης δομικών υλικών (π.χ. αρμοί τουβλολι-

θων, 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 τσιμέ-

ντου, 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 αποκολληθεί το υφιστάμενο επίχρισμα αλλά και στα σημεία όπου υπάρχουν εμφανή 

‘’φουσκώματα’’, ρυγματώσεις, στα σημεία επισκευής δομικών στοιχείων του κτιρίου όπως ο-

πτοπλινθοδομές 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 αρμονι-

κά ώστε κατά των χρωματισμό να μην διαγραφούν αλληλεπικαλύψεις ή ματίσεις υλικών. Η τε-

λική επιφάνεια των τμημάτων όπου θα γίνει αποκατάσταση θα είναι σε εναρμόνιση με τα υφι-

στάμενα, τόσο στη υφή όσο και στις καθετότητες (κατά την τελική στρώση θα ελέγχεται η κο-

κομετρία της μαρμαρόσκονης ή της άμμου που θα χρησιμοποιηθεί. Εάν απαιτηθεί θα χρησιμο-

ποιηθεί έτοιμο επίχρισμα τελικής στρώσης της αντίστοιχης κοκκομετρίας αδρανούς υλικού και 

της έγκρισης της επίβλεψης). Τονίζεται ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιπεδότητα (ορι-

ζόντιο- 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 προϋπο-

λογίζεται σε ποσοστό 30% της ολικής επιφάνειας των όψεων,  εσωτερικών στηθαίων δώματος 

– εξωστών και περίφραξης τύπου αρτιφισελ.) 
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Τοποθέτηση συνθετικού πλέγματος (υαλοπλέγματος) για την ενίσχυση τοιχοδομής 

και επιχρίσματος.  

     Κατά την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας των επιχρισμάτων, και κυρίως πριν την εκτέλε-

ση 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 δώμα-

τος, η δοκός στην δυτική όψη του κτιρίου καθώς και αρχιτεκτονικές προεξοχές οπυ επισκευά-

ζονται 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 κο-

λωνακια περίφραξης και έχει προμετρηθεί ποσότητα 110μμ. Τα γωνιόκρανα θα είναι είτε γαλ-

βανισμένα 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 προσθή-

κη- πλήρωση τμημάτων μεγαλύτερου πάχους και επιφάνειας επιχρίσματος, θα εκτελεστούν με 

έτοιμα ρητινούχα και υνοπλισμένα τσιμεντοκονιάματα, με ιδιαίτερη προσοχή και επιτυγχάνο-

ντας την αρχική μορφή των ανακαινισμένων στοιχείων σε πλήρη εναρμόνιση με τα υφιστάμε-

να.    

 

Αρτιφισιέλ με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου 
      Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) πάχους 36 - 38 mm με γλυφές (αυ-
λάκια, καλεμιές), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάμα-
τα που παρασκευάζονται επί τόπου",  που διαμορφώνονται με ξύλινους πήχεις, χωρίς την λά-
ξευση των επιφανειών.  Η εργασία εκτελείτε στα κολωνάκια της εξωτερικής περίφραξης.  
 
Λάξευση με κτένα σαγρέ 

Λάξευση επιφανειών παντός είδους επιχρισμάτων αρτιφισιέλ, με ειδική οδοντοτυπάδα (κου-
τάλι) 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 κρου-

στικού 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 



 17 

σε δύο ή τρεις  στρώσεις από τσιμεντοκονίαμα 600κιλών/μ3 τσιμέντου ή έτοιμου ρητινούχου 

επισκευαστικού  τσιμεντοκονιάματος. Στην περίπτωση όπου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέ-

της στην εν λόγω τοιχοποιία δεν προβλέπεται η  διάστρωση ινοπλισμένης κόλλας τσιμεντοει-

δούς 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 ι-

σχυρά τσιμεντοκονιάματα ή ενισχυμένη  κόλλα πλακιδίων. Η διαμόρφωση του αρμολογήματος 

θα γίνει επιμελημένα με ελαστομερή  στεγανωτικά υλικά, για την αποφυγή μελλοντικών εισ-

ροών 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 μάρμα-

ρα 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 μαρ-

μάρου της περιμετρικής προεξοχής όψεων κτιρίου και εφόσον απαιτηθεί από την εμφανιζόμενη 

κατάσταση θα γίνει πλήρωση αρμών ενώσεων μαρμάρων με εποξεικό στόκο. Όλες οι επιφά-

νειες 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 ε-

φαρμογή του υγρομονωτικού υλικού). Τα περιθώρια δαπέδου  (λούκια) αναπτύγματος έως 

0,12 m, μέσου πάχους 3,5 cm, κατασκευάζονται  από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκονιά-

ματος 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 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 στρώ-

ση  του δαπέδου σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες της επίβλεψης.   
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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 τζα-

μιών. Η εργασία αφορά όλους τους τύπους κουφωμάτων του κτιρίου που φέρουν υαλοπίνα-

κες. Τα κρύσταλλα θα έχουν το ίδιο πάχος (έως 4μμ), με τα υφιστάμενα, και τα πηχάκια στήρι-

ξης θα αφαιρεθούν και επανατοποθετηθούν με ιδιαίτερη προσοχή.        

 

 Τοποθέτηση διάφανων αυτοκόλλητων μεμβρανών προστασίας.   

     Θα τοποθετηθούν σε όλους τους υαλοπίνακες μεταλλικών κουφωμάτων διάφανες μεμβρά-

νες γυάλινων επιφανειών, (ενδεικτικού τύπου της 3Μ), για την περεταίρω προστασία και α-

σφάλεια από θραύση λόγω των έντονων ανέμων.   

 

ΟΜΑΔΑ  Μ:  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών- Με καύση των πα-

λαιών 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 στρώ-

σεων βελατουρας.  Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προ-

στασία του ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ).  Η προ-

μήθεια 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   λειαν-

θούν ώστε να αποξεθούν τα σαθρά και φθαρμένα υπολειπόμενα στρώματα χρωματισμού.  Θα 

ασταρωθούν με δύο χέρια (βελατούρα) και θα χρωματιστούν σε δυο στρώσεις με βερνικόχρω-

μα 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 παραμενει αχρωμάτιστο ώστε να ‘’αναπνέει’’ και να μην προκληθούν 
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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 πε-

ρίφραξης) καθώς και τη μεταλλική κλίμακα που οδηγεί στο δώμα κτιρίου, σύμφωνα με την με-

λέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφα-

νειών".  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 περί-

φραξης) 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 με-

ταλλική κλίμακα που οδηγεί στο δώμα, θα λειανθούν ώστε να αποξεθούν τα σαθρά και φθαρ-

μένα 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, σύμφω-

να με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδη-

ρών επιφανειών". 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 

    Τοπική επισκευή παλαιών εξωτερικών και εσωτερικών χρωματισμών. Ήτοι: καθαίρεση σα-

θρών στρώσεων σπατουλαρίσματος  μετά χρωματισμού  τοίχων ή οροφών οποιουδήποτε τύ-

που, καθώς στρώσεων επιχρίσματος   και σύμφωνα με τις υποδείξεις του μελετητή και της επί-

βλεψης. Επισκευή φουσκωμένης και αποσχισμένης στρώσης  με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό 

υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση. Σε περίπτω-

ση 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 χρω-

ματισμού 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, ε-

φαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, και τελικό τρίψιμο με γυα-

λόχαρτο   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 εργα-

σιών θα καθαρίζονται από το δάπεδο εργασίας και θα απομακρύνονται από τον εργασιακό χώ-

ρο. 

    Η εργασία εκτελείται  σε οποιαδήποτε θέση του έργου εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου 

(με χρήση ικριωμάτων -μετακινούμενης σκάλας – πλατφόρμας) . Επίσης όλα τα προϊόντα κα-

θαίρεσης φορτώνονται και μεταφέρονται με κάθε μέσο στις θέσεις  προσωρινής συσσώρευσης 
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αυτών, προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο - μεταφοράς σε οποιαδήποτε από-

σταση - 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 αποχρώ-

σεις με 100% ακρυλικό χρώμα ή τσιμεντόχρωμα. Η εργασία θα περιλαμβάνει καθαρισμό όλων 

των επιφανειών επιχρίσματος, (απόξεση φουσκωμάτων υφιστάμενων χρωματισμών, ψιλοστο-

καρίσματα οπών, κλπ), αστάρωμα και στην συνέχεια δύο στρώσεις χρωματισμού. 

 

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 μελετη-

τή και την επίβλεψη. Πριν την εφαρμογή θα καθαρίζεται επιμελημένα η επιφάνεια χρωματι-

σμού από πιθανές σκόνες ή υπολείμματα υλικών προηγούμενων εργασιών θα ψιλοστοκάρονται 

πιθανές οπές ή τριχοειδή ρωγμές και στην συνέχεια θα ασταρώνεται όλη η επιφάνεια. Η διά-

στρωση 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 βινυλι-

κής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00. Η επι-

λογή 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 χρή-

ση μετακινούμενης σκάλας – πλατφόρμας .  

 

Μεταφορά επίπλων και αντικειμένων, μετά της δαπάνης προστασίας αυτών με κά-

λυψη φύλλων νάιλον. 

       Μεταφορά επίπλων, οργάνων  και αντικειμένων από τους χώρους των γραφείων, αιθου-

σών, 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, καθημε-

ρινή 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 με-

ταφοράς 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,  ανε-

ξάρτητα από τον αριθμό των ενδιάμεσων μετακινήσεων που θα απαιτηθούν  μέχρι την οριστι-

κή 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, 
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στην επιφάνια της πλάκας δώματος κάτω από το αετωμα, και γενικότερα σε τμήματα προβο-

λών αρχιτεκτονικών προεξοχών από σκυρόδεμα.       

 

 

Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα (αστάρι) 

     Η εργασία εκτελείται για την καλύτερη πρόσφυση των ειδικών τσιμεντοκονιαμάτων και ε-

τοίμων 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 

 

Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα 

     Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα των γραφείων θα τοποθετηθούν συστήματα αυτοπρο-

στασίας 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 επι-

φάνειά τους και θα «μερεμετιστούν» οι αρμοί (πλήρωση με πολυουρεθανική μαστιχη) ώστε να 

ακολουθήσει η εργασία της υγρομόνωσης τους με επαλειφόμενο  στεγανωτικό πολυουρεθανι-

κής βάσης. Ο καθαρισμός της επιφάνειας θα γίνει με απόξεση με κατάλληλα εργαλεία,  (σπά-

τουλα, συρματόβουρτσα κτλ) και θα ακολουθήσει καθαρισμός με υδροβολή. Θα χρησιμοποιη-

θεί 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 εταιρί-

ας ALCHIMICA κατάλληλο για hyperdesmo  και στην συνέχεια επάλειψη με υγρή μεμβράνη πο-

λυουρεθανικής βάσης ψυχρής εφαρμογής, ενός συστατικού, με τεχνολογία ωρίμανσης που ε-

νεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν επηρεάζεται από αυτή κατά τη διάρκεια της ωρίμαν-

σης, τεχνολογίας MTC, τύπου Sikalastic 612 υψηλής απόδοσης  ή hyperdesmo. λευκής από-

χρωσης. 

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 τύ-

που Sikalastic 612 ή hyperdesmo λευκής απόχρωσης. Η συνολική ποσότητα της υγρής μεμ-

βράνης που θα καταναλωθεί στις επαλείψεις των τριών στρώσεων είναι 3,00 kgr / m2. Η ε-

φαρμογή θα γίνεται με βούρτσα ή ρολλό και θα καλύπτει και την επιφάνεια των περιθωρίων 
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δώματος καθώς και των  εσωτερικών ποδιών (εσωτερικές κάθετες επιφάνειες) στη-

θαίων δώματος  όπως και της οριζόντιας  επιφάνειας στέψης στηθαίου.    

       

 

 

Επισκευή – υγρομόνωση εσωτερικών ποδιών (εσωτερικές κάθετες επιφάνειες) στη-

θαίων δώματος και γενικότερα κάθετων επιφανειών στηθαίων κτιρίου.  

      Αφού προηγηθεί ο καθαρισμός των εν λόγω επιφανειών από σαθρά υλικά ασβεστοκονια-

μάτων και τσιμεντοκονιαμάτων,(και εφόσον έχουν αποκατασταθεί τα σαθρά επιχρίσματα), γί-

νεται επάλειψη μιας στρώσης με ρολό ή βούρτσα ή πινέλο οικοδομικής ρητίνης ενδεικτικού 

τύπου RAVINEX  ώστε να απόκτηση καλύτερη πρόσφυση η επιφάνεια και στην συνέχεια διά-

στρωση δυο στρώσεων (σταυρωτά)   απαλειφόμενου τσιμεντοειδούς  δύο συστατικών, ενδει-

κτικού 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 α-

στάρι για την εφαρμογή  έγχρωμου ρητινούχου υδαταπωθητικού σοβά, τσιμεντοειδούς βάσης, 

λείας επιφάνειας, σε πάχος 1,5μμ  και ακολουθεί η εφαρμογή διάστρωσης υλικού  πολυουρε-

θανικής βάσης, όπως προαναφέρθηκε  και ολοκληρώνει την τελική επιφάνεια.  Η εν λόγω ερ-

γασία 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 χρωματι-

σμούς.     

 

Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 

      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 πολυουρε-

θανικής βάσης υλικό. 

     Η εργασία εκτελείται για την κάλυψη των κενών  περιμετρικά των υφιστάμενων εξωτερι-

κών 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 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 30W στον περιβάλλον χώρο (ακμές όψεων )  για τον 

εξωτερικό φωτισμό και ανάδειξη  του κτιρίου.    
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Απόφραξη - καθαρισμός  όλων των κατακόρυφων στύλων απορροής όμβριων 

       Η εργασία εκτελείται με ατσαλίνα και λάστιχο με χρήση νερού ή αποφρακτικό μηχάνημα 

και εφόσον παρατηρηθούν διαρροές από οπές ή ελλαττωματικές  συγκολλήσεις σωληνώσεων 

θα αποκαθιστούνται. Τονίζεται ότι όλες οι υδρορροές χρωματίζονται.      

 

Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε άλλη εργασία ή μικροεργασία, έστω και εάν δεν αναφέρεται 
παραπάνω, αλλά προκύπτει από την Μελέτη, την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημο-
πράτησης 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 συ-
νόλου του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα. 

 

 

 

ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ:  

Συνολική Δαπάνη Εργασιών με κατ’ αποκοπήν τίμημα,  

(χωρίς 18% Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα και 24% Φ.Π.Α.):                   

Ενενήντα τέσσερις   χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

(94.533,50 €). 
 

 

Ο Συντάξας 
 

                                                           
     

                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                            
                                                  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                .                          

                                                    
   

                        
 
                                                                                                                                                                   
Η Προϊσταμένη Ελέγχου Μελετών &                               Ο Διευθυντής Μελετών  
 Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης 
 
 
 

     ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ                                     ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ 
      ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                
 
                                                     
 
 
Εγκρίθηκε με την υπ.αρ.                                                      απόφαση του Δ.Σ της ΚΤΥΠ Α.Ε. 
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