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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

 
 
 

 
 

«Συντήρηση Υπαίθριων 
Γλυπτών Δήμου Αθηναίων» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΗΤΗΣΗ: 
 

74.400,00€ συμπ/νου 24%ΦΠΑ 
 
 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
K.A. 7336.089/Φ30 προϋπολ. 
Δ.Α. τρέχοντος οικον. Έτους 
 
CPV: 92521210-4 Υπηρεσίες 
Συντήρησης Εκθεμάτων 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ, ΛΙΘΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ 
ΑΡΘΡΟ 1 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως 
αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και χαλαρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική 
επιφάνεια μαρμάρινων προτομών και μικρών γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και 
χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθήσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 120€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι  
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως 
αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), σκληρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική 
επιφάνεια μαρμάρινων προτομών και μικρών γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και 
χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθήσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 220,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια είκοσι  
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως 
αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και χαλαρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική 
επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθήσεων με μηχανικά και χημικά 
μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 220,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια είκοσι  
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως 
αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), σκληρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική 
επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθήσεων με μηχανικά και χημικά 
μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 400,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια  
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ΑΡΘΡΟ 5 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως 
αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και χαλαρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική 
επιφάνεια αναμνηστικών στηλών (λίθινων, μαρμάρινων κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια 
και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθήσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 180,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα  
  
ΑΡΘΡΟ 6 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως 
αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), σκληρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική 
επιφάνεια αναμνηστικών στηλών (λίθινων, μαρμάρινων κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια 
και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 280,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ογδόντα  
 
ΑΡΘΡΟ7  
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων (βιολογικά και οργανικά υπολείμματα, όπως 
αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), χαλαρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική 
επιφάνεια λίθινων γλυπτών ή γλυπτών από σκυρόδεμα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και 
χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 150,00€ 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 8     
 Aφαίρεση σκληρών διαλυτών αλάτων από τη συνολική επιφάνεια λίθινων γλυπτών ή γλυπτών 
από σκυρόδεμα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την 
αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 250,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ. μικρής έκτασης 
και δυσκολίας, από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινης προτομής και μαρμάρινων γλυπτών 
μικρού μεγέθους. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την 
αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 550,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 10 
Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., μεγάλης 
έκτασης και δυσκολίας, από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινης προτομής και μαρμάρινων 
γλυπτών μικρού μεγέθους. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και 
την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 850,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., μικρής 
έκτασης και δυσκολίας, από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου 
ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 800,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 12 
Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ., μεγάλης 
έκτασης και δυσκολίας, από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου γλυπτού ή μαρμάρινου 
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ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 1.100€ 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εκατό  
 
ΑΡΘΡΟ 13 
Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων μετάλλων, λιπαρών ουσιών, μαύρης κρούστας κλπ.,  από τη 
συνολική επιφάνεια μαρμάρινης ή λίθινης αναμνηστικής στήλης. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά 
μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 350,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 14 
Αντιμετώπιση ζαχαροποίησης/ γυψοποίησης από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινων προτομών 
και μικρών μαρμάρινων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 450,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 15 
Αντιμετώπιση ζαχαροποίησης/ γυψοποίησης από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινου ολόσωμου 
γλυπτού ή μαρμάρινου ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών και την αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 650,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 16 
Αντιμετώπιση ζαχαροποίησης/ γυψοποίησης από τη συνολική επιφάνεια μαρμάρινης 
αναμνηστικής στήλης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την 
αφαίρεση των επικαθίσεων με μηχανικά και χημικά μέσα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 350,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα  
 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ, ΛΙΘΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ 
ΑΡΘΡΟ 17 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό, η οποία είχε 
προστατευθεί με αντιγκράφιτι. Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί 
απαρατήρητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή 
συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και 
χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο 
φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης 
και μνημεία. 
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 350,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 18 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό με γκράφιτι μικρής 
έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την 
αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με 
χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην 
προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την 
χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 500,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 19 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό με γκράφιτι μεσαίας 
έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την 
αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με 
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χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην 
προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό.  Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για 
την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 700,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 20 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη προτομή ή μικρό μαρμάρινο γλυπτό με γκράφιτι μεγάλης 
έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την 
αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με 
χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην 
προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την 
χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.   
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 950,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 21 
Αφαίρεση γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή 
μαρμάρινο ανδριάντα, των οποίων η επιφάνεια έχει προστατευθεί με αντιγκράφιτι (μέγιστης 
χρονικής διάρκεια 6 μήνες). Η εργασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί 
απαρατήρητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή 
συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και 
χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο 
φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης 
και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 450,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 22 
Αφαίρεση γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή 
μαρμάρινο ανδριάντα, των οποίων η επιφάνεια έχει προστατευθεί με αντιγκράφιτι. Η εργασία 
περιλαμβάνει την αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαρατήρητο, την προμήθεια και χρήση 
κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού 
(μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με 
μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 650,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 23 
Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα με γκράφιτι μικρής 
έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την 
αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με 
χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην 
προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την 
χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 600,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 24 
Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα με γκράφιτι 
μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, 
κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, 
ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.   
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 850,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια πενήντα  
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ΑΡΘΡΟ 25 
Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο μαρμάρινο γλυπτό ή μαρμάρινο ανδριάντα, με γκράφιτι 
μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, 
κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, 
ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 1.100,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εκατό  
 
ΑΡΘΡΟ 26 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, η επιφάνεια της οποίας είχε 
προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την 
αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαρατήρητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και 
την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) 
με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην 
προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την 
χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 300,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 27 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, η επιφάνεια της οποίας είχε 
προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την 
αφαίρεση του αντιγκράφιτι, όπου κριθεί απαρατήρητο, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και 
την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) 
με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην 
προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την 
χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 500,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 28 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, μικρής έκτασης και δυσκολίας. 
Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή 
συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και 
χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο 
φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης 
και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 400,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 29 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη, μεσαίας έκτασης και 
δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν 
λεκέδες στο φυσικό υλικό.  Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 550,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 30 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινη αναμνηστική ή λίθινη στήλη, μεγάλης έκτασης και 
δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν 
λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 650,00€  
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια πενήντα  
 

Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινα λίθινα γλυπτά 
ΑΡΘΡΟ 31 
Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινη προτομή, μικρό ολόσωμο γλυπτό (μαρμάρινο ή λίθινο ή 
από σκυρόδεμα κλπ.). Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, 
ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. 
Διάρκεια –αντοχή πιστοποιημένη δύο χρόνια.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 200,00€ 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 32 
Εφαρμογή  αντιγκράφιτι σε μαρμάρινο ολόσωμο γλυπτό ή σε μαρμάρινο ανδριάντα. Η εργασία 
περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα 
τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια –αντοχή πιστοποιημένη δύο 
χρόνια.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 350,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 33 
Εφαρμογή  αντιγκράφιτι σε μαρμάρινη ή λίθινη αναμνηστική στήλη. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία 
που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια –αντοχή πιστοποιημένη δύο χρόνια.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 300,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια  
 

Αποκατάσταση στατικότητας μαρμάρινων γλυπτών 
ΑΡΘΡΟ 34 
Αποκατάσταση στατικότητας μαρμάρινης προτομής ή μικρού γλυπτού ή στήλης με τη 
συγκόλλησή του επί της βάσης/βάθρου. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών, χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων, την ενίσχυση των συνδέσεων με χρήση μεταλλικών μη 
οξειδούμενων συνδέσμων (από τιτάνιο) και ειδικής εποξειδικής ρητίνης.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 800,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 35 
Αποκατάσταση στατικότητας μαρμάρινου ανδριάντα ή ολόσωμου μαρμάρινου ή λίθινου 
γλυπτού με συγκόλλησή του, επί της βάσης/βάθρου ή οπουδήποτε αλλού κρίνεται αναγκαίο (εργασία 
και υλικά). Η εργασία περιλαμβάνει ανυψωτικών μηχανημάτων, την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών, την ενίσχυση των συνδέσεων με χρήση μεταλλικών μη συνδέσμων (από τιτάνιο) και ειδικής 
εποξειδικής ρητίνης.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 1.500,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια  
 

ΓΛΥΠΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ κ.ά.) 
Αφαίρεση επικαθίσεων 

ΑΡΘΡΟ 36 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια 
ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών 
ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και 
χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε 
εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην 
πάτινα. Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 150,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 37 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια 
ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών 
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ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και 
χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε 
εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην 
πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 250,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 38 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια 
ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού ή ορειχάλκινου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία 
που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη 
προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 350,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 39 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια 
ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού ή ορειχάλκινου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία 
που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη 
προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 500,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 40 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.)από την επιφάνεια 
ορειχάλκινου γλυπτού συμπλέγματος ή έφιππου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία 
που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη 
προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 350,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 41 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια 
ορειχάλκινου γλυπτού συμπλέγματος ή έφιππου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία 
που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη 
προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 650,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 42 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια 
μεταλλικών αναμνηστικών στηλών, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε 
περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για 
την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται 
με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 200,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια  
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ΑΡΘΡΟ 43 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από την επιφάνεια 
μεταλλικών αναμνηστικών στηλών με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε 
περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για 
την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται 
με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 300,00€ 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια  
 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ, ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 44 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), αλάτων και προϊόντων 
διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από την επιφάνεια 
ορειχάλκινης προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση μηχανικών 
ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και 
χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε 
εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην 
πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 550,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 45 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), αλάτων και προϊόντων 
διάβρωσης του χαλκού,  καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από την επιφάνεια 
ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού ή ορειχάλκινου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία 
που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη 
προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 950,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 46 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), αλάτων και προϊόντων 
διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από την επιφάνεια 
ορειχάλκινου γλυπτού συμπλέγματος ή έφιππου ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία 
που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη 
προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 1.100,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εκατό  
 
ΑΡΘΡΟ 47 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), αλάτων και προϊόντων 
διάβρωσης του χαλκού, καθαρισμός απολίπανση της μεταλλικής επιφάνειας από την επιφάνεια 
μεταλλικών αναμνηστικών στηλών, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε 
περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για 
την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται 
με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 300,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια  



 9 

 
Αφαίρεση γκράφιτι από μεταλλικά γλυπτά 

 
ΑΡΘΡΟ 48 
Αφαίρεση γκράφιτι από ορειχάλκινη προτομή ή μικρό γλυπτό (ή από άλλο μέταλλο) με γκράφιτι 
μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, 
κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, 
ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 500,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 49 
Αφαίρεση γκράφιτι από ορειχάλκινη προτομή ή μικρό γλυπτό (ή από άλλο μέταλλο) με γκράφιτι 
μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, 
κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, 
ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.   
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 700,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 50 
Αφαίρεση γκράφιτι ορειχάλκινη προτομή ή μικρό γλυπτό (ή από άλλο μέταλλο) ή μικρού γλυπτού 
με γκράφιτι μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση 
κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού 
(μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με 
μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.    
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 950,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 51 
Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο ορειχάλκινο γλυπτό ή ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με 
γκράφιτι μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση 
κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού 
(μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με 
μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.   
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 650,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 52 
Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο ορειχάλκινο γλυπτό ή ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), με 
γκράφιτι μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση 
κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, 
οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti 
removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που 
θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.   
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 800,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 53 
Αφαίρεση γκράφιτι από ολόσωμο ορειχάλκινο γλυπτό ή ανδριάντα (ή από άλλο μέταλλο), 
μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, 
κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, 
ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.   
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Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 900,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 54 
Αφαίρεση γκράφιτι από μεταλλική αναμνηστική στήλη, πινακίδα, κλπ., μικρής έκτασης και 
δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν 
λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία.   
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 250,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 55 
Αφαίρεση γκράφιτι από μεταλλική αναμνηστική στήλη, πινακίδα, κλπ., μεσαίας έκτασης και 
δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν 
λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία.   
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 300,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 56 
Αφαίρεση γκράφιτι από μεταλλική αναμνηστική στήλη, πινακίδα, κλπ., μεγάλης έκτασης και 
δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.) με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν 
λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία.   
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 350,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα  
 

Προστασία με κερί 
ΑΡΘΡΟ 57 
Προστασία με επικάλυψη μικροκρυσταλλικού κεριού της επιφάνειας ορειχάλκινης προτομής ή 
μικρού ολόσωμου γλυπτού. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλου κεριού 
υψηλού σημείου τήξης. Η εφαρμογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ευγενούς πάτινας 
του γλυπτού.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 350,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 58 
Προστασία με μικροκρυσταλλικό κερί σε ορειχάλκινους ανδριάντες ή ολόσωμα γλυπτά. Η 
εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλου κεριού υψηλού σημείου τήξης. Η εφαρμογή 
θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ευγενούς πάτινας του γλυπτού.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 650,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια πενήντα  
 
 
ΑΡΘΡΟ 59 
Αποκατάσταση της στατικότητας ορειχάλκινης προτομής σε μαρμάρινη βάση. Η εργασία 
περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ανυψωτικών μηχανημάτων, την 
αποκόλληση της προτομής, μεταφορά από και προς το χυτήριο εντός ορίων Αττικής, κατασκευή και 
συγκόλληση τεσσάρων στηριγμάτων από σταθερό υλικό στο εσωτερικό του γλυπτού, στερέωση των 
στηριγμάτων στη βάση, χρήση σκληρής και δυνατής ρητίνης, συμβατής με τα υλικά για τη συγκόλληση 
της προτομής στη βάση.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 800,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια  
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ΑΡΘΡΟ 60 
Αποκατάσταση της στατικότητας ορειχάλκινου ολόσωμου γλυπτού σε μαρμάρινη βάση. Η 
εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ανυψωτικών μηχανημάτων, την 
αποκόλληση του γλυπτού, μεταφορά από και προς το χυτήριο εντός ορίων Αττικής, κατασκευή όλων 
των απαραίτητων στηριγμάτων από σταθερό υλικό, στερέωση των στηριγμάτων στη βάση, χρήση 
σκληρής και δυνατής ρητίνης, συμβατής με τα υλικά για τη συγκόλληση του γλυπτού στη βάση.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 1.400,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια τετρακόσια  
 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ 
ΑΡΘΡΟ 61 
Προστασία – υδροφοβίωση της λεκάνης μαρμάρινου παραδοσιακού συντριβανιού με χρήση 
χημικού αδρανούς προϊόντος που είναι υδρόφοβο, αναστρέψιμο, περατό από αέρα και υδρατμούς και 
δεν επηρεάζεται από ατμοσφαιρικούς ρύπους. Μόνωση τοιχωμάτων. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία 
που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 500,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 62 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες 
λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε 
περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για 
την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται 
με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 350,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 63 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες 
λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε 
περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για 
την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται 
με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 450,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια πενήντα 
 

ΓΚΡΑΦΙΤΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 64 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, η οποία είχε 
προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων 
από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών 
μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό 
υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και 
μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 300,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 65 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, η οποία είχε 
προστατευθεί με αντιγκράφιτι, μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων 
από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών 
μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό 
υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και 
μνημεία.  
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Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 500,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 66 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, μικρής έκτασης και 
δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία 
κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να 
μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα 
για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. 
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 600,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 67 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, μεσαίας δυσκολίας. 
Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή 
συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν 
λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 800,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 68 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών, μεγάλης δυσκολίας. 
Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή 
συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν 
λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 950,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 69 
Εφαρμογή  αντιγκράφιτι σε μαρμάρινες λεκάνες παραδοσιακών συντριβανιών. Η εργασία 
περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα 
τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια –αντοχή πιστοποιημένη 2 έτη. 
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 300,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια  
 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΝΘΟΣΤΗΛΕΣ, ΚΑΛΥΚΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ 
ΑΡΘΡΟ 70 
Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες 
ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε 
περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για 
την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται 
με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 200,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 71 
Αφαίρεση πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά 
υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) από μαρμάρινες ανθοστήλες/ 
καλυκόμορφα αγγεία, με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η 
εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 300,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια  
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ΑΡΘΡΟ 72 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία, οι οποίες είχε 
προστατευθεί με αντιγκράφιτι. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών 
και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, 
βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη 
προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα 
είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 300,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 73 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία, μικρής δυσκολίας. Η 
εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή 
συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν 
λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 500,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 74 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία, μεσαίας δυσκολίας. Η 
εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή 
συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν 
λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 700,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 75 
Αφαίρεση γκράφιτι από μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία, μεγάλης δυσκολίας. Η 
εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή 
συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν 
λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 900,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 76 
Εφαρμογή  αντιγκράφιτι σε μαρμάρινες ανθοστήλες/ καλυκόμορφα αγγεία. Η εργασία 
περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα 
τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια –αντοχή πιστοποιημένη.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 200,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια  
 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 77 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως χαλαρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και προϊόντων 
διάβρωσης από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές 
μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με χρήση μηχανικών ή/και 
χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση 
κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε 
εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην 
πάτινα της γλυπτικής επιφάνειας.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 600,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια  
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ΑΡΘΡΟ 78 
Αφαίρεση – καθαρισμός πάσης φύσεως σκληρών επικαθίσεων και άλλων ακαθαρσιών (βιολογικά και 
οργανικά υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και προϊόντων 
διάβρωσης από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και γλυπτές 
μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με χρήση μηχανικών ή/και 
χημικών μεθόδων, αναλόγως κάθε περίπτωσης. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση 
κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε 
εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην 
πάτινα της γλυπτικής επιφάνειας.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 850,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 79 
Αντικατάσταση φούσκας και λαμπτήρα και επαναλειτουργία των φωτιστικών σωμάτων σε 
φανοστάτες. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για 
την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Ειδικότερα, η φούσκα 
ανεξαρτήτου σχήματος και διαστάσεων θα φέρει ειδική πατίνα παλαίωσης ενώ όλα τα υπόλοιπα υλικά 
που θα απαιτηθούν π.χ.  λαμπτήρες, καλωδιώσει κ.λπ. θα πρέπει λειτουργικά και αισθητικά να είναι 
κατάλληλα και ενδεδειγμένα για φανοστάτες που αποτελούν έργα τέχνης.    
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 300,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 80 
Αφαίρεση γκράφιτι από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και 
γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με γκράφιτι 
μικρής έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, 
κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, 
ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 500,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 81 
Αφαίρεση γκράφιτι από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και 
γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με γκράφιτι 
μεσαίας έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, 
κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, 
ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.   
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 650,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 82 
Αφαίρεση γκράφιτι από το σύνολο της επιφάνειας μεταλλικών φανοστατών (στελέχη και 
γλυπτές μορφές), φωτιστικών σωμάτων και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων, με γκράφιτι 
μεγάλης έκτασης και δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων ή λεκέδων οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, 
κιμωλία κ.ά.) με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή, 
ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.    
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 1.200,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια διακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 83 
Αποκατάσταση συντήρηση μεγάλης πολυγωνικής βάσης φανοστάτη: συμπλήρωση τμημάτων που 
λείπουν, αφαίρεση επικαθήσεων και γκράφιτι και εφαρμογή αντιγκράφιτι. 
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 850,00€  
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια πενήντα  
 
 

ΒΑΣΕΙΣ ΓΛΥΠΤΩΝ κλπ. 
ΑΡΘΡΟ 84 
Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά 
υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων 
(χαλαρών ή σκληρών),  από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και 
ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη 
χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται 
σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά 
στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 100,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό  
 
ΑΡΘΡΟ 85 
Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά 
υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και διαλυτών αλάτων 
(χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και 
ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη 
χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται 
σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά 
στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 100,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό  
 
ΑΡΘΡΟ 86 
Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά 
υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.) και διαλυτών αλάτων 
(χαλαρών ή σκληρών), από χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία 
περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών 
μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι 
εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 50,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 87 
Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά 
υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων 
(χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα. Η εργασία 
περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών 
μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι 
εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 100,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό  
 
ΑΡΘΡΟ 88 
Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά 
υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων 
(χαλαρών ή σκληρών), από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την 
προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων 
για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 70,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδομήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 89 
Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά 
υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων 
(χαλαρών ή σκληρών), από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππων ανδριάντων ή 
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συμπλεγμάτων. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε 
εξωτερικούς χώρους. Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην 
πάτινα. 
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 120,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι  
 
ΑΡΘΡΟ 90 
Αφαίρεση - καθαρισμός πάσης φύσεως επικαθίσεων και ακαθαρσιών (βιολογικά και οργανικά 
υπολείμματα, όπως αιθάλη, σκόνη, λάσπη, απεκκρίματα πτηνών κλπ.), και διαλυτών αλάτων 
(χαλαρών ή σκληρών), από βάσεις που χρονολογούνται στον 19ο αι. και στο α’ μισό του 20ου αι. Η 
εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, τη χρήση μηχανικών ή/και 
χημικών μεθόδων ενδεδειγμένων για έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. 
Οι εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη προκληθεί φθορά στην πάτινα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 600,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια  
 

Γκράφιτι 
ΑΡΘΡΟ 91 
Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων 
γλυπτών, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών 
και την αφαίρεση των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, 
βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη 
προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα 
είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 350,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 92 
Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων 
γλυπτών, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών 
και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, 
βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη 
προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα 
είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 550,00€ 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 93 
Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες ή τετράγωνες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων 
γλυπτών, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών 
και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, 
βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη 
προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα 
είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 750,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 94 
Αφαίρεση γκράφιτι από χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών, μικρής 
δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των  γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία 
κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να 
μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα 
για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 200,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 95 
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Αφαίρεση γκράφιτι από χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών, μεσαίας 
δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία 
κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να 
μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα 
για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 350,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 96 
Αφαίρεση γκράφιτι από χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών, μεγάλης 
δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία 
κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να 
μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα 
για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 500,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια 
 
ΑΡΘΡΟ 97 
Αφαίρεση γκράφιτι από μικρές ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα, μικρής 
δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία 
κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να 
μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα 
για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία. 
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 250,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 98 
Αφαίρεση γκράφιτι από μικρές ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα, μεσαίας 
δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία 
κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να 
μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα 
για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 350,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 99 
Αφαίρεση γκράφιτι από μικρές ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα, μεγάλης 
δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 
των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία 
κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να 
μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα 
για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 450,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 100 
Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα, μικρής έκτασης και 
δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση 

των γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία 
κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να 
μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα 
για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 450,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 101 
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Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα, μεσαίας δυσκολίας. Η 
εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή 
συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν 
λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 600,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 102 
Αφαίρεση γκράφιτι από ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα, μεγάλης δυσκολίας. Η 
εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή 
συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού (μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση 
μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν 
λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 900,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια 
 
ΑΡΘΡΟ 103 
Αφαίρεση γκράφιτι από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππων ανδριάντων ή 
συμπλεγμάτων, μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού 
(μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με 
μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 450,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια πενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ 104 
Αφαίρεση γκράφιτι από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππων ανδριάντων ή 
συμπλεγμάτων, μεσαίας δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού 
(μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με 
μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 750,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 105 
Αφαίρεση γκράφιτι από πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππων ανδριάντων ή 
συμπλεγμάτων, μεγάλης δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων 
υλικών και την αφαίρεση των  γκράφιτι ή συνθημάτων, ή λεκέδων από μπογιές, οποιουδήποτε υλικού 
(μελάνι, βαφή, κιμωλία κ.ά.), με χρήση μηχανικών ή/και χημικών μεθόδων (graffiti removers) και με 
μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθούν λεκέδες στο φυσικό υλικό. Τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 1.300,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια τριακόσια 
 
ΑΡΘΡΟ 106 
Αποκατάσταση επιγραφών. Η εργασία περιλαμβάνει τη χρήση συμβατού με τα έργα τέχνης 
βερνικιού, σε χρώμα που με το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από τον γλύπτη στο συγκεκριμένο έργο. 
Τον καθαρισμό των εγχάρακτων γραμμάτων και την επανεγγραφή με κατάλληλο βερνίκι. Τα υλικά που 
θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενδεδειγμένα για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία.  
Τιμή μονάδος ανά γράμμα: 3,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία  
 
ΑΡΘΡΟ 107 
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Συμπλήρωση ρωγμών, σφράγιση αρμών σε βάσεις που χρονολογούνται στον 19ο αι. και στο α’ 
μισό του 20ου αι. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, 
ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους.  
Τιμή μονάδος ανά μμ: 150,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 108 
Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε ορθογώνιες μαρμάρινες βάσεις προτομών και ολόσωμων γλυπτών. 

Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε 
έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια –αντοχή πιστοποιημένη 24 
μήνες.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 150,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 109 
Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε χαμηλά μαρμάρινα τετράγωνα βάθρα ολόσωμων γλυπτών. Η εργασία 
περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα 
τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια –αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 100,00€ 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό  
 
ΑΡΘΡΟ 110 
Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε ορθογώνιες λίθινες βάσεις ή βάσεις από σκυρόδεμα. Η εργασία 
περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα 
τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια –αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 150,00€ 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν πενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ 111 
Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε μαρμάρινες βάσεις ανδριάντα. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια 
και χρήση κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που 
βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. Διάρκεια –αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 300,00€ 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 112 
Εφαρμογή αντιγκράφιτι σε πολυγωνικές μαρμάρινες βάσεις έφιππου ανδριάντα συμπλεγμάτων, 
μικρής δυσκολίας. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, 
ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. 
Διάρκεια –αντοχή πιστοποιημένη 24 μήνες.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 500,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πεντακόσια 
 

ΑΡΘΡΟ 113 

Αντικατάσταση μικρών ορθογώνιων ή τετράγωνων ορειχάλκινων πινακίδων σε βάσεις γλυπτών, με 
αναγραφή  των στοιχείων του γλυπτού, (μέγιστες διαστ. 40Χ20 εκ., ελάχιστου πάχους 2χιλ.), 
συμπεριλαμβανομένου των μικροϋλικών και οιονδήποτε άλλων υλικών και εργασία απαιτηθεί για την 
πλήρη εφαρμογή και τοποθέτηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. 
Τιμή τεμαχίου: 200,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΑΡΘΡΟ 114 
Δοκιμές για την πιστοποίηση δυσκολίας αφαίρεσης πάσης φύσεως επικαθίσεων, αλάτων, 
κηλίδων οξειδίων, μαύρης κρούστας κλπ., γκράφιτι σε γλυπτά, αναμνηστικές στήλες, 
παραδοσιακά συντριβάνια, φανοστάτες, κάθε υλικού (μαρμάρινα, λίθινα, μεταλλικά κλπ.). Η 
εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών και καταγραφή των 
αποτελεσμάτων.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 80,00€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα 
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ΑΡΘΡΟ 115 
Τεύχος Tεκμηρίωσης συντήρησης  περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της παθολογίας των φθορών 
και τα στάδια εργασιών με σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση. Στο σχέδιο του γλυπτού υπό 
κλίμακα, ο ανάδοχος σημειώνει α) τις φθορές και β) τα σημεία επεμβάσεων. Η επίβλεψη θα ελέγχει την 
πορεία των εργασιών συντήρησης . Θα παραδίδεται σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή σε δύο αντίγραφα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 80,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα 
 
ΑΡΘΡΟ 116 
Πλήρη αποτύπωση υπό κλίμακα προτομής ή μικρού ολόσωμου γλυπτού, σε ψηφιακό 
τρισδιάστατο επεξεργάσιμο αρχείο (3D dwg και dxf και pdf).. 
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 700,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτακόσια 
 
ΑΡΘΡΟ 117 
Πλήρη αποτύπωση υπό κλίμακα ολόσωμου γλυπτού ή ανδριάντα, σε ψηφιακό επεξεργάσιμο 
τρισδιάστατο αρχείο (3D dwg και dxf και pdf). 
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 900,00€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννιακόσια  
 
ΑΡΘΡΟ 118 
Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200kg. Κινητά δάπεδα εργασίας 
(πλατφόρμες), αναρτημένα μέσω συρματόσχοινων, με μηχανισμό ανύψωσης ηλεκτροκίνητο, 
εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα ελέγχου της κίνησης τόσο από την θέση 
ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ασφαλείας 
αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα.  
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 160,00€ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εξήντα 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 119 
Συγκόλληση με TIG (TUNGSTEN INERT GAS) κατά μήκος της κοπής σε ορειχάλκινο γλυπτό. 
Αποκατάσταση της επιφάνειας με πλαστική επεξεργασία της ραφής της συγκόλλησης. Χημικό 
χρωματισμό (πατίνα) στα σημεία των επεμβάσεων και στις εκδορές. Επιφανειακή προστασία με 
μικροκρυσταλλικό κερί στα σημεία των επεμβάσεων.Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση 
κατάλληλων υλικών, ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε 
εξωτερικούς χώρους. Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια και χρήση κατάλληλων υλικών, 
ενδεδειγμένων για την χρήση σε έργα τέχνης και μνημεία που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. 
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή: 1.505,80€  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια πέντε και ογδόντα 
 
 

IΚΡΙΩΜΑΤΑ 
ΑΡΘΡΟ 120 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά  
 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η 
μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας που περιβάλλει περιμετρικά τη βάση και 
το γλυπτό, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα 
ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
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Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται στερεωμένα επί της επιφανείας που περιβάλλει περιμετρικά 
τη βάση και το γλυπτό, επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες 
προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται 
ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 5,60€  
ΕΥΡΩ Ολογράφως: πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
 
 
ΑΡΘΡΟ 121 

Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων. 
Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των 
ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για την προστασία 
των διερχομένων από πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος: 5,60€ 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
 
 
Στην τιμή όλων των παραπάνω άρθρων (αρ. 1-121)  δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%. 
Περιλαμβάνονται η δαπάνη για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, η δαπάνη για την συσσώρευση 
προϊόντων καθαίρεσης και συντήρησης με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια προς φόρτωση, καθώς και η 
δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά υλικών συντήρησης προς χρήση, αποθήκευση ή 
προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση και αν 
βρίσκονται αυτοί από το έργο, η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά, η 
δαπάνη για τα κάθε είδους μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 
 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των ανωτέρω περιγραφόμενων 
εργασιών  θα είναι ενδεδειγμένα και πιστοποιημένα για εργασίες συντήρησης γλυπτών έργων 
τέχνης και μνημείων σύμφωνα με τις γενικές αρχές  που έχουν διατυπωθεί από διεθνείς 
οργανισμούς 
 

 
Για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών διατίθεται το ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 
74.4000,00 ευρώ. 
Επισημαίνετε ότι οι αναφερόμενες υπηρεσίες είναι ενδεικτικές , καθώς εξαρτώνται από το είδος και τη 
συχνότητα των φθορών και βλαβών που θα ανατεθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.  Κατά 
συνέπεια ο Δήμος Αθηναίων δεν δύναται να δεσμευθεί για την υλοποίηση όλων των αναφερόμενων 
εργασιών. 
Aπό το σύνολο των ανωτέρω περιγραφόμενων άρθρων θα χρησιμοποιηθούν όσα απαιτούνται και μέχρι 
εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για την υλοποίηση της υπηρεσίας. 
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