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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Ο υπογραφόμενοσ………………………………………………………………………………………… με ζδρα 

…………………….. ………………………………………………  Δ/νςη 

………………………….……………………… τηλ. …….……………………,  email …………………… ,    

αφοφ ζλαβα πλήρη γνϊςη των όρων και των ςχετικϊν εγγράφων αυτήσ τουσ 

οποίουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα και αφοροφν ςτη διαδικαςία ςφναψησ 

ςφμβαςησ για την εκτζλεςη τησ υπηρεςίασ «Συντήρηςη Υπαίθριων Γλυπτών του 

Δήμου Αθηναίων» του Τμήματοσ Πολιτιςτικήσ Κληρονομιάσ τησ Διεφθυνςησ 

Σχεδίου Πόλεωσ και Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ,  προςφζρω τισ παρακάτω τιμζσ: 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΦΠΑ 24% ΤΝΟΛΟ 

 
ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ, ΛΙΘΙΝΑ ΓΛΤΠΣΑ 

1 Αθαίξεζε – θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ (βηνινγηθά θαη νξγαληθά 
ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, ιάζπε, 
απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) θαη ραιαξώλ 
δηαιπηώλ αιάησλ απφ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα 
μαρμάρινων προηομών και μικρών γλυπηών. Η 

   



εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ 
επηθαζήζεσλ κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

2 Αθαίξεζε – θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ (βηνινγηθά θαη νξγαληθά 
ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, ιάζπε, 
απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.), ζθιεξώλ δηαιπηώλ 
αιάησλ απφ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα μαρμάρινων 
προηομών και μικρών γλυπηών. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ 
επηθαζήζεσλ κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα. Τηκή 
κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

3 Αθαίξεζε – θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ (βηνινγηθά θαη νξγαληθά 
ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, ιάζπε, 
απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) θαη ραιαξώλ 
δηαιπηώλ αιάησλ απφ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα 
μαρμάρινου ολόζωμου γλυπηού ή μαρμάρινου 
ανδριάνηα. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ επηθαζήζεσλ κε κεραληθά θαη ρεκηθά 
κέζα. Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

4 Αθαίξεζε – θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ (βηνινγηθά θαη νξγαληθά 
ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, ιάζπε, 
απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.), ζθιεξώλ δηαιπηώλ 
αιάησλ απφ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα μαρμάρινου 
ολόζωμου γλυπηού μαρμάρινου ανδριάνηα. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ 
επηθαζήζεσλ κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα. Τηκή 
κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

5 Αθαίξεζε – θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ (βηνινγηθά θαη νξγαληθά 
ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, ιάζπε, 
απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) θαη ραιαξώλ 
δηαιπηώλ αιάησλ απφ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα 
αναμνηζηικών ζηηλών (ιίζηλσλ, καξκάξηλσλ 
θιπ.). Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη 
ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ 
επηθαζήζεσλ κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα.Τηκή 
κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

6 Αθαίξεζε – θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ (βηνινγηθά θαη νξγαληθά 
ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, ιάζπε, 
απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.), ζθιεξώλ δηαιπηώλ 
αιάησλ απφ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα 
αναμνηζηικών ζηηλών (ιίζηλσλ, καξκάξηλσλ 
θιπ.). Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη 
ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ 
επηθαζίζεσλ κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα. Τηκή 
κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   



7 Αθαίξεζε – θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ (βηνινγηθά θαη νξγαληθά 
ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, ιάζπε, 
απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.), ραιαξώλ δηαιπηώλ 
αιάησλ απφ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα λίθινων 
γλυπηών ή γλυπηών από ζκυρόδεμα. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ 
επηθαζίζεσλ κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα. Τηκή 
κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

8 Aθαίξεζε ζθιεξώλ δηαιπηώλ αιάησλ απφ ηε 
ζπλνιηθή επηθάλεηα ιίζηλσλ γιππηώλ ή γιππηώλ 
από ζθπξόδεκα. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ επηθαζίζεσλ κε κεραληθά θαη ρεκηθά 
κέζα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

9 Αθαίξεζε θειίδσλ νμεηδίσλ κεηάιισλ, 
ιηπαξώλ νπζηώλ, καύξεο θξνύζηαο θιπ. 
κηθξήο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο, απφ ηε ζπλνιηθή 
επηθάλεηα καξκάξηλεο πξνηνκήο θαη 
καξκάξηλσλ γιππηώλ κηθξνύ κεγέζνπο. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ 
επηθαζίζεσλ κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

10 Αθαίξεζε θειίδσλ νμεηδίσλ κεηάιισλ, 
ιηπαξώλ νπζηώλ, καύξεο θξνύζηαο θιπ., 
κεγάιεο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο, απφ ηε 
ζπλνιηθή επηθάλεηα καξκάξηλεο πξνηνκήο θαη 
καξκάξηλσλ γιππηώλ κηθξνύ κεγέζνπο. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ 
επηθαζίζεσλ κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

11 Αθαίξεζε θειίδσλ νμεηδίσλ κεηάιισλ, 
ιηπαξώλ νπζηώλ, καύξεο θξνύζηαο θιπ., 
κηθξήο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο, απφ ηε ζπλνιηθή 
επηθάλεηα καξκάξηλνπ νιόζσκνπ γιππηνύ ή 
καξκάξηλνπ αλδξηάληα. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 
ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη 
ηελ αθαίξεζε ησλ επηθαζίζεσλ κε κεραληθά θαη 
ρεκηθά κέζα. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

12 Αθαίξεζε θειίδσλ νμεηδίσλ κεηάιισλ, 
ιηπαξώλ νπζηώλ, καύξεο θξνύζηαο θιπ., 
κεγάιεο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο, απφ ηε 
ζπλνιηθή επηθάλεηα καξκάξηλνπ νιόζσκνπ 
γιππηνύ ή καξκάξηλνπ αλδξηάληα. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ 
επηθαζίζεσλ κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

13 Αθαίξεζε θειίδσλ νμεηδίσλ κεηάιισλ,    



ιηπαξώλ νπζηώλ, καύξεο θξνύζηαο θιπ.,  απφ 
ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα καξκάξηλεο ή ιίζηλεο 
αλακλεζηηθήο ζηήιεο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 
ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη 
ηελ αθαίξεζε ησλ επηθαζίζεσλ κε κεραληθά θαη 
ρεκηθά κέζα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

14 Αληηκεηώπηζε δαραξνπνίεζεο/ γπςνπνίεζεο 
απφ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα καξκάξηλσλ 
πξνηνκώλ θαη κηθξώλ καξκάξηλσλ γιππηώλ. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ 
επηθαζίζεσλ κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

15 Αληηκεηώπηζε δαραξνπνίεζεο/ γπςνπνίεζεο 
απφ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα καξκάξηλνπ 
νιόζσκνπ γιππηνύ ή καξκάξηλνπ αλδξηάληα. 
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ 
επηθαζίζεσλ κε κεραληθά θαη ρεκηθά κέζα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

16 Αληηκεηώπηζε δαραξνπνίεζεο/ γπςνπνίεζεο 
απφ ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα καξκάξηλεο 
αλακλεζηηθήο ζηήιεο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 
ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη 
ηελ αθαίξεζε ησλ επηθαζίζεσλ κε κεραληθά θαη 
ρεκηθά κέζα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

17 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλε πξνηνκή ή 
κηθξό καξκάξηλν γιππηό, ε νπνία είρε 
πξνζηαηεπζεί κε αληηγθξάθηηη. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε ηνπ αληηγθξάθηηη, φπνπ 
θξηζεί απαξαηήξεην, ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

18 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλε πξνηνκή ή 
κηθξό καξκάξηλν γιππηό κε γθξάθηηη κηθξήο 
έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 
ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη 
ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ ή 
ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε 
πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην 
θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο 
θαη κλεκεία.  

   



Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 
  

19 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλε πξνηνκή ή 
κηθξό καξκάξηλν γιππηό κε γθξάθηηη κεζαίαο 
έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 
ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη 
ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ ή 
ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε 
πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην 
θπζηθφ πιηθφ.  Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο 
θαη κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

20 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλε πξνηνκή ή 
κηθξό καξκάξηλν γιππηό κε γθξάθηηη κεγάιεο 
έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 
ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη 
ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ ή 
ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε 
πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην 
θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο 
θαη κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

21 Αθαίξεζε γθξάθηηη κηθξήο έθηαζεο θαη 
δπζθνιίαο από νιόζσκν καξκάξηλν γιππηό ή 
καξκάξηλν αλδξηάληα, ησλ νπνίσλ ε επηθάλεηα 
έρεη πξνζηαηεπζεί κε αληηγθξάθηηη (κέγηζηεο 
ρξνληθήο δηάξθεηα 6 κήλεο). Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε ηνπ αληηγθξάθηηη, φπνπ 
θξηζεί απαξαηήξεην, ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

22 Αθαίξεζε γθξάθηηη κεγάιεο έθηαζεο θαη 
δπζθνιίαο από νιόζσκν καξκάξηλν γιππηό ή 
καξκάξηλν αλδξηάληα, ησλ νπνίσλ ε επηθάλεηα 
έρεη πξνζηαηεπζεί κε αληηγθξάθηηη. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε ηνπ αληηγθξάθηηη, φπνπ 
θξηζεί απαξαηήξεην, ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 

   



κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

23 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νιόζσκν καξκάξηλν 
γιππηό ή καξκάξηλν αλδξηάληα κε γθξάθηηη 
κηθξήο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξή 
ζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία. Τηκή κνλάδνο θαη’ 
απνθνπή. 

   

24 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νιόζσκν καξκάξηλν 
γιππηό ή καξκάξηλν αλδξηάληα κε γθξάθηηη 
κεζαίαο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

25 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νιόζσκν καξκάξηλν 
γιππηό ή καξκάξηλν αλδξηάληα, κε γθξάθηηη 
κεγάιεο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

26 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλε ή ιίζηλε 
αλακλεζηηθή ζηήιε, ε επηθάλεηα ηεο νπνίαο 
είρε πξνζηαηεπζεί κε αληηγθξάθηηη, κηθξήο 
έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 
ηελ αθαίξεζε ηνπ αληηγθξάθηηη, φπνπ θξηζεί 
απαξαηήξεην, ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 

   



κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

27 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλε ή ιίζηλε 
αλακλεζηηθή ζηήιε, ε επηθάλεηα ηεο νπνίαο 
είρε πξνζηαηεπζεί κε αληηγθξάθηηη, κεγάιεο 
έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 
ηελ αθαίξεζε ηνπ αληηγθξάθηηη, φπνπ θξηζεί 
απαξαηήξεην, ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

28 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλε ή ιίζηλε 
αλακλεζηηθή ζηήιε, κηθξήο έθηαζεο θαη 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

29 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλε ή ιίζηλε 
αλακλεζηηθή ζηήιε, κεζαίαο έθηαζεο θαη 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ.  Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

30 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλε 
αλακλεζηηθή ή ιίζηλε ζηήιε, κεγάιεο έθηαζεο 
θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα 

   



κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

31 Δθαξκνγή αληηγθξάθηηη ζε καξκάξηλε 
πξνηνκή, κηθξό νιόζσκν γιππηό (καξκάξηλν ή 
ιίζηλν ή από ζθπξόδεκα θιπ.). Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Δηάξθεηα –αληνρή 
πηζηνπνηεκέλε δχν ρξφληα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

32 Δθαξκνγή  αληηγθξάθηηη ζε καξκάξηλν 
νιόζσκν γιππηό ή ζε καξκάξηλν αλδξηάληα. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Δηάξθεηα –αληνρή 
πηζηνπνηεκέλε δχν ρξφληα. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

33 Δθαξκνγή  αληηγθξάθηηη ζε καξκάξηλε ή ιίζηλε 
αλακλεζηηθή ζηήιε. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, 
ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 
Δηάξθεηα –αληνρή πηζηνπνηεκέλε δχν ρξφληα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

34 Απνθαηάζηαζε ζηαηηθόηεηαο καξκάξηλεο 
πξνηνκήο ή κηθξνύ γιππηνύ ή ζηήιεο κε ηε 
ζπγθφιιεζή ηνπ επί ηεο βάζεο/βάζξνπ. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ρξήζε αλπςσηηθψλ 
κεραλεκάησλ, ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλδέζεσλ κε 
ρξήζε κεηαιιηθψλ κε νμεηδνχκελσλ ζπλδέζκσλ 
(απφ ηηηάλην) θαη εηδηθήο επνμεηδηθήο ξεηίλεο. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

35 Απνθαηάζηαζε ζηαηηθόηεηαο καξκάξηλνπ 
αλδξηάληα ή νιόζσκνπ καξκάξηλνπ ή ιίζηλνπ 
γιππηνύ κε ζπγθφιιεζή ηνπ, επί ηεο 
βάζεο/βάζξνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ θξίλεηαη 
αλαγθαίν (εξγαζία θαη πιηθά). Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, ηελ 
ελίζρπζε ησλ ζπλδέζεσλ κε ρξήζε κεηαιιηθψλ κε 
ζπλδέζκσλ (απφ ηηηάλην) θαη εηδηθήο επνμεηδηθήο 
ξεηίλεο. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

36 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ραιαξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) από ηελ 
επηθάλεηα νξεηράιθηλεο πξνηνκήο ή κηθξνύ 

   



νιόζσκνπ γιππηνύ (ή από άιιν κέηαιιν), κε 
ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ, 
αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

37 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ζθιεξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) από ηελ 
επηθάλεηα νξεηράιθηλεο πξνηνκήο ή κηθξνύ 
νιόζσκνπ γιππηνύ (ή από άιιν κέηαιιν), κε 
ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ, 
αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

38 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ραιαξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) από ηελ 
επηθάλεηα νξεηράιθηλνπ νιόζσκνπ γιππηνύ ή 
νξεηράιθηλνπ αλδξηάληα (ή από άιιν κέηαιιν), 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ, 
αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

39 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ζθιεξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) από ηελ 
επηθάλεηα νξεηράιθηλνπ νιόζσκνπ γιππηνύ ή 
νξεηράιθηλνπ αλδξηάληα (ή από άιιν κέηαιιν), 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ, 
αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα.  

   



Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

40 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ραιαξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.)από ηελ 
επηθάλεηα νξεηράιθηλνπ γιππηνύ 
ζπκπιέγκαηνο ή έθηππνπ αλδξηάληα (ή από 
άιιν κέηαιιν), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη 
ρεκηθψλ κεζφδσλ, αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

41 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ζθιεξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) από ηελ 
επηθάλεηα νξεηράιθηλνπ γιππηνύ 
ζπκπιέγκαηνο ή έθηππνπ αλδξηάληα (ή από 
άιιν κέηαιιν), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη 
ρεκηθψλ κεζφδσλ, αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

42 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ραιαξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) από ηελ 
επηθάλεηα κεηαιιηθώλ αλακλεζηηθώλ ζηειώλ, 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ, 
αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

43 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ζθιεξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) από ηελ 
επηθάλεηα κεηαιιηθώλ αλακλεζηηθώλ ζηειώλ 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ, 
αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 

   



ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

44 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ζθιεξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.), αιάησλ θαη 
πξντφλησλ δηάβξσζεο ηνπ ραιθνχ, θαζαξηζκφο 
απνιίπαλζε ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο από ηελ 
επηθάλεηα νξεηράιθηλεο πξνηνκήο ή κηθξνύ 
νιόζσκνπ γιππηνύ (ή από άιιν κέηαιιν), κε 
ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ, 
αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

45 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ζθιεξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.), αιάησλ θαη 
πξντφλησλ δηάβξσζεο ηνπ ραιθνχ,  θαζαξηζκφο 
απνιίπαλζε ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο από ηελ 
επηθάλεηα νξεηράιθηλνπ νιόζσκνπ γιππηνύ ή 
νξεηράιθηλνπ αλδξηάληα (ή από άιιν κέηαιιν), 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ, 
αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή 

   

46 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ζθιεξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.), αιάησλ θαη 
πξντφλησλ δηάβξσζεο ηνπ ραιθνχ, θαζαξηζκφο 
απνιίπαλζε ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο από ηελ 
επηθάλεηα νξεηράιθηλνπ γιππηνύ 
ζπκπιέγκαηνο ή έθηππνπ αλδξηάληα (ή από 
άιιν κέηαιιν), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη 
ρεκηθψλ κεζφδσλ, αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 

   



ζηελ πάηηλα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

47 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ζθιεξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.), αιάησλ θαη 
πξντφλησλ δηάβξσζεο ηνπ ραιθνχ, θαζαξηζκφο 
απνιίπαλζε ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο από ηελ 
επηθάλεηα κεηαιιηθώλ αλακλεζηηθώλ ζηειώλ, 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ, 
αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα. Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

48 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νξεηράιθηλε πξνηνκή 
ή κηθξό γιππηό (ή από άιιν κέηαιιν) κε 
γθξάθηηη κηθξήο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξή 
ζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία. Τηκή κνλάδνο θαη’ 
απνθνπή. 

   

49 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νξεηράιθηλε πξνηνκή 
ή κηθξό γιππηό (ή από άιιν κέηαιιν) κε 
γθξάθηηη κεζαίαο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

50 Αθαίξεζε γθξάθηηη νξεηράιθηλε πξνηνκή ή 
κηθξό γιππηό (ή από άιιν κέηαιιν) ή κηθξνχ 
γιππηνχ κε γθξάθηηη κεγάιεο έθηαζεο θαη 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 

   



ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

51 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νιόζσκν νξεηράιθηλν 
γιππηό ή αλδξηάληα (ή από άιιν κέηαιιν), κε 
γθξάθηηη κηθξήο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή 

   

52 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νιόζσκν νξεηράιθηλν 
γιππηό ή αλδξηάληα (ή από άιιν κέηαιιν), κε 
γθξάθηηη κεζαίαο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ απφ κπνγηέο, 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.), 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

53 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νιόζσκν νξεηράιθηλν 
γιππηό ή αλδξηάληα (ή από άιιν κέηαιιν), 
κεγάιεο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία. 
  Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

54 Αθαίξεζε γθξάθηηη απφ κεηαιιηθή αλακλεζηηθή 
ζηήιε, πηλαθίδα, θιπ., κηθξήο έθηαζεο θαη 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 

   



κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

55 Αθαίξεζε γθξάθηηη απφ κεηαιιηθή αλακλεζηηθή 
ζηήιε, πηλαθίδα, θιπ., κεζαίαο έθηαζεο θαη 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

56 Αθαίξεζε γθξάθηηη απφ κεηαιιηθή αλακλεζηηθή 
ζηήιε, πηλαθίδα, θιπ., κεγάιεο έθηαζεο θαη 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

57 Πξνζηαζία κε επηθάιπςε κηθξνθξπζηαιιηθνύ 
θεξηνύ ηεο επηθάλεηαο νξεηράιθηλεο πξνηνκήο 
ή κηθξνύ νιόζσκνπ γιππηνύ. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεινπ θεξηνχ πςεινχ ζεκείνπ ηήμεο. Η 
εθαξκνγή ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 
πξνζηαζία ηεο επγελνχο πάηηλαο ηνπ γιππηνχ.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

58 Πξνζηαζία κε κηθξνθξπζηαιιηθό θεξί ζε 
νξεηράιθηλνπο αλδξηάληεο ή νιόζσκα γιππηά. 
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεινπ θεξηνχ πςεινχ ζεκείνπ ηήμεο. Η 
εθαξκνγή ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 
πξνζηαζία ηεο επγελνχο πάηηλαο ηνπ γιππηνχ. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

59 Απνθαηάζηαζε ηεο ζηαηηθόηεηαο νξεηράιθηλεο 
πξνηνκήο ζε καξκάξηλε βάζε. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, 
ηελ απνθφιιεζε ηεο πξνηνκήο, κεηαθνξά απφ θαη 
πξνο ην ρπηήξην εληφο νξίσλ Αηηηθήο, θαηαζθεπή 
θαη ζπγθφιιεζε ηεζζάξσλ ζηεξηγκάησλ απφ 
ζηαζεξφ πιηθφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ γιππηνχ, 
ζηεξέσζε ησλ ζηεξηγκάησλ ζηε βάζε, ρξήζε 
ζθιεξήο θαη δπλαηήο ξεηίλεο, ζπκβαηήο κε ηα 
πιηθά γηα ηε ζπγθφιιεζε ηεο πξνηνκήο ζηε βάζε. 

   



 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

60 Απνθαηάζηαζε ηεο ζηαηηθόηεηαο νξεηράιθηλνπ 
νιόζσκνπ γιππηνύ ζε καξκάξηλε βάζε. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, 
ηελ απνθφιιεζε ηνπ γιππηνχ, κεηαθνξά απφ θαη 
πξνο ην ρπηήξην εληφο νξίσλ Αηηηθήο, θαηαζθεπή 
φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηεξηγκάησλ απφ ζηαζεξφ 
πιηθφ, ζηεξέσζε ησλ ζηεξηγκάησλ ζηε βάζε, 
ρξήζε ζθιεξήο θαη δπλαηήο ξεηίλεο, ζπκβαηήο κε 
ηα πιηθά γηα ηε ζπγθφιιεζε ηνπ γιππηνχ ζηε βάζε.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

61 Πξνζηαζία – πδξνθνβίσζε ηεο ιεθάλεο 
καξκάξηλνπ παξαδνζηαθνύ ζπληξηβαληνύ κε 
ρξήζε ρεκηθνχ αδξαλνχο πξντφληνο πνπ είλαη 
πδξφθνβν, αλαζηξέςηκν, πεξαηφ απφ αέξα θαη 
πδξαηκνχο θαη δελ επεξεάδεηαη απφ 
αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο. Μόλσζε ηνηρσκάησλ. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

62 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ραιαξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) από 
καξκάξηλεο ιεθάλεο παξαδνζηαθώλ 
ζπληξηβαληώλ, κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ, αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

63 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ζθιεξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) από 
καξκάξηλεο ιεθάλεο παξαδνζηαθώλ 
ζπληξηβαληώλ κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ, αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   



64 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλεο ιεθάλεο 
παξαδνζηαθώλ ζπληξηβαληώλ, ε νπνία είρε 
πξνζηαηεπζεί κε αληηγθξάθηηη, κηθξήο έθηαζεο 
θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

65 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλεο ιεθάλεο 
παξαδνζηαθώλ ζπληξηβαληώλ, ε νπνία είρε 
πξνζηαηεπζεί κε αληηγθξάθηηη, κεγάιεο 
έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 
ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη 
ηελ αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή 
ιεθέδσλ απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο 
ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

66 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλεο ιεθάλεο 
παξαδνζηαθώλ ζπληξηβαληώλ, κηθξήο έθηαζεο 
θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή.  

   

67 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλεο ιεθάλεο 
παξαδνζηαθώλ ζπληξηβαληώλ, κεζαίαο 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 

   



κλεκεία. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

68 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλεο ιεθάλεο 
παξαδνζηαθώλ ζπληξηβαληώλ, κεγάιεο 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

69 Δθαξκνγή  αληηγθξάθηηη ζε καξκάξηλεο 
ιεθάλεο παξαδνζηαθώλ ζπληξηβαληώλ. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Δηάξθεηα –αληνρή 
πηζηνπνηεκέλε 2 έηε. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

70 Αθαίξεζε - θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ραιαξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) απφ 
καξκάξηλεο αλζνζηήιεο/ θαιπθόκνξθα αγγεία, 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ, 
αλαιφγσο θάζε πεξίπησζεο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

71 Αθαίξεζε πάζεο θχζεσο ζθιεξώλ επηθαζίζεσλ 
θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά θαη νξγαληθά 
ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, ιάζπε, 
απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) από καξκάξηλεο 
αλζνζηήιεο/ θαιπθόκνξθα αγγεία, κε ρξήζε 
κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ, αλαιφγσο θάζε 
πεξίπησζεο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, 
ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 
Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε 
λα κε πξνθιεζεί θζνξά ζηελ πάηηλα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

72 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλεο 
αλζνζηήιεο/ θαιπθόκνξθα αγγεία, νη νπνίεο 
είρε πξνζηαηεπζεί κε αληηγθξάθηηη. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 

   



θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ απφ κπνγηέο, 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.), 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

73 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλεο 
αλζνζηήιεο/ θαιπθόκνξθα αγγεία, κηθξήο 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

74 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλεο 
αλζνζηήιεο/ θαιπθόκνξθα αγγεία, κεζαίαο 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

75 Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλεο 
αλζνζηήιεο/ θαιπθόκνξθα αγγεία, κεγάιεο 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

76 Δθαξκνγή  αληηγθξάθηηη ζε καξκάξηλεο 
αλζνζηήιεο/ θαιπθόκνξθα αγγεία. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Δηάξθεηα –αληνρή 

   



πηζηνπνηεκέλε. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

77 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ραιαξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) θαη πξντφλησλ 
δηάβξσζεο από ην ζύλνιν ηεο επηθάλεηαο 
κεηαιιηθώλ θαλνζηαηώλ (ζηειέρε θαη γιππηέο 
κνξθέο), θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη ινηπώλ 
δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ, κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ, αλαιφγσο θάζε 
πεξίπησζεο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, 
ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 
Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε 
λα κε πξνθιεζεί θζνξά ζηελ πάηηλα ηεο γιππηηθήο 
επηθάλεηαο.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

78 Αθαίξεζε – θαζαξηζκφο πάζεο θχζεσο ζθιεξώλ 
επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά 
θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) θαη πξντφλησλ 
δηάβξσζεο από ην ζύλνιν ηεο επηθάλεηαο 
κεηαιιηθώλ θαλνζηαηώλ (ζηειέρε θαη γιππηέο 
κνξθέο), θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη ινηπώλ 
δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ, κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ, αλαιφγσο θάζε 
πεξίπησζεο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, 
ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 
Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε 
λα κε πξνθιεζεί θζνξά ζηελ πάηηλα ηεο γιππηηθήο 
επηθάλεηαο. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

79 Αληηθαηάζηαζε θνύζθαο θαη ιακπηήξα θαη 
επαλαιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζε 
θαλνζηάηεο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, 
ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 
Εηδηθφηεξα, ε θνχζθα αλεμαξηήηνπ ζρήκαηνο θαη 
δηαζηάζεσλ ζα θέξεη εηδηθή παηίλα παιαίσζεο ελψ 
φια ηα ππφινηπα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ π.ρ.  
ιακπηήξεο, θαισδηψζεη θ.ιπ. ζα πξέπεη 
ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά λα είλαη θαηάιιεια θαη 
ελδεδεηγκέλα γηα θαλνζηάηεο πνπ απνηεινχλ έξγα 
ηέρλεο. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

80 Αθαίξεζε γθξάθηηη από ην ζύλνιν ηεο 
επηθάλεηαο κεηαιιηθώλ θαλνζηαηώλ (ζηειέρε 
θαη γιππηέο κνξθέο), θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη 
ινηπώλ δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ, κε γθξάθηηη 

   



κηθξήο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

81 Αθαίξεζε γθξάθηηη από ην ζύλνιν ηεο 
επηθάλεηαο κεηαιιηθώλ θαλνζηαηώλ (ζηειέρε 
θαη γιππηέο κνξθέο), θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη 
ινηπώλ δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ, κε γθξάθηηη 
κεζαίαο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

82 Αθαίξεζε γθξάθηηη από ην ζύλνιν ηεο 
επηθάλεηαο κεηαιιηθώλ θαλνζηαηώλ (ζηειέρε 
θαη γιππηέο κνξθέο), θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη 
ινηπώλ δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ, κε γθξάθηηη 
κεγάιεο έθηαζεο θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ ή ιεθέδσλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 
(κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.) κε ρξήζε κεραληθψλ 
ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε 
κεγάιε πξνζνρή, ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ 
ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή.  

   

83 Απνθαηάζηαζε ζπληήξεζε κεγάιεο πνιπγσληθήο 
βάζεο θαλνζηάηε: ζπκπιήξσζε ηκεκάησλ πνπ 
ιείπνπλ, αθαίξεζε επηθαζήζεσλ θαη γθξάθηηη θαη 
εθαξκνγή αληηγθξάθηηη. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

84 Αθαίξεζε - θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ θαη αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά θαη 
νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.), θαη δηαιπηώλ 
αιάησλ (ραιαξψλ ή ζθιεξψλ),  απφ νξζνγώληεο 
ή ηεηξάγσλεο καξκάξηλεο βάζεηο πξνηνκώλ θαη 
νιόζσκσλ γιππηώλ. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 
ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, ηε 

   



ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
ελδεδεηγκέλσλ γηα έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ 
βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα 
γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε 
πξνθιεζεί θζνξά ζηελ πάηηλα. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

85 Αθαίξεζε - θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ θαη αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά θαη 
νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) θαη δηαιπηώλ 
αιάησλ (ραιαξψλ ή ζθιεξψλ), απφ νξζνγώληεο 
ή ηεηξάγσλεο καξκάξηλεο βάζεηο πξνηνκώλ θαη 
νιόζσκσλ γιππηώλ. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 
ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, ηε 
ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
ελδεδεηγκέλσλ γηα έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ 
βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα 
γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε 
πξνθιεζεί θζνξά ζηελ πάηηλα. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

86 Αθαίξεζε - θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ θαη αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά θαη 
νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.) θαη δηαιπηώλ 
αιάησλ (ραιαξψλ ή ζθιεξψλ), από ρακειά 
καξκάξηλα ηεηξάγσλα βάζξα νιόζσκσλ 
γιππηώλ. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα 
θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, ηε ρξήζε 
κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ ελδεδεηγκέλσλ 
γηα έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά 
ζηελ πάηηλα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

87 Αθαίξεζε - θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ θαη αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά θαη 
νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.), θαη δηαιπηώλ 
αιάησλ (ραιαξψλ ή ζθιεξψλ), από νξζνγώληεο 
ιίζηλεο βάζεηο ή βάζεηο από ζθπξόδεκα. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ηε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη 
ρεκηθψλ κεζφδσλ ελδεδεηγκέλσλ γηα έξγα ηέρλεο 
θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά ζηελ 
πάηηλα. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

88 Αθαίξεζε - θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ θαη αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά θαη 
νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.), θαη δηαιπηώλ 
αιάησλ (ραιαξψλ ή ζθιεξψλ), από νξζνγώληεο 
καξκάξηλεο βάζεηο αλδξηάληα. Η εξγαζία 

   



πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ηε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη 
ρεκηθψλ κεζφδσλ ελδεδεηγκέλσλ γηα έξγα ηέρλεο 
θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά ζηελ 
πάηηλα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

89 Αθαίξεζε - θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ θαη αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά θαη 
νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.), θαη δηαιπηώλ 
αιάησλ (ραιαξψλ ή ζθιεξψλ), από 
πνιπγσληθέο καξκάξηλεο βάζεηο έθηππσλ 
αλδξηάλησλ ή ζπκπιεγκάησλ. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ηε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη 
ρεκηθψλ κεζφδσλ ελδεδεηγκέλσλ γηα έξγα ηέρλεο 
θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ψζηε λα κε πξνθιεζεί θζνξά ζηελ 
πάηηλα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

90 Αθαίξεζε - θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο 
επηθαζίζεσλ θαη αθαζαξζηψλ (βηνινγηθά θαη 
νξγαληθά ππνιείκκαηα, φπσο αηζάιε, ζθφλε, 
ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελψλ θιπ.), θαη δηαιπηώλ 
αιάησλ (ραιαξψλ ή ζθιεξψλ), απφ βάζεηο πνπ 
ρξνλνινγνύληαη ζηνλ 19ν αη. θαη ζην α’ κηζό 
ηνπ 20νπ αη. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, ηε 
ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
ελδεδεηγκέλσλ γηα έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ 
βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Οη εξγαζίεο ζα 
γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε 
πξνθιεζεί θζνξά ζηελ πάηηλα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

91 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νξζνγώληεο ή 
ηεηξάγσλεο καξκάξηλεο βάζεηο πξνηνκώλ θαη 
νιόζσκσλ γιππηώλ, κηθξήο δπζθνιίαο. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ απφ κπνγηέο, 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.), 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

92 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νξζνγώληεο ή 
ηεηξάγσλεο καξκάξηλεο βάζεηο πξνηνκώλ θαη 
νιόζσκσλ γιππηώλ, κεζαίαο δπζθνιίαο. Η 

   



εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ απφ κπνγηέο, 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.), 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

93 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νξζνγώληεο ή 
ηεηξάγσλεο καξκάξηλεο βάζεηο πξνηνκώλ θαη 
νιόζσκσλ γιππηώλ, κεγάιεο δπζθνιίαο. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ απφ κπνγηέο, 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.), 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

94 Αθαίξεζε γθξάθηηη από ρακειά καξκάξηλα 
ηεηξάγσλα βάζξα νιόζσκσλ γιππηώλ, κηθξήο 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

95 Αθαίξεζε γθξάθηηη από ρακειά καξκάξηλα 
ηεηξάγσλα βάζξα νιόζσκσλ γιππηώλ, 
κεζαίαο δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία.  

   

96 Αθαίξεζε γθξάθηηη από ρακειά καξκάξηλα 
ηεηξάγσλα βάζξα νιόζσκσλ γιππηώλ, 
κεγάιεο δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 

   



αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

97 Αθαίξεζε γθξάθηηη από κηθξέο νξζνγώληεο 
ιίζηλεο βάζεηο ή βάζεηο από ζθπξόδεκα, κηθξήο 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

98 Αθαίξεζε γθξάθηηη από κηθξέο νξζνγώληεο 
ιίζηλεο βάζεηο ή βάζεηο από ζθπξόδεκα, 
κεζαίαο δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

99 Αθαίξεζε γθξάθηηη από κηθξέο νξζνγώληεο 
ιίζηλεο βάζεηο ή βάζεηο από ζθπξόδεκα, 
κεγάιεο δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

100 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νξζνγώληεο 
καξκάξηλεο βάζεηο αλδξηάληα, κηθξήο έθηαζεο 
θαη δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 

   



θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

101 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νξζνγώληεο 
καξκάξηλεο βάζεηο αλδξηάληα, κεζαίαο 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

102 Αθαίξεζε γθξάθηηη από νξζνγώληεο 
καξκάξηλεο βάζεηο αλδξηάληα, κεγάιεο 
δπζθνιίαο. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ 
αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ 
απφ κπνγηέο, νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, 
θηκσιία θ.ά.), κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ 
κεζφδσλ (graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή 
ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ 
πιηθφ. Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

103 Αθαίξεζε γθξάθηηη από πνιπγσληθέο 
καξκάξηλεο βάζεηο έθηππσλ αλδξηάλησλ ή 
ζπκπιεγκάησλ, κηθξήο δπζθνιίαο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ απφ κπνγηέο, 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.), 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

104 Αθαίξεζε γθξάθηηη από πνιπγσληθέο 
καξκάξηλεο βάζεηο έθηππσλ αλδξηάλησλ ή 
ζπκπιεγκάησλ, κεζαίαο δπζθνιίαο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ απφ κπνγηέο, 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.), 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 

   



(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

105 Αθαίξεζε γθξάθηηη από πνιπγσληθέο 
καξκάξηλεο βάζεηο έθηππσλ αλδξηάλησλ ή 
ζπκπιεγκάησλ, κεγάιεο δπζθνιίαο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηελ αθαίξεζε ησλ  γθξάθηηη 
ή ζπλζεκάησλ, ή ιεθέδσλ απφ κπνγηέο, 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ (κειάλη, βαθή, θηκσιία θ.ά.), 
κε ρξήζε κεραληθψλ ή/θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ 
(graffiti removers) θαη κε κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα 
κελ πξνθιεζνχλ ιεθέδεο ζην θπζηθφ πιηθφ. Τα 
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

106 Απνθαηάζηαζε επηγξαθώλ. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ζπκβαηνχ κε ηα έξγα 
ηέρλεο βεξληθηνχ, ζε ρξψκα πνπ κε ην νπνίν έρεη 
ήδε ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ γιχπηε ζην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν. Τνλ θαζαξηζκφ ησλ 
εγράξαθησλ γξακκάησλ θαη ηελ επαλεγγξαθή κε 
θαηάιιειν βεξλίθη. Τα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηελ 
ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία.  
Τηκή κνλάδνο αλά γξάκκα.  
 

   

107 πκπιήξσζε ξσγκώλ, ζθξάγηζε αξκώλ ζε 
βάζεηο πνπ ρξνλνινγνύληαη ζηνλ 19ν αη. θαη 
ζην α’ κηζό ηνπ 20νπ αη. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη 
ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, 
ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο.  
Τηκή κνλάδνο αλά κ.κ. 

   

108 Δθαξκνγή αληηγθξάθηηη ζε νξζνγώληεο 
καξκάξηλεο βάζεηο πξνηνκώλ θαη νιόζσκσλ 
γιππηώλ. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα 
θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα 
ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ 
βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Δηάξθεηα –
αληνρή πηζηνπνηεκέλε 24 κήλεο. 
 Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

109 Δθαξκνγή αληηγθξάθηηη ζε ρακειά καξκάξηλα 
ηεηξάγσλα βάζξα νιόζσκσλ γιππηώλ. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Δηάξθεηα –αληνρή 
πηζηνπνηεκέλε 24 κήλεο.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   



110 Δθαξκνγή αληηγθξάθηηη ζε νξζνγώληεο ιίζηλεο 
βάζεηο ή βάζεηο από ζθπξόδεκα. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Δηάξθεηα –αληνρή 
πηζηνπνηεκέλε 24 κήλεο.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή.  

   

111 Δθαξκνγή αληηγθξάθηηη ζε καξκάξηλεο βάζεηο 
αλδξηάληα. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, 
ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 
Δηάξθεηα –αληνρή πηζηνπνηεκέλε 24 κήλεο.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

112 Δθαξκνγή αληηγθξάθηηη ζε πνιπγσληθέο 
καξκάξηλεο βάζεηο έθηππνπ αλδξηάληα 
ζπκπιεγκάησλ, κηθξήο δπζθνιίαο. Η εξγαζία 
πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Δηάξθεηα –αληνρή 
πηζηνπνηεκέλε 24 κήλεο.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή.  

   

113 Αληηθαηάζηαζε κηθξψλ νξζνγψλησλ ή ηεηξάγσλσλ 
νξεηράιθηλσλ πηλαθίδσλ ζε βάζεηο γιππηψλ, κε 
αλαγξαθή  ησλ ζηνηρείσλ ηνπ γιππηνχ, (κέγηζηεο 
δηαζη. 40Φ20 εθ., ειάρηζηνπ πάρνπο 2ρηι.), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ κηθξνυιηθψλ θαη 
νηνλδήπνηε άιισλ πιηθψλ θαη εξγαζία απαηηεζεί 
γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ηνπνζέηεζε, 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο. Τηκή 
αλά ηεκάρην. 

   

114 Γνθηκέο γηα ηελ πηζηνπνίεζε δπζθνιίαο 
αθαίξεζεο πάζεο θύζεσο επηθαζίζεσλ, 
αιάησλ, θειίδσλ νμεηδίσλ, καύξεο θξνύζηαο 
θιπ., γθξάθηηη ζε γιππηά, αλακλεζηηθέο 
ζηήιεο, παξαδνζηαθά ζπληξηβάληα, 
θαλνζηάηεο, θάζε πιηθνύ (καξκάξηλα, ιίζηλα, 
κεηαιιηθά θιπ.). Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη 
θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή.  

   

115 Σεύρνο ηεθκεξίσζεο ζπληήξεζεο  πεξηιακβάλεη 
ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο παζνινγίαο ησλ θζνξψλ 
θαη ηα ζηάδηα εξγαζηψλ κε ζρεδηαζηηθή θαη 
θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε. Σην ζρέδην ηνπ γιππηνχ 
ππφ θιίκαθα, ν αλάδνρνο ζεκεηψλεη α) ηηο θζνξέο 
θαη β) ηα ζεκεία επεκβάζεσλ. Η επίβιεςε ζα 
ειέγρεη ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο . Θα 
παξαδίδεηαη ζε έληππε & ειεθηξνληθή κνξθή ζε 
δχν αληίγξαθα. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή.  

   

116 Πιήξε απνηύπσζε ππό θιίκαθα πξνηνκήο ή    



κηθξνύ νιόζσκνπ γιππηνύ, ζε ςεθηαθφ 
ηξηζδηάζηαην επεμεξγάζηκν αξρείν (3D dwg θαη dxf 
θαη pdf).. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

117 Πιήξε απνηύπσζε ππό θιίκαθα νιόζσκνπ 
γιππηνύ ή αλδξηάληα, ζε ςεθηαθφ επεμεξγάζηκν 
ηξηζδηάζηαην αξρείν (3D dwg θαη dxf θαη pdf). 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή. 

   

118 Ηκεξήζηα δαπάλε θνξείνπ αλπςσηηθήο 
ηθαλόηεηαο έσο 200kg. Κηλεηά δάπεδα εξγαζίαο 
(πιαηθφξκεο), αλαξηεκέλα κέζσ ζπξκαηνζρνίλσλ, 
κε κεραληζκφ αλχςσζεο ειεθηξνθίλεην, 
εθνδηαζκέλν κε ζπζηήκαηα αζθαινχο πέδεζεο, κε 
δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο θίλεζεο ηφζν απφ ηελ 
ζέζε αλάξηεζεο, φζν θαη απφ ηελ πιαηθφξκα. Ο 
εμνπιηζκφο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά 
αζθαιείαο αλαγλσξηζκέλνπ δηεζλψο θνξέα.  
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή.  

   

119 Σπγθφιιεζε κε TIG (TUNGSTEN INERT GAS) 
θαηά κήθνο ηεο θνπήο ζε νξεηράιθηλν γιππηφ. 
Απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο κε πιαζηηθή 
επεμεξγαζία ηεο ξαθήο ηεο ζπγθφιιεζεο. Φεκηθφ 
ρξσκαηηζκφ (παηίλα) ζηα ζεκεία ησλ επεκβάζεσλ 
θαη ζηηο εθδνξέο. Επηθαλεηαθή πξνζηαζία κε 
κηθξνθξπζηαιιηθφ θεξί ζηα ζεκεία ησλ 
επεκβάζεσλ.Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
πξνκήζεηα θαη ρξήζε θαηάιιεισλ πιηθψλ, 
ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη 
κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Η 
εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε 
θαηάιιεισλ πιηθψλ, ελδεδεηγκέλσλ γηα ηελ ρξήζε 
ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 
Τηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή.  

   

120 Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά. 
Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, 
κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα". 
Σηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην 
ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη ζηεξηγκάησλ, ε 
κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαη 
απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά 
ηεο μπιείαο θαη ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 
Τα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί 
ηεο επηθαλείαο πνπ πεξηβάιιεη πεξηκεηξηθά ηε 
βάζε θαη ην γιππηφ, δε ζα παξνπζηάδνπλ 
θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα 
θέξνπλ θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο θαη θιίκαθεο 
αλφδνπ. 
Τν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ ε θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ 
απηψλ πνπ ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηηο επί κέξνπο 

   



ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ εηδηθήο 
εγθξίζεσο ηεο Υπεξεζίαο.  
Ωο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη 
ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο πνπ πεξηβάιιεη 
πεξηκεηξηθά ηε βάζε θαη ην γιππηφ, επί ηεο νπνίαο 
εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο 
παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ 
έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν απφ 0,20 m. Δελ 
πεξηιακβάλνληαη ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο 
θιπ. 
Τηκή αλά η.κ.  

121 Πεηάζκαηα αζθαιείαο επί 
ηθξησκάησλ.  
Πεηάζκαηα αζθαιείαο (θαηαθφξπθα ή θεθιηκέλα ή 
νξηδφληηα πέξα απφ ηα δάπεδα εξγαζίαο ησλ 
ηθξησκάησλ, ζαληδψκαηα, παηάξηα) επί ηθξησκάησλ 
απφ ζαλίδεο ή κεηαιιηθά θχιια, γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ δηεξρνκέλσλ απφ πηψζεηο πιηθψλ, 
δηακνξθσκέλα ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ή θαη ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Υπεξεζίαο, πιήξε κε ηνπο 
απαηηνχκελνπο ζπλδέζκνπο, ζηεξίγκαηα θαη 
δηαδνθίδσζε. 
Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο  
ζαληδψκαηνο. 

   

  ΤΝΟΛΟ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

  

   ΦΠΑ (24%)   

  ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 
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