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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Η ππεξεζία «σληήρεζε Τπαίζρηφλ Γισπηώλ Γήκοσ Αζελαίφλ» (cpv 92521210-4 
Τπερεζίες σληήρεζες Δθζεκάηφλ) αθνξά ζηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ησλ ππαίζξησλ 
γιππηώλ έξγσλ ηέρλεο, ζπληξηβαληώλ κε γιππηέο κνξθέο ή παξαδνζηαθώλ ζπληξηβαληώλ, 
θαλνζηαηώλ κε γιππηέο κνξθέο, ελεπίγξαθσλ ζηειώλ θαη αλακλεζηηθώλ πηλαθίδσλ, 
αληηγξάθσλ γιππηώλ, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Σα 
παξαπάλσ βξίζθνληαη ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ, εθηίζεληαη ζε 
ρώξνπο επζύλεο ηνπ Γήκνπ, ή θπιάζζνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (νδώλ 
αιακηλίαο & Αγ. Άλλεο) θαη άιινπο ρώξνπο επζύλεο ηνπ Γήκνπ.  

 

Α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Οη θύξηεο θζνξέο θαη βιάβεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ππαίζξηα γιππηά νθείινληαη ζε 
περηβαιιοληηθούς παράγοληες θαη ζε θζνξέο από βαλδαιηζκούς  (γθξάθηηη, θαηαζηξνθέο 
κε απώιεηεο ηκεκάησλ ή νινζρεξήο θαηαζηξνθή).  

Σα γθράθηηη θαη ε αλαγραθή ζσλζεκάηφλ, πέξα από ηελ αηζζεηηθή βιάβε, πξνθαινύλ 
κεγάιεο θζνξέο ζην πιηθό. Ο θαζαξηζκόο ησλ γθξάθηηη θαη ησλ ζπλζεκάησλ απνηειεί κία από 
ηηο πην επίπνλεο θαη ρξνλνβόξεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο. Δίλαη δε απαραίηεηε ε 
επαλαιακβαλόκελε τρήζε εηδηθώλ τεκηθώλ σιηθώλ, πνπ δελ πξνθαινύλ θζνξέο ζηηο 
γιππηέο κνξθέο.  

ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηα γιππηά βαλδαιίδοληαη εθ λέοσ κεηά ηολ θαζαρηζκό, κε λέα 
ζπλζήκαηα ή γθξάθηηη. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεηε, ε πξνζηαζία ησλ καξκάξηλσλ επηθαλεηώλ 
ησλ γιππηώλ θαη ησλ βάζεσλ κε αληηγθξάθηηη. Η εθαξκνγή αληηγθξάθηηη δεκηνπξγεί κηα 
«αζπίδα» πξνζηαζίαο από ηα ζπλζήκαηα, θαη πξνζηαηεύεη ην κάξκαξν από ηνλ εκπνηηζκό. 
Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηε, ε πξνζηαζία ησλ νξεηράιθηλσλ γιππηώλ κε κηθξνθξπζηαιιηθό θεξί. 

Αλαιπηηθά, ε παξνύζα ππεξεζία αθνξά ζηελ περηοδηθή ζσληήρεζε θαη αποθαηάζηαζε, 
κεηά από ζτεηηθή εληοιή ηες Τπερεζίας θαη κε επηκέηρεζε ηφλ εργαζηώλ ζε ππαίζξηα 
γιππηά έξγα ηέρλεο, ζπληξηβάληα κε γιππηέο κνξθέο ή παξαδνζηαθά ζηληξηβάληα, θαλνζηάηεο 
κε γιππηέο κνξθέο, ελεπίγξαθεο ζηήιεο θαη αλακλεζηηθέο πηλαθίδεο, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ 
αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Γιππηέο πξνηνκέο (καξκάξηλεο, νξεηράιθηλεο ή από άιιν κέηαιιν ή πιηθό) 

 Οιόζσκα γιππηά ή ζπκπιέγκαηα γιππηώλ (καξκάξηλα ή νξεηράιθηλα ή από άιιν 
κέηαιιν ή πιηθό) 
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 Αλδξηάληεο, νιόζσκνπο, έθηππνπο, θαζηζηνύο (καξκάξηλνπο ή νξεηράιθηλνπο ή από 
άιιν κέηαιιν ή πιηθό) 

 Φαλνζηάηεο κε γιππηέο κνξθέο 

 Μνληέξλα γιππηά (από δηάθνξα πιηθά) 

 Πηλαθίδεο αλακλεζηηθέο  

 Αλακλεζηηθέο ζηήιεο 

 Σηο βάζεηο όισλ ησλ παξαπάλσ από κάξκαξν ή ιίζν, δηαθόξσλ κεγεζώλ (νξζνγώληεο, 
ηεηξάγσλεο, πνιπγσληθέο, θιπ.) 

 Μαξκάξηλα παξαδνζηαθά ζπληξηβάληα 

 

Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ δηέπνληαη από ηηο γεληθέο αξρέο πνπ έρνπλ 
δηαηππσζεί από δηεζλείο νξγαληζκνύο γηα ηελ απνθαηάζηαζε γιππηώλ έξγσλ ηέρλεο θαη 
κλεκείσλ θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. θνπόο ησλ επεκβάζεσλ είλαη ε απνθαηάζηαζε ησλ 
θζνξώλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα ππαίζξηα γιππηά. Οη επηιεγκέλεο κέζνδνη θαη ηα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην θάζε έξγν βαζίδνληαη ζηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ  πιηθώλ, κε ζθνπό 
ηελ θαιή δηαηήξεζε ηνπο ζηνλ ρξόλν. 

Η παξνύζα ππεξεζία πξόθεηηαη θπξίσο λα αληηκεησπίζεη ηα παξαθάησ: 

 Καζαξηζκόο από αηκνζθαηξηθνύο ξύπνπο ησλ επηθαζίζεσλ θαη αθαζαξζηώλ, θαη 
γεληθόηεξα ηελ απνκάθξπλζε πξντόλησλ δηάβξσζεο 

 Αληηκεηώπηζε θζνξώλ πνπ πξνθαινύλ απώιεηα ηεο καξκάξηλεο επηθάλεηαο  

 Αληηκεηώπηζε θζνξώλ πνπ πξνθαινύλ νμείδσζε ζε κεηαιιηθά γιππηά 

 Αθαίξεζε ζπλζεκάησλ θαη γθξάθηηη από ιίζηλεο, καξκάξηλεο  θαη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο 

 Πξνζηαζία κε εθαξκνγή αληηγθξάθηηη ζε ιίζηλεο ,καξκάξηλεο επηθάλεηεο 

 Πξνζηαζία κε θεξί ησλ νξεηράιθηλσλ γιππηώλ 

 Φηινηέρλεζε θαη ζπκπιήξσζε ηκεκάησλ πνπ έρνπλ απνθνιιεζεί ή ζπάζεη από ηε 
γιππηηθή επηθάλεηα 

 Δξγαζίεο ζπκπιήξσζεο βάζεσλ ζε πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ θζαξεί ή ζπάζεη ηκήκαηα 

 Απνθαηάζηαζε ηεο ζηαηηθόηεηαο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο πηώζεο 
γιππηώλ ή βάζεσλ. 

 Δξγαζίεο κεηαθνξάο γιππηώλ γηα ιόγνπο ζπληήξεζεο ή πξνζσξηλήο θύιαμεο 

 

Οη εξγαζίεο πνπ δύλαηαη λα αλαηεζνύλ ζηνλ αλάδνρν, κε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο είλαη νη 
παξαθάησ: 

 

Β.1. ΓΛΤΠΣΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Η ΑΛΛΟ ΛΙΘΟ 

1. Αθαίξεζε – θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο επηθαζίζεσλ (βηνινγηθά θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, 
όπσο αηζάιε, ζθόλε, ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελώλ θιπ.) θαη ραιαξώλ ή ζθιεξώλ δηαιπηώλ 
αιάησλ από ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα καξκάξηλσλ γιππηώλ, όπσο πξνηνκώλ θαη κηθξώλ 
γιππηώλ, νιόζσκνπ γιππηνύ ή αλδξηάληα, αλακλεζηηθώλ ζηειώλ (ιίζηλσλ, καξκάξηλσλ 
θιπ.), ιίζηλσλ γιππηώλ ή γιππηώλ από ζθπξόδεκα.  

2. Αθαίξεζε – θαζαξηζκόο θειίδσλ νμεηδίσλ κεηάιισλ, ιηπαξώλ νπζηώλ, καύξεο θξνύζηαο 
θιπ., από ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα καξκάξηλσλ πξνηνκώλ θαη κηθξώλ γιππηώλ, καξκάξηλνπ 
νιόζσκνπ γιππηνύ ή καξκάξηλνπ αλδξηάληα, αλακλεζηηθώλ ζηειώλ (ιίζηλσλ, καξκάξηλσλ 
θιπ.), ιίζηλσλ γιππηώλ ή γιππηώλ από ζθπξόδεκα. 
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3. Αληηκεηώπηζε δαραξνπνίεζεο – γπςνπνίεζεο ζε καξκάξηλα γιππηά. 

4. Αθαίξεζε γθξάθηηη κε δηαθνξεηηθά επίπεδα έθηαζεο θαη δπζθνιίαο (κηθξήο, κεζαίαο ή 
κεγάιεο) από καξκάξηλα γιππηά (ή από ιίζν), όπσο πξνηνκή ή κηθξό νιόζσκν γιππηό, 
κεγάιν νιόζσκν γιππηό, αλδξηάληα θαη από αλακλεζηηθή ζηήιε. 

5. Αθαίξεζε γθξάθηηη από επηθάλεηεο γιππηώλ πνπ έρνπλ πξνζηαηεπζεί κε αληηγθξάθηηη, όπσο 
πξνηνκή ή κηθξό νιόζσκν γιππηό, κεγάιν νιόζσκν γιππηό, αλδξηάληα, θαη από 
αλακλεζηηθή ζηήιε. 

6. Δθαξκνγή αληηγθξάθηηη ζε καξκάξηλα γιππηά (ή από ιίζν), όπσο πξνηνκή ή κηθξό 
νιόζσκν γιππηό, κεγάιν νιόζσκν γιππηό, αλδξηάληα, θαη από αλακλεζηηθή ζηήιε. 

7. Απνθαηάζηαζε ζηαηηθόηεηαο ιίζηλεο, καξκάξηλεο πξνηνκήο ή κηθξνύ γιππηνύ ή ζηήιεο, 
καξκάξηλνπ αλδξηάληα ή νιόζσκνπ καξκάξηλνπ ή ιίζηλνπ γιππηνύ. 

 

Β.2 ΓΛΤΠΣΑ ΑΠΟ ΜΔΣΑΛΛΟ 

8. Αθαίξεζε πάζεο θύζεσο ραιαξώλ επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηώλ (βηνινγηθά θαη 
νξγαληθά ππνιείκκαηα, όπσο αηζάιε, ζθόλε, ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελώλ θιπ.) από ηελ 
επηθάλεηα νξεηράιθηλνπ γιππηνύ (ή από άιιν κέηαιιν), όπσο πξνηνκήο ή νιόζσκνπ 
γιππηνύ, νιόζσκνπ κεγάινπ γιππηνύ ή νξεηράιθηλνπ αλδξηάληα, ζπκπιέγκαηνο ή έθηππνπ 
αλδξηάληα, κεηαιιηθώλ αλακλεζηηθώλ ζηειώλ, πηλαθίδσλ θιπ. 

9. Αθαίξεζε γθξάθηηη κε δηαθνξεηηθά επίπεδα έθηαζεο θαη δπζθνιίαο (κηθξήο, κεζαίαο ή 
κεγάιεο), από ηελ επηθάλεηα νξεηράιθηλνπ γιππηνύ (ή από άιιν κέηαιιν), όπσο πξνηνκήο 
ή νιόζσκνπ γιππηνύ, νιόζσκνπ κεγάινπ γιππηνύ ή νξεηράιθηλνπ αλδξηάληα, 
ζπκπιέγκαηνο ή έθηππνπ αλδξηάληα, κεηαιιηθή αλακλεζηηθή ζηήιε, πηλαθίδα, θιπ. 

10. Αθαίξεζε γθξάθηηη από επηθάλεηεο γιππηώλ πνπ έρνπλ πξνζηαηεπζεί κε αληηγθξάθηηη, από 
νξεηράιθηλν γιππηό (ή από άιιν κέηαιιν), όπσο πξνηνκή ή νιόζσκν γιππηό, νιόζσκν 
κεγάιν γιππηό ή νξεηράιθηλν αλδξηάληα, ζπκπιέγκαή έθηππν αλδξηάληα, κεηαιιηθέο 
αλακλεζηηθέο ζηήιεο θιπ. 

11. Απνθαηάζηαζε ηεο ζηαηηθόηεηαο ή ηεο ζηήξημεο , νξεηράιθηλσλ γιππηώλ ζηε βάζε ηνπο, 
όπσο  πξνηνκήο ή νιόζσκνπ γιππηνύ ή αλδξηάληα. 

 

Β.3 ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΑ ΤΝΣΡΙΒΑΝΙΑ 

12. Πξνζηαζία – πδξνθνβίσζε ηεο ιεθάλεο καξκάξηλνπ παξαδνζηαθνύ ζπληξηβαληνύ.  

13. Αθαίξεζε - θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο ραιαξώλ ή ζθιεξώλ  επηθαζίζεσλ θαη άιισλ 
αθαζαξζηώλ (βηνινγηθά θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, όπσο αηζάιε, ζθόλε, ιάζπε, 
απεθθξίκαηα πηελώλ θιπ.) από καξκάξηλεο ιεθάλεο παξαδνζηαθώλ ζπληξηβαληώλ. 

14. Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλεο ιεθάλεο παξαδνζηαθώλ ζπληξηβαληώλ, νη νπνίεο είραλ 
πξνζηαηεπζεί κε αληηγθξάθηηη.  

15. Αθαίξεζε γθξάθηηη κε δηαθνξεηηθά επίπεδα έθηαζεο θαη δπζθνιίαο (κηθξήο, κεζαίαο ή 
κεγάιεο) από καξκάξηλεο ιεθάλεο παξαδνζηαθώλ ζπληξηβαληώλ, κηθξήο δπζθνιίαο.  

16. Δθαξκνγή  αληηγθξάθηηη ζε καξκάξηλεο ιεθάλεο παξαδνζηαθώλ ζπληξηβαληώλ θαζώο θαη 
ζηνπο γιππηνύο δηάθνζκνπο απηώλ, όπνπ ππάξρνπλ.  

 

Β.4 ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΔ ΑΝΘΟΣΗΛΔ, ΚΑΛΤΚΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΔΙΑ 

17. Αθαίξεζε - θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο ραιαξώλ ή ζθιεξώλ επηθαζίζεσλ θαη άιισλ 
αθαζαξζηώλ (βηνινγηθά θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, όπσο αηζάιε, ζθόλε, ιάζπε, 
απεθθξίκαηα πηελώλ θιπ.) από καξκάξηλεο αλζνζηήιεο/ θαιπθόκνξθα αγγεία. 

18. Αθαίξεζε γθξάθηηη από καξκάξηλεο αλζνζηήιεο/ θαιπθόκνξθα αγγεία, ε επηθάλεηα ησλ 
νπνίσλ έρεη πξνζηαηεπζεί κε αληηγθξάθηηη.  

19. Αθαίξεζε γθξάθηηη κε δηαθνξεηηθά επίπεδα έθηαζεο θαη δπζθνιίαο (κηθξήο, κεζαίαο ή 
κεγάιεο) από καξκάξηλεο αλζνζηήιεο/ θαιπθόκνξθα αγγεία, κηθξήο δπζθνιίαο.  



4 

20. Δθαξκνγή  αληηγθξάθηηη ζε καξκάξηλεο αλζνζηήιεο/ θαιπθόκνξθα αγγεία.  

 

Β.5 ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟΙ ΦΑΝΟΣΑΣΔ 

21. Αθαίξεζε πάζεο θύζεσο ραιαξώλ ή ζθιεξώλ επηθαζίζεσλ θαη άιισλ αθαζαξζηώλ 
(βηνινγηθά θαη νξγαληθά ππνιείκκαηα, όπσο αηζάιε, ζθόλε, ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελώλ 
θιπ.) από ην ζύλνιν ηεο επηθάλεηαο κεηαιιηθώλ θαλνζηαηώλ (ζηειέρε θαη γιππηέο κνξθέο), 
θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη ινηπώλ δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ. 

22. Αθαίξεζε γθξάθηηη κε δηαθνξεηηθά επίπεδα έθηαζεο θαη δπζθνιίαο (κηθξήο, κεζαίαο ή 
κεγάιεο) από ην ζύλνιν ηεο επηθάλεηαο κεηαιιηθώλ θαλνζηαηώλ (ζηειέρε θαη γιππηέο 
κνξθέο), θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη ινηπώλ δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ. 

23. Πξνζηαζία κε επηθάιπςε κηθξνθξπζηαιιηθνύ θεξηνύ ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο ησλ 
θαλνζηαηώλ (ζηειέρε θαη γιππηέο κνξθέο).  

24. Αληηθαηάζηαζε – επηζθεπή θσηηζηηθώλ ησλ θαλνζηαηώλ κε γιππηέο κνξθέο.  

 

Β.6 ΔΙΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

Δηδηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο ζπκπιεξώζεηο, ζπγθνιιήζεηο ζπαζκέλσλ ηκεκάησλ 
γιππηώλ, ζα γίλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ γιύπηε πνπ δεκηνύξγεζε ην έξγν. ε πεξίπησζε 
πνπ δελ είλαη ελ δσή ζα αλαδεηεζνύλ ζηνηρεία από ην αξρείν ηνπ γιύπηε θαη ε ζπλαίλεζε όζσλ 
ζύκθσλα κε ηνλ λόκν έρνπλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Όιεο νη εξγαζίεο ζπκπιεξώζεσλ ζηα 
γιππηά, θαζώο θαη ε ηειηθή κνξθή ηεο πάηηλαο ζε νξεηράιθηλα γιππηά ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε 
ηηο αξρέο ηεο Δπηζηήκεο θαη κε ζεβαζκό ζηνπο θαλόλεο ηεο γιππηηθήο ηέρλεο. 

Δηδηθόηεξα:  

 Γηα ηε ζπγθόιιεζε ζπαζκέλσλ ηκεκάησλ ζε νξεηράιθηλα γιππηά: πγθόιιεζε κε TIG ( 
TUNGSTEN INERT GAS ) θαηά κήθνο ηεο θνπήο. Απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο κε 
πιαζηηθή επεμεξγαζία ηεο ξαθήο ηεο ζπγθόιιεζεο. Υεκηθό ρξσκαηηζκό 
(απνθαηάζηαζε πάηηλαο) ζηα ζεκεία ησλ επεκβάζεσλ θαη ζε εθδνξέο ζηελ επηθάλεηα 
ηνπ γιππηνύ. Δπηθαλεηαθή πξνζηαζία κε κηθξνθξπζηαιιηθό θεξί ζηα ζεκεία ησλ 
επεκβάζεσλ. 

 

Β.7 ΒΑΔΙ ΓΛΤΠΣΩΝ θιπ. 

25. Αθαίξεζε - θαζαξηζκόο πάζεο θύζεσο επηθαζίζεσλ θαη αθαζαξζηώλ (βηνινγηθά θαη 
νξγαληθά ππνιείκκαηα, όπσο αηζάιε, ζθόλε, ιάζπε, απεθθξίκαηα πηελώλ θιπ.), θαη 
δηαιπηώλ αιάησλ (ραιαξώλ ή ζθιεξώλ), από καξκάξηλεο, ιίζηλεο ή βάζεηο από ζθπξόδεκα, 
όπσο π.ρ. νξζνγώληεο βάζεηο πξνηνκώλ θαη νιόζσκσλ γιππηώλ θ.ι.π.  

26. Αθαίξεζε γθξάθηηη κε δηαθνξεηηθά επίπεδα έθηαζεο θαη δπζθνιίαο, από καξκάξηλεο, ιίζηλεο 
ή βάζεηο από ζθπξόδεκα, όπσο π.ρ. νξζνγώληεο βάζεηο πξνηνκώλ θαη νιόζσκσλ 
γιππηώλ,  δηαθόξσλ πςώλ ζρεκάησλ ,πιηθώλ  θαη ρξνλνιόγεζεο.  

27. Αθαίξεζε γθξάθηηη από επηθάλεηεο βάζεσλ νη νπνίεο έρνπλ πξνζηαηεπζεί κε αληηγθξάθηηη, 
όπσο από καξκάξηλεο, ιίζηλεο ή βάζεηο από ζθπξόδεκα, όπσο π.ρ. νξζνγώληεο βάζεηο 
πξνηνκώλ θαη νιόζσκσλ γιππηώλ, δηαθόξσλ πςώλ ζρεκάησλ ,πιηθώλ  θαη ρξνλνιόγεζεο.  

28. Απνθαηάζηαζε επηγξαθώλ ζε βάζεηο γιππηώλ.  

29. πκπιήξσζε ξσγκώλ, ζθξάγηζε αξκώλ ζε βάζεηο. 

30. Δθαξκνγή αληηγθξάθηηη καξκάξηλεο ζε ιίζηλεο ή βάζεηο από ζθπξόδεκα, όπσο νξζνγώληεο 
βάζεηο πξνηνκώλ θαη νιόζσκσλ γιππηώλ, ζε ρακειά ηεηξάγσλα βάζξα νιόζσκσλ 
γιππηώλ, από π.ρ. νξζνγώληεο βάζεηο ή βάζεηο από ζθπξόδεκα, δηαθόξσλ πςώλ 
ζρεκάησλ ,πιηθώλ. 

31. Αληηθαηάζηαζε  πηλαθίδσλ ζε βάζεηο. 
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Β. 8 ΤΛΙΚΑ 

32. Αληηγθξάθηηη: ην αληηγθξάθηηη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ζπκβαηό γηα ρξήζε ζε έξγα 
ηέρλεο θαη κλεκεία, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.  

33. Κεξί: ην θεξί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζηαζία νξεηράιθηλσλ γιππηώλ ζα είλαη 
ζπκβαηό γηα ηε ρξήζε ζε έξγα ηέρλεο θαη κλεκεία. 

34. Γεληθόηερα όια ηα υλικά που θα χρηζιμοποιηθούν για ηην υλοποίηζη ηων ανωηέρω 
περιγραθόμενων εργαζιών  θα είναι ενδεδειγμένα και πιζηοποιημένα γηα εργαζίες 
ζσληήρεζες  γισπηώλ  έργφλ  ηέτλες θαη κλεκείφλ ζύκθφλα κε ηης γεληθές αρτές 
ποσ έτοσλ δηαησπφζεί από δηεζλείς οργαληζκούς. 

 

 

Β.9  ΓΔΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

35. Σεύτος Σεθκερίφζες όπνπ ζα πεξηγξάθνληαη κε αθξίβεηα νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ. 
Θα ζπλνδεύεηαη από θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε κε ππνκλεκαηηζκό, θαη βηληενζθνπήζεηο 
πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηηο θάζεηο ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηειέζηεθαλ. Σν ηεύρνο ζα παξαδνζεί ζε 
δύν (2) έληππα αληίγξαθα, θαζώο θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Σν θσηνγξαθηθό πιηθό θαη ηα 
βίληεν ζα παξαδνζνύλ ζε ςεθηαθή κνξθή, κε ππνκλεκαηηζκό. 

36. Γνθηκέο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη 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.).  

37. Απνηύπσζε ππό θιίκαθα ηνπ γιππηνύ.  

38. Απνθαηάζηαζε θαη εμπγίαλζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ θαζαίξεζεο κε κεραληθά κέζα ή κε ηα ρέξηα πξνο θόξησζε, 
θαζώο θαη ηε κεηαθνξά πιηθώλ πξνο απνζήθεπζε ή πξνο απόξξηςε ζε ρώξνπο 
πηζηνπνηεκέλνπο από ηηο αξκόδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε θαη αλ βξίζθνληαη 
απηνί από ην έξγν, ηηο ηπρόλ πξνζσξηλέο ελαπνζέζεηο θαη επαλαθνξηώζεηο πιηθώλ, ηνλ 
θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ από ηα θάζε είδνπο. 

 

Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο απνθαηάζηαζεο ησλ γιππηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύκθσλα 
κε ηηο δηεζλώο απνδεθηέο κεζόδνπο. Η απνθαηάζηαζε - ζπληήξεζε ησλ γιππηώλ έξγσλ ζα 
εθηειείηαη από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, κε αλάινγε εκπεηξία ζε παξόκνηεο εξγαζίεο θαη 
πςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε (αδεηούτοσς ζσληερεηές ιίζοσ, κεηάιιοσ, καρκαροηετλίηες, 
γιύπηες θαη άιιες εηδηθόηεηες), όπσο απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε θαη επηζηαζία ησλ 
εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο έξγσλ ηέρλεο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηεζλώο απνδεθηέο 
κεζόδνπο.  

 

Β.10 ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

Η θαηαζθεπή ησλ ηθξησκάησλ πεξηκεηξηθά ησλ γιππηώλ ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα ηθξηώκαηα ζα είλαη επαξθώο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο 
πνπ πεξηβάιιεη πεξηκεηξηθά ηε βάζε θαη ην γιππηό, δε ζα παξνπζηάδνπλ θηλεηόηεηα θαη κεγάια 
βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδώκαηα αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλόδνπ. ε πεξίπησζε 
ρξήζεο θνξεηώλ θιηκάθσλ ζα δηαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξόηεηά ηνπο. 

Οη ζθαισζηέο ζα θέξνπλ θάγθεια θαη πεηάζκαηα αζθαιείαο (θαηαθόξπθα ή θεθιηκέλα ή 
νξηδόληηα πέξα από ηα δάπεδα εξγαζίαο ησλ ηθξησκάησλ, ζαληδώκαηα, παηάξηα), γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ από πηώζεηο πιηθώλ, δηακνξθσκέλα ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ή θαη 
ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, πιήξε κε ηνπο απαηηνύκελνπο ζπλδέζκνπο, ζηεξίγκαηα θαη 
δηαδνθίδσζε.  Θα ζπλνδεύνληαη από  ηερληθή πεξηγξαθή ,ΑΤ ΦΑΤ θαη αδεία κηθξήο θιίκαθαο  
γηα θάζε ζέζε ,ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ .  
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Γ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά από εληνιή ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο λα μεθηλήζεη 
άκεζα (εληός πέληε εκερώλ) ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο – απνθαηάζηαζεο, νη νπνίεο 
πεξηγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή Δληνιή.  

Ο αλάδνρνο είλαη δπλαηόλ λα πξνηείλεη ζηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία εγγξάθσο (κε e-mail) 
ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξώζεηο ζηηο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζα γίλνπλ ή όρη απνδεθηέο. ε 
πεξίπησζε πνπ γίλνπλ απνδεθηέο ζα αθνινπζήζεη ζπκπιεξσκαηηθή εληνιή εξγαζηώλ. 

Καζόιε ηε δηάξθεηα ησλ εγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ ν αλάδνρνο θαηαγξάθεη αλαιπηηθά ζην Σεύτος 
Σεθκερίφζες ηα ζηάδηα ησλ επεκβάζεσλ θαη νλνκαζηηθά ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί, καδί κε 
ηελ αληίζηνηρε θσηνγξαθηθή θαη ζρεδηαζηηθή (όπνπ απαηηείηαη) ηεθκεξίσζε. 

Ο αλάδνρνο ελεκεξώλεη ηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία (e-mail) γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 
εξγαζηώλ θαη ππνβάιιεη ην Σεύρνο Σεθκεξίσζεο   γηα θάζε γιππηό ην νπνίν ζπληεξείηαη. ηελ 
ζπλέρεηα ζπληάζζεηαη ην Πρφηόθοιιο Παραιαβής ηες Δργαζίας. 

 

Σο Πρφηόθοιιο Παραιαβής ηες Δργαζίας γηα θάζε γιππηό, ζπληάζζεηαη ιακβάλνληαο 
ππόςε ηελ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηνλ αλάδνρν θαη ην ππνβαιιόκελν από ηνλ 
αλάδνρν Σεύρνο Σεθκεξίσζεο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηελ θαηαγξαθή όισλ ησλ 
ζηαδίσλ ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ (ηερληθή πεξηγξαθή, θσηνγξαθηθή θαη ζρεδηαζηηθή 
ηεθκεξίσζε ησλ εξγαζηώλ όπνπ απαηηείηαη). 

Η Τπεξεζία δηθαηνύηαη λα ειέγμεη ην ζύλνιν ή κέξνο ηεο εξγαζίαο, θαηά ηελ θξίζε ηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώζεη ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο 
Αλάδνρνο ππνρξενύηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό θαη 
πξνζσπηθό γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. 

Η εμόθιεζε ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζόηεηαο θάζε 
εξγαζίαο, επηκεηξνύκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο 
ηεο εξγαζίαο, όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξόλ Αλαιπηηθό Σηκνιόγην θαη ζηελ Σερληθή 
Πεξηγξαθή. 

Δηδηθόηερα γηα θάζε εργαζία, ο ηρόπος θαη ε κολάδα επηκέηρεζες, θαζώς θαη ο ηρόπος 
πιερφκής θαζορίδοληαη από ηης δοθηκές ποσ έτοσλ προεγεζεί, γηα ηελ εθηίκεζε ηες 
δσζθοιίας ηες εργαζίας θαη από ηελ αλαισηηθή περηγραθή ποσ γίλεηαη ζηο Σεύτος 
Σεθκερίφζες Δργαζηώλ. 

Οη ραξαθηεξηζκνί: «κηθξήο έθηαζεο & δπζθνιίαο», «κεζαίαο έθηαζεο & δπζθνιίαο», «κεγάιεο 
έθηαζεο & δπζθνιίαο» θιπ., ζα θαζνξίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο, 
θαη κεηά από ζτεηηθές δοθηκές όπφς περηγράθοληαη ζηο άρζρο 114 ηοσ Δλδεηθηηθού 
Προϋποιογηζκού / Σηκοιογίοσ, κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα: 

α. ηελ ππθλόηεηα ησλ ρξσκαηηζκώλ ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο επηθάλεηαο ηνπ γιππηνύ, 

β. ηε δπζθνιία θαζαξηζκνύ, κεηά από δνθηκή κε θαηάιιεια ελαιιαθηηθά πιηθά,  

γ. ην αλάγιπθν ηεο επηθάλεηαο ηνπ γιππηνύ, 

δ. ην πνξώδεο ηνπ πιηθνύ ηνπ γιππηνύ θαη  

ε. ηα πθηζηάκελα ίρλε από παιαηόηεξνπο θαζαξηζκνύο. 

 

Οη Πξνηνκέο θαη ηα Γιππηά (πξνηνκέο, κπνύζηα, νιόζσκα, ζηήιεο θ.ιπ.) ύςνπο έσο θαη ελόο 
(1) κέηξνπ, αλεμαξηήηνπ ησλ άιισλ δηαζηάζεσλ,  ραξαθηεξίδνληαη σο Μηθξνύ Μεγέζνπο. 

Οη Πξνηνκέο θαη ηα Γιππηά (πξνηνκέο, κπνύζηα, νιόζσκα, ζηήιεο θ.ιπ.) ύςνπο κεγαιύηεξνπ 
ηνπ ελόο (1) κέηξνπ, αλεμαξηήηνπ ησλ άιισλ δηαζηάζεσλ,  ραξαθηεξίδνληαη σο Μεγάινπ 
Μεγέζνπο. 
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Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα αλαηεζνύλ δηαηίζεηαη ην πνζό ησλ 30.000,00 εσρώ 
πιέολ ΦΠΑ 24%, ήηοη 37.200,00 εσρώ. 
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη αλαθεξόκελεο ππεξεζίεο είλαη ελδεηθηηθέο, θαζώο εμαξηώληαη από ην είδνο 
ησλ θζνξώλ θαη βιαβώλ πνπ ζα αλαηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο.  
Καηά ζπλέπεηα ν Γήκνο Αζελαίσλ δελ δύλαηαη λα δεζκεπζεί γηα ηελ πινπνίεζε όισλ ησλ 
αλαθεξόκελσλ εξγαζηώλ. 
Η ύκβαζε ποσ ζα προθύυεη ζα είλαη κέτρη ηελ απορρόθεζε ηοσ προϋποιογηζζέληος 
ποζού. 

 

Δ. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Η ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ νξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 

ΓΔΚΑΟΚΣΩ  (18) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ηνπ ρξόλνπ έλαξμεο. 

 

 

 

                                                                                            Αζήλα, 31/05/2022 

 

 Ο πληάμαο                 Η  Πξντζηακέλε Σκήκαηνο            Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο 

 

 

 

   παλνπδάθεο Αξηζηείδεο           Αλησλνπνύινπ Γεσξγία                 Σδήκαο σηήξεο 
   Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ                Π.Δ. Αξραηνιόγνο                    Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

 


