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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση Κτιρίου Γραφείων του ΟΣΕ (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ) στην 

Θεσσαλονίκη» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στο είδος και την έκταση των εργασιών 
που απαιτούνται για την αποκατάσταση του κτιρίου γραφείων του ΟΣΕ (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ) 
στην Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται επί της οδού Παλαιού Σταθμού αρ. 4, εντός του 
προστατευόμενου περιβάλλοντα χώρου των διατηρητέων από το ΥΠΠΟ, τεσσάρων 
(4) κτιρίων του χώρου του Εμπορικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, της Β' 
Δημοτικής Κοινότητας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Στόχος του 
έργου είναι να εκτελεστούν οι απαραίτητες, μικρής κλίμακας, εργασίες αποκατάστασης 
προκειμένου να συντηρηθεί και να αναδειχθεί το κτίριο, χωρίς να αλλοιωθεί η ιστορική 
φυσιογνωμία του. 

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το κτίριο κτίστηκε γύρω στα 1909 και είναι έργο αγνώστου αρχιτέκτονα. Το 1990 
χαρακτηρίστηκε από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., ως “ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται 
ειδική κρατική προστασία” (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2745/39980/04-10-1990, ΦΕΚ 
671/Β/22-10-1990), ενώ το 1991 αποχαρακτηρίστηκε (ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3686/46597/15-10-1991, ΦΕΚ 887/Β/30-10-1991) και 
χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο προκειμένου να ανοιχθεί η δυτική είσοδος της 
Θεσσαλονίκης. Τελικά το 1997 αποφασίστηκε να μην κατεδαφιστεί αλλά να μετακινηθεί 
μερικές δεκάδες μέτρα νότια. Τον Ιανουάριο του 1998 έγινε τελικά η μετακίνηση σε 
ευθεία γραμμή και σε απόσταση 40 μέτρων, δι’ ολισθήσεως επί σιδηροδοκών.  

Ανεξαρτήτως του παραπάνω αποχαρακτηρισμού, το κτίριο βρίσκεται εντός των ορίων 
του προστατευόμενου περιβάλλοντα χώρου των τεσσάρων (4) λοιπών κτισμάτων της 
τοποθεσίας του Εμπορικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν 
χαρακτηριστεί από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., ως “ιστορικά διατηρητέα μνημεία” (μαζί με τον 
περιβάλλοντα χώρο), με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2745/39980/04-10-
1990 (ΦΕΚ 671/Β/22-10-1990). Κατά συνέπεια, το κτίριο προστατεύεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου 3028/2002, “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς” (αρ.10 παρ.3). 
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Το κτίριο, εκλεκτικιστικού ρυθμού, αποτελείται από ημιυπόγειο, υπερυψωμένο ισόγειο, 
όροφο και σοφίτα. Το ημιυπόγειο έχει ύψος 1,70μ. και εμβαδόν 258,80τ.μ., το ισόγειο 
και ο όροφος 258,80τ.μ. και 252,09τ.μ. αντίστοιχα και μέγιστο ύψος 3,68μ. Η σοφίτα 
εμβαδού 207,56τ.μ. αποτελείται από χώρους μεταβλητού ύψους (μέγιστο ύψος 3,68μ.) 
που δημιουργούνται κάτω από την ξύλινη στέγη. Η μείωση της κάλυψης στη σοφίτα 
οφείλεται στο ότι οι δύο βόρειες πτέρυγες, οι οποίες διαχωρίζονται από το κυρίως 
κτίριο με αρμό, δεν εκτείνονται μέχρι την στάθμη αυτή. 

Τα επιχρίσματα είναι στο κυρίως κτίριο από ασβεστοκονιάματα και σχηματίζουν 
διακοσμήσεις κυρίως γύρω από τα ανοίγματα, τονίζοντας τον εκλεκτικιστικό 
χαρακτήρα του κτιρίου. Στις μεταγενέστερες επεμβάσεις συναντώνται 
τσιμεντοκονιάματα. Τα κουφώματα είναι ξύλινα με χαρακτηριστικές αυλακώσεις και 
μεταλλικά εξαρτήματα. Εξωτερικά παντζούρια γαλλικού και γερμανικού τύπου 
συμπληρώνουν τις όψεις του κτιρίου. 

Στο Παράρτημα A που ακολουθεί επισυνάπτονται φωτογραφίες που παρουσιάζουν 
την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου καθώς και φωτογραφίες από το αρχείο του ΟΣΕ 
κατά το έτος μετακίνησης του κτιρίου. Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται τα σχέδια 
αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου καθώς και το τοπογραφικό 
διάγραμμα της περιοχής. 

Συγκεκριμένα, μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο διαπιστώθηκαν 
τα παρακάτω: 

α) Τοπικά εκτεταμένες φθορές των εξωτερικών επιχρισμάτων. Λόγω διάβρωσης έχουν 
αποκολληθεί τμήματα των επιχρισμάτων. 

β) Καταστροφές κουφωμάτων, με κύρια αιτία των φθορών αυτών τη διαδικασία 
μετακίνησης του κτιρίου. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν κουφώματα:  

i. μονόφυλλα, δίφυλλα, τετράφυλλα κουφώματα με δύο (2) οριζόντια καϊτια, με 
φεγγίτη με δύο (2) ή τέσσερα (4) κάθετα καϊτια και δίφυλλο, τρίφυλλο, 
τετράφυλλο, εξάφυλλο εξώφυλλο σε όλο το ύψος καθώς και μονόφυλλα, 
δίφυλλα κουφώματα με ένα (1) οριζόντιο καϊτι, φεγγίτη με δύο (2) ή τέσσερα (4) 
κάθετα καϊτια και δίφυλλο, τρίφυλλο εξώφυλλο σε όλο το ύψος. 

ii. δίφυλλα, τρίφυλλα, τετράφυλλα κουφώματα με δύο (2) οριζόντια καϊτια και 
δίφυλλο, τρίφυλλο, τετράφυλλο εξώφυλλο σε όλο το ύψος καθώς και δίφυλλα, 
τρίφυλλα, τετράφυλλα κουφώματα με ένα (1) οριζόντιο καϊτι και δίφυλλο, 
τρίφυλλο, τετράφυλλο εξώφυλλο σε όλο το ύψος. Στα παραπάνω κουφώματα, 
δεν υπάρχουν καϊτια ή και εξώφυλλα καθώς όπως προαναφέρθηκε 
αντικαταστάθηκαν σε κάποια φάση και δεν υπάρχουν στοιχεία για το πώς ήταν 
αρχικά.  

Η μορφή των αρχικών κουφωμάτων στο σύνολο της απεικονίζεται στα σχέδια 
αποκατάστασης/πρότασης (Παράρτημα Γ) και ειδικότερα στους πίνακες κουφωμάτων 
(Παράρτημα Δ).  

γ) Φθορές στην εξωτερική λιθοδομή. 

δ) Φθορές των μεταλλικών κατασκευών (εξωτερικές κλίμακες, κάγκελα). 
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Με βάση το παραπάνω πλαίσιο υφιστάμενης κατάστασης κρίνεται απαραίτητη η άμεση 
αποκατάσταση των διαπιστωμένων προβλημάτων, καθώς τίθεται θέμα ασφάλειας και 
γενικότερης επιβάρυνσης του κτιρίου, και οι απαιτούμενες εργασίες που θα γίνουν 
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Τα σχέδια και οι φωτογραφίες των Παραρτημάτων του παρόντος διατίθενται ως 
ψηφιακά αρχεία στο «φάκελο έργου» που διατίθεται στην ιστοσελίδα δημοσίευσης της 
προκήρυξης στον ιστότοπο του ΟΣΕ ΑΕ (https://ose.gr/el/διαγωνισμοί).  

 

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΨΗΣ  
 

3.1.  Αποκατάσταση επιχρισμάτων και βαφή όλων των όψεων του  
κτιρίου 

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση των σαθρών και προβληματικών τμημάτων 
των εξωτερικών επιχρισμάτων, ακολουθεί ο κατάλληλος καθαρισμός των αρμών 
και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. Στη συνέχεια αφού 
καθαιρεθούν τα παλιά επιχρίσματα και λειανθεί η επιφάνεια, θα ακολουθήσουν 
εργασίες αποκατάστασης του επιχρίσματος (α) με τσιμεντοκονίαμα των 450kg 
τσιμέντου, πάχους 2,5cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, 
η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και η τρίτη τριπτή (τριβιδιστή) επί τοίχων ή οροφών 
και (β) με επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών απλού σχεδίου μέχρι 20cm.  Στη 
συνέχεια θα ακολουθήσει η προετοιμασία των επιχρισμένων επιφανειών τοίχων 
για χρωματισμούς δηλαδή η αποκατάσταση της επιφάνειας του επιχρίσματος, 
αφαίρεση ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, υπόστρωμα (αστάρι) 
τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευμα 
ακρυλικές ρητίνες. Η βαφή θα γίνει χωρίς διαφοροποίηση της υφιστάμενης 
χρωματικής απόχρωσης (RAL 1001 για το κυρίως κτίριο και RAL 9003 για τις 
προεξοχές). Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς 
χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο 
διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. 

3.2.  Αποκατάσταση των κουφωμάτων  
 

Θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων με νέα ξύλινα 
κουφώματα ίδιου τύπου (γερμανικού και γαλλικού) με τα ήδη υπάρχοντα, που 
όπως προαναφέρθηκε είναι γαλλικού & γερμανικού τύπου, διαστάσεων και μορφής 
όπως φαίνονται στα σχέδια όψεων αποκατάστασης, με καϊτια  κτλ. Αρχικά θα γίνει 
αποξήλωση ξύλινων θυρών και παραθύρων (αφαίρεση φύλλων και πρεβαζιών, η 
απελευθέρωση του τετραξύλου και η μεταφορά προς φόρτωση και αποθήκευση σε 
χώρο που θα υποδείξει ο ΟΣΕ), στη συνέχεια θα τοποθετηθούν τα νέα ξύλινα 
κουφώματα ίδιου τύπου (γερμανικού και γαλλικού) με τα ήδη υπάρχοντα, 
διαστάσεων και μορφής όπως φαίνονται στα σχέδια όψεων αποκατάστασης, ίδιας 
απόχρωσης με την αρχική (RAL 8016), με διατομές κατάλληλες για την υποδοχή 
διπλών υαλοπινάκων. Οι ποδιές των παραθύρων διαμορφώνονται με μάρμαρο 
λευκό Βεροίας, πάχους 3εκ.  
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Η μορφή των αρχικών κουφωμάτων στο σύνολο της απεικονίζεται στα σχέδια 
αποκατάστασης/πρότασης και ειδικότερα στον πίνακα κουφωμάτων, όπου 
προτείνονται και κάποιες αλλαγές που αφορούν την απομάκρυνση στοιχείων που 
αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου και τη διαμόρφωση των όψεων με κουφώματα 
αντίστοιχου τύπου με το σύνολο αυτών για να δένουν αισθητικά με όλο το κτίριο. 

 Αρχικά η βασική όψη του κτιρίου ήταν η νότια όψη. Μετά την μετακίνηση του 
κτιρίου το έτος 1997 η κύρια όψη, η οποία και βλέπει στην οδό Παλαιού Σταθμού, 
είναι πλέον η βόρεια όψη. Για το λόγο αυτό προτείνονται ορισμένες τροποποιήσεις 
στην βόρεια όψη του κτιρίου. Ανάλογες τροποποιήσεις προτείνονται και για την 
ανατολική και δυτική όψη του κτιρίου.  

 Βόρεια όψη: 
- καθαίρεση του εξώστη της βόρειας όψης καθώς θεωρείται νεότερη προσθήκη. 
- τροποποίηση ορισμένων κουφωμάτων (με διάνοιξη των ανοιγμάτων ή κατασκευή 
τοιχοποιίας) με ξύλινα κουφώματα αντίστοιχου τύπου με το σύνολο αυτών.  
 
Συγκεκριμένα: 
 Το κούφωμα Κ13 από δίφυλλο χωρίς φεγγίτη διαστάσεων 0.90Χ1.50 
διαμορφώνεται στον τύπο Π2β δηλαδή σε δίφυλλο με φεγγίτη διαστάσεων 
0.90Χ2.00 με ύψος ποδιάς αντίστοιχο με τα υπόλοιπα κουφώματα του ίδιου 
επιπέδου (Ισόγειο-Ανώγειο). 
 Το κούφωμα Κ17 από μονόφυλλο χωρίς φεγγίτη διαστάσεων 0.55Χ1.35 
διαμορφώνεται στον τύπο Π1 δηλαδή σε μονόφυλλο με φεγγίτη διαστάσεων 
0.55Χ2.00 με ύψος ποδιάς αντίστοιχο με τα υπόλοιπα κουφώματα του ίδιου 
επιπέδου (Ισόγειο-Ανώγειο). 
 Το κούφωμα Κ18 από δίφυλλο χωρίς φεγγίτη διαστάσεων 0.95Χ0.75 
διαμορφώνεται στον τύπο Π2γ δηλαδή σε δίφυλλο με φεγγίτη διαστάσεων 
0.95Χ2.00 με ύψος ποδιάς αντίστοιχο με τα υπόλοιπα κουφώματα του ίδιου 
επιπέδου (Ισόγειο-Ανώγειο). 
 Το κούφωμα Κ19 από μονόφυλλο χωρίς φεγγίτη διαστάσεων 0.35Χ0.60 
διαμορφώνεται στον τύπο Π2δ δηλαδή σε δίφυλλο με φεγγίτη διαστάσεων 
1.00Χ2.00 με ύψος ποδιάς αντίστοιχο με τα υπόλοιπα κουφώματα του ίδιου 
επιπέδου (Ισόγειο-Ανώγειο). 
 Το κούφωμα Κ33 από δίφυλλο χωρίς φεγγίτη διαστάσεων 1.00Χ1.50 
διαμορφώνεται στον τύπο Π2δ δηλαδή σε δίφυλλο με φεγγίτη διαστάσεων 
1.00Χ2.00 με ύψος ποδιάς αντίστοιχο με τα υπόλοιπα κουφώματα του ίδιου 
επιπέδου (Α΄ όροφος).    
 Η Υαλόθυρα Π4 (μπαλκονόπορτα) από μονόφυλλη 0.78Χ2.20 διαμορφώνεται 
στον τύπο Π2α δηλαδή σε δίφυλλο κούφωμα, καθώς καθαιρείται ο εξώστης, με 
φεγγίτη διαστάσεων 0.78Χ2.00 με ύψος ποδιάς αντίστοιχο με τα υπόλοιπα 
κουφώματα του ίδιου επιπέδου (Α΄ όροφος). 
 Το κούφωμα Κ34 από μονόφυλλο χωρίς φεγγίτη διαστάσεων 0.35Χ0.60 
διαμορφώνεται στον τύπο Π1 δηλαδή σε μονόφυλλο με φεγγίτη διαστάσεων 
0.55Χ2.00 με ύψος ποδιάς αντίστοιχο με τα υπόλοιπα κουφώματα του ίδιου 
επιπέδου (Α΄ όροφος). 
 Το κούφωμα Κ37 από τετράφυλλο με φεγγίτη διαστάσεων 2.35Χ2.00 
διαμορφώνεται σε δύο (2) κουφώματα Κ37α & Κ37β με ενδιάμεση τοιχοποιία του 
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τύπου Π2δ δηλαδή σε δύο (2) δίφυλλα κουφώματα με φεγγίτη διαστάσεων το 
καθένα 1.00Χ2.00 με ύψος ποδιάς αντίστοιχο με τα υπόλοιπα κουφώματα του ίδιου 
επιπέδου (Α΄ όροφος). Ομοίως και το κούφωμα Κ38 το οποίο διαμορφώνεται σε 
Κ38α & Κ38β. 
 Το κούφωμα Κ49 από τρίφυλλο χωρίς φεγγίτη διαστάσεων 1.55Χ1.10 
διαμορφώνεται σε δύο (2) κουφώματα Κ49α & Κ49β με ενδιάμεση τοιχοποιία του 
τύπου Π3 δηλαδή σε δύο (2) μονόφυλλα κουφώματα διαστάσεων το καθένα  
0.55Χ1.00 με ύψος ποδιάς αντίστοιχο με τα υπόλοιπα κουφώματα του ίδιου 
επιπέδου (Β΄ όροφος). 

 
Δυτική όψη: 

 Το κούφωμα Κ50 από τετράφυλλο χωρίς φεγγίτη διαστάσεων 2.25Χ0,95 
διαμορφώνεται σε δύο (2) κουφώματα Κ50α & Κ50β με ενδιάμεση τοιχοποιία του 
τύπου Π3 δηλαδή σε δύο (2) μονόφυλλα κουφώματα διαστάσεων το καθένα  
0.55Χ1.00 με ύψος ποδιάς αντίστοιχο με τα υπόλοιπα κουφώματα του ίδιου 
επιπέδου (Β΄ όροφος). Στα συγκεκριμένα κουφώματα τοποθετούνται και οι 
διακοσμήσεις γύρω από τα ανοίγματα όπως στα κουφώματα Κ47, Κ48. 
 
Ανατολική όψη: 

 Το κούφωμα Κ11 από δίφυλλο χωρίς φεγγίτη διαστάσεων 0.95Χ1.55 
διαμορφώνεται στον τύπο Π2γ δηλαδή σε δίφυλλο με φεγγίτη διαστάσεων 
0.95Χ2.00 με ύψος ποδιάς αντίστοιχο με τα υπόλοιπα κουφώματα του ίδιου 
επιπέδου (Ισόγειο-Ανώγειο). Ομοίως και το κούφωμα Κ12. 

 Το κούφωμα Κ32 από δίφυλλο χωρίς φεγγίτη διαστάσεων 0.90Χ1.50 
διαμορφώνεται στον τύπο Π2β δηλαδή σε δίφυλλο με φεγγίτη διαστάσεων 
0.90Χ2.00 με ύψος ποδιάς αντίστοιχο με τα υπόλοιπα κουφώματα του ίδιου 
επιπέδου (Α΄ όροφος).  

 
Πόρτες-είσοδοι 
 Ειδικότερα για τις πέντε (5) πόρτες – εισόδους (δύο (2) στη νότια όψη – όπου και 
η κεντρική είσοδος του κτιρίου, δύο (2) στη δυτική όψη και μία (1) στην ανατολική 
όψη) του κτιρίου θα πραγματοποιηθεί συντήρηση των ήδη υπαρχόντων 
κουφωμάτων.  Ανανέωση του βερνικιού του ξύλου στις περιπτώσεις που η 
επιφάνειά του έχει σκασίματα και αποκολλήσεις βαφής λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών. Η ανανέωση της βαφής γίνεται με την εξής διαδικασία: α) αφαίρεση 
παλιού φινιρίσματος β) τρίψιμο της επιφάνειας με γυαλόχαρτο γ) καθαρισμός και 
στοκάρισμα στις περιοχές που χρειάζεται δ) πέρασμα τριών στρώσεων βαφής.  

 
Εξωτερική επιφάνεια λιθοδομών του υπογείου: 

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες 

  καθαρισμός των αρμών από τυχόν σαθρά κονιάματα,  

 πεταχτό επίχρισμα τσιμεντοκονίας,  

 τρεις επάλληλες στρώσεις πατητής τσιμεντοκονίας με προσθήκη στεγανωτικού 
υλικού,  
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 τοποθέτηση ειδικής στεγανωτικής μεμβράνης Carbofol. 

 
Επαναχρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων (κάγκελα, κιγκλιδώματα) 

 
Ο επαναχρωματισμός θα γίνει με δύο (2) στρώσεις εποξειδικού αντισκωριακού 
ασταριού και δύο (2) στρώσεις τελικού καλυπτικού εποξειδικού αντισκωριακού 
χρώματος, ίδιας απόχρωσης με την αρχική (RAL 9017), επαναχρωματισμός των 
μεταλλικών κατασκευών (εξωτερικές κλίμακες) ίδιας απόχρωσης με την αρχική 
(RAL 7016) καθώς και επαναχρωματισμός των μεταλλικών κουφωμάτων του 
υπογείου ίδιας απόχρωσης με την αρχική (RAL 8016). 

Αποκατάσταση – επισκευή κεραμοσκεπών με αντικατάσταση των σπασμένων 
κεραμιδιών γαλλικού τύπου θα γίνει όπου απαιτείται. 

 
3.3.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α) Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών θα απαιτηθεί η χρήση 
ικριωμάτων.  

β) Πέραν των παραπάνω δεν θα πραγματοποιηθεί καμία περαιτέρω επέμβαση 
στις όψεις του κτιρίου. 

γ) Οι παραπάνω εργασίες δεν θίγουν το φέροντα οργανισμό του κτιρίου. 

δ) Δεν διαφοροποιείται η διάταξη των κεντρικών Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου. 

ε) Ευθύνη του Αναδόχου είναι η επί τόπου μέτρηση και επαλήθευση των ακριβών 
διαστάσεων των κατασκευών. Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά και μόνος 
υπεύθυνος για την ακριβή διαστασιολόγηση και την ορθή, έντεχνη και εύρυθμη 
κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία των κατασκευών. 

Οι αιτούμενες εργασίες έχουν σκοπό την συντήρηση και αποκατάσταση των 
φθορών στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου. Δεν γίνεται καμία επέμβαση που θα 
επιφέρει αλλαγές σε υλικά, διακοσμητικά στοιχεία και χρώματα των όψεων του 
κτιρίου, αλλά αντίθετα διατηρούνται και αναδεικνύονται όλα τα αρχιτεκτονικά και 
διακοσμητικά στοιχεία του ώστε να αντέξουν περισσότερο στο χρόνο. 

(στ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανανεώσει/εκδώσει με δικά του έξοδα την 
άδεια έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας από το Δήμο Θεσ/νίκης, την άδεια 
εκτέλεσης εργασιών από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
ή/και οποιαδήποτε άλλη άδεια απαιτηθεί από άλλη Δημόσια Αρχή. Η τιμή των 
σχετικών εργασιών είναι ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου της σύμβασης. 

 

4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού είναι η συνοπτική περιγραφή των οικοδομικών 
εργασιών του Έργου με κάθε πρόσθετη πληροφορία πέρα από αυτές που 
περιέχονται στα σχέδια και στα άρθρα του Αναλυτικού Τιμολογίου καθώς και η 
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επισήμανση των σημείων της κατασκευής που χρειάζονται ειδική προσοχή. Η 
περιγραφή συμπληρώνει τα σχέδια, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, το Αναλυτικό 
Τιμολόγιο, και τον Προϋπολογισμό της Μελέτης, τη Γενική και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και τη Διακήρυξη του Έργου. 

 

4.1. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Τα προϊόντα των καθαιρέσεων θα μεταφέρονται με τα χέρια επί μεταφορικού μέσου 
διακινουμένου με τα χέρια (π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ). Η μεταφορά όλων 
των προϊόντων των καθαιρέσεων, θα μεταφέρονται με αυτοκίνητο σε σημείο που 
θα υποδείξει ο Επιβλέπων του Έργου. 

Οι απαιτούμενες εργασίες καθαιρέσεων αφορούν:  

 Καθαίρεση πλινθοδομών για τη διάνοιξη ανοιγμάτων καθώς τροποποιούνται 
ορισμένα κουφώματα όπως αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω. 

 Καθαίρεση του εξώστη της βόρειας όψης με αδιατάρακτη κοπή. Τα προϊόντα 
καθαίρεσης τεμαχίζονται και συσσωρεύονται κατάλληλα. 

 Σε όλες τις επιφάνειες των τοιχοποιιών καθαιρούνται τα σαθρά και προβληματικά 
επιχρίσματα  (ασβεστοκονιαμάτα, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτα, μαρμαροκονιαμάτα, 
ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτα, τσιμεντοκονιαμάτα και θηραϊκοκονιαμάτα), 
οποιουδήποτε πάχους και σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. 
Ακολουθεί ο κατάλληλος καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. 

 Αποξηλώνεται το σύνολο των εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων. 
Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών με προσοχή για την 
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση και αποθήκευση σε 
χώρο που θα υποδείξει ο ΟΣΕ. 

 

4.2. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

Απαιτείται η κατασκευή ικριωμάτων συνήθων και σταθερών, οποιουδήποτε ύψους, 
από ξυλεία, για την εκτέλεση εργασιών εκτεινομένων κατ' επιφάνεια, όπως 
λιθοδομών, επιχρισμάτων, εξωτερικών χρωματισμών κλπ, με τα απαιτούμενα 
σιδηρικά συνδέσεως και πακτώσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η διάνοιξη των 
απαιτουμένων φωλεών, η επαναπλήρωσή τους και η αποκατάσταση τυχόν 
φθορών στα υπάρχοντα επιχρίσματα, χρωματισμούς κλπ. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που τιμολογούνται με την τιμή του 
άρθρου 23.05. 

Τα ικριώματα θα κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένης από την Υπηρεσία μελέτης 
και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα", θα περιλαμβάνουν δε όλες 
τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, Το παρόν 
άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη 
του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται 
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ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια 
δύο (2) όψεων του κτιρίου (νότια & δυτική) επί των οποίων εκτελούνται οι εργασίες, 
προσαυξανόμενες κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον 
έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες 
κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 

Επίσης, πρέπει να τοποθετούνται  

 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. 

 επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, 
προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του 
ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς 
τανυσμένα. Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι 
υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών. 

Απαιτείται, ακόμη, η κατασκευή πλινθοδομών για τη συμπλήρωση ανοιγμάτων 
καθώς τροποποιούνται ορισμένα κουφώματα όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
κεφ. 3 του παρόντος. 

 
 
4.3. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 

 
Όλα τα εξωτερικά κουφώματα (παράθυρα και μπαλκονόπορτες) του κτιρίου 
αντικαθίστανται από νέα με διαστάσεις ίδιες με τα υπάρχοντα, πλην του πάχους 
αυτών που θα είναι κατάλληλο να φέρει θερμομονωτικούς υαλοπίνακες, σύμφωνα 
με το μοντέλο ¨basic 250¨, από ξύλο Μεράντι τρικολλητό αρίστης ποιότητας, 
κατηγορίας Α΄ διατομής 68Χ84mm. Σχέδιο εξωστόθυρων (μπαλκονόπορτες) είτε 
με ταμπλά στα 38cm από κ. πλακέ θαλάσσης 30mm (σε βαφή λάκα) και με 
επένδυση χονδρού καπλαμά πάχους 1,5mm (σε βαφή βερνίκι) με εργαλείο 
περιμετρικά, είτε με τραβέρσες στο κάτω μέρος. Μεγάλη ποικιλία τύπων 
(ανοιγόμενο – ανακλινόμενο, συρόμενο, τύπου αμερικάνικο) και μορφών 
(τετράγωνο, τραπέζιο, τρίγωνο). Έχει τριπλή περιμετρική μόνωση με τρία (3) 
λάστιχα (2 στο φύλλο & 1 στην κάσα), με ρυθμιζόμενους μηχανισμούς γνωστών 
εταιριών, με περιμετρικό κλείσιμο σε διαφορετικά σημεία και δυνατότητα 
διαφορετικών επιπέδων ασφαλείας, καθώς και νεροσταλλάκτη από ανοδειωμένο 
αλουμίνιο με λάστιχο, επενδυμένο με ξύλο (προαιρετικά). Άνοιγμα 2ου φύλλου με 
σύρτη πάνω – κάτω. Η βαφή του κουφώματος γίνεται με βερνίκια υδατοδιαλυτά 
εμποτισμού γερμανικής εταιρείας, τα οποία είναι πιστοποιημένα & οικολογικά μη 
τοξικά, με φίλτρα UV κατά της ηλιακής ακτινοβολίας τα οποία προσδίδουν πολύ 
μεγάλη αντοχή στην πάροδο του χρόνου. Η εφαρμογή τους γίνεται με αυτόματο 
ρομπότ ηλεκτροστατικής βαφής σε τρία στάδια (προεργασία, δευτέρωμα & 
τελείωμα). Παραδίδεται με πόμολο σε διαφορετικούς χρωματισμούς (λευκό, 
μπρονζέ, ασημί, χρυσό) της εταιρείας ΗΟΡΡΕ με αντικλεπτικό μηχανισμό 
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τεχνολογίας SECUSTIK. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης 
και στερέωσης. 

Όλα τα εξώφυλλα (παντζούρια) του κτιρίου αντικαθίστανται από νέα (όπου 
υπάρχουν) με διαστάσεις ίδιες με τα υπάρχοντα, με σχέδιο φυλλαράκι με γαλλικό 
μεντεσέ, δίφυλλο, τρίφυλλο ή τετράφυλλο, με ή χωρίς ταμπλά, από μασίφ ξύλο 
ξηραντηρίου αρίστης ποιότητας κατηγορία Α΄ διατομής 43Χ70mm, με 
ρυθμιζόμενους μηχανισμούς των εταιριών (MAICO – ROTO) με αυτόματο 
αεροστόπ & αυτόματο κλείστρο ή αεροστόπ τοίχου και παραδοσιακό κλείστρο, η 
βαφή των παντζουριών γίνεται με βερνίκια υδατοδιαλυτά εμποτισμού γερμανικής 
εταιρείας, τα οποία είναι πιστοποιημένα & οικολογικά μη τοξικά, με φίλτρα UV κατά 
της ηλιακής ακτινοβολίας τα οποία προσδίδουν πολύ μεγάλη αντοχή στην πάροδο 
του χρόνου, η εφαρμογή τους γίνεται με αυτόματο ρομπότ ηλεκτροστατικής βαφής 
σε τρία στάδια (προεργασία, δευτέρωμα & τελείωμα) και εργασία κατασκευής 
στερεώσεως και αναρτήσεως. 

Επίσης, απαιτείται η κατασκευή παραθυροποδιάς περαστής στο κατωκάσι των 
ξύλινων παράθυρων. 

Σε ότι αφορά τα υαλουργικά, θα τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 24 mm, (4-16-4) θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί, απλοί ή 
πολλαπλοί (LAMINATED), οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη. 

 
4.4. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  

Τα κονιάματα και τα κονιοδέματα που θα χρησιμοποιηθούν για τα αρμολογήματα 
σε όσες οικοδομικές εργασίες απαιτείται, θα παρασκευάζονται από τα κατάλληλα 
υλικά που προσδιορίζονται στις επιμέρους εργασίες, θα αναμιγνύονται αρκετά 
ώστε να αποκτούν ομοιογένεια και θα χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την 
παρασκευή τους. 

Για την επισκευή των αρμολογημάτων των εξωτερικών υφιστάμενων εμφανών 
λιθοδομών (περιμετρικά του κτιρίου όπου υπάρχει σε ύψος 1,20μ. περίπου) γίνεται 
χρήση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των 
μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με 
καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια 
του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του 
αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός 
καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, το βερνίκωμα κλπ. 

Τα επιχρίσματα είναι:  

 τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε 
τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) 
και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από 
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το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 

 τραβηχτά προεξοχών, σύνθετου και πολυσύνθετου σχεδίου πλάτους έως 20cm, 
για γείσα, παραστάδες, πλαίσια, διακοσμητικά στοιχεία κλπ, οποιουδήποτε πάχους 
και μορφής. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η κατασκευή υποδομής από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα, 
σχιστόπλακες, οπτόπλινθοι κλπ), πακτωμένης στο σώμα της τοιχοποιίας 
μέσω ανοξείδωτων στηριγμάτων ή αλλων συνδέσμων για την ασφαλή 
στερέωση του τραβηχτού, καθώς και η προετοιμασία των υφισταμένων 
επιφανειών (χανδρώσεις, αδροποίηση, διαβροχή κλπ). 
- Η κατασκευή του τραβηχτού σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων οι δύο 
πρώτες από τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με ίνες 
πολυπροπυλενίου και κατάλληλο στεγανωτικό μάζας, η δε τρίτη 
επιφανειακή από ασβεστο-τσιμεντο-μαρμαροκονίαμα, χωρίς διακοπή της 
συνεχείας (αρμοί) 
- Η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης κονιαμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή. 
- Η πρόσθετη μόρφωση ακμών, γωνιών, σημείων σύγκλισης κλπ των 
τραβηχτών επιχρισμάτων καθώς και τα μερεμετίσματα που πιθανόν να 
απαιτηθούν. 
- Τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα 
ικριώματα και η επιμελής εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο 
συνεργείο. 

 
 

4.5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών περιλαμβάνου: 

 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

 Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, 
καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως 
ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με 
αντοχή στα αλκάλια. Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές 
στο νέφτι και το λευκό οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

 Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο 
και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία). 

 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών (εξωτερικές κλίμακες, κάγκελα 
εξωστών, κάγκελα θυρών, πόρτες υπογείου, στέγαστρα). Απόξεση και καθαρισμός 
με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός 
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία. 
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 Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες του ισογείου, του Α΄ ορόφου και της σοφίτας 
βάφονται με πλαστικά ακρυλικά χρώματα, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως σε 
δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προηγείται η προετοιμασία 
των επιφανειών, το αστάρωμα και η εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού 
χρώματος. 

 Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου βάφονται με πλαστικά ακρυλικά 
χρώματα, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προηγείται η προετοιμασία των επιφανειών, το 
αστάρωμα και η εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος. Βαφή όλων των 
όψεων του κτιρίου, χωρίς διαφοροποίηση της υφιστάμενης χρωματικής απόχρωσης 
(RAL 1001 για το κυρίως κτίριο και RAL 9003 για τις προεξοχές). 

 Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών (εξωστόθυρες 
ισογείου – συνολικά πέντε και χειρολισθήρες εξωστών), με διπλή στρώση 
ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 
15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία).  

 Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων (εξωστόθυρες ισογείου – συνολικά πέντε 
και χειρολισθήρες εξωστών) με καμινέτο οποιωνδήποτε ελαιοχρωματισμένων 
επιφανειών και απόξεση αυτών με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία). 

 Προετοιμασία των εσωτερικών ξύλινων επιφανειών (εσωτερικές πόρτες) για 
χρωματισμούς σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 «Χρωματισμοί ξύλινων 
επιφανειών».  

 Χρωματισμοί επί εσωτερικών ξύλινων επιφανειών (εσωτερικές πόρτες) 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 «Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών».  

 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία του προσωπικού του και να χορηγήσει τα απαραίτητα μέσα για την Ατομική 
προστασία των εργαζομένων (φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη, μπότες κ.λπ.). Η δαπάνη 
των παραπάνω αναγκαίων μέτρων ασφαλείας βαρύνει εξ’ ολοκλήρου των Ανάδοχο. 

Γενικά περί προσωπικού – Διατιθέμενων μέσων 

1. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να βρίσκεται επί τόπου του έργου καθ’ όλη τη 
διάρκεια των εργασιών. Σε περίπτωση αδυναμίας του να εκπληρώσει αυτή του 
την υποχρέωση οφείλει να διαθέτει αντικαταστάτη του, η αμοιβή του οποίου δεν 
θα βαρύνει τον ΟΣΕ Α.Ε. Επίσης υποχρεώνεται να διαθέτει κατάλληλο στέλεχος 
(εργοδηγός) με επαρκείς γνώσεις και αποδεικνυόμενης  εμπειρίας, καθώς και 
διοικητικές ικανότητες, το οποίο θα έχει την ευθύνη για την σωστή και 
παραγωγική εργασία του προσωπικού του αναδόχου, καθοδηγώντας τούτο 
κατάλληλα. Το στέλεχος αυτό θα συμμορφώνεται βέβαια απολύτως στις οδηγίες 
και εντολές του υπευθύνου του ΟΣΕ Α.Ε. επί του έργου. Σε περίπτωση μη 
καταλληλότητας του στελέχους αυτού ισχύουν όσα αναφέρθηκαν περί 
αντικατάστασης μη καταλλήλου προσωπικού.  
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2. Η σειρά αναγραφής των επιμέρους εργασιών δεν αποτελεί υποχρεωτικά και 
σειρά σπουδαιότητας ή χρονική διαδοχή. Ο καθορισμός της σειράς των 
εργασιών θα γίνει από την Υπηρεσία με κριτήριο την απρόσκοπτη λειτουργία 
δραστηριοτήτων του ΟΣΕ εντός του κτιρίου. 

 Λήψη Μέτρων Ασφαλείας 

Θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή 
εργασία του προσωπικού. 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ 

                                         

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                         

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ 
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                                               ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ 

 
                                                                         ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ 
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                                                                                                         ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ 
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ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  

     
                     ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ) 

  

ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ) 
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              ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ) 

 

 

 ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ) 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1918. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΥΓΜΘ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΑΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  
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