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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
       
       Η παρούσα μελέτη του έργου: «Εργασίες στο κτίριο ″Μουσείο Άλατος″ (Αλυκές)» 
αφορά την καθαίρεση και την επανατοποθέτηση όλων των εξωτερικών επιχρισμάτων του 
κτιρίου, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τέλος την κατασκευή και τοποθέτηση 
παρατηρητηρίου από ξύλο ιρόκο.  
Οι εργασίες που θα απαιτηθούν ομαδοποιούνται γενικά ως εξής:     

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 

 
Ειδικότερα: 
ΚΑΘΑΙΡΑΣΕΙΣ: Περιλαμβάνονται οι γενικές εκσκαφές, η καθαίρεση των εξωτερικών 
επιχρισμάτων η φορτοεκφόρτωση και η απομάκρυνση όλων αυτών των υλικών. Επίσης 
περιλαμβάνονται οι εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου και η προμήθεια 
κηπευτικού χώματος.  
ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ: Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες 
επιχρίσματος με τσιμεντοκονία καθώς και οι κατασκευές από σκυρόδεμα. 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ: Περιλαμβάνονται οι εργασίες διαμορφώσεις σταμπωτών 
δαπέδων και η εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά.  Θα γίνει και η υπόγεια τοποθέτηση 
καλωδίωσης  για την μελλοντική υποδοχή φωτιστικών. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ: Περιλαμβάνετε η κατασκευή παρατηρητήριου  από ξυλείας ιρόκο, 
οποιουδήποτε σχεδίου, με στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη 
κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των 
ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή 
ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων 
μεταξύ τους. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα,βερνίκια και εργασία πλήρους 
κατασκευής.                                                 
 
      Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης, τους κανόνες της τέχνης 
και τις περιγραφές των άρθρων των τιμολογίων της μελέτης. 
     Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και διευκρινήσεις θα δοθούν στον ανάδοχο κατά την 
έναρξη των εργασιών. 
    Η δαπάνη του έργου είναι 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..    
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