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      Άρθρο 1  
Επικίνδυνο και ετοιμόρροπο κτίσμα στο Βουνό Δ.Ε Ιωνίας  

 Στον οικισμό Βουνού  ΔΕ Ιωνίας  υπάρχουν τρεις συνεχόμενες ιδιοκτησίες 

εγκαταλειμμένων παλαιών λιθόκτιστων κτισμάτων με ενιαίο φέροντα οργανισμό, με 

μεσότοιχους μεταξύ τους. Κτίσμα 1, ισόγειο με υπόγειο στο δώμα του οποίου υπάρχουν δύο 

μικροί οικίσκοι πιθανά από απόληξη κλιμακοστασίου. Κτίσμα 2, διώροφο με εσωτερική σκάλα 

και κτίσμα 3 διώροφο του οποίου ο όροφος καταλαμβάνει το ήμισυ περίπου της κάτοψης του 

ισογείου. Πρόκειται για κτίσματα με φέροντα οργανισμό τοιχοποιιάς λιθοδομής. Τα υλικά 

τοιχοποιίας είναι λιθοσώματα μαρμαγαϊκού (τοπική πέτρα) με κονίαμα αργιλομαργαϊκής 

σύστασης. Υπάρχουν ελκυστήρες (κλειδιά) και στο επίπεδο της οροφής του ισογείου και του 

ορόφου. Εξωτερικά δεν υπάρχουν ίχνη παλαιότερης ή νεώτερης επίχρησης, με εξαίρεση το 

κτίσμα 3 όπου υπάρχει επικάλυψη ξύλινης στέγης. Όλα τα άλλα μεσοπατώματα και δώματα 

είναι θόλοι της ίδιας περιγραφής με τους φέροντες τοίχους. Η γενική εικόνα που παρουσιάζει η 

φέρουσα λιθοδομή τοίχων και θόλων είναι εκτεταμένες παραμορφώσεις, ρωγμές δηλωτικές 

στατικής ανεπάρκειας, τοπικές καταρρεύσεις, παρεκκλίσεις και αποδιοργανώσεις μαζών. 

Βλάβες παρουσιάζουν και οι ξύλινες στέγες. Η πολύχρονη εγκατάλειψη κτισμάτων, η 

παλαιότητα και η εισροή υδάτων στο εσωτερικό των κτισμάτων είχε ως αποτέλεσμα το 

«άδειασμα» από το κονίαμα, την διάβρωση των μικρότερων λιθοσωμάτων και τη χαλάρωση των 

κλειδιών. Το αποτέλεσμα είναι ρωγμές και  παραμορφώσεις σε αναστρέψιμο βαθμό. Οι πιο 

χαρακτηρίστηκες βλάβες (κτίριο 2) παραμόρφωση τοίχου της πρόσοψης  και κατακόρυφη 

ρωγμή στο Ν.Α τοίχο του ορόφου, κατάρρευση θόλων, μεσοπατώματος και εσωτερικών 

φέροντων τοίχων (κτίσμα 2,3). Για όλα αυτά και τα τρία κτίρια θα πρέπει να κατεδαφιστούν. Τα 

λιθοσώματα που θα προκύψουν από την κατεδάφιση θα  τοποθετηθούν εσωτερικά του τοίχου 

αυτού με προσοχή διαμορφωμένα σε ένα επίπεδο  ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. 

Το κοινόχρηστο διάβα θα ελευθερωθεί και θα  εξασφαλιστεί η προστασία διερχόμενων και 

περίοικων.  

 Όλα τα ακατάλληλα προϊόντα των καθαιρέσεων θα απομακρυνθούν σε κατάλληλους 

χώρους  απόρριψης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει πριν ξεκινήσει τις εργασίες για τη 

πιθανή αποξήλωση της παροχής ηλεκτρικού ρέματος σε  συνεννόηση  με την αρμόδια Υπηρεσία.  

Επίσης πριν την έναρξη κάθε εργασίας θα πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα το Αστυνομικό Τμήμα 

της  περιοχής   που εκτελούνται οι εργασίες , σε συνεννόηση πάντοτε  με τη Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Χίου.  

 Για την πλήρη απομάκρυνση λίθων  από  μονόροφων ή πολυόροφων με φέροντα στοιχεία 

από λιθοδομή  ή με φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλιθοδομή , μετά των φορτοεκφορτώσεων και 

της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα 

οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των 

κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την 

αποσύνθεση και τον τεμαχισμό , δοκών, τοιχείων και υποστυλωμάτων από οπλισμένο 



σκυρόδεμα, λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών, στεγών, θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

οποιασδήποτε κατασκευής του κτίσματος και οποιωνδήποτε άλλων συμπληρωματικών 

κατασκευών όπως εξωτερικών κλιμάκων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού 

είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π., η δαπάνη για την 

επανεπίχωση και συμπύκνωση των τάφρων και υπόγειων χώρων που θα δημιουργηθούν λόγω 

των κατεδαφίσεων των θεμελίων-υπογείων κλπ, η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη 

μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών και εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού προς 

απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση και αν 

βρίσκονται αυτοί από το σημείο εκσκαφών, η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και 

επαναφορτώσεις, η δαπάνη για χαμένους χρόνους και κάθε είδους σταλία αυτοκινήτων-

μηχανημάτων κλπ, η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη 

στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους, η δαπάνη προσκόμισης-αποκόμισης και 

χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού, η δαπάνη για τα κάθε είδους μέτρα υγιεινής και 

ασφάλειας, και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή 

εκτέλεση της εργασίας. Τιμή κατ’ αποκοπή  , μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση 

σύμφωνα με τη ΕΤΕΠ 02-01-01-00.  

Τιμή τεμαχίου κατ’ αποκοπή  2.500,00 ευρώ  
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Τσαγρής Παντελής 

 

 

Καλλίτση Γεωργία  

Χίος 2-2-2017 

Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου 

  

 

 

Ελευθέριος Παπαλάνης 

      ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β΄-Βαθμό  

  

 

 

 

 

 

 


