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▪ Ποιες είναι οι αιτίες του αυξημένου ΚΟΣΤΟΥΣ των εργασιών 
ενισχύσεων?

▪ Το κεφάλαιο της εφαρμογής των εργασιών, καθώς και το εύρος των 
διαφορετικών τεχνικών και υλικών, είναι πάρα πολύ μεγάλο.

▪ Σε κάθε πρόταση που ακολουθεί θα πρέπει να επαναλαμβάνεται  το 
συμπέρασμα… Αυξημένο ΚΟΣΤΟΣ €€€…

▪ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ που απαιτούν, εκτός από πλήρη κατάρτιση όλων των 
εμπλεκομένων φορέων και παραγόντων,

▪ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ προς την θέσπιση ενός πλαισίου με Μητρώο 
πιστοποιημένων συντελεστών (μελετητών,  φορέων,  εργολάβων, 
κατασκευαστών κλπ). 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ
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▪ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

▪ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ή ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

▪ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά και σημεία επέμβασης

▪ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

▪ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

▪ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ + Απρόβλεπτα 15% σε συνήθη έργα
σε Έργα Ενίσχυσης ΧΧ%???       Τουλάχιστον 25%!!! για την 
συγκεκριμένη Ομάδα Εργασιών

ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

ΚΑΡΔΙΑΣ

Επέμβαση που απαιτεί καλή γνώση 
και εξειδίκευση των μεθόδων καθώς 
και συνεχή επίβλεψη των εργασιών.

Επέμβαση που γίνεται από team 
``ΓΙΑΤΡΩΝ`` - Συντελεστών ΕΡΓΟΥ με 
αντίστοιχη εμπειρία και διαρκή 
συνεργασία.



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
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ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ιστορικό - Ποιοτικός έλεγχος ΜΚΕ κλπ
Αποτύπωση και Αποτίμηση κλπ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
αναφορικά με 
αντίστοιχες περιπτώσεις 
Κτιρίων – Ασθενών -
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ
• Χρόνου Επέμβασης.
(Καλοκαίρι – Χειμώνα)
• Χαμηλές 

θερμοκρασίες ή 
υψηλές 
θερμοκρασίες
Πχ. FRPs και υγρασία     

κλπ.



ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΖΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ!!!
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▪ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ▪ ΕΞΙΤΗΡΙΟ



▪ ΣΩΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

▪ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

▪ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

ΣΕΙΣΜΟΣ!!!!

ΤΟΤΕ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΌΛΑ

στην εγχείρηση καρδιάς, ο ασθενής αναρρώνει βγαίνει, 
περπατάει και ζει….

στην ενίσχυση κτιρίου για δυναμικά φορτία θα πρέπει 
να περιμένουμε το γεγονός για να είμαστε 100% 
σίγουροι. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ με τα τωρινά δεδομένα της 
παραγωγής και εφαρμογής στατικών ενισχύσεων. (ΜΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ.)

ΠΕΤΥΧΕ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ?????
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ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
€€€
ΓΙΑΤΙ??



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

▪ Εξειδικευμένοι έμπειροι μηχανικοί 

▪ Εξειδικευμένοι έμπειροι Εργοδηγοί για την 
επίβλεψη και διαχείριση των εργασιών

▪ Μόνιμο Εξειδικευμένο προσωπικό

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

▪ Ειδικός εξοπλισμός

▪ Υψηλό κόστος συντήρησης εξοπλισμού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ και ΥΛΙΚΑ 

▪ Εξειδικευμένες τεχνικές εφαρμογής

▪ Εξειδικευμένα υλικά

ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
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ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ?
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ΓΕΓΟΝΟΣ
Στην Ελλάδα πλέον τα περισσότερα έργα ενισχύσεων (Δημόσια ή Ιδιωτικά) εκτελούνται από 
εξειδικευμένες ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ εταιρείες Ενισχύσεων 

ΕΤΑΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ που επικαρπώνονται την Εμπειρία από έργα που έχουν εκτελέσει στο 
παρελθόν, στην ΟΥΣΙΑ το επόμενο ΔΗΜΟΣΙΟ έργο Ενίσχυσης που θα αναλάβουν θα το δώσουν πάλι 
στον ίδιο συνεργάτη τους ή σε κάποια άλλη ΙΔΙΩΤΙΚΗ εταιρεία Ενισχύσεων. 

ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?
Γιατί οι εταιρείες Ενισχύσεων διαθέτουν επιτόπου στο έργο σε όλη την διάρκεια του τον/τους 
Πολιτικούς Μηχανικούς με εμπειρία και τους αντίστοιχους εργοδηγούς, που μπορούν να επιβλέψουν 
και να συντονίσουν τις εργασίες και στην ΟΥΣΙΑ να ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΟΥΝ το ΕΡΓΟ τουλάχιστον στο ειδικό 
κομμάτι.  

Συνεπώς αυτά τα γενικά λειτουργικά έξοδα ενσωματώνονται στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδας των Εργασιών Ενίσχυσης – οπότε και αυξάνεται το ΚΟΣΤΟΣ.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΙΤΙΕΣ
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ?



▪ Αυξημένη απαίτηση σε ΜΑΠ και 
διαδικασίες λόγω

▪ Των αρκετών χημικών υλικών που 
χρησιμοποιούνται (ρητίνες, 
πρόσμικτα, τσιμέντα)

▪ Των Εργασιών σε κλειστούς 
χώρους

▪ Της μεγάλη παραγωγής σκόνης 
λόγω των διατρήσεων και 
καθαρισμών των οπών καθώς και 
από την εκτόξευση κονιαμάτων ή 
gunite.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  - ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ  - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
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▪ Η δυνατότητα επαρκούς και 
ευσταθούς υποστύλωσης ή ακόμα 
και αποφόρτισης κατά τη 
διάρκεια των εργασιών επισκευής 
ή ενίσχυσης . – ΚΟΣΤΟΣ

▪ Απαίτηση για ειδικές κατασκευές 
ικριωμάτων και Σωστά δάπεδα 
εργασίας για την ορθή εκτέλεση 
των εξιδεικευμένων εργασιών

▪ Καθαριότητα Χειρουργείου!!! -
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  - ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ  - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
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▪ Εργασίες σε δυσπρόσιτα 
σημεία και ανάγκη για 
ειδικές κατασκευές 
ικριωμάτων 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  - ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ  - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
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▪ Μειωμένη απόδοση του 
εργατοτεχνικού καθώς 
πολλές εργασίες 
εκτελούνται σε ΥΨΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  - ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ  - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
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▪ Μικροκαθαιρέσεις
με ιδιαίτερη 
προσοχή και 
ειδικό εξοπλισμό 
για την 
αποκάλυψη 
οπλισμών, 
απομάκρυνση 
σαθρών, αγρίεμα 
– πικουνιάρισμα-
επιφανειών για 
αύξηση 
πρόσφυσης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
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▪ Ειδικές διατρήσεις 
με προσοχή για 
την μη αποκοπή 
οπλισμών

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
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▪ Αδιατάρακτες κοπές

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
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▪ Υδροβολές, Υδραμμοβολές και 
Αμμοβολές για προετοιμασία 
επιφανειών.

▪ Μικρές επιφάνειες, δυσπρόσιτα μέρη

▪ Μετακινήσεις εξοπλισμού από θέση σε 
θέση

ΑΜΜΟΒΟΛΗ – ΥΔΡΟΒΟΛΗ - ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗ
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▪ παραγωγή και τοποθέτηση
ενεμάτων - Ομογενοποίηση
μάζας

▪ Βαθύ αρμολόγημα

▪ προσθήκη ελκυστήρων 

▪ Οπλισμένο Επίχρισμα

▪ Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

▪ Ανθρακοπλεγμα ή Υαλοπλεγμα
με ανόργανη μήτρα – Μη 
Τσιμεντοειδή κονιάματα-
σύστημα TRM

ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ
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▪ Αβαθής υποθεμελίωση με 
διαπλάτυνση του πεδίλου με 
Ο.Σ. 

▪ Βαθιά υποθεμελίωση με τη 
μέθοδο των μικροπασσάλων

▪ Ενίσχυση-Βελτίωση εδάφους 
με τσιμεντενέσεις

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
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▪ Σε συνήθη κατασκευές 0,95€/kg

▪ Σε Ενισχύσεις Κτιρίων > 2,00€/kg μέχρι και 5,00€/kg!!!

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ B500C

22



▪ Παραγωγή, κοπή και μόρφωση κατόπιν επι
τόπου μετρήσεων και όχι από τα σχέδια, 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν 
διαφοροποιήσεις και να τηρούνται 
επικαλύψεις και διαστάσεις, εκκεντρότητες
και περασιές. Τα σχέδια –ΣΥΝΗΘΩΣ - είναι 
μόνο για κατεύθυνση.

▪ Κατασκευή ΣΥΝΗΘΩΣ επι τόπου στο έργο 
από ευθύγραμμες ράβδους, ώστε να 
υπάρχει ευχέρεια για τροποποιήσεις.

▪ Περιορισμένοι χώροι τοποθέτησης
▪ Μικρή απόδοση συνεργείου σε 

kg/ημερομίσθιο.
▪ Καθημερινές αλλαγές, τροποποιήσεις και 

συνεννοήσεις.

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ B500C
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▪ Ενδεχόμενη εναλλαγή με 
ηλεκτροσυγκολλητές τοποθέτησης λαμών 
και αναρτήρων.

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ B500C
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▪ Μελέτη σύνθεσης, δοκιμαστική εφαρμογή, ποιοτικός έλεγχος.
▪ Εξειδικευμένος εξοπλισμός και αναλώσιμα.
▪ Εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.
▪ Ειδικά πρόσμικτα σκυροδέματος.
▪ Κατασκευή ειδικών ξυλότυπων («οδηγοί»).

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΑΝΔΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο.Σ.
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▪ Προσβασιμότητα υλικών και εξοπλισμού.

▪ Μειωμένη απόδοση σε υπόγειους και κλειστούς χώρους λόγω 
σκόνης, οσμής πρόσμικτων, κτλ.

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΑΝΔΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο.Σ.
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▪ Απαίτηση για ειδική επεξεργασία της τελικής επιφανείας.

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΑΝΔΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο.Σ.
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▪ Μεγάλη φθορά υλικών ξυλοτύπου από τις προσαρμογές επι τόπου 
▪ Μελέτη προσαρμογής των ξυλοτύπων στην υφιστάμενη κατάσταση και όχι 

βάση σχεδίων μελέτης εφαρμογής

ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΑΝΔΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο.Σ.
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▪ Σκυροδετήσεις με αντλία δικτύου με μικρές ποσότητες
▪ Ειδικές συνθέσεις για αντοχή, αντλησιμοτητα, διάστρωση σε πυκνό οπλισμό
▪ Ειδικά πρόσμικτα συντήρησης του διαστρωμένου σκυροδέματος

ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΑΝΔΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο.Σ.
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▪ Συχνές κινητοποίησεις –αποκινητοποιήσεις εξοπλισμών 

ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΑΝΔΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο.Σ.
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▪ Ηλεκτροσυγκολλήσεις ιδιαίτερων απαιτήσεων, με προσοχή σε τυχόν διεπιφάνειες όπου 
χρησιμοποιούνται εποξειδικές ρητίνες

▪ Επιλογή κατάλληλων συγκολλητικών υλικών (grout ή εποξειδικές ρητίνες) ανάλογα με 
τον χρόνο εφαρμογής (ΠΡΙΝ ή ΜΕΤΑ τις συγκολλήσεις

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο.Σ.
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▪ Προσαρμογές επι τόπου στο έργο των προδιαμορφωμένων μεταλλικών 
από το εργοστάσιο

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο.Σ.
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▪ Σύνταξη φύλλου ποιοτικού ελέγχου από έμπειρο μηχανικό, πριν, κατά την διάρκεια και με το πέρας 
(επιθεώρηση εφαρμογής) των εργασιών.

▪ Επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό για μικρό χρόνο εφαρμογής (παράθυρο εφαρμογής –
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΕΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ – σχετική υγρασία , θερμοκρασία dew point – σημείο δρόσου).

ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΠ (FRP)
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▪ Μέτρα προστασίας εσωτερικού διακόσμου διατηρητέου κτιρίου

ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΠ (FRPS)
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▪ Προετοιμασία υλικών για εφαρμογή

ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΟΠ (FRPS)
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Α/Α ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

(€)

1
Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος, πάχους έως 7cm,
C25/30 σε υποστυλώματα-πλήρες (οπλισμοί, σκυρόδεμα,
προετοιμασία, βλήτρα κλπ)

m3 900 -1300

2
Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος, πάχους 7cm-10cm,
C25/30 σε υποστυλώματα-πλήρες (οπλισμοί, σκυρόδεμα,
προετοιμασία, βλήτρα κλπ)

m3 1000 - 1400

3
Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος, πάχους έως 7cm,
C25/30 σε δοκούς-πλήρες (οπλισμοί, σκυρόδεμα,
προετοιμασία, βλήτρα κλπ)

m3 1000 -1400

4
Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος, πάχους 7cm-10cm,
C25/30 σε δοκούς-πλήρες (οπλισμοί, σκυρόδεμα,
προετοιμασία, βλήτρα κλπ)

m3 1100 -1500

5
Μανδύας έγχυτου σκυροδέματος, C25/30 σε
υποστυλώματα-πλήρες (οπλισμοί, σκυρόδεμα,
προετοιμασία, βλήτρα κλπ)

m3 600 - 900

6 Ινοπλισμένα Πολυμερή (frp)- Ύφασμα 230C μια ΣΤΡΩΣΗ m2 60  -80

7 Ινοπλισμένα Πολυμερή (frp)- Ύφασμα 600C m2 80 - 120
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ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



▪ Ορισμός υπευθύνου ποιότητας:

▪ υλικών

▪ Δοκιμών εφαρμογών

▪ Δειγματοληπτικών ελέγχων (δοκίμια, 
καρότα)

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ



▪ Στο κόστος ενίσχυσης πλέον προστίθεται 
και ενέργειες για αναστολή διάβρωσης 
του υφιστάμενου οπλισμού των προς 
ενίσχυση στοιχείων.

▪ Αναστολείς διάβρωσης – μείωσης 
ρυθμού 

▪ Μελέτη καθοδικής-γαλβανικής 
προστασίας και εγκατάστασης

▪ ΔΕΝ μανδυώνουμε στοιχεία Ο.Σ. με 
ενεργή διάβρωση, χωρίς γαλβανική 
προστασία (ιδίως με παρουσία 
χλωριόντων).

▪ Πολλά case studies προγενέστερων 
ενισχύσεων, με αστοχίες των 
ενισχυμένων στοιχείων λόγω της 
εξέλιξης του φαινομένου.

ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

+
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

+
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΚΟΣΤΟΣ



ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
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▪ ΣΥΝΗΘΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΕΡΟΥΣΑΣ 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

280€/μ2 επιφανείας δόμησης.

Κτίριο 400μ2 κάτοψης με ισόγειο και 
1 ορόφο = 800μ2

ΚΟΣΤΟΣ 800Χ 280€ = 224.000€



▪ ΣΥΝΗΘΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

200€/μ2 επιφανείας δόμησης.

Κτίριο 800μ2 κάτοψης με 
υπόγειο ισόγειο και 2 ορόφους = 
3200μ2

ΚΟΣΤΟΣ 3200Χ 200€ = 640.000€

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
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ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Budget 60€/μ2 επιφανείας 
δόμησης 3200 χ 60€ = 
192.000€

Διάρκεια προστασίας 50 
έτη

3840€/ έτος

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ + ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

44 Μανδύας ΟΣ 15-ετίας πλήρως διαρρηγμένος



▪ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

▪ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Πρόγραμμα συντήρησης επαναβαφής
και ελέγχου.

Στα ενισχυμένα κτίρια λόγω της 
επέμβασης ενίσχυσης χωρίς πρόβλεψη 
για την αναστολή της ήδη εν εξέλιξη 
διάβρωσης, ο κίνδυνος επιτάχυνσης της 
διάβρωσης είναι πολύ μεγαλύτερος 
(HALO RING EFFECT), και τα μέτρα 
προστασίας και συντήρησης –
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- είναι αυξημένα.

Οπότε και πρέπει να υπάρχει και η 
ανάλογη πρόβλεψη για την μελλοντική 
συντήρηση (πχ, Πρόγραμμα 
συντήρησης Γεφυρών . Ριο – Αντίριο)

ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΉΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ SERVICE
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

http://mikecameron.ca/wp-content/uploads/2014/07/question-marks-picture.jpg


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


