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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι  
 

1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί   
το έργο. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας    και 
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα 
από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης 
και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί 
που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή 
εκρηκτικών υλών. 

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση  του 
όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του 
παρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λ.π. 
[πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη 
εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε 
τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την 
εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για 
την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, 
εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα 
να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και 
µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, 
χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση 
(ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων 
υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους 
ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κλπ 
δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κλπ κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου 
προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων 
κλπ ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 
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1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, 
οργάνωση, διαρρύθµιση κλπ των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, 
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων 
Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου 
σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

 1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά 
την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

 1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου 
χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών 
έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής 
ενσωµάτωσης τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων 
µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για 
την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για 
τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων 
της παρούσας σύµβασης. 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού 
εγκαταστάσεων κλπ) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών 
πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ). 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η 
συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η 
επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν 
απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, 
λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο 
και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν 
χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό 
τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση 
εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο 
Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις 
προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ µαζί µε την 
εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν. 

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης,  µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσωπικού 
για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων 
εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ και των 
παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ 
και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη 
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συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την 
υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά 
στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων 
εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης). 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών 
έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών 
στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών 
σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των 
στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε 
ψηφιακή µορφή. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι οποίοι 
θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της 
µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών 
σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζόµενων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους 
φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως 
προς το έργο. 

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το τέλος 
των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων 
κλπ µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα 
του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και 
αποµάκρυνσή τους. 

1.3.24 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

   1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κλπ. 

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή και 
τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου. 

1.3.28 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται 
στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.4 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για 
πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις 
δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, 
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ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κλπ για τόκους 
και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες 
ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες 
δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κλπ 
και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως 
αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του 
Αναδόχου. 

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα 
οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του Τιµολογίου.  

1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Kύριο του 
Έργου.  
 

2  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει 
µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων 
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να 
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης 
ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται 
στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής 
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών 
του παρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή 
µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο 
πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 

      2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

 Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
 

▪ Ως ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν 
προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

▪  Ως ‘’γαίες και ηµίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και 
µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος 
ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη 
εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 
κρουστικού εξοπλισµού. 

▪ Ως ‘’βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 
προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές 
σφύρες). Στην κατηγορία του ‘’βράχου’’ περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 
0,50 m3. 

▪ Ως ‘’σκληρά γρανιτικά’’ και ‘’κροκαλοπαγή’’ χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί 
από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής 
µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλεύονται µε το 
ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη). 
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2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

    Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να 
προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

- Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες 
στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-
κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες 
στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο 
κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό 
ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Κλειδαριές και κύλινδροι 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - 
κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

- Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις 
πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε 
κλειδαριά ασφαλείας. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key 

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου µε 
συσκευή µικροκυµάτων 
    Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
πού προβλέπονται από τις κείµενες «περί ∆ηµοσίων Έργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 
στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους 
κουφώµατος. 
 

           2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

    Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) 
γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που 
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εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά 
στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. Η εφαρµογή 
συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών 
επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

     Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιµετρήθηκε (-
αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε 
την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) 
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, 
καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι». 
     Όλες οι τιµές όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική 
χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς 
που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία 
ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο του Τιµολογίου που αφορά 
προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
    Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφάπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα µε τις εργασίες 
προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε 
τις ιδιαίτερες τιµές τους. 
    Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές 
βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις 
οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των 
χρωµατισµών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους. 

     Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ’ ολοκλήρου, η 
επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας 
κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 
κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο 
οποίος ορίζεται παρακάτω: 
 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσας θύρας. 
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσα επί µπατικού 
δ) παραθύρων ρολών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολών 

 
3,70 

5. Ρολά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 
δ) µε κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 
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α/α Είδος Συντελεστής 

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 
α) ρολά από χαλυβδολαµαρίνα 
β) ρολά από σιδηρόπλεγµα 
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσύνθετου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα : 
Πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερµαντικών σωµάτων 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και 
σκληρότητα 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  
 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 
12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 
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13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 
14 Αράχωβας καφέ 

 

2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 
3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο. 
 
2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε 
τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται  
µε το άρθρο 78.05. 
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή 
του άρθρου 78.12. 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε 
τις εργασίες αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 
και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. 
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΩΝ  ΤΙΜΩΝ  ΤΟΥ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α:ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 1: 
22.51:Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5276 
 

     Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε 
οποιοδήποτε ύψος και µεταφορά του υλικού προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
                   

                   Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου. 
 

         ΕΥΡΩ: Πενήντα έξι ευρώ                                                                                               Τ.Ε. = 56,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 2: 
22.22.02:Καθαίρεση επικεραµώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων σε ποσοστό 
> 50% 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2241 
 

     Καθαίρεση επικεραµώσεων µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
 

     Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων σε ποσοστό > 50% 
 

     Καθαίρεση µε άνω του 60% χρησίµους κεράµους στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των 
ακεραίων χρησίµων κεράµων από το τυχόν κονίαµα, ο καταβιβασµός τους από τη στέγη, η µεταφορά τους 
σε απόσταση έως 40 m από το κτίσµα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα. 
      

         Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 

         ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ                                                                                                         Τ.Ε. = 9,00 € 

      

ΑΡΘΡΟ 3: 
22.23:Καθαίρεση επιχρισµάτων 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2252 
 

      Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµαροκονιαµάτων, 
ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, 
σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η 
συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 
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           Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.  
 

         ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ  και εξήντα λεπτά                                                                           Τ.Ε. = 5,60 € 

 

ΑΡΘΡΟ 4: 
22.20.01:Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να    
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών 

     Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2236 
 

     Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστόλιθου, κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 

          Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 

          Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
                                                           

          ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά                                                                      Τ.Ε. = 7,90 €                                                                                      

 

ΑΡΘΡΟ 5: 
22.20.02: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Με 
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2237 
 

         Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 

           Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%  
 

     Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα, η µεταφορά τους σε 
απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα. 
          

         Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
                                                           

         ΕΥΡΩ: Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά                                                                         Τ.Ε. = 11,20 €     

 
ΑΡΘΡΟ 6: 
22.60: Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2236 
 

     Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες κλπ), µε πλήρη 
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και 
µεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση. 
               

                 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 
 

        ΕΥΡΩ: ∆ύο ευρώ και είκοσι λεπτά                                                                               Τ.Ε. = 2,20 €                                                                                               

 
ΑΡΘΡΟ 7: 
22.65.01:Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων. Για ξύλινα κιγκλιδώµατα 

     Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275  
 

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση των αχρήστων 
υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών. 

 

           Για ξύλινα κιγκλιδώµατα  
 

         Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ξυλείας. 
 

         ΕΥΡΩ: Πενήντα έξι ευρώ                                                                                              Τ.Ε. = 56,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 8: 
ΝΟΙΚ 10.01.01: Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια 

     Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-1101 τρ. 
 

     Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, 
άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε 
τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου. 

 

     Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια 
 

     Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

     ΕΥΡΩ: ∆εκατρία ευρώ  και πενήντα λεπτά                                                               Τ.Ε. = 13,50 € 
 
ΑΡΘΡΟ 9:  
ΝΟΙΚ 10.07.01: Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-1136 τρ. 
        

     Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 

     δια µέσου οδών καλής βατότητας 
         

        Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 
 

    Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km). 
 

     ΕΥΡΩ: Μηδέν ευρώ  και τριάντα πέντε λεπτά                                                            Τ.Ε. = 0,35 € 

 
ΟΜΑ∆Α Β: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΑΡΘΡΟ 10: 
ΣΧ.77.91: Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε διπλή στρώση χρώµατος υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρένιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

     Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7791 τρ. 
 

     Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών, µε διπλή στρώση χρώµατος, µε την 
απαιτούµενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωµάτων 
(υλικά, ικριώµατα και εργασία).  
 

     Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ                                                                                                          Τ.Ε. = 5,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 11: 
77.80.01: Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7785.1 
 

       Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  
    Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 

    Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
     

     Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ                                                                                                          Τ.Ε. = 9,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 12: 
77.02.02: Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφανείας σε 
ποσοστό 5 - 15% (για τα ταβάνια) 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7708 
 

       Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών υδροχρωµατισµένων επιφανειών, µε ψεκαστήρα ή χρωστήρα, µε 
σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί 
επιφανειών επιχρισµάτων". 
 

     Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15% 

 

     Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ: ∆ύο ευρώ και ογδόντα λεπτά                                                                            Τ.Ε. = 2,80 € 

 
ΑΡΘΡΟ 13: 
71.21: Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7121 
 

     Επιχρίσµατα 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 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". 
     Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
        

     Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ: ∆εκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά                                                                   Τ.Ε. = 13,50 € 

 
ΑΡΘΡΟ 14: 
77.15: Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7735 
        

       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. 
 

      Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο  (m2). 

 

  ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά                                                                            Τ.Ε. = 1,70 € 

 
 

ΟΜΑ∆Α Γ:ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 15: 
73.33.03: Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 
4, διαστάσεων 40x40 cm 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7331 
 

    Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, 
οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
"Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
   Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, 
σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, 
µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικό υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής 
καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
      Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
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      Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 
       

      Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 

         ΕΥΡΩ: Τριάντα έξι ευρώ                                                                                                 Τ.Ε. = 36,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 16: 

  73.33.02: Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 
4, διαστάσεων 30x30 cm 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7331 
  

      Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, 
οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
"Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
      Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, 
σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, 
µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικό υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής 
καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
      Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 

      Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 
           

          Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
        

        ΕΥΡΩ: Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά                                                                Τ.Ε. = 33,50 € 
 
ΑΡΘΡΟ 17: 

  73.35: Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7326.1 

 

           Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, µονόχρωµα ή 
έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm, στερεούµενα µε  τσιµεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.  
     Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
      

     Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 
 

        ΕΥΡΩ: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά                                                                      Τ.Ε. = 4,50 € 

 
ΟΜΑ∆Α ∆: ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 18: 
52.76.02: Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή  

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5277 
 

    Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγµατος και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
έδαφος, από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, 
σύµφωνα µε την στατική µελέτη, µε τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσµους ζευκτών και 
ηµιζευκτών (κατά µήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαµορφωµένα και τοποθετηµένα.   
 

    Ζευκτά από ξυλεία πριστή 

        

       Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3) τοποθετηµένης ξυλείας. 
 

      ΕΥΡΩ: Εξακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ                                                                      Τ.Ε. = 675,00 € 
 

ΑΡΘΡΟ 19: 
ΝΟΙΚ 52.79.02: Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5280 
 

      Τεγίδωση στέγης από δοµική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες 
τοποθετηµένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής).  
 

   Τεγίδωση από ξυλεία πριστή 
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     Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3) τοποθετηµένης ξυλείας.  
 

   ΕΥΡΩ: Τριακόσια ογδόντα ευρώ                                                                                   Τ.Ε. = 380,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 20: 
52.86: Επιτεγίδωση στέγης, για κεραµίδια γαλλικού τύπου 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5286 
 

    Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα συρµατόδετα κεραµίδια, µε 
καδρόνια 4x6 cm στερεωµένα στην υπάρχουσα τεγίδωση στις απαιτούµενες αποστάσεις για την έδραση των 
κεραµιδιών, µε τα υλικά, µικροϋλικά και ικριώµατα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
    Περιλαµβάνεται µόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).  
    Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή µείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον 
ποσότητα αυτών τιµολογείται µε το άρθρο 52.79. 
       

    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

    ΕΥΡΩ: Έντεκα ευρώ                                                                                                          Τ.Ε. = 11,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 21: 
72.11: Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7211 
 

       Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους ηµικεράµους και τους 
ειδικούς κορυφοκεράµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραµώσεις στεγών". 
    Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων τύπων κεραµιδιών, ήλων, σύρµατος 
γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα και η εργασία τοποθετήσεως και 
προσδέσεως όλων των κεραµιδιών µε σύρµα καθώς και η κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και 
των κορυφοκεράµων. 
       

    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά                                                                       Τ.Ε. = 22,50 € 

 
ΑΡΘΡΟ 22: 
52.80.01: Σανίδωµα στέγης. Σανίδωµα στέγης µε σκουρέττα 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-5281 
 

      Σανίδωµα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, µε τα υλικά και µικροϋλικά, τα ικριώµατα και εργασία πλήρους 
κατασκευής.  

 

   Σανίδωµα στέγης µε σκουρέττα 
    

  Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

  ΕΥΡΩ: ∆εκαέξι ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά                                                           Τ.Ε. = 16,75 € 

 
 ΑΡΘΡΟ 23: 
 ΝΟΙΚ 72.31.02: Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα. Επιστεγάσεις µε επίπεδη λαµαρίνα 
πάχους 1,00 mm 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7231 τρ. 
 

    Επιστέγαση µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξύλινου ή µεταλλικού σκελετού, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα", µε 
επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά µία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες µε 
φύλλο επίπεδης λαµαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το 
απαιτούµενο πλάτος, µε στερέωση των φύλλων µε ειδικούς συνδέσµους στην περίπτωση µεταλλικού 
σκελετού ή µε γαλβανισµένες ξυλόβιδες στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, µε παρεµβολή µεταξύ των 
συνδέσµων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαµαρίνας ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2 mm.  
 

    Επιστεγάσεις µε επίπεδη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm 
 

   Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
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   ΕΥΡΩ: Είκοσι πέντε ευρώ                                                                                             Τ.Ε. = 25,00 €       

 
ΟΜΑ∆Α Ε: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 24: 
ΝΟΙΚ 55.21: Κιγκλιδώµατα εξωστών 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7231 τρ. 
 

    Κιγκλιδώµατα εξωστών κλπ αλουµινίου, ευθύγραµµα, απλού σχεδίου, µε ύψος µέχρι 1,00 m, µε 
κουπαστή 9x9cm, κάτω πέλµα 6x6 cm ή ανάλογο, ορθοστάτες (αν χρειάζονται) 12x12 cm και κιγκλίδες  ή µε 
ορθογωνική διατοµή 5x5 cm ή ανάλογη σε απόσταση µεταξύ τους έως 15 cm το πολύ, µε απλή 
διαµόρφωση όλων των τµηµάτων και σύνδεση του κιγκλιδώµατος µε σιδηρούς συνδέσµους και εν γένει 
υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
 

     Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) κατακορύφου πλήρους επιφανείας. 
 
      

     ΕΥΡΩ: Πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά                                                                Τ.Ε. = 50,50 € 

 
ΑΡΘΡΟ 25: 
ΣΧ. 73.47: Υδρορροές-λούκια 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7347 τρ. 
 

    Υδρορροή ανοικτή ηµικυκλική και σωληνωτή κυκλική, από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,6 ως 0,8 χιλ. 
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών σύνδεσης, των στηριγµάτων στερέωσης, τοποθετούµενων στις αλλαγές 
κατεύθυνσης και ενδιαµέσως το πολύ ανά 1 µ. και της από 6 εκ. τουλάχιστον επικάλυψης (καβαλλήµατος) 
του ενός τεµαχίου µε το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης. 

 

    Τιµή ανά µέτρο µήκους (mm) τοποθετηµένης υδρορροής.    
 

    ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ                                                                                                           Τ.Ε. = 9,00 € 
 
 

ΑΡΘΡΟ 26: 
64.26.03: Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 2 '' 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6428 
 

     Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, χωρίς ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή επίστρωση µε βαφή 
βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.  
 
     Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 2 " 
 

     Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 
 

     ΕΥΡΩ: ∆ώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά                                                                      Τ.Ε. = 12,30 € 
 
 
 

 
Αριδαία,  11 / 01 / 2017 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 
 
 
 
 

           ΜΗΤΚΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

 
 
     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Αριδαία, 11 / 01 / 2017                     Αριδαία, 11 / 01 / 2017 
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
                                                              ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 
 

 
                                                                             
ΛΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ        ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ                            
ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ     
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