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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με
τις  οποίες  θα  εκτελεστεί  το  έργο,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  τεύχη
δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.
1.2  Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που  αναφέρονται  σε  μονάδες
περαιωμένης  εργασίας  και  που  ισχύουν  ενιαία  για  όλες  τις  εργασίες  που  θα
εκτελεστούν  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
Δημοπράτησης 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.
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.λπ. [ 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 της Τελωνειακής Νομοθεσίας 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 ενσωματωμένων 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  σύμφωνα  με  την  ΕΣΥ  και  τους  λοιπούς  όρους
δημοπράτησης.
1.3.3  Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  ασφαλίσεις  (στο  Ι.Κ.Α.,
ασφαλιστικές  εταιρίες,  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς
οργανισμούς  κ.λπ.  κατά  περίπτωση,  όπως  απαιτείται)  κ.λ.π.  δώρων  εορτών,
επιδόματος  αδείας  κ.λπ.  κάθε  είδους  επιστημονικού  και  διευθύνοντος  του  έργου
προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού  των  γραφείων,  εργοταξίων,
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μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο
του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή
αγορά),  κατασκευή,  οργάνωση,  διαρρύθμιση  κ.λπ.  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 Δημοπράτησης.
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
και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.6  Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό  και  λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και
δοκιμών  είτε  στο  εργαστήριο  του  αναδόχου  είτε  σε  άλλο  εγκεκριμένο  ή  κρατικό
εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής
προκατασκευασμένων  στοιχείων  στο  εργοτάξιο  ή  αλλού,  περιλαμβανομένων  των
δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών
έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας
των εγκαταστάσεων,  μετά  των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και  μεταφορών των
προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής
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  και  σύμφωνα  με  τους  περιβαλλοντικούς  και
λοιπούς συμβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε
χώρο  ιδιοκτησίας  του  Δημοσίου  ή  σε  ιδιωτικούς  χώρους  που  ήθελε  μισθώσει  ο
Ανάδοχος 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 εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών,
μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες
ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του 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  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα 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,  εργασία, κ.λπ.)
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 κάθε
είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η
απομάκρυνση αυτών μαζί  με  την  τυχόν  απαιτούμενη  διάλυση μετά  το  τέλος  των
εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά
κ.λπ. 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.
1.3.12  Οι  δαπάνες  παραγωγής,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στη  θέση
ενσωμάτωσης,  με  τις  τυχόν  προσωρινές  αποθέσεις  και  πλάγιες  μεταφορές,  κάθε
είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά
πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με
την  εργασία  πλύσεως  ή  εμπλουτισμού,  που  τυχόν  θα  απαιτηθεί  για  την  πλήρη
παραγωγή  των  υλικών,  ώστε  να  ανταποκρίνονται  στις  προδιαγραφές  υλικών  και
κατασκευών,  λαμβανομένων  υπόψη  των  οποιωνδήποτε  περιβαλλοντικών
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περιορισμών,  που ισχύουν σύμφωνα με  τους περιβαλλοντικούς  και  τους  λοιπούς
όρους δημοπράτησης.
1.3.13  Οι  δαπάνες  από  επιβεβλημένες  καθυστερήσεις,  μειωμένες  αποδόσεις  και
μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από
τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση
περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω.
κλπ.),  από  πιθανές  παρεμβάσεις,  που  θα  προβάλλουν  οι  αρμόδιοι  για  αυτά  τα
εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά
φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές,
γεωτεχνικές  κ.α.),  ελέγχους  και  λοιπές  υποχρεώσεις  του  αναδόχου,  όπως  αυτές
προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται
ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και
λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας
(πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και
από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε
άλλα έργα κλπ).
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 τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνομετρικού και  πολυγωνομετρικού δικτύου και  εγκατάστασης των
χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS)  που απαιτούνται  για  την  έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών,  εκτός  αν αλλιώς ορίζεται  στην Ε.Σ.Υ.,  οι  δαπάνες για  τη σύνταξη
μελετών  εφαρμογής,  κατασκευαστικών  σχεδίων  και  μελετών  συναρμογής  με  τις
συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης,
εντοπισμού  καθώς  και  οι  σχετικές  μελέτες  αντιμετώπισης  των  εμποδίων  που  θα
συναντηθούν  στο  χώρο  εκτέλεσης  του  έργου,  όπως  θεμέλια,  υδάτινοι  ορίζοντες,
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα  αναφέρονται  στην
Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που
κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και
παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν 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 υποβληθούν  για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των
στοιχείων  εδάφους  με  επί  τόπου  μετρήσεις  και  η  παράδοση  των  στοιχείων  του
εδάφους,  σε  ψηφιακή  μορφή,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στα  τεύχη
δημοπράτησης.
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 κ.λπ. των εντοπιζόμενων με τις διερευνητικές
τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων,
καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται  στα συμβατικά τεύχη 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 ,  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 σύμφωνα με τα τεύχη
δημοπράτησης.
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 κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού
και  ελεύθερου  από  οποιεσδήποτε  κατασκευές  και  εμπόδια   σύμφωνα  με  τους
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εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.22  Οι  δαπάνες  για   χρήση  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας,
κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο,
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και 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 των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
και  των  δαπανών  για  την  αποξήλωση  και  απομάκρυνσή  τους  καθώς  και  την
περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή
τους.
1.3.24  Οι  δαπάνες  πρόληψης  και  αποκατάστασης  κάθε  είδους  ζημιάς  και
αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά
την  κατασκευή  του  έργου  (περιλαμβανομένης  της  μεταφοράς  υλικών)  και  θα
οφείλονται  σε  αμέλεια,  απρονοησία,  μη  τήρηση  των  συμβατικών  όρων,  των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.
1.3.25 Οι  δαπάνες  διάθεσης γραφείων και  λοιπών ευκολιών  στην  Επιβλέπουσα
Υπηρεσία,  σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται  στην  Ε.Σ.Υ  και  στους  λοιπούς  όρους
δημοπράτησης.
1.3.26  Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  αναγκαίων  χώρων  για  την  εναπόθεση  των
εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.27  Οι  δαπάνες  έκδοσης  αδειών  για  λογαριασμό  του  κυρίου  του  έργου,  κάθε
είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις,  Πολεοδομία ή και τους
Οργανισμούς  Κοινής  Ωφέλειας  (Δ.Ε.Κ.Ο.  ή  Ο.Κ.Ω.)  εκτός  αν  περιγράφεται
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των
Ο.Κ.Ω.  διέρχονται  εγκάρσια  από  το  εύρος  κατάληψης  της  οδού  ή  επηρεάζονται
τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν
προβλημάτων  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών,  την  αποκλειστική  ευθύνη  των
οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο
Ανάδοχος του έργου.
1.3.29  Οι  δαπάνες  μίσθωσης  ή  προσωρινής  εξασφάλισης  εδαφικής  λωρίδας,
κατασκευής,  σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που
απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού
και  εξεύρεσης  αναγκαίων  χώρων  και  εξασφάλισης  σχετικών  αδειών  για  την
εναπόθεση  προϊόντων  ορυγμάτων,  προϊόντων  κατεδαφίσεων  και  πλεοναζόντων
υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και
οι  δαπάνες  για  την  τελική  τους  διαμόρφωση  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών,
σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.30  Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπονται  στις  τεχνικές
προδιαγραφές,  όπως  μελέτες  σύνθεσης  σκυροδεμάτων  και  ασφαλτομιγμάτων,
μελέτες  ευστάθειας  ικριωμάτων,  μελέτες  εξυγίανσης  εδάφους  κλπ.  όπως
προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία
προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.
1.4 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος
(Ο.Ε.)  και  τα  Γενικά  έξοδα  του  αναδόχου  (Γ.Ε.),  τα  οποία  αφορούν  στα  πάσης
φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης
εργοταξίων,  φόρων,  δασμών,  ασφαλίστρων,  τελών  χαρτοσήμου,  συμβολαίων,
συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και
λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα
επισφαλή έξοδα.
Το  ποσό  για  Γενικά  Έξοδα  (Γ.Ε.)  και  Όφελος  του  αναδόχου  (Ο.Ε.),  ανέρχεται
συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%)
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός
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προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.
1.5  Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α)  των  λογαριασμών  του  αναδόχου
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
1.6  Εάν  προκύψει  ανάγκη  εκτέλεσης  εργασιών  που  παρουσιάζουν  διαφορετικά
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών
που  επιμετρώνται  διαφορετικά,  οι  εργασίες  αυτές  είναι  δυνατόν  να  αναχθούν  σε
άρθρα του παρόντος  Τιμολογίου με  αναγωγή των μεγεθών τους  σύμφωνα με  το
ακόλουθο παράδειγμα:
Διάτρητοι  σωλήνες στραγγιστηριών, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων
από σκυρόδεμα, PVC, GRP κλπ. 
Για  ονομαστική  διάμετρο  DN χρησιμοποιούμενου  σωλήνα  διαφορετική  από  τις
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντίστοιχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και
για  αντίστοιχων  άρθρων  του  παρόντος  Τιμολογίου  και  για  αντίστοιχο  υλικό
κατασκευής,  κατηγορία  αντοχής  και  μέθοδο προστασίας,  θα γίνεται  αναγωγή του
μήκους  του  χρησιμοποιούμενου  σε  μήκους  σωλήνα  της  αμέσως  μικρότερης  στο
παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: DN/DM

Όπου DN: ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται 

στο παρόν Τιμολόγιο  
Αν  δεν  υπάρχει  μικρότερη  διάμετρος  ως  DM θα  χρησιμοποιείται  η  αμέσως
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. Παρεμφερείς πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή
και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
1.7 Στις τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου έχει συνυπολογισθεί το μεταφορικό
έργο, σε όποια εργασία απαιτείτε. 
Οι τιμές του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της
αναγραφόμενης  τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα
προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία
της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Για τον προσδιορισμών της ως
άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε
€/m³.km
Σε αστικές περιοχές 

 Απόσταση < 5 km 0,28
 Απόσταση ≥ 5 km 0,21

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και
χανδάκων μικρής κλίμακας εκσκαφές)

 Απόσταση < 5 km 0,22
 Απόσταση  ≥5 km 0,18

Εκτός πόλεως 
Οδοί καλής βατότητας

 Απόσταση < 5 km 0,20
 Απόσταση ≥5 km 0,19

Οδοί κακής βατότητας
 Απόσταση < 5 km 0,25
 Απόσταση ≥ 5 km 0,21

Εργοταξιακές οδοί 
 Απόσταση < 3 km 0,22
 Απόσταση ≥ 3 km 0,20

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά
μέτρα (m³), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. Σε καμία περίπτωση
δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο
υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m³ κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται
στο αντίστοιχο άρθρο. Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο
παρόν τιμολόγιο, προστίθεται στη τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με
[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).  
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Άρθρο 1  ο   : Επισκευή βλάβης  σε σωλήνα δικτύου ύδρευσης ή ακαθάρτων ή
ομβρίων   έως  πλήρη  αποκατάσταση  της  λειτουργίας  του   (για  βάθος
επισκευαζόμενου αγωγού έως 1,20 μ.,  από την στάθμη καταστρώματος της
οδού και όγκου εκσκαφής έως 2,00 μ3), χωρίς  τις υδραυλικές εργασίες
Κωδικός αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6807 (25%), ΥΔΡ 6082.1 (25%), ΥΔΡ 6069 (25%),
ΥΔΡ 6068 (25%)
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Για  την  πλήρη  αποκατάσταση  διαρροής  σε  αγωγό  πάσης  φύσεως  του  δικτύου
ύδρευσης ή ακαθάρτων ή ομβρίων οποιωνδήποτε  διατομών,  με  τις  κάθε είδους
καθαιρέσεις  οδοστρωμάτων,  πεζοδρομίων  κλπ,    τις  εκσκαφές  με  οποιονδήποτε
τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) , την φορτοεκφόρτωση
& απομάκρυνση των πλεοναζόντων υλικών & τις επιχώσεις του ορύγματος μετά τις
υδραυλικές εργασίες & δοκιμές στεγανότητας.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
1.  Η εκσκαφή ορύγματος  για  την  αποκάλυψη του αγωγού σε  οποιαδήποτε  θέση
(πεζοδρόμιο  ή  κατάστρωμα  οδού)  με  χρήση  μηχανικών  μέσων  και  χειρονακτική
υποβοήθηση (κοπή ασφαλτικού ή σκυροδέματος με αρμοκόφτη, η αποξήλωση του
σκυροδέματος/ασφαλτικού  του  οδοστρώματος  ή  κρασπεδορείθρου  ή
πλακώστρωσης  ή  επίστρωσης  πεζοδρομίου,  εκσκαφή)   Η  εκσκαφή  γίνεται  σε
οποιουδήποτε  εδάφος (γαιώδες,   ημιβραχώδες  ,  βραχώδες,  λασπώδες  κτλ.)  στις
απαιτούμενες διαστάσεις, με τις απαιτούμενες αντιστηρίξεις καθώς και η δυσκολία
λόγω ύπαρξης αγωγών ΟΚΩ. Η αποκατάσταση ζημιάς που προκλήθηκε κατά την
διάρκεια  των  εργασιών   ή  των  επεμβάσεων  σε  αγωγό  ύδρευσης,  αποχέτευσης
ομβρίων και ακαθάρτων καθώς και άλλων ΟΚΩ ή σε περιουσιακά στοιχεία πολιτών
βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
2.  Η περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των εργασιών με ανακλαστικό πλέγμα και η
τοποθέτηση  εργοταξιακής  σήμανσης  για  την  τοπική  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας
οχημάτων (πινακίδες, πλαστικά στηθαία New jersey,  κώνοι κλπ).
3.  H αποκάλυψη  και  ο  καθαρισμός  του  προς  επισκευή  αγωγού  (περιμετρικά
τουλάχιστον 0,25μμ και σε μήκος αναγκαίο για την επισκευή του  και τουλάχιστον
0,25 μμ εκατέρωθεν του προς αντικατάσταση τμήματος).
4.  Η  άντληση  των  υδάτων  του  σκάμματος  και  η  διάθεση  τους  σε  κατάλληλο
αποδέκτη.
5. Ο εγκιβωτισμός του επισκευασμένου αγωγού με άμμο λατομείου και η επίχωση
του ορύγματος με θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150, μετά τις υδραυλικές εργασίες για
την επισκευή της βλάβης.
6. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων σε θέση
οριστικής  απόρριψης  αυτών  σε  οποιαδήποτε  απόσταση,  μετά  της  απαιτούμενης
διάστρωσης.
7. Η αποτύπωση του σημείου   της επισκευής  ως στοιχείο του μητρώου του έργου.
Προδιαγραφές που εφαρμόζονται:
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων»
ΕΤΕΠ 02-08-00-00 «Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές»
ΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων»
(Κατά  τη  διαμόρφωση  των  τιμών  του  τιμολογίου  αυτού  έχουν  ληφθεί  υπόψη,  η
σποραδικότητα των εργασιών, οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω
διακοπής  της  υδροδότησης,  λόγω  συνθηκών  περιορισμένου-στενότητας  χώρου
(εργασίες χωρίς την κατάληψη του καταστρώματος της οδού) , η χαμηλή απόδοση
του απασχολούμενου προσωπικού λόγω των ως άνω αιτιών,  η απασχόληση του
προσωπικού  και  των  μηχανημάτων  του  αναδόχου  κατά  τις  νυχτερινές  ώρες,
Κυριακές, αργίες και εξαιρετέες ημέρες, καθώς και η ετοιμότητα του αναδόχου κατά
τις  ημέρες  αυτές  και  ως  εκ  τούτου  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  άλλη  πρόσθετη
αποζημίωση η  οποία  θα  οφείλεται  στους  ως άνω λόγους,  πέραν των τιμών  του
Τιμολογίου).  
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Τιμή ενός τεμαχίου αποκαθιστάμενου τμήματος ορύγματος όγκου έως 2,00 μ3 και
βάθους έως 1,20 μ.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 123,93
           (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι τρία και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο 2  ο   : Επισκευή βλάβης  σε σωλήνα δικτύου ύδρευσης ή ακαθάρτων ή
ομβρίων   έως  πλήρη  αποκατάσταση  της  λειτουργίας  του  (για  βάθος
επισκευαζόμενου αγωγού έως 2,00 μ.,  από την στάθμη καταστρώματος της
οδού και όγκου εκσκαφής έως 11,00 μ3), χωρίς  τις υδραυλικές εργασίες
Κωδικός αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6807 (25%), ΥΔΡ 6082.2 (25%), ΥΔΡ 6069 (25%),
ΥΔΡ 6103 (25%)
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Για  την  πλήρη  αποκατάσταση  διαρροής  σε  αγωγό  πάσης  φύσεως  του  δικτύου
ύδρευσης ή ακαθάρτων ή ομβρίων οποιωνδήποτε  διατομών,  με  τις  κάθε είδους
καθαιρέσεις  οδοστρωμάτων,  πεζοδρομίων  κλπ,   την  χρήση  εκσκαπτικού
μηχανήματος για τις εκσκαφές, την απομόνωση του δικτύου στο σημείο της διαρροής
& τις επιχώσεις του ορύγματος μετά τις υδραυλικές εργασίες & δοκιμές στεγανότητας.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
1.  Η εκσκαφή ορύγματος  για  την  αποκάλυψη του αγωγού σε  οποιαδήποτε  θέση
(πεζοδρόμιο  ή  κατάστρωμα  οδού)  με  χρήση  μηχανικών  μέσων  και  χειρονακτική
υποβοήθηση (κοπή ασφαλτικού ή σκυροδέματος με αρμοκόφτη, η αποξήλωση του
σκυροδέματος/ασφαλτικού  του  οδοστρώματος  ή  κρασπεδορείθρου  ή
πλακώστρωσης  ή  επίστρωσης  πεζοδρομίου,  εκσκαφή)   Η  εκσκαφή  γίνεται  σε
οποιουδήποτε  εδάφος (γαιώδες,   ημιβραχώδες  ,  βραχώδες,  λασπώδες  κτλ.)  στις
απαιτούμενες διαστάσεις, με τις απαιτούμενες αντιστηρίξεις καθώς και η δυσκολία
λόγω ύπαρξης αγωγών ΟΚΩ. Η αποκατάσταση ζημιάς που προκλήθηκε κατά την
διάρκεια  των  εργασιών   ή  των  επεμβάσεων  σε  αγωγό  ύδρευσης,  αποχέτευσης
ομβρίων και ακαθάρτων καθώς και άλλων ΟΚΩ ή σε περιουσιακά στοιχεία πολιτών
βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
2.  Η περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των εργασιών με ανακλαστικό πλέγμα και η
τοποθέτηση  εργοταξιακής  σήμανσης  για  την  τοπική  ρύθμιση  της  κυκλοφορίας
οχημάτων (πινακίδες, πλαστικά στηθαία New jersey,  κώνοι κλπ).
3.  H αποκάλυψη  και  ο  καθαρισμός  του  προς  επισκευή  αγωγού  (περιμετρικά
τουλάχιστον 0,25μμ και σε μήκος αναγκαίο για την επισκευή του  και τουλάχιστον
0,25 μμ εκατέρωθεν του προς αντικατάσταση τμήματος).
4.  Η  άντληση  των  υδάτων  του  σκάμματος  και  η  διάθεση  τους  σε  κατάλληλο
αποδέκτη.
5. Ο εγκιβωτισμός του επισκευασμένου αγωγού με άμμο λατομείου και η επίχωση
του ορύγματος με θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150, μετά τις υδραυλικές εργασίες για
την επισκευή της βλάβης.
6. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων σε θέση
οριστικής  απόρριψης  αυτών  σε  οποιαδήποτε  απόσταση,  μετά  της  απαιτούμενης
διάστρωσης.
7. Η αποτύπωση του σημείου   της επισκευής  ως στοιχείο του μητρώου του έργου.
Προδιαγραφές που εφαρμόζονται:
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων»
ΕΤΕΠ 02-08-00-00 «Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές»
ΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων»
Κατά  τη  διαμόρφωση  των  τιμών  του  τιμολογίου  αυτού  έχουν  ληφθεί  υπόψη,  η
σποραδικότητα των εργασιών, οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω
διακοπής  της  υδροδότησης,  λόγω  συνθηκών  περιορισμένου-στενότητας  χώρου
(εργασίες χωρίς την κατάληψη του καταστρώματος της οδού) , η χαμηλή απόδοση
του απασχολούμενου προσωπικού λόγω των ως άνω αιτιών,  η απασχόληση του
προσωπικού  και  των  μηχανημάτων  του  αναδόχου  κατά  τις  νυχτερινές  ώρες,
Κυριακές, αργίες και εξαιρετέες ημέρες, καθώς και η ετοιμότητα του αναδόχου κατά
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τις  ημέρες  αυτές  και  ως  εκ  τούτου  ο  ανάδοχος  δεν  δικαιούται  άλλη  πρόσθετη
αποζημίωση η  οποία  θα  οφείλεται  στους  ως άνω λόγους,  πέραν των τιμών  του
Τιμολογίου.  
Τιμή ενός τεμαχίου αποκαθιστάμενου τμήματος ορύγματος όγκου έως 11,00 μ3 και
βάθους έως 2,00 μ.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  426,41
           (Ολογράφως): Τετρακόσια είκοσι έξι και σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο 3ο : Υδραυλικές εργασίες επισκευής αγωγού ύδρευσης , αποχέτευσης
ομβρίων ή ακαθάρτων ανεξαρτήτως διαμέτρου & υλικού.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Υδραυλικές εργασίες επισκευής βλάβης αγωγού ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων ή
ακαθάρτων, χωρίς την προμήθεια των απαραίτητων υλικών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
1. Οι εργασίες για την απομόνωση του δικτύου σε περίπτωση αγωγού ύδρευσης, με
χειρισμό   δικλίδων  του δικτύου για την απομόνωση της πλέον μικρότερης δυνατής
περιοχής  που  υδροδοτείται  από  το  συγκεκριμένο  δίκτυο.  Σε  περίπτωση  δικτύου
ακαθάρτων  η  απομόνωση  γίνεται  είτε  στο  προηγούμενο  φρεάτιο  του  δικτύου  με
άντληση εάν αυτό είναι δυνατό με βάσει τον κατά τόπο σχεδιασμό του δικτύου είτε
και με χωρίς διακοπή της ροής και άντληση από το διανοιχθέν σκάμμα. 
H άντληση αποζημιώνεται με τα συμβατικά άρθρα ΑΤ(1) & ΑΤ(2).
2. Οι εργασίες για χάραξης περιμετρικά του παλαιού αγωγού σε δύο σημεία για την
αφαίρεση  τμήματος  αυτού  (δια  κατάλληλου  εργαλείου),  οι  τομές  του  υπόψη
τμήματος,  η  απομάκρυνση  του  αφαιρεθέντος  τμήματος  παλαιού  αγωγού,  η
τοποθέτηση νέου τμήματος σωλήνας αντίστοιχης διαμέτρου με την χρησιμοποίηση
ειδικών τεμαχίων για την σύνδεση του με τον υφιστάμενο αγωγό.
3.  Οι  εργασίες  για  την  αποξήλωση  σύνδεσης  ιδιωτικής  παροχής  ύδρευσης  ή
αποχέτευσης εάν αυτή υφίσταται στο τμήμα του δικτύου που θα επιδιορθωθεί καθώς
και η επαναφορά της με την χρήση νέων υλικών εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
4. Η επικοινωνία με το τμήμα προμηθειών της ΔΕΥΑΛ ή την αποθήκη για την έγκαιρη
προμήθεια των υλικών και την παραλαβή αυτών με τον  πλέον πρόσφορο τρόπο.
5. Δοκιμή στεγανότητας του σημείου της επισκευής στην πίεση του δικτύου με το
άνοιγμα του δικτύου.
Τιμή ενός τεμαχίου αποκαθιστάμενης διαρροής
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  59,64
           (Ολογράφως): Πενήντα εννέα και εξήντα τέσσερα  λεπτά

Άρθρο 4ο : Αποκαταστάσεις τομών οδοστρώματος με ασφαλτοσκυρόδεμα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4521Β
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 
Αποκατάσταση τομών οδοστρώματος με ασφαλτοσκυροδέμα, έπειτα από επισκευή
βλάβης, σε συνέχεια των εργασιών των συμβατικών άρθρων ΑΤ(1), ΑΤ(2) & ΑΤ(3) σε
αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων ή ιδιωτικών παροχών των
αγωγών αυτών ή και σε παλαιές επισκευές βλαβών που έγιναν από άλλα συνεργεία
ήτοι
1. Τομή με αρμοκόφτη του οδοστρώματος, περιμετρικά του σημείου βλάβης για την
δημιουργία ομαλών παρειών. 
2. Την αποκατάσταση του οδοστρώματος στην θέση της τομής με ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας  με  ασφαλτικό  σκυρόδεμα  παρασκευαζόμενο  εν  θερμώ  σε  μόνιμη
εγκατάσταση,  συμπυκνωμένου  πάχους  50  mm με  την  αντίστοιχη  ασφαλτική
συγκολλητική, επί βάσεως σκυροδέματος  C 16/20, πάχους 12 εκ. & τοποθέτηση
δομικού πλέγματος ST IV (S 500).
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η εργασία & η αποζημίωση των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, για την
τομή του οδοστρώματος με αρμοκόφτη.
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, (για την
αποκατάσταση  του  ασφαλτοτάπητα),   η  λήψη  μέτρων  για  τις  απαιτούμενες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για
την  εκτέλεση  των  εργασιών,  καθώς  και  η  συλλογή  και  απομάκρυνση  τυχόν
πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών.  
Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (μ2)  πλήρους  ανακατασκευής  και  επαναφοράς  του
οδοστρώματος.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  33,31
           (Ολογράφως): Τριάντα τρία και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο 5ο : Αποκαταστάσεις τομών οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτος
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ 4521Β
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκατάσταση  τομών  οδοστρώματος  με  ψυχρή  άσφαλτο,  έπειτα  από  επισκευή
βλάβης , σε συνέχεια των εργασιών των συμβατικών άρθρων ΑΤ(1), ΑΤ(2) & ΑΤ(3)
σε αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων ή ιδιωτικών παροχών
των  αγωγών  αυτών  ή  και  σε  παλαιές  επισκευές  βλαβών  που  έγιναν  από  άλλα
συνεργεία ήτοι:
1. Τομή με αρμοκόφτη του οδοστρώματος, περιμετρικά του σημείου βλάβης για την
δημιουργία ομαλών παρειών. 
2. Αποκατάσταση οδοστρώματος στην θέση της τομής με ψυχρή άσφαλτο πάχους 5
εκ.  επί  βάσεως  σκυροδέματος   C 16/20,  πάχους  12  εκ.  &  τοποθέτηση  δομικού
πλέγματος ST IV (S 500).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
α. Η εργασία & η αποζημίωση των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, για την
τομή του οδοστρώματος με αρμοκόφτη.
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, (για την
αποκατάσταση  του  ασφαλτοτάπητα),   η  λήψη  μέτρων  για  τις  απαιτούμενες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για
την  εκτέλεση  των  εργασιών,  καθώς  και  η  συλλογή  και  απομάκρυνση  τυχόν
πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών
Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (μ2)  πλήρους  ανακατασκευής  και  επαναφοράς  του
οδοστρώματος.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  58,23
           (Ολογράφως): Πενήντα οκτώ και είκοσι τρία λεπτά.

Άρθρο 6ο  : Αποκαταστάσεις τομών οδοστρώματος με σκυρόδεμα C 16/20
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκατάσταση τομών οδοστρώματος από σκυρόδεμα, έπειτα από επισκευή βλάβης
σε  συνέχεια  των  εργασιών  των  συμβατικών  άρθρων  ΑΤ(1),  ΑΤ(2)  &  ΑΤ(3)  σε
αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων ή ιδιωτικών παροχών των
αγωγών αυτών ή και σε παλαιές επισκευές βλαβών που έγιναν από άλλα συνεργεία
ήτοι:
1. Τομή με αρμοκόφτη του οδοστρώματος, περιμετρικά του σημείου βλάβης για την
δημιουργία ομαλών παρειών. 
2.   Αποκατάσταση οδοστρώματος  στην  θέση  της  τομής  με  σκυρόδεμα  C 16/20,
πάχους 15 εκ. & τοποθέτηση σιδηρού δομικού πλέγματος ST IV (S 500).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
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α. Η εργασία & η αποζημίωση των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, για την
τομή του οδοστρώματος με αρμοκόφτη.
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, (για την
αποκατάσταση  του  οδοστρώματος  από  σκυρόδεμα),   η  λήψη  μέτρων  για  τις
απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού
και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση
τυχόν  πλεοναζόντων  υλικών  και  ο  καθαρισμός  του  οδοστρώματος  μετά  την
ολοκλήρωση των εργασιών.  
Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (μ2)  πλήρους  ανακατασκευής  και  επαναφοράς  του
οδοστρώματος
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  27,43
           (Ολογράφως): Είκοσι επτά και σαράντα τρία λεπτά.

Άρθρο  7ο :  Αποκαταστάσεις  τομών  οδοστρώματος  οδού,  πεζοδρομίου,
πλατείας  ή  νησίδας  με  χρήση  τσιμεντοπλακών,  κυβολίθων,  λιθοσωμάτων,
μαρμάρων
Κωδικός αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6804
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκατάσταση τομών οδοστρώματος οδού,  πεζοδρομίου,  πλατείας ή νησίδας,  με
χρήση τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων, έπειτα από επισκευή
βλάβης  από   συνεργείο  της  Δ.Ε.Υ.Α.Λ,  σε  αγωγούς  ύδρευσης,  αποχέτευσης
ακαθάρτων ή ομβρίων ή ιδιωτικών παροχών των αγωγών αυτών, ήτοι:
1.  Αποκατάσταση οδοστρώματος στην θέση της τομής με χρήση  τσιμεντοπλακών,
κυβολίθων,  λιθοσωμάτων,  μαρμάρων,  που έχουν εξαχθεί  χωρίς  φθορές κατά την
αποξήλωση  και  συμπλήρωσή   τους  με  υλικά  της  αυτής  υφής,  χρωματισμού  και
διαστάσεων  για  την  εξασφάλιση  ενιαίας  μορφής  της  συνολικής  επιστρωσης  του
χώρου  και  κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  08-06-08-03  «Αποκατάσταση
πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων» .
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α.  Η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  των  απαιτούμενων  πρόσθετων  υλικών
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα.
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών κατασκευής υποστρώματος με
στρώση σκυροδέματος με  πλέγμα οπλισμού.
γ.  Η  κατασκευή  του  υποστρώματος  έδρασης  και  η  τοποθέτηση  των  πλακών,
κυβολίθων,  λιθοσωμάτων,  μαρμάρων  κλπ,  έτσι  ώστε  οι  αρμοί  και  οι  τυχόν
αρχιτεκτονικές  διαμορφώσεις  (εναλλαγή  χρωμάτων  ή  υφής  πλακών  κλπ)  να
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα
όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (αν έχει χρησιμοποιηθεί
αρμοκόφτης  για  την  χάραξη  της  ζώνης  του  ορύγματος,  οι  πλάκες  που  έχουν
τεμαχιστεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).
Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (μ2)  πλήρους  ανακατασκευής  και  επαναφοράς  του
οδοστρώματος.
 ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά):  33,09 
             (Ολογράφως): Τριάντα τρία και εννέα λεπτά

Άρθρο 8o : Κατασκευή αναμονής (μούφας) σε αγωγούς από τσιμεντοσωλήνες
για σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο υπονόμων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226
ΝΕΤ ΥΔΡ 16.04
Κατασκευή  αναμονής  (μούφας)  σε  αγωγούς  από  τσιμεντοσωλήνες  για  σύνδεση
ακινήτων με το δίκτυο υπονόμων.
Στην  τιμή  μονάδας   περιλαμβάνονται  η  διάνοιξη  οπής  στον  τσιμεντοσωλήνα  με
φορητή  συσκευή  διάτρησης  σωλήνων  (απαγορεύεται  η  διάτρηση  με  κρουστικά
εργαλεία  που  είναι  δυνατόν  να  προκαλέσουν  φθορές  στο  τοίχωμα  του
τσιμεντοσωλήνα), η κοπή και η τοποθέτηση πηλοσωλήνα εφυαλωμένου εσωτερικώς,
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ή  αργιλοπυριτικού  σωλήνα,  διαμέτρου  μέχρι  160  mm και  η  αρμολόγηση  με
τσιμεντοκονίαμα ή εποξειδικό κονίαμα
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  15,50
           (Ολογράφως): Δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο  9ο:  Κατασκευή  σύνδεσης  ακινήτου  με  αγωγό  ακαθάρτων  από
τσιμεντοσωλήνα,  με  σωλήνες  PVC ονομ.  διαμέτρου  D160  mm (για  βάθος
τοποθέτησης κεντρικού αγωγού έως 1,20μμ). 
Kωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6711.1
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Κατασκευή  σύνδεσης  ακινήτου  με  αγωγό  ακαθάρτων  από  τσιμεντοσωλήνα  ή
ανακατασκευή  υπάρχουσας  με  σωλήνες  PVC/41  ονομ.  διαμέτρου  D160  mm,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 «Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC»
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• Η εκσκαφή του απαιτούμενου ορύγματος με οποιοδήποτε μέσον, μέχρι την
στάθμη του υπάρχοντος αγωγού σύνδεσης ή την στάθμη του προβλεπομένου
νέου. )  Η εκσκαφή γίνεται σε οποιουδήποτε εδάφος (γαιώδες,  ημιβραχώδες ,
βραχώδες,  λασπώδες  κτλ.)  στις  απαιτούμενες  διαστάσεις,  με  τις
απαιτούμενες  αντιστηρίξεις  καθώς και  η  δυσκολία  λόγω ύπαρξης  αγωγών
ΟΚΩ.  Η  αποκατάσταση  ζημιάς  που  προκλήθηκε  κατά  την  διάρκεια  των
εργασιών  ή των επεμβάσεων σε αγωγό ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων  καθώς  και  άλλων  ΟΚΩ  ή  σε  περιουσιακά  στοιχεία  πολιτών
βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

• Η  προμήθεια  και  προσκόμηση  των  απαιτουμένων  υλικών  για  την  νέα
σύνδεση (σωλήνες  PVC/41, άμμος εγκιβωτισμού, θραυστό υλικό επίχωσης
κλπ) 

• Η αποξήλωση του υπάρχοντος αγωγού (αν απαιτείται) και η σύνδεση νέου
στην υπάρχουσα αναμονή του δικτύου (τύπου σαμαριού-μούφας)

• Η κατασκευή του νέου αγωγού σύνδεσης, ο εγκιβωτισμός του με άμμο και η
επανεπίχωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου.

• Η φόρτωση  και  μεταφορά  των  πλεοναζόντων  προιόντων  εκσκαφής  και  η
μεταφορά τους προς απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση.

• Η  καθαίρεση  του  οδοστρώματος  οποιοδήποτε  τύπου  στο  εύρος  της
απαιτούμενης εκσκαφής.

Η  κατασκευή  αναμονής  σύνδεσης  (αν  απαιτείται)  και  η  αποκατάσταση  του
οδοστρώματος και του πεζοδρομίου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  81,80
           (Ολογράφως): Ογδόντα ένα & ογδόντα λεπτά

Άρθρο 10ο: Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων από σωλήνες
u-PVC με σωλήνες  PVC ονομ. διαμέτρου  D160  mm (για βάθος τοποθέτησης
κεντρικού αγωγού έως 2,20μμ). 
Kωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6711.1
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Κατασκευή  σύνδεσης  ακινήτου  με  αγωγό  ακαθάρτων  από  σωλήνα  u-PVC ή
ανακατασκευή  υπάρχουσας  με  σωλήνες  PVC/41  ονομ.  διαμέτρου  D160  mm,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 «Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC»
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• Η  καθαίρεση  του  οδοστρώματος  οποιοδήποτε  τύπου  στο  εύρος  της
απαιτούμενης εκσκαφής.
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• Η εκσκαφή του απαιτούμενου ορύγματος με οποιοδήποτε μέσον, μέχρι την
στάθμη του υπάρχοντος αγωγού σύνδεσης ή την στάθμη του προβλεπομένου
νέου. )  Η εκσκαφή γίνεται σε οποιουδήποτε εδάφος (γαιώδες,  ημιβραχώδες ,
βραχώδες,  λασπώδες  κτλ.)  στις  απαιτούμενες  διαστάσεις,  με  τις
απαιτούμενες  αντιστηρίξεις  καθώς και  η  δυσκολία  λόγω ύπαρξης  αγωγών
ΟΚΩ.  Η  αποκατάσταση  ζημιάς  που  προκλήθηκε  κατά  την  διάρκεια  των
εργασιών  ή των επεμβάσεων σε αγωγό ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων  καθώς  και  άλλων  ΟΚΩ  ή  σε  περιουσιακά  στοιχεία  πολιτών
βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

• Η αποξήλωση του υπάρχοντος αγωγού (αν απαιτείται) και η σύνδεση νέου
στην υπάρχουσα αναμονή του δικτύου (τύπου σαμαριού-ημιταύ)

• Η κατασκευή του νέου αγωγού σύνδεσης, ο εγκιβωτισμός του με άμμο και η
επανεπίχωση του ορύγματος με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.

• Η φόρτωση  και  μεταφορά  των  πλεοναζόντων  προϊόντων  εκσκαφής  και  η
μεταφορά τους προς απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση.

• Η κατασκευή  νέας  αναμονής σύνδεσης επί  του  αποχετευτικού αγωγού  με
χρήση ημιταύ ή σαμαριού.

• Η σύνδεση  του  αγωγού ιδιωτικής  παροχής  D 160  mm  με  το  δίκτυο  του
ακινήτου  στο  όριο  της  ιδιοκτησίας  &  και  στη  θέση  που  υφίσταται  αυτό,
κατόπιν διερεύνησης & συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη,  με τοποθέτηση στο
σημείο αυτό & ιδιωτικού φρεατίου με χυτοσίδηρο κάλλυμα.

• Πλήρης εργασία και δοκιμασία της παροχής για την παράδοση της σε πλήρη
λειτουργία.

 Η  αποκατάσταση  του  οδοστρώματος   ανάλογα  με  τον  τύπο  του,  τιμολογείται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Τα  υλικά  για  την  κατασκευή  της  παροχής  ημιταύ,  φρεάτιο  ιδιωτικής  παροχής,
καμπύλες ή γωνίες PVC, εκτός από αυτά που ρητά αναφέρονται ήτοι σωλήνες PVC
D 160  mm, άμμος & θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, παραδίδονται στον ανάδοχο
από την ΔΕΥΑΛ.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  115,01
           (Ολογράφως): Εκατό δέκα πέντε & ένα λεπτό

Άρθρο 11ο: Κατασκευή νέας ή ανακατασκευή λόγω διαρροής παλαιάς παροχής
ύδρευσης 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Για την κατασκευή ή ανακατασκευή λόγω διαρροής ενός μέτρου παροχής ύδρευσης
από τον κεντρικό αγωγό οποιουδήποτε τύπου σωλήνωσης & διαμέτρου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• Η καθαίρεση του υπάρχοντος οδοστρώματος.
• Η εργασία εκσκαφής τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως βάθους τουλάχιστον

0,40μ. κάτω από την στάθμη του δρόμου.
• Η αποκάλυψη μετά ιδιαίτερης προσοχής του κεντρικού αγωγού ύδρευσης.
• Η τοποθέτηση ηλεκτροσυγκολλούμενης σέλλας παροχής ή κολάρου παροχής

επ΄αυτού (ανάλογα με τον τύπο της σωλήνωσης του κεντρικού αγωγού)
• Η τοποθέτηση του αγωγού παροχής (σωλήνα PE ή χαλκοσωλήνα, σύμφωνα

με τις οδηγίες της υπηρεσίας),
• Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο λατομείου & η επίχωση της τάφρου με

θραυστό υλικό λατομείου.
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• Η  σύνδεση  της  νέας  παροχής με  τον  υφιστάμενο  υδρομετρητή  ή  με  νέο
υδρομετρητή σε περίπτωση νέας παροχής,  επιτοίχια ή εντός φρεατίου.

• Πλήρης εργασία και δοκιμασία της παροχής για την παράδοση της σε πλήρη
λειτουργία.

Η αποκατάσταση του οδοστρώματος  ανάλογα με τον τύπο του, τιμολογείται ιδιαίτερα
με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Τα υλικά για την κατασκευή της παροχής, εκτός από αυτά που ρητά αναφέρονται
ήτοι  άμμος & θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, παραδίδονται στον ανάδοχο από την
ΔΕΥΑΛ.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):  47,91
           (Ολογράφως): Σαράντα επτά & ενενήντα ένα

Άρθρο 12Ο :  Τοποθέτηση υδρομετρητή-  μικροεπισκευές ιδιωτικών παροχών
ύδρευσης
Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ-4
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Τοποθέτηση  υδρομετρητή  σε  θέση  υφιστάμενου  (στάσιμου  ή  που  έχει  υποστεί
φθορά) ή σε νέα παροχή ύδρευσης επιτοίχια ή εντός φρεατίου, με την παράδοση του
υδρομετρητή & όλων των μικρούλικων (ρακόρ, βάννες, γωνίες κλπ) στον ανάδοχο
από την ΔΕΥΑΛ.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η καταγραφή του αριθμού υδρομετρητή & της
ένδειξης του παλαιού υδρομετρητή καθώς και ο αριθμός του νέου υδρομετρητή ο
οποίος  τίθεται  σε  αντικατάσταση.  Ο παλαιός  υδρομετρητής  &  το  αρχείο  με  τους
αριθμούς υδρομετρητή & των ενδείξεων παραδίδεται στο τμήμα καταμετρητών  της
ΔΕΥΑΛ. 
Με  την  παρούσα  τιμή  αποζημιώνονται  και  μικροεπισκευές  ιδιωτικών  παροχών
ύδρευσης  ήτοι  αντικατάσταση  σφαιρικής  βάνας  ή  διακόπτη,  ρακόρ  κλπ,  που
εμφανίζονται στις ιδιωτικές παροχές ύδρευσης. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται  οι  υδραυλικές εργασίες ήτοι απομόνωση του παλαιού
υδρομετρητή, τοποθέτηση, καταγραφή αριθμών υδρομετρητών & ενδείξεων αυτών,
πλήρη δοκιμασία του νέου & θέση αυτού σε λειτουργία).
Τιμή ενός τεμαχίου
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):   7,70
           (Ολογράφως): Eπτά & εβδομήντα

Άρθρο 13ο : Καθαρισμός δεξαμενής ύδρευσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Καθορισμός  μίας  δεξαμενής  ύδρευσης  μονοθάλαμης  ή  διθάλαμης  χωρητικότητας
έως 150 μ3, με τις οδηγίες της υπηρεσίας.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

1. Άδειασμα δεξαμενής μέσω βάννας καθαρισμού (κενωτηρίου).
2. Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου της δεξαμενής καθώς και της εισόδου

της από χόρτα, βάτα και λοιπά υλικά, χειρονακτικά ή με τη χρήση εργαλείων-
μηχανημάτων  (χαρτοκοπτικά,  αλυσοπρίονα,  σκαπτικά  μηχανήματα,  κλπ).
Απομάκρυνση μπαζών σε ειδικούς χώρους απόθεσης. Καθαρισμός φρεατίων
πλησίον δεξαμανής.

3. Καθαρισμός εσωτερικού δεξαμενής (δάπεδο & τοιχώματα) από εναποθέσεις,
άλατα, κλπ και απομάκρυνση αυτών.
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4. Χλωρίωση δεξαμενής με τη χρήση υποχλωριώδους Νατρίου περιεκτικότητας
14%.

5. Πλύσιμο δεξαμενής μετά τον εσωτερικό καθαρισμό.
6. Φωτογράφηση δεξαμενής  (εσωτερικά-εξωτερικά)  και  περιβάλλοντος  χώρου

πριν και μετά τις εργασίες και δημιουργία φακέλου.
7. Καταγραφή  στοιχείων  δεξαμενής  (όγκος-μήκος  πλάτος  ύψος,  αριθμός

διαμερισμάτων)  καθώς και  ελλείψεις  που παρατηρήθηκαν (π.χ.  χαλασμένο
παράθυρο, σκουριασμένη πόρτα, έλλειψη ασφάλισης, σίτας, κατεστραμμένο
φρεάτιο, κλπ) σε ειδικό έντυπο που θα δοθεί από τη ΔΕΥΑΛ.

Τιμή ενός τεμαχίου δεξαμενής 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):   314,38
           (Ολογράφως): Τριακόσια δέκα τέσσερα & τριάντα οκτώ λεπτά

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. 
 ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   ΔΕΥΑΛ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.E.                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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