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ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: Σηκνιόγην ππνινγηζκνύ ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηώλ επηζθεπήο γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ ζε θηίξηα πνπ έρνπλ πιεγεί από θπζηθέο
θαηαζηξνθέο (ζεηζκό, ππξθαγηά, πιεκκύξα, θαηνιίζζεζε) θαη ηεο
αληίζηνηρεο ηεγαζηηθήο πλδξνκήο.
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 2 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απφ 28.7.78 Πξάμεσο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο “πεξί
απνθαηαζηάζεσο δεκηψλ εθ ζεηζκψλ 1978 εηο πεξηνρή Βνξείνπ Διιάδνο θιπ.
θαη ξπζκίζεσο εηέξσλ ηηλψλ ζπλαθψλ ζεκάησλ” πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.
867/79 (ΦΔΚ Α΄24).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, παξ.3, ηειεπηαίν εδάθην ηνπ Ν.1266/82 (Φ.Δ.Κ.
81/Α) «Πεξί νξγάλσλ αζθήζεσο ηεο λνκηζκαηηθήο, πηζησηηθήο θαη
ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ην
άξζξν 25, παξ.6 ηνπ Ν.1418/84 «Πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ξπζκίζεηο άιισλ
ζπλαθψλ ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ 23/Α).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1190/81 (ΦΔΚ 203/Α/30.7.81), ν νπνίνο θπξψλεη ηελ απφ
26.3.81 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο
“πεξί απνθαηαζηάζεσο δεκηψλ εθ ζεηζκψλ 1981 θαη ξπζκίζεσο εηέξσλ
ζπλαθψλ ζεκάησλ” φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην
άξζξν 1, παξ. 42 θαη 43 ηνπ Ν. 2412/96 “Μεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζε άιια Κπβεξλεηηθά φξγαλα θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ
123/Α/17.6.96).
4. Σν Π.Γ. 69/1988 “Οξγαληζκφο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ” φπσο
ηζρχεη ζήκεξα.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 128/75 «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο
δηαηάμεσλ ηηλψλ αλαθεξνκέλσλ εηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ
ζπζηήκαηνο».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2081/92(ΦΔΚ 154/Α’) θαη ην γεγνλφο φηη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη πξφζζεηε
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δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ε δαπάλε βαξχλεη ην
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ΑΔ 069.Ζ
πξνθαινχκελε δαπάλε απφ ηελ επηδφηεζε επηηνθίνπ βαξχλεη ην ινγαξηαζκφ
ηνπ Ν. 128/75. Ο ινγαξηαζκφο απηφο επηδνηείηαη απφ ηνλ Κξαηηθφ
Πξνυπνινγηζκφ κφλν ζε πεξίπησζε ειιεηκκαηηθφηεηάο ηνπ.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2576/98(Φ.Δ.Κ. 25/Α/09.02.98) “Βειηίσζε
ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο”.
8. Σε
Γ16α/04/773/29.11.90
Κνηλή
Απφθαζε
Τπνπξγνχ
Πξνεδξίαο
Κπβεξλήζεσο θαη Αλαπι. Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., «πεξί εμαηξέζεσο
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή εγγξάθσλ απφ ηνλ θαλφλα ησλ ηξηψλ ππνγξαθψλ».
9. Σελ ππ’ αξ. 2876/2009 (Φ.Δ.Κ. 2234/Β/07.10.2009) Απφθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνχ γηα ηελ αιιαγή ηίηινπ Τπνπξγείσλ.
10.Σν άξζξν 6 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 189/2009 (Φ.Δ.Κ. 221/Α/05.11.09) «Απφ ην
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κεηαθέξνληαη σο
ζχλνιν αξκνδηνηήησλ ππεξεζηψλ θαη πξνζσπηθνχ ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ Π.Γ. 69/1988,
Α’ 28, Π.Γ. 63/2005, Α’ 98, άξζξν 52(ζη), (αα)».
11.Σε κε αξ. πξση. νηθ./3828/ΣΔΠ 31.1/8.11.95 (ΦΔΚ 954/Β/20.11.95)
Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ ζρεηηθά κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο
Τ.Α..
12. Σε ΓΟ/114/1/Φ.1331/27.9.2002 (ΦΔΚ1283/Β/02.10.02) Απφθαζε ηνπ
Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Τ.Α..
13.Σε κε αξ. πξση. νηθ. 4767/Α312/21.9.2005(ΦΔΚ 1403/Β/11.10.05) Απφθαζε
Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Τ.Α..
14.Σε κε αξ. πξση. νηθ./7235/Α311/16.09.2008 (Φ.Δ.Κ. 1997/Β/26.09.2008)
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο
Τ.Α..
15.Σν Π.Γ. 110/2011 (Φ.Δ.Κ. 243/Α’/11.11.2011), γηα ην δηνξηζκφ ησλ Τπνπξγψλ,
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ.
16.Σελ ππ’ αξ. 8172/6.12.11(Φ.Δ.Κ.2795/Β’/09.12.11) Απφθαζε ηνπ
Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα
ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ Ησάλλε Μαγθξηψηε.
17.Σε κε αξ. πξση. 4282/Α32/03-11-2010 Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1778/Β/12-11-2010) κε
ζέκα «Οξηνζέηεζε πεξηνρψλ θαη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζε θηίξηα απφ ηελ ππξθαγηά ηεο 1 εο Απγνχζηνπ
2009 ζε πεξηνρέο ηνπ Σ.Γ. Ηζζκίσλ ηνπ Γήκνπ Λνπηξαθίνπ ηνπ Ννκνχ
Κνξηλζίαο».
18.Σε κε αξ. πξση. 5328/ΠΔ/Α32/12-01-2011 Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 115/Β/08-02-2011)
κε ζέκα «Οξηνζέηεζε πεξηνρψλ θαη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζε θηίξηα απφ ηελ ππξθαγηά ζηηο 22 Απγνχζηνπ
2010 ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Καξχζηνπ ηνπ Ν. Δπβνίαο».
19.Σε κε αξ. πξση. 6273πε/Α32/12-01-2011 Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 132/Β/09-02-2011)
κε ζέκα «Οξηνζέηεζε πεξηνρψλ θαη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζε θηίξηα απφ ηελ πιεκκχξα ηεο 23 εο Μαΐνπ 2010
ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα ίλδνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δρεδψξνπ ηνπ Γήκνπ
Γέιηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο».
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20.Σε κε αξ. πξση. 6895/Π.Δ./Α32/12-01-2011 Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 198/Β/11-02-2011)
κε ζέκα «Οξηνζέηεζε πεξηνρψλ θαη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζε θηίξηα απφ ηελ πιεκκχξα ηεο 17 εο Ννεκβξίνπ
2010 ζε πεξηνρέο ηνπ Ν. Κεξθχξαο».
21.Σε κε αξ. πξση. 6529/Α32/π.ε./04-03-2011 Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 506/Β/04-04-2011)
κε ζέκα «Οξηνζέηεζε πεξηνρψλ θαη παξνρή πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζε θηίξηα απφ ηηο θαηνιηζζήζεηο ηνπ 2010 ζε
πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ».
22.Σε κε αξ. πξση. 7280/Α32/π.ε./08-03-2011 Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 506/Β/04-04-2011)
κε ζέκα «Οξηνζέηεζε πεξηνρψλ θαη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζε θηίξηα απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ Ννεκβξίνπ θαη
Γεθεκβξίνπ 2010 ζε πεξηνρέο ησλ Ννκψλ Ησαλλίλσλ θαη Θεζπξσηίαο».
23.Σηο έθηαθηεο ζηεγαζηηθέο θαη ινηπέο αλάγθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηνπο
θαηνίθνπο πεξηνρψλ:
α) ηνπ Σ.Γ. Ηζζκίσλ ηνπ Γήκνπ Λνπηξαθίνπ ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο απφ ηελ
ππξθαγηά ηεο 1εο Απγνχζηνπ 2009
β) ηνπ Γήκνπ Καξχζηνπ ηνπ Ν. Δπβνίαο απφ ηελ ππξθαγηά ζηηο 22 Απγνχζηνπ
2010
γ) ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα ίλδνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δρεδψξνπ ηνπ
Γήκνπ Γέιηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο απφ ηελ
πιεκκχξα ηεο 23εο Μαΐνπ 2010
δ) ηνπ Ν. Κεξθχξαο απφ ηελ πιεκκχξα ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 2010
ε) ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ απφ ηηο θαηνιηζζήζεηο ηνπ 2010
ζη) ησλ Ννκψλ Ησαλλίλσλ θαη Θεζπξσηίαο απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ Ννεκβξίνπ
θαη Γεθεκβξίνπ 2010 θαζψο θαη
δ) νη έθηαθηεο ζηεγαζηηθέο θαη ινηπέο αλάγθεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε
θαηνίθνπο πεξηνρψλ ηεο Υψξαο θαη ζα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ κειινληηθέο
θπζηθέο θαηαζηξνθέο.
θαη επεηδή
Θα πξνθχςεη ε αλάγθε γηα Οξηνζεηήζεηο πεξηνρψλ θαη παξνρέο πηζησηηθψλ
δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζε θηίξηα πνπ πξφθεηηαη λα
ππνζηνχλ βιάβεο κειινληηθά απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο (ζεηζκφ, ππξθαγηά,
πιεκκχξα, θαηνιίζζεζε).
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Η. Δγθξίλνπκε ηηκνιφγην γηα εξγαζίεο επηζθεπήο βιαβψλ ζε θηίξηα γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο δαπάλεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ παξνρψλ ζηνπο πιεγέληεο, ησλ
νπνίσλ βιάβεο πξνθιήζεθαλ ζηα θηίξηα:
α)απφ ηελ ππξθαγηά ηεο 1εο Απγνχζηνπ ηνπ 2009 πνπ εθδειψζεθε ζε πεξηνρέο
ηνπ Σ.Γ. Ηζζκίσλ ηνπ Γήκνπ Λνπηξαθίνπ ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο.
β) απφ ηελ ππξθαγηά πνπ εθδειψζεθε ζηηο 22 Απγνχζηνπ ηνπ 2010 ζε πεξηνρέο
ηνπ Γήκνπ Καξχζηνπ ηνπ Ννκνχ Δπβνίαο.
γ) απφ ηελ πιεκκχξα ηεο 23εο Μαΐνπ ηνπ 2010 πνπ εθδειψζεθε ζηε Γεκνηηθή
Κνηλφηεηα ίλδνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δρεδψξνπ ηνπ Γήκνπ Γέιηα ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο.
δ) απφ ηελ πιεκκχξα ηεο 17εο Ννεκβξίνπ ηνπ 2010 πνπ εθδειψζεθε ζε πεξηνρέο
ηνπ Ννκνχ Κέξθπξαο.
ε)απφ ηηο θαηνιηζζήζεηο ηνπ 2010 πνπ εθδειψζεθαλ ζε πεξηνρέο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ
ζη) απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ Ννεκβξίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 2010 πνπ εθδειψζεθαλ ζε
πεξηνρέο ησλ Ννκψλ Ησαλλίλσλ θαη Θεζπξσηίαο.
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ΗΗ. Δπίζεο εγθξίλνπκε ην παξφλ ηηκνιφγην γηα εξγαζίεο επηζθεπήο βιαβψλ ζε
θηίξηα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δαπάλεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ παξνρψλ ζηνπο
ηδηνθηήηεο θηηξίσλ πνπ ζα ππνζηνχλ βιάβεο ζε κειινληηθέο θπζηθέο θαηαζηξνθέο
(ζεηζκφο, ππξθαγηά, πιεκκχξα, θαηνιίζζεζε) πνπ ζα εθδεισζνχλ ζε πεξηνρέο
ηεο Υψξαο.
ΗΗΗ. Ο ρξφλνο έλαξμεο ηεο παξαγξάθνπ ΗΗ ηεο παξνχζεο Απφθαζεο νξίδεηαη κεηά
απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο
θαζψο θαη αλάξηεζεο απηήο ζην δηαδίθηπν ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ησλ ζρεηηθψλ Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ ζα
αλαθέξνληαη ζηελ νξηνζέηεζε πεξηνρψλ θαη ζηελ παξνρή πηζησηηθψλ
δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε θηίξηα απφ θπζηθέο
θαηαζηξνθέο (ζεηζκφ, ππξθαγηά, πιεκκχξα, θαηνιίζζεζε), νη νπνίεο ζα
εθδεισζνχλ κειινληηθά ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηηο ελ
ιφγσ πεξηνρέο ζα έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο 28-7-78 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ
φπσο
απηή
θπξψζεθε,
ηξνπνπνηήζεθε,
ζπκπιεξψζεθε θαη επεθηάζεθε.
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Σν ηηκνιφγην εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ
πξνυπνινγηζκψλ ζηηο κειέηεο επηζθεπήο θηηζκάησλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ
θπζηθή θαηαζηξνθή (ζεηζκφο, ππξθαγηά, πιεκκχξα, θαηνιίζζεζε) θαη κε βάζε
απηφ γίλεηαη ν έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία.
Γελ έρεη εθαξκνγή ζηε ζχληαμε πξνυπνινγηζκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ νχηε ζηε
ζχληαμε λέσλ ηηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία γηα ηε κειέηε θαη
θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Όιεο νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε πιήξσο πεξαησκέλεο
εξγαζίεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο:
α) Γηα εξγαζία καδί κε ηηο εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία (Η.Κ.Α., επηθνπξηθά
θιπ.) θαη ην Φ.Π.Α.
β) Γηα πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ (θαη
απηψλ πνπ δελ ελζσκαηψλνληαη).
γ) Γηα πξνεξγαζίεο (απνμειψζεηο, θαζαηξέζεηο, θαζαξηζκνί θιπ.), βνεζεηηθέο
εξγαζίεο (αληηζηεξίμεηο, ππνζηπιψζεηο, ηθξηψκαηα, μπιφηππνη ή
ζηδεξφηππνη θιπ.), πξφζζεηεο ή επαθφινπζεο εξγαζίεο (απνθαηάζηαζε
θαηαζθεπψλ πνπ ζίγνληαη γηα λα εθηειεζηνχλ νη θχξηεο εξγαζίεο, φπσο
επηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνί, επηθαιχςεηο, πξνζαξκνγέο κε ζηνηρεία πνπ δελ
θαηεδαθίζηεθαλ θιπ.), εξγαζίεο γηα λα πξνζηαηεπζνχλ νηθνδνκηθά ή άιια
ζηνηρεία απφ θζνξέο ή δεκηέο πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθιεζνχλ απφ ηηο
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη (θάιπςε θιπ.) ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
απoθεπρζνχλ νη δεκηέο γηα λα απνθαηαζηαζνχλ απηέο εθηφο απφ ηηο
εξγαζίεο πνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη θνζηνινγνχληαη κε άιια άξζξα ηνπ
παξφληνο ηηκνινγίνπ.
δ) Σελ ακνηβή κειέηεο θαη επίβιεςεο ηνπ εθάζηνηε ηδηψηε κεραληθνχ ησλ
εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο.
ε) Γηα απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ή κεραλεκάησλ,
θαζψο θαη ηηο εκεξαξγίεο ηνπο, απφ βιάβε ή γηα ζπληήξεζή ηνπο.
ζη) Σα γεληθά έμνδα θαη ην εξγνιαβηθφ φθεινο θαη γεληθά θάζε δαπάλε, πνπ
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη αζθαιή νινθιήξσζε ηεο
εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο θαη ηηο
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ηνπηθέο θαη άιιεο εηδηθέο ζπλζήθεο, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά
ζηελ πεξηγξαθή.
Οη εξγαζίεο πνπ ηηκνινγνχληαη κε ην ηηκνιφγην απηφ, εθηεινχληαη φπσο
πεξηγξάθνληαη θαη πξνδηαγξάθνληαη:
 ην ηεχρνο «Καηεπζπληήξηεο Πξνδηαγξαθέο θαη Οδεγίεο γηα Δπηζθεπή
Κηηξίσλ κε Βιάβεο απφ εηζκφ» («Κ.Π.Ο.Δ.Κ.Β..»), πνπ εθδφζεθε απφ ην
η. Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ, ζηε Θεζζαινλίθε, ζηηο 05.08.78
 ην ηεχρνο «πλνπηηθέο Οδεγίεο γηα Δπηζθεπή ηνπ Φέξνληνο Οξγαληζκνχ
Κηηξίσλ απφ Οπιηζκέλν θπξφδεκα κε Βιάβεο απφ εηζκφ», πνπ
εθδφζεθε απφ ην η. Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ηνλ Ο.Α..Π., ζηελ Αζήλα ην
επηέκβξην ηνπ 1999
 ην ηεχρνο «πζηάζεηο γηα Πξνζεηζκηθέο θαη Μεηαζεηζκηθέο Δπεκβάζεηο ζε
Κηίξηα», πνπ εθδφζεθε απφ ην η. Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ηνλ Ο.Α..Π., ζηελ
Αζήλα ηνλ Απξίιην ηνπ 2001.
 ηηο «Πξνζσξηλέο Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Π.Δ.ΣΔ.Π.», φπσο
ηζρχνπλ ζήκεξα θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, θαη
εθαξκφδνληαη κφλν γηα λα θαζνξηζηεί ην χςνο ηεο ηεγαζηηθήο πλδξνκήο.
Οη δεκηέο, πνπ πξνηείλνληαη γηα επηζθεπή θαη εγθξίλνληαη, ζα πξέπεη απαξαηηήησο
λα πξνέξρνληαη απφ θπζηθή θαηαζηξνθή θαη φρη απφ εγθαηάιεηςε ή παιαηφηεηα ή
έιιεηςε ζπληήξεζεο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε παξαδνζηαθψλ ή δηαηεξεηέσλ
θηηξίσλ.
Οη εξγαζίεο επηζθεπήο ζα εγθξίλνληαη θαη απφ ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο φπνπ
απηφ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
ην παξφλ ηηκνιφγην δελ πεξηιακβάλεηαη ηεγαζηηθή πλδξνκή γηα ηνλ εμνπιηζκφ
(είδε πγηεηλήο, νηθηαθφο θαη κεραληθφο εμνπιηζκφο) ησλ θηηξίσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί
βιάβεο απφ θπζηθή θαηαζηξνθή.
ΣΗΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Α. ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ
Άξζξν Α.1 Γηα ηελ εθζθαθή ζεκειίσλ ζε νπνηνδήπνηε βάζνο κε νπνηνδήπνηε
κέζν, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, κεηά ηεο απνκαθξχλζεσο ή κε ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο.
ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ
δαπέδσλ, αληηζηήξημεο παξεηψλ, απνθνκηδήο πιενλαδφλησλ πιηθψλ
θιπ.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα εθζθαθψλ.
Σηκή κνλάδνο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ (κ3):
ΓΧΓΔΚΑ ΔΤΡΧ (12 €)
Άξζξν Α.2 Γηα ηελ επίρσζε ζεκειίσλ, κε νπνηνδήπνηε πιηθφ, ζε νπνηνδήπνηε
βάζνο θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο δηαινγήο, δηάζηξσζεο,
δηαβξνρήο, ζπκπχθλσζεο θ.ι.π., θαζψο θαη ε κεηαθνξά ησλ
ρσκάησλ είηε είλαη πξνϊφληα εθζθαθήο είηε δάλεηα ρψκαηα.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ αληηζηνίρσλ
εθζθαθψλ αθαηξνπκέλνπ ηνπ φγθνπ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία
ησλ επεκβάζεσλ, ηα λέα ζηνηρεία θιπ.
Σηκή κνλάδνο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ (κ3):
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ΔΞΗ ΔΤΡΧ (6 €)
Β. ΘΔΜΔΛΗΧΔΗ – ΦΔΡΟΝΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ( Ο.. & ΥΑΛΤΒΑ)
Άξζξν Β.1 Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ζεκειίνπ ζε θαηαζθεπέο απφ Φέξνπζα
Σνηρνπνηία, απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ή
θαηάιιειεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο γηα
ζεκειίσζε θαη αληηζηήξημε επεκβάζεσλ (καλδχαο εθηνμεπφκελνπ
ζθπξνδέκαηνο, καλδχαο έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο) ζε νπνηνδήπνηε
βάζνο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε
θαηαζθεπή ηνπ μπινηχπνπ θαζψο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
νπιηζκνχ.
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ εθζθαθή θαη επίρσζε.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζηαηηθήο κειέηεο.
Σηκή κνλάδνο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ (κ3):
ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (150 €)
Άξζξν Β.2 Γηα ηελ θαηαζθεπή δηαδώκαηνο (ζελάδ) ή ππέξζπξνπ (πξέθη),
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαηεγνξίαο C20/25 ή θαηάιιειεο
πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, κε χςνο φζν
απαηηείηαη γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα, κε ηνλ θαηάιιειν νπιηζκφ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ ηκεκάησλ πνπ θαζαηξνχληαη (ηνίρνη, δάπεδα κε ηελ επηθάιπςή
ηνπο, ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιπ.).
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηα επηρξίζκαηα θαη ην ρξσκαηηζκφ
ηεο επηθάλεηαο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ (κ.κ.):
α . Γηα θέξνπζα ηνηρνπνηία κε πάρνο κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 50 εθ.
ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (45 €)
β . Γηα θέξνπζα ηνηρνπνηία κε πάρνο κηθξφηεξν ησλ 50 εθ.
ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΤΡΧ (30 €)
Άξζξν Β.3 Γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα,
θαηεγνξίαο C20/25 ή θαηάιιειεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, φπνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηε ζηαηηθή
κειέηε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ ηκεκάησλ πνπ θαζαηξνχληαη (ηνίρνη, δάπεδα κε ηελ επηθάιπςή
ηνπο, ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιπ.).
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηα επηρξίζκαηα θαη ην
ρξσκαηηζκφ ηεο επηθάλεηαο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζρεηηθήο
ζηαηηθήο κειέηεο.
Σηκή κνλάδνο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ (κ3):
ΓΗΑΚΟΗΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΧ (240 €)
Άξζξν Β.4 Γηα ηελ επηζθεπή ή απνθαηάζηαζε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο κε
καλδύα, ζηνηρείνπ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα (δνθνχ,
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ππνζηπιψκαηνο ή ηνηρείνπ), πνπ είηε παξνπζηάδεη κεξηθή ή πιήξε
απνδηνξγάλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, είηε απαηηείηαη επέκβαζε ζε κε
βιακκέλα ζηνηρεία απφ ηε λέα εληαηηθή θαηάζηαζε πνπ
δεκηνπξγείηαη ζε απηά, κεηά ηελ επηζθεπή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ
είραλ πάζεη βιάβε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα λα απνγπκλσζεί ην
ζθπξφδεκα, ν νπιηζκφο, ε θαηαζθεπή μπινηχπνπ, ε ζεκειίσζε, ε
αγθχξσζε ηνπ καλδχα, ε ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ πθηζηάκελν Φ.Ο.
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηα επηρξίζκαηα θαη ην
ρξσκαηηζκφ ηεο επηθάλεηαο.
Σηκή κνλάδνο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ (κ3):
α. Γηα καλδχα απφ έγρπην ζθπξφδεκα, ε κέηξεζε γίλεηαη ζχκθσλα
κε ηνλ φγθν ηνπ λένπ ζηνηρείνπ.(Διάρηζην πάρνο καλδχα 11 εθ. Μέγηζην πάρνο καλδχα 25 εθ.).
ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (300 €)
β. Γηα καλδχα απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα, ε κέηξεζε γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν ηνπ λένπ ζθπξνδέκαηνο.
(Διάρηζην πάρνο καλδχα 7 εθ. - Μέγηζην πάρνο καλδχα 10 εθ.).

ΥΗΛΗΑ ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (1950 €)
Άξζξν Β.5 Γηα ηελ επηζθεπή ή απνθαηάζηαζε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο
ζηνηρείνπ
απφ
νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα
(δνθνχ,
πιάθαο,
ππνζηπιψκαηνο ή ηνηρείνπ), πνπ παξνπζηάδεη κεξηθή ή πιήξε
ξεγκάησζε, είηε απαηηείηαη επέκβαζε ζε κε βιακκέλα ζηνηρεία απφ
ηε λέα εληαηηθή θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζε απηά, κεηά ηελ
επηζθεπή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ είραλ πάζεη βιάβε, κε επηθόιιεζε
ζύλζεησλ πιηθώλ (εχθακπησλ «πθαζκάησλ» απφ πνιπκεξηθέο
ίλεο πάινπ ή άλζξαθα (FRPs)) κε πιέμε νπνηαζδήπνηε αλαινγίαο,
κίαο ε δχν δηεπζχλζεσλ θαη βάξνπο έσο 350 gr/m2.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ηνπ ζηνηρείνπ, δειαδή ε εξγαζία πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο, φια
ηα πιηθά (ξεηίλεο θαηάιιεισλ ζπζηαηηθψλ ζπγθφιιεζεο, ίλεο πάινπ
ή άλζξαθα, αγθχξηα πάθησζεο θιπ.), θαη γεληθά θάζε εξγαζία γηα
ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ.
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηα επηρξίζκαηα θαη ην ρξσκαηηζκφ
ηεο επηθάλεηαο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα ηνπ
ζηνηρείνπ.
α) Γηα ππνζηπιψκαηα - Σνηρεία
Σηκή ελφο η.κ.(κ2) γηα κία ζηξψζε πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο
ζηνηρείνπ.
ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΧ (80 €)
Σηκή ελφο η.κ.(κ2) γηα θάζε επφκελε ζηξψζε.
ΔΞΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (60 €)
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β) Γηα δνθνχο θαη πιάθεο
Σηκή ελφο η.κ.(κ2) γηα κία ζηξψζε πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο
ζηνηρείνπ.
ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΤΡΧ (130 €)
Σηκή ελφο η.κ.(κ2) γηα θάζε επφκελε ζηξψζε.
ΔΝΝΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (90 €)
Άξζξν Β.6 Γηα ηνλ εκπνηηζκό κε επνμεηδηθή ξεηίλε ή θνλίακα ζε θόκβν θαη
νπνηαδήπνηε ζηεξεσηηθή εξγαζία (επνμεηδηθά θνληάκαηα, κεηαιιηθά
θνιιάξα, κεηαιιηθνί ζπλδεηήξεο θιπ.) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θφκβνπ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα λα νινθιεξσζεί
έληερλα ε εξγαζία, εθηφο απφ ηνπο καλδχεο πνπ ε δαπάλε ηνπο
ππνινγίδεηαη κε ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα.
Ζ ηηκή ηζρχεη γηα θάζε θφκβν θαη’ απνθνπή, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ ζηχισλ θαη ησλ δνθψλ πνπ ζπληξέρνπλ ζε απηφλ.
α. Διαθξέο βιάβεο θφκβνπ. (Σξηρνεηδήο ξεγκάησζε θφκβνπ)
ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (200 €)
β. νβαξέο βιάβεο θφκβνπ.(Μεξηθή ή πιήξεο απνδηνξγάλσζε
θφκβνπ, ζηξέβισζε νπιηζκψλ)
ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (350 €)
Άξζξν Β.7 Γηα ηε ζπγθόιιεζε ξσγκώλ κε εχξνο απφ 1 ρηιηνζηό θαη άλσ ζε
ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε θαηάιιειεο γηα θάζε
πεξίπησζε, επνμεηδηθέο ξεηίλεο.
Ζ ηηκή ηζρχεη γηα ζπγθφιιεζε ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν, ζε
νπνηαδήπνηε ζέζε θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο γηα λα
εθηειεζηεί έληερλα ε εξγαζία.
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηα επηρξίζκαηα θαη ην
ρξσκαηηζκφ ηεο επηθάλεηαο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ην πξαγκαηηθφ κήθνο πνπ εκθαλίδεη ε ξσγκή
ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο .Αλ ε ξσγκή είλαη δηακπεξήο ζε πιάθα, ε
κέηξεζε γίλεηαη κφλν απφ ηε κία επηθάλεηα ηεο πιάθαο.
Σηκή κνλάδνο ελφο κέηξνπ κήθνο (κ.κ.):
ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (45 €)
Άξζξν Β.8 Γηα ηελ επηζθεπή πιάθαο κε πνιιαπιέο ξσγκέο, πνπ δελ
κπνξνχλ λα απνθαηαζηαζνχλ κε επνμεηδηθέο ξεηίλεο κε νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα, έγρπην ή εθηνμεπόκελν, θαηεγνξίαο C20/25 ή
θαηάιιειεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ ζχλδεζε ηεο
παιηάο κε ηε λέα πιάθα (πξνεηνηκαζία ζθπξνδέκαηνο,
ζπγθνιιήζεηο νπιηζκψλ, βιήηξα θιπ.).
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα επηρξίζκαηα θαη ρξσκαηηζκφ ηεο
επηθάλεηαο(αλ ππάξρνπλ).
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν ηνπ λένπ ζθπξνδέκαηνο.
Σηκή κνλάδνο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ(κ3):
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α.Γηα θαηαζθεπή καλδχα ζηελ επάλσ πιεπξά ηεο πιάθαο.
ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΧ (220 €)
β. Γηα θαηαζθεπή καλδχα ζηελ θάησ πιεπξά ηεο πιάθαο.
ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (400 €)
Άξζξν Β.9 Γηα ηελ επηζθεπή ή απνθαηάζηαζε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο
ζηνηρείνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε κεηαιιηθά ζηνηρεία
(νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, πιάθεο, ιάκεο) θαηάιιειεο πνηφηεηαο,.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο (θαζαηξέζεηο,
πξνεξγαζία επηθάλεηαο, αγνξά, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, ζπλδέζεηο,
εηδηθέο επεμεξγαζίεο ράιπβα θιπ.) γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ην πξαγκαηηθφ βάξνο (αλά θηιφ) ηνπ
κνξθνζηδήξνπ φπσο πξνθχπεη απφ ηε ζηαηηθή κειέηε.
Σηκή κνλάδνο ελφο θηινχ (ριγξ.):
ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (5 €)
Άξζξν Β.10 Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειθπζηήξα απφ δνκηθφ ράιπβα
θαηάιιειεο πνηφηεηαο θαη δηαηνκήο γηα ηελ πεξίζθπμε ιηζνδνκψλ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηε έληερλε εθηέιεζε
ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηε ζηαηηθή κειέηε.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ειθπζηήξα
πνπ ηειηθά ελζσκαηψλεηαη.
Σηκή κνλάδνο ελφο κέηξνπ κήθνο (κ.κ.):
ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΧ (40 €)
Παξαηήξεζε: ηελ πεξίπησζε πνπ ε πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο είλαη κεγαιχηεξε ηελ αλαθεξφκελε πνηφηεηα εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ε
πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο.

Γ. ΦΔΡΟΤΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ
Άξζξν Γ.1

Γηα ηελ επηζθεπή βιαβείζαο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο ε νπνία
παξνπζηάδεη
έληνλε
ξεγκάησζε
ή
πξνβιήκαηα
ζηα
επηρξίζκαηα, ρσξίο απνζχλζεζε ηεο ηνηρνπνηίαο.
ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ην ρξσκαηηζκφ ηεο
επηθάλεηαο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα αθαηξψληαο ηα
αλνίγκαηα ζηε κία ή ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ αλάινγα αλ ε κία ή νη δχν
επηθάλεηεο ηνπ θαηλψκαηνο παξνπζηάδνπλ δεκηά.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ(κ2):
α. Αξκνιφγεκα ζε επηθάλεηα ρσξίο επίρξηζκα.
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ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (15 €)
β. Δληζρπκέλν επίρξηζκα ρσξίο δνκηθφ πιέγκα.
ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (15 €)
γ. Δληζρπκέλν επίρξηζκα κε δνκηθφ πιέγκα.
ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ ΔΤΡΧ (18 €)
δ. Εψλεο ξαθήο. (Ζ κέηξεζε γίλεηαη γηα επηθάλεηα ελφο κέηξνπ
εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο).
ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΧ (20 €)
Άξζξν Γ.2

Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο ε νπνία
παξνπζηάδεη ζνβαξέο βιάβεο (πιήξε απνζχλζεζε ή απφθιηζε απφ
ηελ θαηαθφξπθν), πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηζθεπαζηεί.
ηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ θαζαίξεζε ησλ
παιαηψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπο καδί κε ηε κφλσζε,
θαζψο θαη ηα δηαδψκαηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ζελάδ).
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηα επηρξίζκαηα θαη ην
ρξσκαηηζκφ ηεο επηθάλεηαο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα αθαηξψληαο ηα
αλνίγκαηα.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
α. Γηα ηνηρνπνηία κε πάρνο κεγαιχηεξν
αλαθαηαζθεπάδεηαη κε θπζηθνχο ιίζνπο.

απφ

50εθ.

πνπ

ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΧ (120 €)
α1.Γηα πεξηπηψζεηο ιηζνδνκήο
απνδεκίσζε 30 €/η.κ./πιεπξά.

εκθαλνχο

φςεο,

πξφζζεηε

β. Γηα ηνηρνπνηία κε πάρνο 25εθ. έσο 50εθ. απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ
(πιελ ηζηκεληφιηζσλ).
ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ (42 €)
γ. Γηα ηνηρνπνηία απφ ηζηκεληφιηζνπο.
ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (15 €)
Άξζξν Γ.3

Γηα ηελ επηζθεπή θέξνπζαο ιηζνδνκήο κε ηελ θαηαζθεπή
ειαθξώο νπιηζκέλνπ καλδύα.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ έληερλε
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (θαζαηξέζεηο, πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο,
θσιηέο, επηρξίζκαηα θιπ.).
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ην ρξσκαηηζκφ ηεο επηθάλεηαο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα αθαηξψληαο ηα
αλνίγκαηα.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
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ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ (24 €)
Άξζξν Γ.4

Γηα ηελ επηζθεπή θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο κε καλδχα απφ έγρπην
ή εθηνμεπόκελν ζθπξφδεκα.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ έληερλε
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (θαζαηξέζεηο, πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο,
θσιηέο, θιπ.) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ καλδχα ζχκθσλα κε ηε ζηαηηθή
κειέηε. Σν ζεκέιην ηνπ καλδχα θνζηνινγείηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν
Β.1.
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηα επηρξίζκαηα θαη ην ρξσκαηηζκφ
ηεο επηθάλεηαο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα αθαηξψληαο ηα
αλνίγκαηα.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
α. Οπιηζκέλνο καλδχαο απφ έγρπην ζθπξφδεκα κε ειάρηζην πάρνο
0,11 κ.
ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (35 €)
β. Οπιηζκέλνο καλδχαο απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα κε ειάρηζην
πάρνο 0,07 κ.
ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (50 €)

Άξζξν Γ.5

Γηα ηελ επηζθεπή ξσγκήο ζε θέξνληεο ηνίρνπο από ιηζνδνκή, κε
ηζηκεληελέζεηο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ έληερλε
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (θαζαηξέζεηο, πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο,
δηεχξπλζε ηεο ξσγκήο θιπ.).
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηα επηρξίζκαηα θαη ην
ρξσκαηηζκφ ηεο επηθάλεηαο.
Ζ κέηξεζε, ζε πεξίπησζε δηακπεξνχο ξσγκήο, γίλεηαη απφ ηε κία
κφλνλ επηθάλεηα.
Σηκή κνλάδνο ελφο κέηξνπ κήθνπο (κ.κ.).
ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ ΔΤΡΧ (56 €)

Άξζξν Γ.6 Γηα ηελ εθαξκνγή ελέκαηνο νκνγελνπνίεζεο ηεο κάδαο ηνηρνπνηίαο
απφ ιηζνδνκή αλεμαξηήηνπ πάρνπο, ε νπνία παξνπζηάδεη
ξεγκάησζε ρσξίο απνζχλζεζε, ψζηε λα βειηηψλνληαη ζεκαληηθά ηα
κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη λα πξνζδίδνπλ ηνλ επηζπκεηφ
βαζκφ αζθαιείαο ζηελ θαηαζθεπή.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα κεραλήκαηα
(αλακίμεσο θαη ζπληεξήζεσο ελέκαηνο, αληιία θ.ιπ.) θαη φιεο νη
απαηηνχκελεο εξγαζίεο (θαζαξηζκφο επηθάλεηαο, δηαηξήζεηο κε
δηακέηξεκα Φ16, δηαβξνρή, ζθξάγηζε αξκψλ θαη ξσγκψλ, έγρπζε
ελέκαηνο θ.ιπ. εξγαζίεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νινθιεξσκέλε
πιήξσζε θάζε είδνπο εζσηεξηθψλ θελψλ ηεο ιηζνδνκήο,).
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηα επηρξίζκαηα θαη ηνλ
ρξσκαηηζκφ ηεο επηθάλεηαο (αλ ππάξρνπλ).
H κέηξεζε γίλεηαη αλά θπβηθφ κέηξν ηνηρνπνηίαο πνπ επηζθεπάδεηαη.
Σηκή κνλάδνο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ.
ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΤΡΧ (30)
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Γ. ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΠΛΖΡΧΖ – ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ - ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ
Άξζξν Γ.1 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο απφ νπνηνδήπνηε
πιηθφ, ε νπνία παξνπζηάδεη ζνβαξέο βιάβεο (δηαγψληεο ή ρηαζηί
ξσγκέο) θαη δελ είλαη δπλαηφ λα επηζθεπαζηεί.
ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε ηεο βιαβείζαο
ηνηρνπνηίαο, ε αλαθαηαζθεπή ηεο καδί κε ηε κφλσζε θαζψο θαη ε
θαηαζθεπή ησλ δηαδσκάησλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ζελάδ).
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηα επηρξίζκαηα θαη ην
ρξσκαηηζκφ ηεο επηθάλεηαο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα αθαηξψληαο ηα
αλνίγκαηα.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
α. Γηα ηνηρνπνηία κε ζπλνιηθφ πάρνο (κε ηα ηπρφλ επηρξίζκαηα)
κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 15cm.
ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ (14 €)
β. Γηα ηνηρνπνηία κε ζπλνιηθφ πάρνο (κε ηα ηπρφλ επηρξίζκαηα)
κεγαιχηεξν ησλ 15cm, εθηφο ησλ ηζηκεληφιηζσλ.
ΣΡΗΑΝΣΑ ΓΤΟ ΔΤΡΧ (32 €)
γ. Γηα ηνηρνπνηία απφ ηζηκεληφιηζνπο.
ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (15 €)
Άξζξν Γ.2 Γηα ηελ επηζθεπή ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο πνπ θέξεη βιάβεο.
ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ην ρξσκαηηζκφ ηεο
επηθάλεηαο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα αθαηξψληαο ηα
αλνίγκαηα.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
α.Αξκνιφγεκα ζε επηθάλεηα ρσξίο επίρξηζκα.
ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ (7 €)
β.Γηα επίρξηζκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαηαζθεπήο ρσξίο δνκηθφ
πιέγκα.
ΓΧΓΔΚΑ ΔΤΡΧ (12 €)
γ.Γηα επίρξηζκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαηαζθεπήο κε δνκηθφ
πιέγκα ή πιέγκα ζπλζεηηθψλ ηλψλ.
ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (15 €)
Άξζξν Γ.3 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή επηρξηζκάησλ ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα
(ζηνηρεία απφ Ο.., νξνθέο, θιπ.).
ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ην ρξσκαηηζκφ ηεο
επηθάλεηαο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα αθαηξψληαο ηα
αλνίγκαηα.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
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α.Γηα επίρξηζκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαηαζθεπήο ρσξίο δνκηθφ
πιέγκα.
ΓΧΓΔΚΑ ΔΤΡΧ (12 €)
β.Γηα επίρξηζκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαηαζθεπήο κε δνκηθφ
πιέγκα ή πιέγκα ζπλζεηηθψλ ηλψλ.
ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (15 €)
Άξζξν Γ.4 Γηα ηνλ !πληαθηηθφ ζθάικα, ΈΝΑρξσκαηηζκό επηθάλεηαο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε
ίδηα επηθάλεηα ρξσκαηίδεηαη κε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα αθαηξψληαο ηα
αλνίγκαηα.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
α)Με νπνηνδήπνηε ηχπν ρξψκαηνο ρσξίο ζπαηνπιάξηζκα
ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ (7 €)
β)Με νπνηνδήπνηε
επηθάλεηαο

ηχπν

ρξψκαηνο

κε

ζπαηνπιάξηζκα

ηεο

ΓΧΓΔΚΑ ΔΤΡΧ (12 €)
Δ. ΓΑΠΔΓΑ
Άξζξν Δ.1 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή
πιάθαο δαπέδνπ απφ
ειαθξώο
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16 ή θαηάιιειεο πνηφηεηαο
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, κέγηζηνπ πάρνπο 15 εθ.,
γηα αληηθαηάζηαζε δαπέδνπ ίδησλ δηαζηάζεσλ, πνπ έπαζε δεκηέο ή
θαηαζηξάθεθε γηα λα γίλνπλ άιιεο εξγαζίεο (εθζθαθέο θιπ.).
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πιηθψλ θαη εξγαζίαο γηα
ηελ απνμήισζε ηνπ παιαηνχ δαπέδνπ θαη ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ
λένπ.
Σηκή κνλάδνο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ (κ3):
ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΧ (120 €)
Άξζξν Δ.2 Γηα ηελ απνμήισζε μύιηλνπ δαπέδνπ.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
α) ρσξίο πξνζνρή, αιιά κε πξνζνρή ζηηο ζηεξίμεηο θαη ηηο
ζπλαξκνγέο κε ηνπο ηνίρνπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν
θαηαζθεπήο θαη ην είδνο απηνχ.
ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ (4 €)
β) Με πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί ε ρξήζηκε
μπιεία.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εξγαζία
πιήξνπο απνμήισζεο θαη απνθνκηδήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ησλ
άρξεζησλ πιηθψλ, ηνλ θαζαξηζκφ, ην μεπξφθηαζκα, ηε κεηαθνξά
θαη θχιαμε ηεο ρξήζηκεο μπιείαο γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη κέρξη
ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο.…………………………………………..
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Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε
απνμεισζείζεο επηθαλείαο

ηηο

πξαγκαηηθέο

δηαζηάζεηο

ηεο

ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (15 €)
Άξζξν Δ.3 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή μύιηλνπ δαπέδνπ, κε νπνηνδήπνηε ζε
θάηνςε ζρήκα θαη δηαζηάζεηο, κε μπιεία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ
απνμήισζε ηνπ παιαηνχ θαη αλαγθαία ζπκπιήξσζε λέαο μπιείαο
φκνηαο κε ηελ παιαηά, κε ζθειεηφ απφ θαδξφληα θαη ζαλίδεο
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα, ηε
κεηαθνξά θαη ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, ην
ζνβαηεπί, ε ηπρφλ δαπάλε θχιαμεο ηεο παιαηάο μπιείαο κέρξη ηελ
επαλαρξεζηκνπνηεζή ηεο θαη ελ γέλεη θάζε εξγαζία γηα ηελ πιήξε
θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ δαπέδνπ.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ λένπ δαπέδνπ
(απφ ηνίρν ζε ηνίρν).
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
α) Όηαλ μαλαρξεζηκνπνηείηαη κέξνο ηεο παιαηάο μπιείαο κε
ζπκπιήξσζε λέαο παξφκνηαο κε ηελ παιαηά.
ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΧ (20 €)
β) Όηαλ ε μπιεία είλαη εμ νινθιήξνπ λέα.
ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΧ (40 €)
γ) Όηαλ ε μπιεία είλαη εμ νινθιήξνπ λέα θαη αληηθαζίζηαηαη κφλνλ
ην ζαλίδσκα ηνπ παηψκαηνο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν
θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ (θέξνλ ή κε δάπεδν).
ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΤΡΧ (30 €)
Άξζξν Δ.4 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή θέξνληνο ζθειεηνύ παηώκαηνο, απφ λέα
μπιεία νπνηαζδήπνηε κνξθήο, κε δηαηνκέο δνθψλ (απιήο ή
ζχλζεηεο θαηαζθεπήο κέ ή ρσξίο ζπλδέζκνπο) κε ζέζε θαη δηάηαμε
πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ζηαηηθή κειέηε. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη
φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, ηα ηθξηψκαηα, ηελ
αζθαιηηθή πξνζηαζία ησλ εγθηβσηηζκέλσλ άθξσλ ησλ δνθψλ θαη
γεληθά φιεο νη εξγαζίεο πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηνκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηε ζρεηηθή ζηαηηθή κειέηε. ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο κεηαιιηθνχ
ζθειεηνχ παηψκαηνο ε πξνκέηξεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
Β.9.
Σηκή κνλάδνο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ (κ3):
ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (700 €)
Άξζξν Δ.5 Γηα ηελ απνμήισζε πιαθόζηξσζεο, απφ νηηδήπνηε πιάθεο
(καξκάξηλεο, ηζηκεληέληεο, καιηεδφπιαθεο, πειηνξίηηθεο, θεξακηθέο
θιπ.) θαη κε νζνδήπνηε πάρνο θαη ζρήκα.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ απνμήισζε,
θφξησζε, κεηαθνξά, απφζεζε ή απφξξηςε ησλ πιαθψλ.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη γηα ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο
απνμεισζείζεο επηθάλεηαο.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
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ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ (4 €)
Άξζξν Δ.6 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ επίζηξσζεο
δαπέδνπ ή επέλδπζεο ηνίρνπ, κε νπνηνδήπνηε (ζε θάηνςε ή
φςε) ζρήκα θαη δηαζηάζεηο, κε νηηδήπνηε πιάθεο (καξκάξηλεο,
ηζηκεληέληεο, καιηεδφπιαθεο, πειηνξίηηθεο, θεξακηθά πιαθίδηα θιπ.)
θαη κε νζνδήπνηε πάρνο, κεηά ηνπ αλαιφγνπ πεξηζσξίνπ
(ζνβαηεπί).
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο αγνξάο πιηθψλ θαη
εξγαζία πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα πνπ
αλαθαηαζθεπάδεηαη.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
α) Απφ πιάθεο πνπ πξνέξρνληαη απφ απνμήισζε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο, ε
αλαγθαία ζπκπιήξσζε ζε νζνδήπνηε πνζνζηφ κε λέεο πιάθεο,
φκνηεο κε ηηο παιηέο, θαζψο θαη θάζε δαπάλε γηα πιήξσο
πεξαησκέλε εξγαζία.
ΓΔΚΑ ΟΚΣΧ ΔΤΡΧ (18 €)
β) Απφ λέεο πιάθεο.
ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΤΡΧ (30 €)
Σ. ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΗ
Άξζξν Σ.1 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή μύιηλεο ζηέγεο, ζην επηηξεπφκελν χςνο
θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, κε απιέο δνθίδεο ή
δεπθηά.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε
θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο (απνμήισζε παιαηάο, απνκάθξπλζε,
πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά λέσλ πιηθψλ θιπ.). Ζ ηηκή ηζρχεη
αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο ζηέγεο (κνλνθιηλήο ή πνιπθιηλήο θιπ),
ηα πιηθά απφ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλε, ηα πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηθάιπςε (θεξακίδηα βπδαληηλά ή γαιιηθά
θιπ., θχιια απφ θπκαηνεηδή ιακαξίλα θιπ.) θαη πεξηιακβάλεη φιε
ηελ θαηαζθεπή, απφ ηνπο ζηξσηήξεο κέρξη θαη ηελ θάιπςε θαζψο
θαη ηε κφλσζε.
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ επηζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ηεο
ςεπδνξνθήο εθφζνλ απηή ππάξρεη.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη ζε νξηδφληηα πξνβνιή επηθαιπκκέλεο επηθάλεηαο
θηηξίνπ θαη πξνζηίζεηαη ην ¨θξχδη¨ ηεο ζηέγεο έσο 0.40κ. (αλ
ππάξρεη).
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
α.Γηα νπνηνδήπνηε θηίζκα εθηφο αγξνηηθψλ θηηξίσλ φηαλ δελ
ππάξρεη πιάθα νξνθήο απφ Ω..
ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (75 €)
β.Γηα νπνηνδήπνηε θηίζκα εθηφο αγξνηηθψλ θηηξίσλ φηαλ εδξάδεηαη
ζε πιάθα Ω..
ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (45 €)
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γ.Γηα νπνηνδήπνηε αγξνηηθφ θηίζκα (απνζήθεο, ζηάβινπο, αγξνηηθέο
θαηνηθίεο) φπνπ ε ζηέγε απνηειείηαη απφ μχιηλεο δνθνχο θαη
επηθάιπςε.
ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (35 €)
Άξζξν Σ.2 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ζηδεξέληαο ζηέγεο, ζην επηηξεπφκελν χςνο
θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, κε απιέο δνθίδεο ή
δεπθηά.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε
αλαθαηαζθεπή ηεο ζηέγεο (απνμήισζε παιαηάο, απνκάθξπλζε,
πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά λέσλ πιηθψλ, θιπ.). Γελ πεξηιακβάλεηαη ε
δαπάλε γηα ηελ επηζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ηεο ςεπδνξνθήο εθφζνλ
απηή ππάξρεη.
Ζ ηηκή ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο ζηέγεο (κνλνθιηλήο ή
πνιπθιηλήο θιπ.), ηα πιηθά απφ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλε
(ζίδεξα κε απιέο δηαηνκέο ή κε εηδηθή κνξθή), ηα πιηθά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηθάιπςε (θεξακίδηα βπδαληηλά ή γαιιηθά
θιπ., θχιια απφ θπκαηνεηδή ιακαξίλα, ακηαληνηζηκέλην, πιαζηηθφ
θιπ.) θαη πεξηιακβάλεη φιε ηελ θαηαζθεπή, απφ ηνπο ζηξσηήξεο
κέρξη θαη ηελ θάιπςε θαζψο θαη ηε κφλσζε.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη ζε νξηδφληηα πξνβνιή επηθαιπκκέλεο επηθάλεηαο
θηηξίνπ.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (35 €)
Άξζξν Σ.3 Γηα ηελ επηζθεπή ζηέγεο ή ηνπηθή ζπκπιήξσζε επηθάιπςεο
ζηέγεο από θεξακίδηα, πνπ έρεη ππνζηεί βιάβεο.
Ζ ηηκή ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο ζηέγεο (κνλνθιηλήο ή
πνιπθιηλήο θιπ.), ηα πιηθά απφ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαη
ηα θεξακίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηθάιπςε (βπδαληηλά,
ξσκατθά,θιπ). Ζ ηηκή αλαθέξεηαη ζε πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία
(απνμήισζε, απνκάθξπλζε παιηάο επηθάιπςεο, πξνκήζεηα θαη
κεηαθνξά λέσλ πιηθψλ θ.ι.π).
Ζ κέηξεζε γίλεηαη ζε νξηδφληηα πξνβνιή επηθαιπκκέλεο επηθάλεηαο
θηηξίνπ θαη πεξηιακβάλεηαη ην ¨θξχδη¨ ηεο ζηέγεο εσο 0,40κ. (αλ
ππαξρεη).
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (15 €)
Άξζξν Σ.4 Γηα ηελ απνμήισζε θαη ηελ αλαθαηαζθεπή ςεπδνξνθήο ζε
νπνηνδήπνηε θηίζκα, απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, κε νπνηνδήπνηε ζε
θάηνςε ζρήκα θαη δηαζηάζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο (θξέκαζε)
θαη ηε κνξθή.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε
απνθαηάζηαζε ηεο ςεπδνξνθήο (πιηθά θαη εξγαζία).
Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ην ρξσκαηηζκφ ηεο επηθάλεηαο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα πνπ απνμειψλεηαη
θαη αλαθαηαζθεπάδεηαη.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΧ (20 €)
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Άξζξν Σ.5 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ χςνπο θηηζηήο θαπλνδόρνπ,
πνπ έρεη ππνζηεί δεκηέο ή εγθξίλεηαη ε αλαθαηαζθεπή ηεο ιφγσ
αλαθαηαζθεπήο ηεο ζηέγεο, κε πιίλζνπο παξφκνηνπο κε απηνχο πνπ
ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο, ην ζρήκα, ηηο
εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο, ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ θιπ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ έληερλε θαη
ιεηηνπξγηθά πιήξε θαηαζθεπή ηεο (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή
δηακφξθσζε, ζνβάηηζκα, ρξσκαηηζκφο θιπ.).
Ζ κέηξεζε γίλεηαη αλά κέηξν χςνπο αλαθαηαζθεπαδφκελεο
θαπλνδφρνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξίκεηξν.
Σηκή κνλάδνο ελφο κέηξνπ :
ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΧ (40 €)
Ε. ΚΑΛΔ
Άξζξν Ε.1

Γηα ηελ επηζθεπή ελφο κέηξνπ χςνπο μύιηλεο ή κεηαιιηθήο
ζθάιαο, αλεμάξηεηα απφ ην ζπλνιηθφ χςνο θαη ηε ζέζε ζηελ νπνία
βξίζθεηαη !πληαθηηθό ζθάικα, ΣΟ(φξνθνο, ζέζε ζηελ θάηνςε
θιπ.), απφ ην πνζνζηφ ησλ λέσλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα
αληηθαηαζηαζνχλ θαηεζηξακκέλα ζηνηρεία, απφ ηε κνξθή ηεο
(επζχγξακκε ή θακπχιε, κε πιαηχζθαια ή φρη, ειαηνρξσκαηηζκέλε
ή βεξληθσκέλε ή φρη θιπ.). ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη
δαπάλεο γηα ηελ πιήξε επηζθεπή.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη αλά κέηξν χςνπο ηεο θαηαθφξπθεο απφζηαζεο
κεηαμχ δαπέδσλ δηαδνρηθψλ νξφθσλ ή ζηαζκψλ.
Σηκή κνλάδνο ελφο κέηξνπ:
ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΧ (80 €)

Άξζξν Ε.2

Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ χςνπο μύιηλεο ή κεηαιιηθήο
ζθάιαο, αλεμάξηεηα απφ ην ζπλνιηθφ χςνο θαη ηε ζέζε ζηελ νπνία
βξίζθεηαη !πληαθηηθό ζθάικα, ΣΟ(φξνθνο, ζέζε ζηελ θάηνςε
θιπ.), απφ ηε κνξθή ηεο (επζχγξακκε ή θακπχιε, κε πιαηχζθαια
ή φρη, ειαηνρξσκαηηζκέλε ή βεξληθσκέλε ή φρη θιπ.).
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε
αλαθαηαζθεπή.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη αλά κέηξν χςνπο ηεο θαηαθφξπθεο απφζηαζεο
κεηαμχ δαπέδσλ δηαδνρηθψλ νξφθσλ ή ζηαζκψλ.
Σηκή κνλάδνο ελφο κέηξνπ:
ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΧ (120 €)
Ζ. ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ

Άξζξν Ζ.1 Γηα ηελ επηζθεπή, ζπκπιήξσζε, ρξσκαηηζκό θνπθώκαηνο,
αλεμάξηεηα απφ ην ζρήκα, ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο.
Ζ ηηκή ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θνχθσκα πξέπεη λα
απνζπλαξκνινγεζεί θαη λα ζπλαξκνινγεζεί απφ ηελ αξρή. ηελ
ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ απνμήισζε,
ζπληήξεζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θνπθψκαηνο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θνπθψκαηνο,
εθηφο αλ ην πεξίγξακκα είλαη νιηθψο ή κεξηθψο θακπχιν, νπφηε
επηθάλεηα νξίδεηαη ην ειάρηζην νξζνγψλην ζρήκα ζην νπνίν
εγγξάθεηαη.
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Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΧ (19 €)
Άξζξν Ζ.2 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή παινπίλαθα αλεμάξηεηα απφ ην ζρήκα θαη
ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη φπσο νξίδεηαη ζην παξαπάλσ άξζξν.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
α) Γηα κνλφ παινπίλαθα
ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (15 €)
β) Γηα δηπιφ παινπίλαθα
ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (25 €)
Άξζξν Ζ.3 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο πόξηαο
(μχιηλεο, κεηαιιηθήο, θιπ).
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ απνμήισζε θαη
απνκάθξπλζε ησλ παιαηψλ πιηθψλ, ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά
ησλ λέσλ πιηθψλ, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ
ρξεηάδνληαη γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή. Ζ ηηκή ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ
ηε ζέζε ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη (φξνθνο, απφζηαζε απφ ηε ζέζε
φπνπ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη κεηαθνξηθφ κέζν θιπ.), απφ ηε κνξθή
ηεο θιπ.
Σηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή ελφο ηεκαρίνπ:
α) Δμσηεξηθή πφξηα θαηνηθίαο (θχξηαο εηζφδνπ)
ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (400 €)
β) Δζσηεξηθή πφξηα
ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (150 €)
γ) Δμσηεξηθή πφξηα νπνηαζδήπνηε ρξήζεο, πιελ θαηνηθίαο
ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (200 €)
Άξζξν Ζ.4 Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ζπξώλ (κπαιθνλόπνξηεο) θαη
παξαζύξσλ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ (γαιιηθά, γεξκαληθά, ειιεληθά,
ζηδεξά, μχιηλα, αινπκηλίνπ, πιαζηηθά θιπ.).
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ απνμήισζε ησλ
παιαηψλ πιηθψλ, ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ λέσλ πιηθψλ,
θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πιήξε
θαηαζθεπή. Ζ ηηκή ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ζηελ νπνία
ηνπνζεηείηαη (φξνθνο, απφζηαζε απφ ηε ζέζε φπνπ κπνξεί λα
πξνζεγγίζεη κεηαθνξηθφ κέζν θιπ.), απφ ηε κνξθή θιπ.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θνπθψκαηνο,
εθηφο αλ ην πεξίγξακκα είλαη νιηθψο ή κεξηθψο θακπχιν νπφηε
επηθάλεηα νξίδεηαη ην ειάρηζην νξζνγψλην ζρήκα, ζην νπνίν
εγγξάθεηαη.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
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α) Γηα ζχξεο θαη παξάζπξα κε απιά παινζηάζηα (ρσξίο εμψθπιια):
ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (150 €)
β)Γηα ζχξεο θαη παξάζπξα κε δηπιά παινζηάζηα (ρσξίο εμψθπιια):
ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (250 €)
γ) Γηα ζχξεο θαη παξάζπξα κε απιά παινζηάζηα θαη εμψθπιια:
ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (300 €)
δ) Γηα ζχξεο θαη παξάζπξα κε δηπιά παινζηάζηα θαη εμψθπιια:
ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (450 €)
ηελ πεξίπησζε πνπ ην πθηζηάκελν θηίζκα έρεη κειεηεζεί κε
ΚΔΝΑΚ (θαη έρεη πξνζθνκηζηεί κε ηα ζηνηρεία ηεο νηθνδνκηθήο
αδείαο, καδί κε ην ζρεηηθφ ελεξγεηαθφ πηζηνπνηεηηθφ) ηφηε:
ε) Κνπθψκαηα κε ζεξκνδηαθνπή κε δηπινχο παινπίλαθεο
(ρσξίο εμψθπιια)
ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (300 €)
ζη) Κνπθψκαηα κε ζεξκνδηαθνπή κε δηπινχο παινπίλαθεο
εμψθπιια)

(κε

ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (550 €)
Θ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
Άξζξν Θ.1 Γηα ηελ επηζθεπή ή απνθαηάζηαζε πδξαπιηθώλ ή ειεθηξηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηύσλ, πνπ έπαζαλ δεκηέο ή
θαηαζηξάθεθαλ ή αρξεζηεχζεθαλ γηα λα γίλνπλ άιιεο εξγαζίεο,
φπσο επηζθεπέο ή αλαθαηαζθεπέο ζε ηνίρνπο θιπ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα λα απνθαηαζηαζεί
κεξηθά ή νινθιεξσηηθά ε εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη γηα λα ζπλδεζεί
κε ην δίθηπν (εξγαζία θαη δηθαηψκαηα Ο.Κ.Ω.).
Ζ ηηκή νξίδεηαη θαη’απνθνπή, γηα θάζε μερσξηζηή ηδηνθηεζία, θαζψο
θαη γηα ηηο θνηλφρξεζηεο εγθαηαζηάζεηο ζε θάζε φξνθν, ζε
νπνηαδήπνηε ζέζε θαη πεξηιακβάλεη ηε δαπάλε ηφζν γηα ηελ
εζσηεξηθή, φζν θαη γηα ηελ εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε (κφλν αλ
ππάξρεη θαη ήηαλ ζε ρξήζε).
Σηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή:
α.ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
α1)Δγθαηάζηαζε απνρεηεπηηθή γηα θάζε μερσξηζηή ηδηνθηεζία
(θαηνηθία)
ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (500 €)
α2)Γηα εγθαηαζηάζεηο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ (αλά W.C. ή ινπηξφ)
ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (150 €)
α3)Γηα επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο αλά W.C. ή ινπηξφ
ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΧ (120 €)
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β.ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
β1)Δγθαηάζηαζε πδξαπιηθή γηα θάζε μερσξηζηή ηδηνθηεζία (θαηνηθία)
ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (500 €)
β2)Γηα εγθαηαζηάζεηο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ (αλά W.C. ή ινπηξφ)
ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (150 €)
β3)Γηα επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο (αλά W.C.)
ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΧ (120 €)
β4)Γηα αγξνηηθά θηίζκαηα (αγξνηηθέο θαηνηθίεο, απνζήθεο
νπνηαζδήπνηε ρξήζεο θαη ζηάβινπο)
ΔΚΑΣΟ ΔΤΡΧ (100 €)
γ.ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
γ1)Δγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθή, γηα θάζε μερσξηζηή ηδηνθηεζία
(θαηνηθία)
ΟΚΣΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (800 €)
γ2)Γηα εγθαηαζηάζεηο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ (αλά δσκάηην)
ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (250 €)
γ3)Γηα επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο επηθάλεηαο έσο 150 κ2
ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (400 €)
Γηα θάζε επφκελα 150 κ2 επηπιένλ
ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (200 €)
γ4)Γηα αγξνηηθά θηίζκαηα (αγξνηηθέο
νπνηαζδήπνηε ρξήζεο θαη ζηάβινπο)

θαηνηθίεο,

απνζήθεο

ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (200 €)
γ5) Δγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθή, γηα θηίξηα κε δηαηξεκέλε ηδηνθηεζία
(θνηλφρξεζηα νξφθσλ)
ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (350 €)

ΠΡΟΘΔΣΔ - ΔΗΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΑ ΚΣΗΡΗΑ
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη δεκηέο πνπ πξνηείλνληαη γηα επηζθεπή θαη εγθξίλνληαη
πξέπεη απαξαηηήησο λα πξνέξρνληαη από θπζηθή θαηαζηξνθή (ζεηζκόο,
ππξθαγηά, πιεκκύξα, θαηνιίζζεζε) θαη όρη από εγθαηάιεηςε ή παιαηόηεηα
ή έιιεηςε ζπληήξεζεο.
Άξζξν 1

Γηα ηελ θαηαζθεπή θαισδίνπ πξνέληαζεο γηα ηε ζχζθημε
ιηζνδνκψλ, καδί κε ην πεξίβιεκά ηνπ θαη ην θαηάιιειν ιηπαληηθφ
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γηα λα απνηξαπεί ε ζπλάθεηα κε απηφ θαη θάζε άιιν πιηθφ
απαξαίηεην γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζηαηηθή
κειέηε, εθηφο απφ ηε δαπάλε γηα ηηο αγθπξψζεηο πνπ ππνινγίδεηαη
κε ηελ ηηκή πνπ νξίδεηαη ζην επφκελν άξζξν.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ην
επηζπκεηφ απνηέιεζκα, δει. λα δηαλνηρζεί ην απιάθη, λα
ηνπνζεηεζεί θαη λα εληαζεί ην θαιψδην κε ζπλνιηθφ θνξηίν, φζν
πξνβιέπεηαη ζηε κειέηε, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα εμήληα
εθαηνζηά (60%) ηνπ νξηαθνχ θνξηίνπ ζξαχζεο ηνπ ηέλνληα θαη
γεληθά φιεο νη δαπάλεο γηα λα ελζσκαησζεί ιεηηνπξγηθά θαη λα
πξνζαξκνζηεί αηζζεηηθά ζηελ θαηαζθεπή.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θαισδίνπ, πνπ
ηειηθά ελζσκαηψλεηαη θαη ζηελ ηηκή πεξηέρνληαη αλεγκέλεο, φιεο νη
ινηπέο δαπάλεο γηα πιηθά (πεξίβιεκα, ιηπαληηθφ, ζηεξίγκαηα θιπ.).
Σηκή κνλάδνο ελφο κέηξνπ κήθνπο (κ.κ.):
ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (50 €)
Άξζξν 2

Γηα θάζε κηα αγθύξσζε θαισδίνπ φπσο πξνβιέπεηαη ζην
πξνεγνχκελν άξζξν, κε φιεο ηηο εξγαζίεο, πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
έληερλε εθηέιεζή ηνπο θαη ηελ πιήξε πξνζαξκνγή ηνπ, ζηελ παιηά
κνξθή, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνπο Γελ. Όξνπο (παξ. γ).
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο, πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηε ζηαηηθή κειέηε, κε απφιπηε αθξίβεηα θαη κε ηηο αληίζηνηρεο
δηαζηάζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πιηθφ ζην νπνίν γίλεηαη ην ράληξσκα
(ιηζνδνκή, ζθπξφδεκα νπιηζκέλν ή άνπιν θιπ.) θαζψο θαη ε
δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζθέθαινπ (καμηιαξηνχ) απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε πάρνο ην
ιηγφηεξν 0.07 κ. θαη κε ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην 350
Kgr/m3. Ζ ηηκή ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε (εζσηεξηθή ή
εμσηεξηθή), πνπ θαηαζθεπάδεηαη ε αγθχξσζε, ην χςνο ηεο απφ ην
δάπεδν εξγαζίαο, ηε ζρεηηθή κε άιια θηίζκαηα ζέζε ηεο θαη ε
κέηξεζε γίλεηαη γηα θάζε αγθχξσζε (φρη δεπγάξηα).
Σηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή γηα θάζε κία αγθχξσζε.
ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (65 €)

Άξζξν 3

Γηα ηελ επηζθεπή κε ιεπηφ έιαζκα απφ αλνμείδσην ράιπβα, γηα
ηελ απνθαηάζηαζε έληνλεο ξεγκάησζεο ζε θνξέα απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα (δνθάξηα θιπ.).
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα λα εθηειεζηεί
έληερλα ε εξγαζία, θαζψο θαη ε δαπάλε γηα ηε ζπγθφιιεζε ησλ
ειαζκάησλ ζην ζθπξφδεκα ή κεηαμχ ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα θαζψο θαη ε ηηκή ησλ
ζπλδεηήξσλ (κπνπινληψλ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχζθημε.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ην πξαγκαηηθφ βάξνο φιεο ηεο κεηαιιηθήο
θαηαζθεπήο (ζπλδεηήξεο, πεξηθφριηα, παξεκβιήκαηα θιπ.), πνπ
ηειηθά ελζσκαηψλνληαη.
Σηκή κνλάδνο ελφο θηινχ (ριγξ.):
ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (25 €)
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Άξζξν 4

Γηα απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πιαθόζηξσζεο απφ
νπνηνδήπνηε πιηθφ θαη ζε νπνηνδήπνηε ζρήκα.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηπρφλ ζπκπιήξσζε
πιαθψλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ κε λέεο φκνηεο κε ηηο παιηέο,
αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη πάρνπο, κεηά ηνπ αλάινγνπ πεξηζσξίνπ
(ζνβαηεπί), δειαδή δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζία πιήξνπο
επαλαηνπνζέηεζεο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο πνπ έρεη ε
επηθάλεηα ρσξίο ην ζνβαηεπί.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
!πληαθηηθφ ζθάικα, ΉΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΧ (40 €)

Άξζξν 5

Γηα ηελ απνμήισζε θαη αλαθαηαζθεπή μύιηλεο ςεπδνξνθήο
καδί κε ηα πεξηζψξηα, κε νπνηνδήπνηε ζε θάηνςε ζρήκα θαη
δηαζηάζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο (θξέκαζε) θαη ηε κνξθή
(ζνισηή, κε θαηλψκαηα, αθαινχο θιπ.) θαη γηα επηζθεπή θαη
ζπκπιήξσζε ηεο ζράξαο ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη, αλ ρξεηάδεηαη, κε
μπιεία, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ νξνθή, πνπ ππήξρε ζηνλ ίδην
ρψξν, θαη ζπκπιήξσζε κε λέα μπιεία, φκνηα κε ηελ παιηά θαη κε
ηελ ίδηα αλάγιπθε δηαθφζκεζε θιπ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη νη απμεκέλεο δαπάλεο πνπ
ρξεηάδνληαη γηα λα δηαζσζνχλ ηα θνζκεκέλα ζηνηρεία πνπ
πξναλαθέξζεθαλ θαη λα θπιαρηνχλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαζψο
θαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε αλαθαηαζθεπή ηεο ςεπδνξνθήο
θαη ε εμεηδηθεπκέλε εξγαζία θαη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
αλάγιπθε δηαθφζκεζε, ρσξίο ηνλ ρξσκαηηζκφ.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή επηθάλεηα ζε θαηαθφξπθε
πξνβνιή ζε νξηδφληην επίπεδν.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
α.Γηα μχιηλε ςεπδνξνθή απινχ ζρεδίνπ (ξακπνηέ θ.ιπ.).
ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (45 €)
β.Γηα μχιηλε ςεπδνξνθή ζχλζεηνπ ή πεξίηερλνπ ζρεδίνπ
ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΧ (80 €)

Άξζξν 6

Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηξαβερηνύ επηρξίζκαηνο, γηα γείζα,
παξαζηάδεο, πξέθηα, θνξσλίδεο, δψλεο, θνξληδψκαηα κε
νπνηαδήπνηε αλάγιπθε δηακφξθσζε (δηαηνκή), κε θακπχιεο, ή φρη,
κε νπνηνδήπνηε αλάγιπθν βάζνο θαη νιηθφ πιάηνο, κε επζχγξακκν
ή θακπχιν άμνλα !πληαθηηθό ζθάικα, ΔΠΊ(νδεγφ), φκνηα κε
απηή πνπ ππήξρε θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην έδαθνο ή ην
δάπεδν.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα λα απνηππσζνχλ
κε αθξίβεηα ηα παιηά ηξαβερηά, λα θαζαηξεζνχλ, λα
απνκαθξπλζνχλ ηα πιηθά, λα θαηαζθεπαζζεί ν ηχπνο (θαινχπη), λα
ηνπνζεηεζνχλ νη νδεγνί θιπ, ε εξγαζία θαη ηα πιηθά θαη
!πληαθηηθό ζθάικα, ΊΝΔε ηειηθή επεμεξγαζία. Ζ ηηκή ηζρχεη θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη ηνπηθά θαη
αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηηο επαλαιήςεηο ησλ αλάγιπθσλ
ζηνηρείσλ.
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Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ην πξαγκαηηθφ κήθνο θαη ε αληίζηνηρε
επηθάλεηα δελ αθαηξείηαη απφ ηελ επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία
θαηαζθεπάδεηαη, αλ ε επηθάλεηα απηή έρεη αλαθαηαζθεπαζηεί θαη έρεη
ππνινγηζηεί ε ζρεηηθή δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Σηκή κνλάδνο ελφο κέηξνπ κήθνπο (κ.κ.):
ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (35 €)
Άξζξν 7

Γηα
ηελ
αλαθαηαζθεπή
γύςηλεο
ή
μύιηλεο
ηαηλίαο
(κπνξληνύξαο), ή γσληάο (ινύθη), κε νπνηαδήπνηε αλάγιπθε
δηακφξθσζε, νπνηνδήπνηε αλάγιπθν βάζνο, αλεμάξηεηα αλ
ηνπνζεηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ, απφ ην χςνο ζην
νπνίν ηνπνζεηνχληαη απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν θαη ηε κνξθή ηεο
επηθάλεηαο. Σν άξζξν αθνξά θαη ηελ επηζθεπή (γεκίζκαηα,
ζπκπιεξψκαηα) ηνπ αλάγιπθνπ δηάθνζκνπ ησλ ηαηληψλ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα λα αθαηξεζνχλ θαη
απνκαθξπλζνχλ ηα θαηαζηξακκέλα γχςηλα εθηφο απφ απηά πνπ
είλαη απαξαίηεηα λα θπιαρηνχλ ζαλ ππφδεηγκα γηα λα
θαηαζθεπαζηνχλ λέα, φκνηα κε απηά πνπ ππήξραλ θαη ε ηειηθή
επεμεξγαζία. Ζ ηηκή ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
αληηθαηάζηαζε γίλεη ηνπηθά θαζψο επίζεο θαη γηα γχςηλεο ξνδέηεο ή
αθαινχο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ην πξαγκαηηθφ κήθνο πνπ ηνπνζεηείηαη ή ηε
δηάκεηξν γηα ζηξνγγπιά, ή ηε κεγαιχηεξε δηαγψληα δηάζηαζε γηα
πνιχγσλα ή άιια ζρήκαηα.
Σηκή κνλάδνο ελφο κέηξνπ κήθνπο (κ.κ.):
α.Γηα γχςηλε ηαηλία (κπνξληνχξα), ή γσλία (ινχθη) πιάηνπο έσο 10
εθ.
ΔΗΚΟΗ ΔΤΡΧ (20 €)
β. Γηα ηαηλία (κπνξληνχξα), ή γσλία (ινχθη) γχςηλε πιάηνπο
κεγαιχηεξνπ ησλ 10 εθ. ή μχιηλε νπνηνπδήπνηε πιάηνπο
ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ (65 €)

Άξζξν 8

Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε δσγξαθηθνύ δηαθόζκνπ ή
δσγξαθηθήο κπνξληνύξαο ζε νξηδφληην ή θαηαθφξπθν επίπεδν ην
νπνίν πξνυπήξρε θαη θαηαζηξάθεθε ή απνμειψζεθε πξνθεηκέλνπ
λα γίλνπλ εγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη αλαθαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα
κε ηηο εγθξίζεηο ησλ ζπλαξκφδησλ Τπεξεζηψλ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
δερζεί ε επηζθεπαζκέλε επηθάλεηα ην δσγξαθηθφ δηάθνζκν.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ην πξαγκαηηθφ εκβαδφ ηεο επηθάλεηαο πνπ
δσγξαθίδεηαη.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΧ (80 €)

Άξζξν 9

Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ζηδεξέληνπ, ρπηνζηδεξέληνπ ή άιινπ
κεηαιιηθνύ ζηνηρείνπ, φπσο θάγθεια θιπ., φκνηα κε απηά πνπ
ππήξραλ, ρπηά ή ζθπξήιαηα, ε νπνηαδήπνηε πξφζζεηε θαηεξγαζία
ρξεηάδεηαη γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζή ηνπο ζην επίπεδν ή ζην
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ρψξν, κε πξφζζεηα δηαθνζκεηηθά απφ άιιν κέηαιιν (ραιθφ,
νξείραιθν θιπ.).
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα λα αθαηξεζνχλ ηα
θαηεζηξακκέλα ζηνηρεία, λα απνκαθξπλζνχλ ηα πιηθά, εθηφο απφ
φζα είλαη απαξαίηεηα λα θπιαρζνχλ ζαλ ππφδεηγκα γηα λα
θαηαζθεπαζηνχλ ηα λέα ίδηα κε απηά πνπ ππήξραλ θαη γεληθά γηα
ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπο θαη ηελ ηειηθή επεμεξγαζία,ρσξίο ηνλ
ρξσκαηηζκφ ηνπο.!πληαθηηθό ζθάικα, ΌΠΧ Ζ ηηκή ηζρχεη θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη ηνπηθά.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηελ επηθάλεηα πνπ έρεη ην ειάρηζην νξζνγψλην
παξαιιειφγξακκν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζηνηρείν πνπ
θαηαζθεπάζζεθε, αλεμάξηεηα απφ ηελ εγθάξζηα δηακφξθσζή ηνπ.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΧ (80 €)
Άξζξν 10

Γηα ηελ επηζθεπή ππάξρνληνο ζηδεξέληνπ, ρπηνζηδεξέληνπ ή
άιινπ κεηαιιηθνύ ζηνηρείνπ, φπσο θάγθεια θιπ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ πιήξε επηζθεπή
ηνπο, ηελ ηειηθή επεμεξγαζία, ρσξίο ηνλ ρξσκαηηζκφ ηνπο.
!πληαθηηθό ζθάικα, ΌΠΧΖ ηηκή ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε,
πνπ ε επηζθεπή γίλεηαη ηνπηθά.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηελ επηθάλεηα, πνπ έρεη ην ειάρηζην
νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζηνηρείν πνπ
επηζθεπάζζεθε, αλεμάξηεηα απφ ηελ εγθάξζηα δηακφξθσζή ηνπ.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
ΓΔΚΑ ΔΤΡΧ (10 €)

Άξζξν11

Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή εμσηεξηθήο πόξηαο (θχξηαο εηζφδνπ).
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ απνμήισζε
ησλ παιαηψλ πιηθψλ, ηελ πξνκήζεηα θαη
κεηαθνξά θαη ηηο
απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη
ηνλ ρξσκαηηζκφ. Ζ ηηκή ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ζηελ νπνία
ηνπνζεηείηαη (φξνθνο, απφζηαζε απφ ηε ζέζε φπνπ κπνξεί λα
πξνζεγγίζεη κεηαθνξηθφ κέζν θιπ.), απ' ηε κνξθή ηνπ θιπ.
Σηκή κνλάδνο θαη’ απνθνπή ελφο ηεκαρίνπ:
ΟΚΣΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (800 €)

Άξζξν12

Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή εζσηεξηθήο πόξηαο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ απνμήισζε
ησλ παιαηψλ πιηθψλ, ηελ πξνκήζεηα θαη
κεηαθνξά θαη ηηο
απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή
θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ. Ζ ηηκή ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ζηελ
νπνία ηνπνζεηείηαη (φξνθνο, απφζηαζε απφ ηε ζέζε φπνπ κπνξεί
λα πξνζεγγίζεη κεηαθνξηθφ κέζν θιπ.), απ' ηε κνξθή ηνπ θιπ.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θνπθψκαηνο,
εθηφο αλ ην πεξίγξακκα είλαη νιηθψο ή κεξηθψο θακπχιν, νπφηε,
επηθάλεηα νξίδεηαη ην ειάρηζην νξζνγψλην ζρήκα, ζην νπνίν
εγγξάθεηαη.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
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ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΧ (80 €)
Άξζξν 13

Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή
ζπξώλ (κπαιθνλόπνξηεο) θαη
παξαζύξσλ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ απνμήισζε
ησλ παιαηψλ πιηθψλ, ηελ πξνκήζεηα θαη
κεηαθνξά θαη ηηο
απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη
ηνλ ρξσκαηηζκφ. Ζ ηηκή ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ζηελ νπνία
ηνπνζεηείηαη (φξνθνο, απφζηαζε απφ ηε ζέζε φπνπ κπνξεί λα
πξνζεγγίζεη κεηαθνξηθφ κέζν θιπ.), απ'ηε κνξθή ηνπ θιπ.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θνπθψκαηνο,
εθηφο αλ ην πεξίγξακκα είλαη νιηθψο ή κεξηθψο θακπχιν, νπφηε,
επηθάλεηα νξίδεηαη ην ειάρηζην νξζνγψλην ζρήκα, ζην νπνίν
εγγξάθεηαη.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
α)Γηα ζχξεο θαη παξάζπξα ρσξίο εμψθπιια:
ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ (300 €)
β)Γηα ζχξεο θαη παξάζπξα κε εμψθπιια:
ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ (550 €)

Άξζξν 14

Γηα ηνλ !πληαθηηθφ ζθάικα, ΈΝΑρξσκαηηζκό μύιηλεο ή
κεηαιιηθήο επηθάλεηαο (θνπθψκαηα, ςεπδνξνθέο, παηψκαηα,
θηγθιηδψκαηα) κε νπνηνδήπνηε ρξψκα ή βεξλίθη ,αλεμάξηεηα απφ ηε
ζέζε, εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ θαη ην χςνο απ' ην έδαθνο ή ην
δάπεδν πνπ γίλεηαη, ηε κνξθή πνπ έρεη ε επηθάλεηα, αλ είλαη λέα
(αρξσκάηηζηε) ή παιαηά (ρξσκαηηζκέλε), ην νιηθφ εκβαδφλ θαη ηηο
δηαζηάζεηο θαη απ' ηηο επαλαιήςεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πιήξε
θάιπςε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ
ε ίδηα επηθάλεηα ρξσκαηίδεηαη κε δχν ή πεξηζζφηεξνπο
ρξσκαηηζκνχο.
Ζ κέηξεζε γίλεηαη γηα νιφθιεξν ην θάηλσκα ρσξίο λα αθαηξνχληαη
ηα αλνίγκαηα, ζηε κία ή δχν πιεπξέο ηνπ. ε πεξίπησζε
θηγθιηδσκάησλ ε κέηξεζε γίλεηαη απφ ηελ κία πιεπξά.
Σηκή κνλάδνο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ (κ2):
!πληαθηηθφ ζθάικα, ΉΓΧΓΔΚΑ ΔΤΡΧ (12 €)

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη πξφζζεηε δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, δηφηη απηή έρεη πξνβιεθζεί ζηηο
αλαθεξφκελεο Κ.ΤΑ. ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζεο Απφθαζεο.

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζχκθσλα κε
ην άξζξν 1 παξ. 2 ηεο απφ 26.3.81 Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ
θπξψζεθε κε ην Ν. 1190/81.
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Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΚΡΙΩΣΗ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Yπνπξγείν ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ./Γ.Γ.Γ.Δ.
α) Γξ. Τθππνπξγνχ
β) Γξ. Γεληθνχ Γξακκαηέα
γ) Γξ. Γεληθνχ Γηεπζπληνχ Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη Λνηπψλ Έξγσλ
δ) Γξ. Σχπνπ
2. Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνξηλζίαο
α)Γξ. Ννκάξρε
β)Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
γ)Γήκν Λνπηξαθίνπ – Αγ. Θενδψξαο
3. Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δπβνίαο
α)Γξ. Ννκάξρε
β)Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
γ)Γήκν Καξχζηνπ
4. Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο
α)Γξ. Ννκάξρε
β)Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
γ)Γ.Κ. ίλδνπ ηεο Γ.Δ. Δρεδψξνπ ηνπ Γήκνπ Γέιηα ηεο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο
5. Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κέξθπξαο
α)Γξ. Ννκάξρε (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο Γήκνπο)
β)Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
6. Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ησαλλίλσλ
α)Γξ. Πεξηθεξεηάξρε (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο
Γήκνπο)
β)Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
7. Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζπξσηίαο
α)Γξ. Πεξηθεξεηάξρε (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο
Γήκνπο)
β)Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
8. Τ.Α..Β.Δ.
9. Σ.Α.. Αραξλψλ
10.Σ.Α.. Ν. Αραΐαο
11.Σ.Α.Π. Ν. Αξθαδίαο
12.Σ.Α.Π. Ν. Ζιείαο
13.Σ.Α.. Ν. Μεζζελίαο
14.Σ.Α.. Ν. Κνδάλεο
15.Σ.Α.. Λεπθάδαο
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16.Σ.Δ.Δ. - Καξ. εξβίαο 4, Αζήλα
17.Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε)
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1.Υξνλνινγηθφ Αξρείν
2.Πξνηζηακέλε Τ.Α..
3.Σ.Α.Ε. Φ.Β.19 (35)
4.Φ.Β.12
5.Υξπζ. Παπαπαχινπ
6.Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ (α) (1)
7.Σκήκα Μειεηψλ (ζη) (1)
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