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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να κατασκευαστούν βάσεις από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C16/20, στον προαύλιο χώρο του 6ου δημοτικού σχολείου Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου, με σκοπό την τοποθέτηση ελαφρών λυόμενων 
προκατασκευασμένων αίθουσων, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης 
προσχολικής εκπαίδευσης του 4ου νηπιαγωγείου (συστεγαζόμενο με το 6ο δημοτικό) 

Η πορεία για την κατασκευή του έργου , θα είναι η εξής: 
1. Γενική εκσκαφή - εξυγίανση του εδάφους που θα κατασκευαστεί η 

βάση του λυόμενου σε βάθος 15 εκατοστών με απομάκρυνση των 
προϊόντων εκσκαφής.  

2. Εκτράχυνση της επιφάνειας του υπάρχοντος σκυροδέματος και 
διάνοιξη οπών για τοποθέτηση βλήτρων. 

3. Καθάρισμα της επιφάνειας με αέρα και νερό υπό πίεση. 
4. Τοποθέτηση βλήτρων με εποξειδική-συγκολλητική πάστα. 
5. Τοποθέτηση των οπλισμών και ηλεκτροσυγκόλλησή τους με τα 

βλήτρα , βάσει των ισχυόντων κανονισμών (Β500C). 
6. Διαμόρφωση των ξυλοτύπων.  
7. Έγχυση του σκυροδέματος (C16/20). 
8. Νέες συνδέσεις δικτύων 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών, προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις 
συμπληρώσεις του καθώς και τον Ν. 3463/2006 και τον Ν. 3852/2010 όσον αφορά 
τα αποφαινόμενα όργανα, όπως ισχύoυν σήμερα. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.510,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον ΚΑ : 61-7331.005 σύμφωνα με την 
με αρ. 108/27-03-2019 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ:ΩΡΛ8ΩΞΕ-872), περί έγκρισης της 2ης 
μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ. έτους 
2019. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις με αρ.πρωτ. 126299/26-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΗΡΕ465ΧΙ8-
ΖΩ2) & 22645/21-02-2019 (ΑΔΑ:Ω16Ω465ΧΙ8-Β4Ο), αποφάσεις ένταξης στο ΠΔΕ 
(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), με χρόνο περαίωσης το έτος 2019. 

 
19-06-2019 

           Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   

ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΗ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ με Α΄β 

 



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [8] [9] [10]

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες για την 
δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων

ΟΙΚ 
2112

1 2,80 13,72

2 Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος 
με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20

ΟΙΚ 
3214

2 90,00 1.386,00

3 Προσαύξηση τιμής 
σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας, όταν το σύνολο 
της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 
30,00m3  για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20

ΟΙΚ 
3223Α.5

3 16,80 258,72

4 Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών

ΟΙΚ 
3816

4 15,70 207,24

5 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, κατηγορίας 
B500C.

ΟΙΚ 
3873

5 1,07 524,30

6 Συνδέση δικτύων και λοιπές 
συνοδές εργασίες

ΟΙΚ 
1104

5.044,59 5.044,59

7.434,57 7.434,57

7.434,57 7.434,57

8.772,79
15,00% 1315,92

10.088,71
24,00% 2.421,29

12.510,00

Μον.
Mετρ. Ποσότητα

ΝΑΟΙΚ 20.02

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αρ. Μελέτης : 38/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δαπάνη (Ευρώ)

A/A Είδος Εργασιών Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώ
ρησης

Α.Τ.
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                              Κ.Α. : 61-7331.005

[6] [7]

1. Νέο γκρούπ

ΝΑΟΙΚ 
32.01.04

m3 15,40

m3 4,9

[3]

ΝΑΟΙΚ 
32.25.03

m3 15,40

18,00%

ΣΧΕΤ.10.01 ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ 
38.20.02

Kg 490

1.338,22

ΝΑΟΙΚ 38.03 m2 13,2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

Άθροισμα
Απρόβλεπτα

Άθροισμα
ΦΠΑ

19/6/2019 19/6/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΗ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ με Α΄β. ΑΝΝΑ ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ με Α΄ β.



ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

     
Αρ. Μελέτης: 38/2019 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

Σελίδα 1 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 2 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 3 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 4 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 5 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 6 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 7 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 8 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 9 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 10 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 11 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 12 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 13 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 14 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 15 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 16 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

Σελίδα 17 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 

 ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία 

υπογείων κλπ χώρων 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω 
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε 
βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου 
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε 
ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 
ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν 
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των 
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

          

Σελίδα 18 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 
A.T. : 2 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%  
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση 
με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς 
διάστρωση. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία 
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 
Aναδόχου. 
 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 
(Ολογράφως) : ενενήντα 

          
Σελίδα 19 από 22 



 

Τιμολόγιο μελέτης 

 
A.T. : 3 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5 100%  
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού 
προσωπικού. 
 
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο 
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί 
μαζί με άλλα. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 4 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%  
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 5 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%  
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

 

Τιμολόγιο μελέτης 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

A.T. : 6 
Άρθρο : ΣΧΕΤ. 10.01 Συνδέση δικτύων και λοιπές συνοδές εργασίες  

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 100%  
          Ευρώ (Αριθμητικά): 5.044,59 

 (Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες σαράντα τέσσερα κόμμα 
σαράντα εννέα 

19-06-2019 19-06-2019  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   

    
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 
ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΗ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ με Α΄β. 

   
 

ΑΝΝΑ ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ με Α΄ β. 
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