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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.1

Αφαίρεση χαλαρού υλικού ανεστραμμένου δώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αφαίρεση και απομάκρυνση χαλαρού υλικού τελικής επίστρωσης ανεστραμμένου δώματος, και
συγκέντρωσή του παραπλεύρως του κτιρίου, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση μεταφορά (περιλαμβάνεται στην τιμή) και την ταξινόμηση, αποθήκευση των χρησίμων υλικών και
μεταφορά τους (περιλαμβάνεται στην τιμή) σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

ανά χλγ.
(m2).
Τιμή ενός
m2 ευρώ
23,38
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 15 (>=5km)
(0,19€/m3.km)
15 x 0,19 =
2,85
Συνολικό κόστος άρθρου 26,23
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 26,23
(Ολογράφως) : είκοσι έξι και είκοσι τρία λεπτά
A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.15

Απόξεση φθαρμένου χρώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Απόξεση - καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών κτιρίων από φθαρμένο χρώμα για προετοιμασία νέου
χρωματισμού.
Η επιμέτρηση γίνεται με ακέραια μονάδα μέτρησης.
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό1,61
μέτρο (m2).
Ευρώ
(Ολογράφως) : ένα και εξήντα ένα λεπτά
A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23

Καθαίρεση επιχρισμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων,
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
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Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 10,10

βάσεως.

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά
A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.36.01

Επιστρώσεις δαπέδων δια τσιμεντοκονιάματος πάχους 2-3 εκ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7335

Επιστρώσεις δαπέδων δια τσιμεντοκονιάματος πάχους 5-6 εκ. τσιμεντοκονιάματος των 150kg
τσιμέντου δι'άμμου
χονδροκόκκου
και
μετριοκόκκου για την κατασκευή εξισωτικής στρώσης για
την κατασκευή υπόβασης των δαπέδων και την δημιουργία των απαραίτητων κλίσεων σύμφωνα με τα
σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
(1 m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,70
(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.24

Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7923

Προσθήκη ινών προπυλενίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2, με σήμανση CE, σοο νωπό
σκυρόδεμα, πριν από την διάστρωσή του (στην βαρέλα), για την αποφυγή και τον
έλεγχο επιφανειακών ρηγματώσεων που οφείλονται στην πλαστική ξήρανση κατά το
πρώιμο στάδιο της ενυδάτωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο ινών πολυπροπυλενίου (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης
που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές
ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της αναμίξεως.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 9,00
(Ολογράφως) : εννέα
A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.50.10

Στεγάνωση δώματος με υλικό με βάση την πολυουρία
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

Στεγανοποιητική επίστρωση δώματος με υλικά πολυουρίας με την εφαρμογή των Αρχών και Μεθόδων που
καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9
(υδροφοβικός εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 15042 που φέρουν σήμανση CE.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες για την υγρομόνωση του δώματος οι
οποίες έχουν ως εξής:
1) Πρετοιμασία δώματος με απομάκρυνση, προεξοχών, σαθρών τμημάτων, χρωμάτων κλπ.
2)
Καθαρισμός προετοιμασμένης κατά τα ανωτέρω επιφάνειας
3) Εφαρμογή ασταριού δύο συστατικών τύπου "Sika bonding primer" ή οιοδήποτε άλλου
αντίστοιχων προδιαγραφών και χαρακτηριστικών.
4) Εφαρμογή ψεκαζόμενης μεμβράνης στεγανοποίησης βάσης πολυουρίας δύο συστατικών,
ελαστικής, ταχείας ωρίμανσης, τύπου "Sikalastic 831HP"
ή οιουδήποτε άλλου αντίστοιχων προδιαγραφών και χαρακτηριστικών. Η εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος και το συνολικό πάχος της μεμβράνης
θα είναι τουλάχιστον 1,5 χλσ.
5) Εφαρμογή υγρής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσης, υψηλής ελαστικότητας, διαπερατής από
υδρατμούς, τύπου "Sikalastic 621 TC"
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ή οιουδήποτε άλλου αντίστοιχων προδιαγραφών και χαρακτηριστικών.
Πριν από την εφαρμογή των υλικών θα πρέπει να προηγηθεί έγγραφη έγκρισή τους από την διευθύνουσα
υπηρεσία.
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εξειδικευμένα συνεργεία, η πιστοποίηση των οποίων απαραιτήτως θα
ελέγχεται από την υπηρεσία.
Η εφαρμογή θα γίνει με εξοπλισμό θερμού ψεκασμού (+50 εως +80C) και πίεσης 100-180bar.
Αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού (οπωσδήποτε εντός του επόμενου 24ώρου), θα πρέπει η
στεγανωτική επιφάνεια να επικαλυφθεί με την ανωτέρω προδιαγραφόμενη τελική επίστρωση για την
προστασία της
από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Η τιμή του άρθρου αφορά πλήρως περαιωμένη εργασία από συνεργείο πιστοποιημένο και εξειδικευμένο,
με υλικά εγκεκριμένα από την διευθύνουσα υπηρεσία και τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία,
ικριώματα και κάθε είδους μηχανικό εξοπλισμό επί τόπου.
Ευρώ
Τιμή ανά (Αριθμητικά):
τετραγωνικό21,78
μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά
A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.50.20

Στεγάνωση και μόνωση δώματος με υλικά με βάση την πολυουρεθάνη και πολυουρία
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

Θερμομονωτική στρώση δώματος με υλικό πολυουρεθάνης και στεγανοποιητική επίστρωση με υλικά
πολυουρίας
με την εφαρμογή των Αρχών και Μεθόδων που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9
(υδροφοβικός εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 15042 που φέρουν σήμανση CE.

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες για την υγρομόνωση του δώματος οι
οποίες έχουν ως εξής:
1) Πρετοιμασία δώματος με απομάκρυνση, προεξοχών, σαθρών τμημάτων, χρωμάτων κλπ.
2)
Καθαρισμός προετοιμασμένης κατά τα ανωτέρω επιφάνειας
3) Εφαρμογή ασταριού δύο συστατικών τύπου "Sika bonding primer" ή οιοδήποτε άλλου
αντίστοιχων προδιαγραφών και χαρακτηριστικών.
4)
Θερμομόνωση πλάκας δώματος οποιασδήποτε μορφής επιφανείας με εκτοξευόμενο αφρό
πολυουρεθάνης τύπου BAYER BAYMER260E ή οιουδήποτε άλλου αντίστοιχων προδιαγραφών και
χαρακτηριστικών.
Το μέσο πάχος της πολυουρεθάνης θα είναι 5 εκ. με ελάχιστο πάχος τα 4εκ.
5) Εφαρμογή ψεκαζόμενης μεμβράνης στεγανοποίησης βάσης πολυουρίας δύο συστατικών,
ελαστικής, ταχείας ωρίμανσης, τύπου "Sikalastic 831HP"
ή οιουδήποτε άλλου αντίστοιχων προδιαγραφών και χαρακτηριστικών. Η εφαρμογή θα γίνει
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος και το συνολικό πάχος της μεμβράνης
θα είναι τουλάχιστον 1,5 χλσ.
6) Εφαρμογή υγρής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσης, υψηλής ελαστικότητας, διαπερατής από
υδρατμούς, τύπου "Sikalastic 621 TC"
ή οιουδήποτε άλλου αντίστοιχων προδιαγραφών και χαρακτηριστικών.
Πριν από την εφαρμογή των υλικών θα πρέπει να προηγηθεί έγγραφη έγκρισή τους από την διευθύνουσα
υπηρεσία.
Η επιτόπου εφαρμογή των υλικών [κατά την οποία η δοσολογία και η ανάμιξη πρέπει να γίνει με
κατάλληλο θερμό εξοπλισμό δύο συστατικών ψεκασμού υψηλής πίεσης
και διαρκούς ελέγχου της ακρίβειας ανάμιξης], θα πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένα
εξειδικευμένα συνεργεία, η πιστοποίηση των οποίων απαραιτήτως θα
ελέγχεται από την υπηρεσία.
Η εφαρμογή θα γίνει με εξοπλισμό θερμού ψεκασμού (+50 εως +80C) και πίεσης 100-180bar.
Αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού (οπωσδήποτε εντός του επόμενου 24ώρου), θα πρέπει η
στεγανωτική επιφάνεια να επικαλυφθεί με την ανωτέρω προδιαγραφόμενη τελική επίστρωση για την
προστασία της
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με υλικά εγκεκριμένα από την διευθύνουσα υπηρεσία και τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία,

Τιμολόγιο δημοπράτησης

Ευρώ

(Αριθμητικά): 42,00
(Ολογράφως) : σαράντα δύο

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.36

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7136

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με το μιστρί, χωρίς διάστρωση
λασπώματος, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθμη
από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται
επί τόπου", σε δυο στρώσεις ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη),
τελικού μέσου πάχους 15 mm,
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 8,40
(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά
A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 4120

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια
και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).
Ευρώ
(Αριθμητικά): 0,45
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
A.T.
: 11
Άρθρο

: ΝΑΟΔΟ Δ08.01.6.ΣΧΑΝ

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ειδικής κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών
συμπυκνωμένου πάχους 0,03 m
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟΝ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 10, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
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- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
- η σταλία των μεταφορικών μέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη
των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ειδικής κοκκομετρικής
διαβάθμισης αδρανών , αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04,
Ευρώ
(Αριθμητικά):
5,540,03 m.
συμπυκνωμένου
πάχους
(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα τέσσερα λεπτά
A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και
των μεταλλικών μερών.
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05

Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2304

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα
εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή
μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών,
διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με
τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
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A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.04

Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2304

Πρόσθετη αποζημίωση ικριωμάτων από ξυλεία ή/και μεταλλικά πλαίσια στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εκτέλεση εργασιών κατόπιν εντολής που δόθηκε από την Υπηρεσία πριν από την αποσύνθεση των
ικριωμάτων που είχαν ανεγερθεί για τις ανάγκες άλλης εργασίας.
β) Για την επιφάνεια των ικριωμάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση συνήθων μεμονωμένων
εργασιών (υδρορροών, κορνιζών κλπ).
γ) Για την επιφάνεια των ικριωμάτων που απαιτούνται για την διαμόρφωση της στάθμης εκτέλεσης των
νέων εργασιών (προσθήκη στοιχείων καθ ύψος).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά τροποποιήσεων και συμπληρώσεων των
ικριωμάτων.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 2,80
(Ολογράφως) δύο και ογδόντα λεπτά
:
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
13/12/2018

13/12/2018

13/12/2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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