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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Δ02.2 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού (ή γηπέδου κλπ) με χρήση φρέζας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132 

Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού  (ή γηπέδου κλπ) με χρήση φρέζας 

(φρεζάρισμα), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος". Εκτέλεση 

της εργασίας με ελάχιστη όχληση της κυκλοφορίας ή κατά τις ώρες περιορισμένης κυκλοφορίας 

(συμπεριλαμβανομένων των νυκτερινών ωρών).  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προσκόμιση και αποκόμιση του αποξεστικού εξοπλισμού στις θέσεις εκτέλεσης του φρεζαρίσματος, με χρήση 

πλατφόρμας εάν απαιτείται. 

 

- Η μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση απόξεσης  

 

- Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σημειωμάτων αναγγελίας της ημέρας και ώρας εκτέλεσης των εργασιών 

κατά μήκος των οδών ώστε να απομακρυνθούν τα σταθμεύοντα οχήματα. 

 

- Η μετακίνηση τυχόν παραμενόντων, παρά την ειδοποίηση, οχημάτων που δυσχεραίνουν την εκτέλεση των 

εργασιών. 

 

- Η προσκόμιση και τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και μέσων καθοδήγησης της κυκλοφορίας στην ζώνη 

εκτέλεσης των εργασιών (περιλαμβανομένης φωτεινής σήμανσης εάν οι εργασίες εκτελούνται την νύκτα). 

 

- Η απόξεση του υφισταμένου τάπητα σε βάθος έως 60 mm. 

 

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε 

απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) απόξεσης ασφαλτικού τάπητα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,63 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα τρία λεπτά 

A.T. : 2 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.60.01 Αποξήλωση συνθετικού τάπητα και λοιπών επιστρώσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Αποξήλωση συνθετικού τάπητα και λοιπών επιστρώσεων, με πλήρη απόξεση-αφαίρεση της στρώσης  

συγκολλητικού υλικού με διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία κατά περίπτωση.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση και η  μεταφορά για απόρριψη σε χώρους ΑΕΕΚ 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποξηλωμένου συνθετικού τάπητα 

(1 m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,07 

(Ολογράφως) : δύο και επτά λεπτά 

A.T. : 3 
 

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,  
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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). 

 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 4 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.02 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ειδικής κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών 
συμπυκνωμένου  πάχους 0,035 μ. 

 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 ειδικής 

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών,  

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 

 

- 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.  

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη κατασκευής ασφαλτικής προεπάλειψης ή 

συγκολλητικής επάλειψης. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 8.1, 8.3 και 8.4.1 της Π.Τ.Π. Α 265. 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,035 μ με χρήση κοινής 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,   συμπυκνωμένου  πάχους 0,035 

μ. 

 

Tιμή ενός m2 ευρώ 5,39 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 14 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      14 x 0,22 x 0,035 =    0,11 

Συνολικό κόστος άρθρου 5,50 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,50 

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά 

A.T. : 5 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.01.7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ειδικής κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών μεταβλητού 
πάχους 

 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  
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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:   

- ο καθαρισμός της επιφάνειας έδρασης με κατάλληλο μηχάνημα (μηχανικό σάρωθρο),  

 

- 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 

 

- 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 τόννο (ton) ασφαλτικής στρώσης  κυκλοφορίας ειδικής κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών , 

αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

 

 78,80 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 14 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)      14 x 0,22/2,41 =    1,28 

Συνολικό κόστος άρθρου 80,08 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,08 

(Ολογράφως) : ογδόντα και οκτώ λεπτά 

A.T. : 6 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.02 Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13 έως 15 χιλ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 

Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13 έως 15 χιλ., χρώματος μπλε, που ανήκει 

στην κατηγορία των ταπήτων της παρ. 2.1 σ' ότι αφορά την υδροπερατότητα, στην κατηγορία των 

ταπήτων της παρ. 3.4.β, ή 3.4.γ  σ' ότι αφορά τα υλικά και τη σύνθεση και να εκπληρώνει τις 

απαιτήσεις της παρ. 6 του τευχους Τεχνικών απαιτήσεων ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2/Τρ2 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ  της 

Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και ανηγμένων στην τιμή των δαπανών για τη γραμμογράφησή του 

σύμφωνα με τις απαίτησεις της IAAF, των δαπανών για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού που 

αφορά στην Γραμμογραφηση και των δαπανών για τον έλεγχο  εκπλήρωσης των απαιτήσεων της παρ. 6. 

του τεύχους τεχνικών απαιτήσεων της Γ.Γ.Α., πλήρως γραμμογραφημένος και έτοιμος για χρήση. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά  όλων  των απαιτουμένων υλικών 

και  των  απαραίτητων  μηχανημάτων  στον  τόπο  του έργου, η εργασία πλήρους και 

έντεχνης κατασκευής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών  την Πρότυπη Τεχνική 

Προδιαγραφή της Γ.Γ.Α. και την τεχνική περιγραφή της  μελέτης, και η εργασία και τα υλικά 

γραμμογράφησης  όπως  αυτή  καθορίζεται  στην  παράγραφο  6.12 της πρότυπης τεχνικής 

προδιαγραφής ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2/Τρ2 της Γ.Γ.Α. και  τους  διεθνείς κανονισμούς  για  τους  συνθετικούς 

τάπητες. 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επίστρωσης στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13 έως 15 χιλ 

(1 m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,34 

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 
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A.T. : 7 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.03 Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 20 χιλ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 

Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 20 χιλ., χρώματος επιλογής της υπηρεσίας, που 

ανήκει 

στην κατηγορία των ταπήτων της παρ. 2.1 σ' ότι αφορά την υδροπερατότητα, στην κατηγορία των 

ταπήτων της παρ. 3.4.β, ή 3.4.γ  σ' ότι αφορά τα υλικά και τη σύνθεση και να εκπληρώνει τις 

απαιτήσεις της παρ. 6 του τευχους Τεχνικών απαιτήσεων ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2/Τρ2 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ  της 

Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και ανηγμένων στην τιμή των δαπανών για τη γραμμογράφησή του 

σύμφωνα με τις απαίτησεις της IAAF, των δαπανών για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού που 

αφορά στην Γραμμογραφηση και των δαπανών για τον έλεγχο  εκπλήρωσης των απαιτήσεων της παρ. 6. 

του τεύχους τεχνικών απαιτήσεων της Γ.Γ.Α., πλήρως γραμμογραφημένος και έτοιμος για χρήση. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά  όλων  των απαιτουμένων υλικών 

και  των  απαραίτητων  μηχανημάτων  στον  τόπο  του έργου, η εργασία πλήρους και 

έντεχνης κατασκευής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών  την Πρότυπη Τεχνική 

Προδιαγραφή της Γ.Γ.Α. και την τεχνική περιγραφή της  μελέτης, και η εργασία και τα υλικά 

γραμμογράφησης  όπως  αυτή  καθορίζεται  στην  παράγραφο  6.12 της πρότυπης τεχνικής 

προδιαγραφής ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2/Τρ2 της Γ.Γ.Α. και  τους  διεθνείς κανονισμούς  για  τους  συνθετικούς 

τάπητες. 

 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επίστρωσης στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 20 χιλ 

(1 m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,34 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 8 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.04 Διαχωριστικά κράσπεδα στίβου από P.V.C. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 

Διαχωριστικά  κράσπεδα  στίβου  από P.V.C. ή  ελαστικό (NEOPRENE ή άλλο ανάλογο) 

διατομής U, πλάτους 5εκ. σε χρώμα λευκό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνους 

Ομοσπονδίας Κλασσικού Αθλητισμού (I.A.A.F.). 

Το σύστημα  πάκτωσης θα  είναι  κινητό από  αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα που θα 

στερεώνεται σε κατάλληλες υποδοχές που υπάρχουν στην επιφάνεια του στίβου,  ώστε 

να είναι δυνατή η αφαίρεση ή η επανατοποθέτησή τους πολύ εύκολα στην ίδια θέση. 

Δηλαδή προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου των  διαχωριστικών  κρασπέδων, 

των  υποδοχών  τους  και  των  μικροϋλικών τοποθέτησης και στερέωσης καθώς και η 

εργασία για  πλήρη, εντεχνη  και  απόλυτα  ακριβή (με  μηδενικό διάκενο) 

τοποθέτηση των κρασπέδων σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 

 

Τιμή ανά  μέτρο μήκους (μμ) διαχωριστικού  κρασπέδου  στίβου 

(1 μμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 44,67 

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και εξήντα επτά λεπτά 

A.T. : 9 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\53.30.01.1 Βατήρας αλμάτων μήκους αναστρεφόμενος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5323 

Βατήρας αλμάτων μήκους αναστρεφόμενος από ξυλεία δρυός ή οξιάς, μήκους 1,22 μ. σύμφωνα  με  την 

αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και το πρότυπο σχέδιο, πλήρης  και  έτοιμος για χρήση. 

Αναλυτικότερα  προβλέπονται, μαζί με την  αξία όλων των  απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών επί τόπου του έργου, οι ακόλουθες εργασίες. 

1. Κατασκευή του βατήρα από ξυλεία δρυός ή οξιάς, αρίστης ποιότητας, 

αποτελούμενου από το  κύριο  σώμα  σύνθεσης τελικής διατομής, όπως φαίνεται στο σχέδιο, τη βάση 

της κινητής σανίδας συνδεομένης με εντορμία με το κύριο σώμα του βατήρα και το γωνιακό υποδοχής 

της κινητής σανίδας που βιδώνει στη βάση της κινητής σανίδας 

 

2.Τοποθέτηση του βατήρα στη θέση που προβλέπεται στα σχέδια, με την επάνω 

επιφάνεια ισόπεδη με την επιφάνεια του διαδρόμου φοράς, στερέωση με δύο ζευγάρια τζινέτια και 

πάκτωση σε σκυρόδεμα  κατηγορίας C20/25. 

Σελίδα 11 από 13 
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3. Τοποθέτηση της  κινητής  σανίδας  υποδοχής του υλικού ελέγχου εγκυρότητας των 

αλμάτων από ξυλεία δρυός ή οξυάς άριστης ποιότητας, διατομής όπως  φαίνεται  στο 

σχέδιο. 

4. Εμποτισμός όλων των μη χρωματιζόμενων ξύλινων επιφανειών του  βατήρα  και της 

κινητής σανίδας με κρεόζωτο ή άλλο ανάλογο υλικό της έγκρισης της επίβλεψης πριν 

από την τοποθέτηση του σιδερένιου γωνιακού υποδοχής της κινητής σανίδας και 

χρωματισμός του γωνιακού με δύο στρώσεις αντισκωριακού χρώματος και της ορατής επιφάνειας του 

βατήρα με λευκό πλαστικό χρώμα. 

Δηλαδή όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά στόν τόπο του έργου και εργασία  για 

πλήρη και έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική  περιγραφή 

και το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο της μελέτης. 

(1 τεμάχιο κατ' αποκοπή) 

 

 

Τιμή ενός βατήρα άλματος  στίβου 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 810,13 

(Ολογράφως) : οκτακόσια δέκα και δέκα τρία λεπτά 

A.T. : 10 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.40.01.1 Βατήρας άλματος επί κοντώ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5323 

Βατήρας άλματος επί κοντώ διαστάσεων και μορφής σύμφωνα με την αντίστοιχη 

πρότυπη τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο. 

Αναλυτικότερα προβλέπονται μαζί με την αξία των απαιτουμένων υλικών και 

μικροϋλικών επί τόπου του έργου: 

1.Εργασία εκσκαφής, μόρφωσης της σκάφης και απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής. 

2.Στρώση  σκύρων  οδοστρωσίας  της Π.Τ.Π. 0180, πάχους 10 εκ. 

3.Στρώση  σκυροδέματος   κατηγορίας C16/20 πάχους 10 εκ. με τον απαιτούμενο 

ξυλότυπο, επεξεργασία της ορατής επιφάνειάς του  με επίπαση με τσιμέντο και 

τριβίδι στην ύφυγρη κατάστασή του και στρογγύλευση των ορατών ακμών του. 

4.Επένδυση του επιπέδου ολίσθησης του κονταριού με φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας 

ενισχυμένης με γωνιακά ελάσματα αγκυρωμένα με τζινέτια μέσα στο σκυρόδεμα. 

5.Τοποθέτηση δύο (2) σωλινίσκων από μολυβδοσωλήνα 30/36 με τάπες στο  χαμηλότερο 

σημείο της λαμαρίνας για την απορροή των ομβρίων και οριζοντίου συλλεκτήριου 

σωλήνα Φ10 που θα εξέχει εκατέρωθεν του σκυροδέματος της βάσης κατά 50 εκ., με τάπες για σύνδεση 

με το δίκτυο αποστράγγισης ή τα φρεάτια συγκέντρωσης των ομβρίων 

 

6.Εγκατάσταση κινητού καλύμματος από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας ενισχυμένο με 

γωνιακά ελάσματα. 

7.Χρωματισμός όλων των σιδερένιων επιφανειών με δύο στρώσεις μίνιο και δύο 

στρώσεις ντούκο. 

 

Δηλαδή όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά στόν τόπο του έργου και εργασία  για 

πλήρη και έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική  περιγραφή 

και το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο της μελέτης. 

(1 τεμάχιο κατ' αποκοπή) 

 

 

Τιμή ενός βατήρα άλματος  επί κοντώ 

(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 330,07 

 (Ολογράφως) 
: 
τριακόσια τριάντα και επτά λεπτά 

       07/03/2019        07/03/2019         07/03/2019 

Οι μελετητές     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ 

      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο προϊστάμενος του τμήματος 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ -  
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α'β. 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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		2020-10-15T14:27:54+0300
	ELEFTHERIA PAPADOPOULOU




