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ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

 
 

ΕΡΓΟ : 
 

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου – χώρου αναψυχής στα Μέλανδρα, Ιωάννινα 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Έργο: Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου-χώρου αναψυχής στα Μέλανδρα. 
 Θέση: Περιοχή Μέλανδρα, δήμου Ιωαννιτών. 
 ΚΑ: 30-7326.004 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Αντικείμενο έργου 
 

1.1 Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου. 

 
Πρόκειται για ένα αναξιοποίητο ακάλυπτο χώρο ορθογωνικής κάτοψης σε γήπεδο στο βορειοδυτικό 
τμήμα της πόλης, βόρεια της λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη, στη συμβολή των οδών Νικ. 
Τζάρα και Συν/ρχη Δαβάκη, εκτάσεως 821 τ.μ. και ιδιοκτησίας του Δήμου Ιωαννιτών.  
Ο ελεύθερος αυτός χώρος, που περιβάλλεται αποκλειστικά από κατοικίες, είναι σημαντικός για την 
περιοχή, καθώς δεν υφίσταται διαμορφωμένος κοινόχρηστος χώρος ο οποίος να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες των κατοίκων και ιδιαιτέρως τις δραστηριότητες των συνεχώς αυξανόμενων παιδιών 
(παιχνίδι, περίπατος, συγκέντρωση), αλλά και των συνοδών τους ή των ηλικιωμένων  για τον 
καθημερινό τους περίπατο, επικοινωνία και ψυχαγωγία.  
 
 

1.2 Έργο προς Υλοποίηση 

 
Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση και αναβάθμιση της συγκεκριμένης αστικής 
περιοχής. Η παρέμβαση αυτή θα έχει σημαντικό πληθυσμιακό και κοινωνικό εύρος λόγω θέσης και 
ωφελούμενου πληθυσμού, ενώ θα έχει θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 
Συγκεκριμένα, στόχοι του έργου είναι: 
► Η ανάπλαση αναξιοποίητου ακάλυπτου δημοτικού χώρου που βρίσκεται σε κομβικό σημείο μιας 
περιοχής κατοικίας. 
► Η δημιουργία πρότυπου – σημείου αναφοράς με έντονο το πράσινο στοιχείο και το στοιχείο της 
κίνησης, η αναβάθμιση και βελτίωση της αισθητικής της περιοχής και η δημιουργία τόπου 
συνάντησης και αναψυχής των κατοίκων και των περαστικών, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη 
της συνεκτικότητας των κατοίκων της γειτονιάς.  
► Η δημιουργία δυνατότητας για δραστηριότητα χωρίς επικινδυνότητα για παιδιά από 4 – 12 ετών 
αλλά και για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο για τα παιδιά και τους 
συνοδούς τους. 
 

Βασικές εργασίες που περιλαμβάνει το έργο: 

 Εξομάλυνση υψομετρικής διαφοράς ακάλυπτου αστικού χώρου  

 Κατασκευή παρτεριών από εμφανές σκυρόδεμα σε σημεία περιμετρικά του χώρου. 

 Κατασκευή καθισμάτων με καπάκι από τεχνική ξυλεία  

 Πλακόστρωση της επιφάνειας με κυβόλιθο 

 Διαμόρφωση χωμάτινου τμήματος με φύτευση και δέντρα  

 

1.3 Αναλυτική περιγραφή του έργου 

 
Περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και μεγέθη: 



 
Η αρχική ιδέα του σχεδιασμού βασίζεται στην αξιοποίηση του από αρχαίων χρόνων σχήματος του 
ημικυκλίου με διαφορά στάθμεων, ώστε και να δημιουργηθεί ένας αμφιθεατρικός χώρος, 
κατάλληλος για οποιασδήποτε μορφής μελλοντικής παιδικής θεατρικής παράστασης, ή μουσικής 
εκδήλωσης, που θα εξυπηρετεί παράλληλα ως χώρος ανάπαυσης και καθισμάτων αλλά και ως 
χώρος παιχνιδιού και ποδηλάτου. Δεδομένου ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου, 
όπου ο πεζός ή ο ποδηλάτης θα διασχίζει με ευκολία, δημιουργείται μια πορεία με κλίση και 
επίστρωση από σανίδες σύνθετης ξυλείας που θα τέμνει το ημικύκλιο, συνδέοντας τις δύο κάθετες 
οδούς των Συν/ρχη Δαβάκη και Νικ. Τζάρα. Η αναγκαιότητα απρόσκοπτης μετακίνησης όλων 
ανεξαιρέτως  των χρηστών επιβάλλει τη διαμόρφωση κλίσης που επιτρέπει την πρόσβαση ΑΜΕΑ.  
 
Το ημικύκλιο οροθετείται από περιμετρικό τοιχίο εμφανούς σκυροδέματος που διαμορφώνει 
παρτέρι πλάτους 60 εκ. με θαμνώδη φυτά, που θα λειτουργούν ως φυσικό ηχοπέτασμα και πεζούλι 
ίδιου πλάτους, που λειτουργεί ως χώρος ανάπαυσης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
στο εσωτερικό του ημικυκλίου.  Εφαπτόμενος με το περιμετρικό πεζούλι διαμορφώνεται ο 
διάδρομος κίνησης ποδηλάτων πλάτους 1,80 μ. και υπερυψωμένη κατά 15 εκ. περιμετρική 
διαδρομή πλάτους 90 εκ., που μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος κίνησης ή στάσης ως χαμηλό 
πεζούλι. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι το εμφανές μπετόν. 
 
 
                                                    Φωτογραφίες έργου  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
                                                                 
                                                                                          Ο συντάξας   
                                                                                   
 
                                                                                           Σοφία Δρόσου  
                                                                                    Αρχιτέκτονας μηχανικός 
 

  



 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
Έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

  Θέση: ΜΕΛΑΝΔΡΑ 

 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 
Ημερομηνία :    25/5/2020  

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότ
ητες  

 ΟΜΑΔΑ Α Χωματουργικα      

1  Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.   001  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-1  m3  250  

 ΟΜΑΔΑ Β Οικοδομικά      

2  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  

002  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.10.1  m3  20  

3  
Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

003  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.4  m3  6  

4  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών τοίχων.   004  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.1  m2  30  

5  Λιθοδομές. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων.   005  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  43.22  m3  9  

6  Καθιστικό από ξυλεία πεύκης και μεταλλική στήριξη   006  ΟΙΚ  054.80.1.1  m3  4  

 ΟΜΑΔΑ Γ Επενδύσεις - επιστρώσεις      

7  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm  

007  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.16.2  m2  30  

8  
Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επιστρώσεις δαπέδων με 
κυβολίθους από γρανίτη.   

008  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  78.96  m2  60  

 ΟΜΑΔΑ Δ Εργασίες πρασίνου      

9  
Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση 
επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα .   

009  ΝΕΤ ΠΡΣ  Γ1  Στρ.  10  

10  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ   

010  ΤΜ.ΠΡΣ  Ν13  μμ  80  

11  
Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 
εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 
0,30 m  

011  ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε1.1  Τεμ.  10  

12  Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ4  012  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ2.4  Τεμ.  4  

13  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ9  013  ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ1.9  Τεμ.  6  

 
Ιωάννινα  __18_/5/2020 

 
Οι Συντάξαντες Μηχανικοί 

 
 
 

Δρόσου Σοφία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ιωάννινα  _18__/5/2020 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Μελετων & Εκτέλεσης ΄Έργων 

 
 

Μαρία Χατζηαντώνιού 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ιωάννινα  __18_/5/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων  

 
 

Ορέστης Μπρίκος  
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  
  Θέση: ΜΕΛΑΝΔΡΑ  

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
 

Ημερομηνία :    25/5/2020  
 

Είδη Εργασιών  Δαπάνη ( € )  

1. ΟΜΑΔΑ Α Χωματουργικα  87,50  

2. ΟΜΑΔΑ Β Οικοδομικά  5.755,00  

3. ΟΜΑΔΑ Γ Επενδύσεις - επιστρώσεις  3.105,00  

4. ΟΜΑΔΑ Δ Εργασίες πρασίνου  2.832,00  

 
Εργασίες Προυπολογισμού   11.779,50  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  2.120,31  

Σύνολο :   13.899,81  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  2.084,97  

Σύνολο :   15.984,78  
Ποσό για αναθεωρήσεις   144,25  

Σύνολο :   16.129,03  

Σύνολο :    
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  3.870,97  

Γενικό Σύνολο :   20.000,00  
 

Ιωάννινα  __18_/5/2020 
 

Οι Συντάξαντες Μηχανικοί 
 
 
 

Δρόσου Σοφία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ιωάννινα  _18__/5/2020 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Μελετων & Εκτέλεσης ΄Έργων 

 
 

Μαρία Χατζηαντώνιού 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ιωάννινα  __18_/5/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων  

 
 

Ορέστης Μπρίκος  
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
  Θέση: ΜΕΛΑΝΔΡΑ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
Ημερομηνία :    25/5/2020  

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. ΟΜΑΔΑ Α 
Χωματουργικα  

         

1  Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α  Α-1  

001  
ΟΔΟ 1110 
100,00% 

m3  250  
0,35 * 
(0,35+

0) 
0,00%  87,50   

     Αθροισμα Εργασιών :    87,50  87,50  

 2. ΟΜΑΔΑ Β Οικοδομικά           

2  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση 
συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.10.1  

002  
ΟΙΚ 2226 
100,00% 

m3  20  
28 * 

(28+0) 
0,00%  560,00   

3  

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. 
Σκυροδέματα μικρών έργων. 
Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  32.5.4  

003  
ΟΙΚ 3214 
100,00% 

m3  6  106  0,00%  636,00   

4  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.1  

004  
ΟΙΚ 3801 
100,00% 

m2  30  13,5  0,00%  405,00   

5  
Λιθοδομές. Κατασκευή 
λιθοδομής δύο όψεων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  43.22  

005  
ΟΙΚ 4307 
100,00% 

m3  9  106  0,00%  954,00   

6  
Καθιστικό από ξυλεία πεύκης 
και μεταλλική στήριξη   

ΟΙΚ  
054.80.1.1  

006  
ΟΙΚ 5621 
100,00% 

m3  4  800  0,00%  3.200,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    5.755,00  5.755,00  

 
3. ΟΜΑΔΑ Γ Επενδύσεις 
- επιστρώσεις  

         

7  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντου. Επιστρώσεις με 
πλάκες τσιμέντου πλευράς 
άνω των 30 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  73.16.2  

007  
ΟΙΚ 7316 
100,00% 

m2  30  13,5  0,00%  405,00   

8  

Διακοσμήσεις - Ειδικές 
καλύψεις. Επιστρώσεις 
δαπέδων με κυβολίθους από 
γρανίτη.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  78.96  

008  
ΟΙΚ 7452 
100,00% 

m2  60  45  0,00%  2.700,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    3.105,00  3.105,00  

 
4. ΟΜΑΔΑ Δ Εργασίες 
πρασίνου  

         

9  

Προετοιμασία χώρων 
εγκατάστασης πρασίνου. 
Γενική μόρφωση επιφάνειας 
εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα .   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Γ1  

009  
ΠΡΣ 1140 
100,00% 

Στρ.  10  105  0,00%  1.050,00   

10  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 
ΘΑΜΝΩΝ   

ΤΜ.ΠΡΣ  
Ν13  

010   μμ  80  5  0,00%  400,00   

11  

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά 
εδάφη με εργαλεία χειρός. 
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  
0,30 x 0,30 x 0,30 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε1.1  

011  
ΠΡΣ 5130 
100,00% 

Τεμ.  10  0,6  0,00%  6,00   

12  
Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι 
κατηγορίας Θ4  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ2.4  

012  
ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  4  14  0,00%  56,00   

13  
Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα 
κατηγορίας Δ9  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ1.9  

013  
ΠΡΣ 5210 
100,00% 

Τεμ.  6  220  0,00%  1.320,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    2.832,00  2.832,00  

Σε μεταφορά: 0,00 11.779,50 

  



Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 0,00 

           

 
Εργασίες Προυπολογισμού   11.779,50  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  2.120,31  

Σύνολο :   13.899,81  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  2.084,97  

Σύνολο :   15.984,78  
Ποσό για αναθεωρήσεις   144,25  

Σύνολο :   16.129,03  

Σύνολο :    
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  3.870,97  

Γενικό Σύνολο :   20.000,00  
 

Ιωάννινα  __18_/5/2020 
 

Οι Συντάξαντες Μηχανικοί 
 
 
 

Δρόσου Σοφία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ιωάννινα  _18__/5/2020 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Μελετων & Εκτέλεσης ΄Έργων 

 
 

Μαρία Χατζηαντώνιού 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ιωάννινα  __18_/5/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων  
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 

  Θέση:  

 
Τιμολόγιο Μελέτης  

 
Ημερομηνία :    25/5/2020  

 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-1  Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1110  100,00%  

 
      Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για την 
έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα 
για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον,  
· η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην εκείνων που 
θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),  
· η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης,  
· η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  
· οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε 
για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε 
επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 
· οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος χώρος των 
προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή τους σε 
σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο έργο. 
 
Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη μεταφορά 
τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των περιβαλλοντικών 
όρων του έργου.  
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,350  [*] (0,35+0)  

 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων 



στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''. 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 28,00  [*] (28+0)  

 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  
 
      Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας 
σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως 
πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο 
εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 
50 m³ σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02. 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 106,00      

 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.1  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών τοίχων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3801  100,00%  

 
      Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια 
κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''. 
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του 
καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα 
επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.  
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 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) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,50      



 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 43.22  Λιθοδομές. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4307  100,00%  

 
      Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη 
(κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία ώτε να αποκτήσουν κανονικά 
σχήματα και διακριτές επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα σε σταθερά μεγέθη και 
ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή). 
 
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 8 
mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm περίπτωση της ημιλαξευτής λιθοδομής. 
 
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 
χρώματα κλπ), 
- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων κονιαμάτων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 
συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-
2), 
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή 
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία 
αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται 
ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότηταςς 45. 
 
Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και κατεργασία του 
κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ''Λιθόκτιστοι τοίχοι''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 106,00      

 

A.T.: 006  
 
ΟΙΚ 054.80.1.1  Καθιστικό από ξυλεία πεύκης και μεταλλική στήριξη   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5621  100,00%  

 
      Καθιστικό από ξυλεία πεύκης και μεταλλική στήριξη. Το παγκάκι αποτελείται από καθιστικό τμήμα (56εκ 
Χ 250εκ) το οποίο κατασκευάζεται από 5 τεμάχια πλανισμένης ξυλείας διαστάσεων το κάθε ένα 250 εκ 
μήκους,  20 εκ πάχους και 9,5 εκ πλάτους στερεωμένα μεταξύ τους με μεταλλικές ντίζες και με διάκενα 2 εκ.. 
Το καθιστικό τμήμα εδράζεται (βιδώνεται) σε 2 μεταλλικές στηρίξεις από μορφοσίδηρο τύπου HEB240 
μήκους 52 εκ το κάθε ένα. Η πλάτη του καθιστικού(μήκους 250 εκ) κατασκευάζεται από 1 τεμάχιο 
πλανισμένης ξυλείας 250 εκ Χ 22 εκ Χ 5 εκ στερεωμένο (βιδωτό) σε κατάλληλα διαμορφωμένη μεταλλική 
λάμα 80Χ8 η οποία με την σειρά της στηρίζεται στο καθιστικό τμήμα. Στην τιμή περιλαμβάνονται η κατασκευή 
βάσης στήριξης (εσκαφή δια χειρός και σκυρόδεμα) των μεταλλικών ποδιών η πλήρης κατασκευή και 
τοποθέτηση του καθιστικού μαζί με πάσης φύσεως υλικό και μικρουλικό που απαιτείται για την πλήρη και 
έντεχνη  κατασκευή , σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της επάλλειψης με ειδικό 



συντηρητικό προστασίας (μη τοξικό) των ξύλινων επιφανειών  και της βαφής των μεταλλικών στοιχείων με 
την κατάλληλη προεργασία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου καθιστικού.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 800,00      

 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.16.2  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7316  100,00%  
 
      Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 
350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία 
πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,50      

 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.96  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους 

από γρανίτη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7452  100,00%  
 
      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το 
εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση 
φωτιστικών ή την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η 
επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι έως 0,50 m2. 
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται. 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x5 cm, οποιουδήποτε σχεδίου, 
χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή στρώσης 
τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η απίσωση και 
συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η  αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 
450 kg τσιμέντου. 
  
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 45,00      

 



A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1  Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση 

επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα .   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 1140  100,00%  

 
      Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού 
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική 
ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)    

( 1 Στρ. )  Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 105,00      

 

A.T.: 010  
 
ΤΜ.ΠΡΣ Ν13  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ   
 
      Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος δένδρων και θάμνων (νησίδας η χώρων πρασίνου). 
Κατ' αρχήν πριν από την τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου θα πρέπει με δικά του έξοδα ο ανάδοχος να 
καταθέσει στην υπηρεσία  για έγκριση  πλήρες αρδευτικό σχέδιο όπου θα φαίνονται λεπτομερώς τα σημεία 
όπου θα περάσουν οι σωλήνες, με τισ πλήρεις διαμέτρους τους, οι θέσεις των φρεατίων, των 
ηλεκτροβαλβίδων, των σταλακτοφόρων κ.λ.π. βασισμένο στην συγκεκριμένη διαθέσιμη παροχή  της κάθε 
πλατείας ή νησίδας. 
Αναλυτικά περιλαμβάνει το παράβολο, τα υλικά και την εργασία για την  σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό της 
ΔΕΥΑΙ, με  σωλήνα 16 Atm  κατάλληλης διαμέτρου  ανάλογης  με την  εκάστοτε παροχή  που  θα χρειαστει   
σε κάθε χώρο πρασίνου. 
Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι αυτοματισμοί (προγραμματιστές, ηλεκτροβάννες κ.τ.λ.), τα επιμέρους υλικά και 
εξαρτήματα και η εγγύηση καλής λειτουργείας του συνολικού συστήματος. 
 Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Τις επι μέρους υδραυλικές εργασίες και τα σκαψίματα και τις επιχωματώσεις. 
 
B) ΥΛΙΚΑ (Με ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά) 
1) Σωλήνες άρδευσηςPE, LD  10 Αtm  τουλάχιστον, κατάλληλο σταλακτοφόρο  για  υπέργεια  η υπόγεια 
τοποθέτηση, κατάλληλα φίλτρα κ.τ.λ .  
2) Εξωτερικο σωλήνα σπιράλ δυο νούμερα μεγαλύτερης διαμέτρου για κάθε σωλήνα αρδευσης  που 
τοποθετείται. 
3)  Υλικάσυνδεσμολογίας, φρεάτια πλαστικά, πιλαρ μεταλλικά για τους προγραμματιστές ρεύματος ή 
μπαταρίας κ.τ.λ. 
 
Γενικά στο αυτόματο πότισμα των δένδρων δενδροστοιχίας  πρέπει να τρέχει ένας σωλήνας Φ25 ή Φ32 
άρδευσης PE 10 Atm  μέσα σε σπιράλ Φ40 ή Φ63 κατά μήκος της γραμμής φύτευσης  των δένδρων με 
σταλακτοφόρο σωλήνα τουλάχιστον 2  m γύρω από κάθε δένδρο. Οι  αυτονομίες  θα εξαρτηθούν   από την 
εκάστοτε παροχή .   
Η εγκατάσταση θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 15 μήνες για τα επί μέρους εξαρτήματα και για τη 
συνολική λειτουργία  του δικτύου και θα γίνει σύμφωνα με τη μελέτη άρδευσης (διάταξη και είδος σωλήνων 
άρδευσης, θέσεις φρεατίων κ.τ.λ.) που πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία μας ο ανάδοχος του έργου .    

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  



 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      

 

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Ε1.1  Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 

εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5130  100,00%  
 
      Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-
01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,600      

 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ2.4  Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ4  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  

 
      Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 14,00      

 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.9  Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ9  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΠΡΣ 5210  100,00%  

 
      Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 
πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 
μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε 
αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-
00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 



ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 220,00      

 
 
 
 

Ιωάννινα  __18_/5/2020 
 
Οι Συντάξαντες Μηχανικοί 
 
 
 
Δρόσου Σοφία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Ιωάννινα  _18__/5/2020 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Μελετων & Εκτέλεσης ΄Έργων 
 
 
Μαρία Χατζηαντώνιού 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

Ιωάννινα  __18_/5/2020 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αν. Προϊστάμενος  
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων  
 
 
Ορέστης Μπρίκος  
Πολιτικός Μηχανικός  
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