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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Γ01 Σομή οδοζηπώμαηορ με αζθαληοκόπηη 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2269Α 

Σνκή νδνζηξώκαηνο από αζθαιηνζθπξόδεκα ή άνπιν ζθπξόδεκα άνπιν, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ρξήζε 
αζθαιηνθόπηε, ώζηε λα απνθιείνληαη απνμειώζεηο έμσ από ηα πξνβιεπόκελα όξηα ηεο θνπήο θαη λα 
πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ νδόζηξσκα από θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ. 
 
 
Η απνμήισζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ θαζαίξεζεο, ηηκνινγνύληαη 
σο "Εθζθαθή ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο". 
 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε. 
Δςπώ (Απιθμηηικά): 1,00 

(Ολογπάθυρ) : ένα 

A.T. : 4 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Γ03 Αζθαληική πποεπάλειτη 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 4110 

Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΜΕ-0 ή κε όμηλν αζθαιηηθό 
γαιάθησκα, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππόγεηα έξγα, 
ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ αληηπδξόθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, 
 
 
- ε δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 
θύιαμε θιπ.), 
 
 
- ν θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθό ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή 
ππνβνήζεζε, 
 
 
- ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο ή ηνπ γαιαθηώκαηνο κε απηνθiλνύκελν δηαλνκέα 
αζθάιηνπ (Federal), 
 
 
- ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ από ηε δηάρπζε (όηαλ απαηηείηαη), 
 
- ε ελδερόκελε δηάζηξσζε αδξαλνύο πιηθνύ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θαη 
κεηαθνξάο απηνύ ζηνλ ηόπν δηάζηξσζεο. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 1,20 

(Ολογπάθυρ) : ένα και είκοζι λεπηά 

A.T. : 5 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Γ04 Αζθαληική ζςγκολληηική επάλειτη 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 4120 

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξώζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλώλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθώλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΜΕ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθό 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππόγεηα 
θαη ππαίζξηα έξγα. 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ αληηπδξόθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, 
 
 
- ε δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 
θύιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθό ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 
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- ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο ή ηνπ γαιαθηώκαηνο κε απηνθiλνύκελν δηαλνκέα 
αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ από ηε δηάρπζε (όηαλ απαηηείηαη). 
 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. Δςπώ (Απιθμηηικά): 0,45 

(Ολογπάθυρ) : ζαπάνηα πένηε λεπηά 

A.T. : 6 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Γ06 Αζθαληικέρ ζηπώζειρ μεηαβληηού πάσοςρ επιμεηπούμενερ καηά βάπορ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 4421Β 

Καηαζθεπή αζθαιηηθώλ απηζσηηθώλ ζηξώζεσλ θαη ζηξώζεσλ αιιαγήο επηθιίζεσλ, θαζώο θαη θαηαζθεπή 
ηαπεηηδίσλ θαη επνπιώζεηο ιάθθσλ ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε 
κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηόκηγκα παξαζθεπαδόκελν ελ ζεξκώ ζε κόληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά 
αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηύπνπ Α 31,5 ή Α 40, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη 
ηελ ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο". 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ 
εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 
 
 
- ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 
 
- ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνύ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηόπνπ θαη ε δηάζηξσζή ηνπ 
 
- ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ 
 
- ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ώηε λα πξνθύςεη ε 
πξνδηαγξαθόκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιόηεηα 
 
 
- ε πιήξεο ζπκπύθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελώζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε 
ησλ επηθαλεηαθώλ ηρλώλ 
 
 
- νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξώκαηα (όπσο π.ρ. δεκηνπξγία ηξηγσληθώλ εγθνπώλ 
θνληά ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνύπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ, πνπ πξνέξρνληαη από απηέο ηηο 
εξγαζίεο θιπ.) 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ. Η ηπρόλ απαηηνύκελε αζθαιηηθή 
πξνεπάιιεηςε ή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα. 
 
 
Επηκέηξεζε κε βάζε δπγνιόγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο. 
 
Σηκή αλά ηόλν δηαζηξσζέληνο αζθαιηνκίγκαηνο. 

 

ΕΤΡΩ : 78,80 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      10x0,05 x 0,19 =    0,10 
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 78,90 

Δςπώ (Απιθμηηικά) : 78,90 

(Ολογπάθυρ) : εβδομήνηα οκηώ και ενενήνηα λεπηά 

A.T. : 7 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Γ08.1 Αζθαληική ζηπώζη κςκλοθοπίαρ, ζςμπςκνυμένος πάσοςρ 0,05 m με σπήζη κοινήρ 
αζθάληος 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 4521Β 

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα από ηελ 
έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηόκηγκα παξαζθεπαδόκελν ελ ζεξκώ ζε κόληκε 
εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηύπνπ Α 12,5 ή Α 20, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ αζθαιηηθνύ 
ζθπξνδέκαηνο". 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
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- ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ 
εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 
 
 
- ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 
 
- ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνύ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηόπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 
 
- ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ 
 
- ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ώηε λα πξνθύςεη ε 
πξνδηαγξαθόκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιόηεηα 
 
 
- ε πιήξεο ζπκπύθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελώζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε 
ησλ επηθαλεηαθώλ ηρλώλ. 
 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηόηεηαο θαη 
ραξαθηεξηζηηθώλ ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη ηνλ 
ηύπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ, σο εμήο: 
 
 
Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ. 
. 

ΕΤΡΩ : 7,70 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      10x0,05 x 0,19 =    0,10 
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 7,80 

Δςπώ (Απιθμηηικά) : 7,80 

(Ολογπάθυρ) : επηά και ογδόνηα λεπηά 

A.T. : 2 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Β01 Δκζκαθή θεμελίυν ηεσνικών έπγυν και ηάθπυν πλάηοςρ έυρ 5,00 m 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2151 

Εθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθώλ έξγσλ 
(ηνίρσλ, βάζξσλ, θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγώλ θαη νρεηώλ (απνρέηεπζεο, απνζηξάγγηζεο, 
Ο.Κ.Ω.,θιπ.), ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηνεκηβξαρώδεο ή βξαρώδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
γξαληηηθώλ θαη θξνθαινπαγώλ πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε εμνπιηζκν, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ 
πιώλ, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ ΕΣΕΠ 02-04-00-00 "Εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ". 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
- Οη απαηηνύκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ, 
εθηόο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ 
 
 
- Οη θάζε είδνπο απαηηνύκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηώλ (κε νξηδόληηεο μπινδεύμεηο ή θαηαθόξπθεο 
αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα θιπ), εθηόο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε 
επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ 
 
 
- Η θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ ζηελ ζέζε ηνπ νξύγκαηνο 
 
- Η κόξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε δηάζηξσζε 
ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε πιεπξηθώλ μπινηύπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθώλ έξγσλ, πεξηβιήκαηα αγσγώλ 
θιπ) 
 
 
- Η ζπκπύθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνύ νξύγκαηνο 
 
- Η δηακόξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή απνθνκηδή ησλ πξντόλησλ 
εθζθαθώλ 
 
 
- Η δηαινγή, ε θνξηνεθθόξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδόλησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ ζε νπνηαδήπνηε 
απόζηαζε 
 
 
- Η απόζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηόο ηνπ ζώκαηνο ηεο νδνύ, ησλ θαηαιιήισλ από ηα πξντόληα εθζθαθήο 
γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο όγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνύ έξγνπ, 
νρεηνύ ή αγσγνύ 
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- Η επαλόξζσζε ηπρόλ δεκηώλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ή νδνζηξώκαηα ιόγσ θαηαπηώζεσλ ησλ παξεηώλ 
ηνπ νξύγκαηνο 
 
 
- Η απνμήισζε νδνζηξώκαηνο, θξαζπεδνξείζξσλ, πιαθνζηξώζεσλ θαη αόπισλ ηζηκεληνζηξώζεσλ ζηελ ζέζε 
ηνπ νξύγκαηνο 
 
 
- Οη απαηηνύκελεο γεθπξώζεηο ηνπ νξύγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδώλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ παξόδησλ ηδηνθηεζηώλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο γεθύξσζεο) 
 
 
- Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο όγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθώλ. 
 
Η θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνύ ηάπεηα κε αζθαιηνθόθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρόλ ππαξρνπζώλ θαηαζθεπώλ 
από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζηελ δώλε ηνπ νξύγκαηνο πιεξώλεηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα 
ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
 
Σν παξόλ άξζξν εθζθαθώλ ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκόδεηαη ζε νξύγκαηα επηθαλείαο 
έσο 100 m2, ή ζε επηκήθε νξύγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m αλεμάξηεηα από ηελ επηθάλεηα θάηνςεο. Οη 
κεγαιύηεξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ θαηαηάζζνληαη ζην ζύλνιό ηνπο ζηηο γεληθέο εθζθαθέο θαη 
πιεξώλνληαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
 
Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθώλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο ιακβάλεηαη ε ζηάζκε ησλ 
γεληθώλ εθζθαθώλ (όηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε 
(πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο παξεηώλ, βαζκίδξεο θαζ' ύςνο). 
 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν. 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 4,00 

(Ολογπάθυρ) : ηέζζεπα 

A.T. : 3 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Γ02.1 Βάζη οδοζηπυζίαρ μεηαβληηού πάσοςρ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 3211Β 

Καηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο από ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηύπνπ 
ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "ηξώζεηο νδνζηξσκάησλ από αζύλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπύθλσζε 
θαηά ζηξώζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε ζηξώζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα από ηε κνξθή θαη ηελ 
έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππόγεηα έξγα. 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλώλ θαη ηνπ λεξνύ δηαβξνρήο, 
 
- ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, 
 
- ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπύθλσζε, ώζηε λα πξνθύςεη ε πξνβιεπόκελε από ηελ κειέηε 
γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 
 
 
 
Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο 
ζηξώζεσο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν ζπκππθλσκέλεο βάζεο κεηαβιεηνύ πάρνπο. 
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Σιμολόγιο δημοπράηηζης 
 

ΕΤΡΩ : 11,50 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85 
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 14,35 

Δςπώ (Απιθμηηικά) : 14,35 
 

(Ολογπάθυρ) 
: 
 

δέκα ηέζζεπα και ηπιάνηα πένηε λεπηά 

Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ   4-2-2020 Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 4-2-2020 Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ   4-2-2020 

Η ζςνηάξαζα ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Η Πποφζηαμένη Σμήμαηορ 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Η αναπλ. Γιεςθύνηπια 

   

ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΣΟΒΑ 
ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΣΑΜΑΣΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ. 
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