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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3201
30 Δεκεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ: 6772 /Β9β
Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επι−
σκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό,
πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοι−
χης Στεγαστικής Συνδρομής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και του άρθρου
3 της από 28.7.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου
του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως
ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος
κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων»
που κυρώθηκε με το Ν. 867/79 (ΦΕΚ Α΄24).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά−
φιο του Ν.1266/82 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσεως
της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πο−
λιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με το
άρθρο 25, παρ. 6 του Ν.1418/84 «Περί Δημοσίων Έργων
και ρυθμίσεις άλλων συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ 23/Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81), ο
οποίος κυρώνει την από 26.3.81 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως
ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του
Ν. 2412/96 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργι−
κό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/17.6.96).
4. Το Π.Δ. 69/1988 “Οργανισμός Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων” όπως ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 128/75 «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις τη
λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92(ΦΕΚ
154/Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η δαπάνη
βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συ−
γκεκριμένα της ΣΑΕ 069. Η προκαλούμενη δαπάνη από
την επιδότηση επιτοκίου βαρύνει το λογαριασμό του

Ν. 128/75. Ο λογαριασμός αυτός επιδοτείται από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό μόνο σε περίπτωση ελλειμ−
ματικότητάς του.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2576/98 (Φ.Ε.Κ.
25/Α/09.02.98) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανά−
θεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες
διατάξεις».
8. Τη Δ16α/04/773/29.11.90 Κοινή Απόφαση Υπουργού
Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε., «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων
από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
9. Την υπ’ αριθ. 2876/2009 (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/07.10.2009)
Απόφαση του Πρωθυπουργού για την αλλαγή τίτλου
Υπουργείων.
10. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/
Α/05.11.09) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρ−
μοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμμα−
τεία Δημοσίων Έργων Π.Δ. 69/1988, Α΄ 28, Π.Δ. 63/2005,
Α΄ 98, άρθρο 52(στ), (αα)».
11. Τη με αριθ. πρωτ. οικ./3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.95 (ΦΕΚ
954/Β/20.11.95) Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
12. Τη ΔΟ/114/1/Φ.1331/27.9.2002 (ΦΕΚ1283/Β/02.10.02)
Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την
αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
13. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 4767/Α312/21.9.2005(ΦΕΚ 1403/
Β/11.10.05) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την
αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
14. Τη με αριθ. πρωτ. οικ./7235/Α311/16.09.2008 (Φ.Ε.Κ.
1997/Β/26.09.2008) Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
15. Το Π.Δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. 243/Α΄/11.11.2011), για το δι−
ορισμό των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
16. Την υπ’ αριθ. 8172/6.12.11 (Φ.Ε.Κ.2795/Β’/09.12.11) Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Ιωάννη Μαγκριώτη.
17. Τη με αριθ. πρωτ. 4282/Α32/03−11−2010 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.
1778/Β/12−11−2010) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και
πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 1ης Αυγούστου
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2009 σε περιοχές του Τ.Δ. Ισθμίων του Δήμου Λουτρα−
κίου του Νομού Κορινθίας».
18. Τη με αριθ. πρωτ. 5328/ΠΕ/Α32/12−01−2011 Κ.Υ.Α.
(Φ.Ε.Κ. 115/Β/08−02−2011) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών
και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση
των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά στις 22 Αυ−
γούστου 2010 σε περιοχές του Δήμου Καρύστου του
Ν. Ευβοίας».
19. Τη με αριθ. πρωτ. 6273πε/Α32/12−01−2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.
132/Β/09−02−2011) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και
πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 23ης Μαΐου
2010 στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου της Δημοτικής
Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερει−
ακής Ενότητας Θεσσαλονίκης».
20. Τη με αριθ. πρωτ. 6895/Π.Ε./Α32/12−01−2011 Κ.Υ.Α.
(Φ.Ε.Κ. 198/Β/11−02−2011) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών
και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση
των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 17ης Νο−
εμβρίου 2010 σε περιοχές του Ν. Κερκύρας».
21. Τη με αριθ. πρωτ. 6529/Α32/π.ε./04−03−2011 Κ.Υ.Α.
(Φ.Ε.Κ. 506/Β/04−04−2011) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών
και παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκα−
τάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις
του 2010 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιω−
αννίνων».
22. Τη με αριθ. πρωτ. 7280/Α32/π.ε./08−03−2011 Κ.Υ.Α.
(Φ.Ε.Κ. 506/Β/04−04−2011) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών
και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση
των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου
και Δεκεμβρίου 2010 σε περιοχές των Νομών Ιωαννίνων
και Θεσπρωτίας».
23. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών:
α) του Τ.Δ. Ισθμίων του Δήμου Λουτρακίου του Νομού
Κορινθίας από την πυρκαγιά της 1ης Αυγούστου 2009
β) του Δήμου Καρύστου του Ν. Ευβοίας από την πυρ−
καγιά στις 22 Αυγούστου 2010
γ) στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου της Δημοτικής Ενό−
τητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης από την πλημμύρα της 23ης
Μαΐου 2010
δ) του Ν. Κερκύρας από την πλημμύρα της 17ης Νο−
εμβρίου 2010
ε) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων από τις
κατολισθήσεις του 2010
στ) των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας από τις
πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2010 καθώς
και
ζ) οι έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που
θα δημιουργηθούν σε κατοίκους περιοχών της Χώρας
και θα προκύψουν από τυχόν μελλοντικές φυσικές κα−
ταστροφές και επειδή
Θα προκύψει η ανάγκη για Οριοθετήσεις περιοχών και
παροχές πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατά−
σταση των ζημιών σε κτίρια που πρόκειται να υποστούν
βλάβες μελλοντικά από φυσικές καταστροφές (σεισμό,
πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση), αποφασίζουμε:
Ι. Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλα−
βών σε κτίρια για τον υπολογισμό της δαπάνης και των
αντίστοιχων παροχών στους πληγέντες, των οποίων
βλάβες προκλήθηκαν στα κτίρια:

α) από την πυρκαγιά της 1ης Αυγούστου του 2009 που
εκδηλώθηκε σε περιοχές του Τ.Δ. Ισθμίων του Δήμου
Λουτρακίου του Νομού Κορινθίας.
β) από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22 Αυγού−
στου του 2010 σε περιοχές του Δήμου Καρύστου του
Νομού Ευβοίας.
γ) από την πλημμύρα της 23ης Μαΐου του 2010 που
εκδηλώθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου της Δη−
μοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
δ) από την πλημμύρα της 17ης Νοεμβρίου του 2010 που
εκδηλώθηκε σε περιοχές του Νομού Κέρκυρας.
ε)από τις κατολισθήσεις του 2010 που εκδηλώθηκαν
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
στ) από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου
2010 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές των Νομών Ιωαννί−
νων και Θεσπρωτίας.
ΙΙ. Επίσης εγκρίνουμε το παρόν τιμολόγιο για εργασίες
επισκευής βλαβών σε κτίρια, για τον υπολογισμό της
δαπάνης και των αντίστοιχων παροχών στους ιδιοκτή−
τες κτιρίων που θα υποστούν βλάβες σε μελλοντικές
φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα,
κατολίσθηση) που θα εκδηλωθούν σε περιοχές της
Χώρας.
ΙΙΙ. Ο χρόνος έναρξης της παραγράφου ΙΙ της παρού−
σης Απόφασης ορίζεται μετά από την ημερομηνία έκδο−
σης και δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
καθώς και ανάρτησης αυτής στο διαδίκτυο του Υπουρ−
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων των σχετικών
Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που θα αναφέρονται
στην οριοθέτηση περιοχών και στην παροχή πιστωτικών
διευκολύνσεων για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια
από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα,
κατολίσθηση), οι οποίες θα εκδηλωθούν μελλοντικά σε
περιοχές της χώρας με την προϋπόθεση ότι στις εν
λόγω περιοχές θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι δια−
τάξεις της 28−7−78 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
όπως αυτή κυρώθηκε, τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και επεκτάθηκε.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τη σύ−
νταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επι−
σκευής κτισμάτων που έχουν πληγεί από φυσική κατα−
στροφή (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση)
και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος από την αρμόδια
Υπηρεσία.
Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών
Δημοσίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμ−
φωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για τη μελέτη και
κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Όλες οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται
σε πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν
τις δαπάνες:
α) Για εργασία μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά
ταμεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κ.λπ.) και το Φ.Π.Α.
β) Για προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έρ−
γου όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώ−
νονται).
γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθα−
ρισμοί κ.λπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υπο−
στυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κ.λπ.),
πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση
κατασκευών που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες
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εργασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις,
προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν
κ.λπ.), εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή
άλλα στοιχεία από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό
να προκληθούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κά−
λυψη κ.λπ.) ή στην περίπτωση που δεν απoφευχθούν
οι ζημιές για να αποκατασταθούν αυτές εκτός από τις
εργασίες που αναφέρεται ρητά ότι κοστολογούνται με
άλλα άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
δ) Την αμοιβή μελέτης και επίβλεψης του εκάστοτε
ιδιώτη μηχανικού των εργασιών αποκατάστασης.
ε) Για απομείωση και φθορά των υλικών και εργαλείων
ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από
βλάβη ή για συντήρησή τους.
στ) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γε−
νικά κάθε δαπάνη, που είναι απαραίτητη για την πλήρη,
έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφω−
να με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και
τις τοπικές και άλλες ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν
κατονομάζεται ρητά στην περιγραφή.
Οι εργασίες που τιμολογούνται με το τιμολόγιο αυτό,
εκτελούνται όπως περιγράφονται και προδιαγράφο−
νται:
− Στο τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και
Οδηγίες για Επισκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό»
(«Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δη−
μοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 05.08.78
− Στο τεύχος «Συνοπτικές Οδηγίες για Επισκευή του
Φέροντος Οργανισμού Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρό−
δεμα με Βλάβες από Σεισμό», που εκδόθηκε από το τ.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τον Ο.Α.Σ.Π., στην Αθήνα το Σεπτέμβριο
του 1999
− Στο τεύχος «Συστάσεις για Προσεισμικές και Μετα−
σεισμικές Επεμβάσεις σε Κτίρια», που εκδόθηκε από το
τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τον Ο.Α.Σ.Π., στην Αθήνα τον Απρίλιο
του 2001.
− Στις «Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
– Π.Ε.ΤΕ.Π.», όπως ισχύουν σήμερα και σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς, και εφαρμόζονται μόνο για να
καθοριστεί το ύψος της Στεγαστικής Συνδρομής.
Οι ζημιές, που προτείνονται για επισκευή και εγκρί−
νονται, θα πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από
φυσική καταστροφή και όχι από εγκατάλειψη ή παλαιό−
τητα ή έλλειψη συντήρησης, ακόμη και στην περίπτωση
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων.
Οι εργασίες επισκευής θα εγκρίνονται και από τις
συναρμόδιες Υπηρεσίες όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
Στο παρόν τιμολόγιο δεν περιλαμβάνεται Στεγαστική
Συνδρομή για τον εξοπλισμό (είδη υγιεινής, οικιακός και
μηχανικός εξοπλισμός) των κτιρίων που έχουν υποστεί
βλάβες από φυσική καταστροφή.
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Άρθρο Α.1
Για την εκσκαφή θεμελίων σε οποιοδήποτε βάθος με
οποιοδήποτε μέσο, σε οποιοδήποτε έδαφος, μετά της
απομακρύνσεως ή μη των προϊόντων εκσκαφής.
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες απο−
ξήλωσης των δαπέδων, αντιστήριξης παρειών, αποκο−
μιδής πλεοναζόντων υλικών κ.λπ.
Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα εκσκα−
φών.
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Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):
ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)
Άρθρο Α.2
Για την επίχωση θεμελίων, με οποιοδήποτε υλικό, σε
οποιοδήποτε βάθος και με οποιοδήποτε μέσο.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες διαλογής,
διάστρωσης, διαβροχής, συμπύκνωσης κ.λ.π., καθώς και
η μεταφορά των χωμάτων είτε είναι προϊόντα εκσκαφής
είτε δάνεια χώματα.
Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις διαστάσεις των
αντιστοίχων εκσκαφών αφαιρουμένου του όγκου που
καταλαμβάνουν τα στοιχεία των επεμβάσεων, τα νέα
στοιχεία κ.λπ.
Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):
ΕΞΙ ΕΥΡΩ (6 €)
Β. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ – ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Ο.Σ. & ΧΑΛΥΒΑΣ)
Άρθρο Β.1
Για την πλήρη κατασκευή θεμελίου σε κατασκευές
από Φέρουσα Τοιχοποιία, από οπλισμένο σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25 ή κατάλληλης ποιότητας σύμφω−
να με τους ισχύοντες κανονισμούς για θεμελίωση και
αντιστήριξη επεμβάσεων (μανδύας εκτοξευόμενου σκυ−
ροδέματος, μανδύας έγχυτου σκυροδέματος) σε οποι−
οδήποτε βάθος.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
πλήρη κατασκευή του ξυλοτύπου καθώς και για την
τοποθέτηση του οπλισμού.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκσκαφή και
επίχωση.
Η μέτρηση γίνεται με τις διαστάσεις της στατικής
μελέτης.
Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
Άρθρο Β.2
Για την κατασκευή διαζώματος (σενάζ) ή υπέρθυρου
(πρέκι), από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25
ή κατάλληλης ποιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς, με ύψος όσο απαιτείται για τη στατική
επάρκεια, με τον κατάλληλο οπλισμό.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
αποκατάσταση των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι,
δάπεδα με την επικάλυψή τους, ηλεκτρικές, υδραυλικές
εγκαταστάσεις, κ.λπ.).
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και
το χρωματισμό της επιφάνειας.
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.
Τιμή μονάδος ενός τρέχοντος μέτρου (μ.μ.):
α. Για φέρουσα τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο ή
ίσο των 50 εκ.
ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45 €)
β. Για φέρουσα τοιχοποιία με πάχος μικρότερο των
50 εκ.
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)
Άρθρο Β.3
Για την κατασκευή νέων στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25 ή κατάλληλης ποιότητας
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, όπου απαι−
τούνται σύμφωνα με τη στατική μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
αποκατάσταση των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι,
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δάπεδα με την επικάλυψή τους, ηλεκτρικές, υδραυλικές
εγκαταστάσεις, κ.λπ.).
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και
το χρωματισμό της επιφάνειας.
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις της
σχετικής στατικής μελέτης.
Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (240 €)
Άρθρο Β.4
Για την επισκευή ή αποκατάσταση της στατικής επάρ−
κειας με μανδύα, στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα
(δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου), που είτε παρουσιάζει
μερική ή πλήρη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος, είτε
απαιτείται επέμβαση σε μη βλαμμένα στοιχεία από τη
νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται σε αυτά, μετά
την επισκευή άλλων στοιχείων που είχαν πάθει βλάβη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να
απογυμνωθεί το σκυρόδεμα, ο οπλισμός, η κατασκευή
ξυλοτύπου, η θεμελίωση, η αγκύρωση του μανδύα, η
σύνδεσή του με τον υφιστάμενο Φ.Ο.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και
το χρωματισμό της επιφάνειας.
Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):
α. Για μανδύα από έγχυτο σκυρόδεμα, η μέτρηση γίνε−
ται σύμφωνα με τον όγκο του νέου στοιχείου. (Ελάχιστο
πάχος μανδύα 11 εκ. − Μέγιστο πάχος μανδύα 25 εκ.).
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
β. Για μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, η μέτρη−
ση γίνεται σύμφωνα με τον πραγματικό όγκο του νέου
σκυροδέματος. (Ελάχιστο πάχος μανδύα 7 εκ. − Μέγιστο
πάχος μανδύα 10 εκ.).
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (1950 €)
Άρθρο Β.5
Για την επισκευή ή αποκατάσταση της στατικής επάρ−
κειας στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού, πλάκας,
υποστυλώματος ή τοιχείου), που παρουσιάζει μερική ή
πλήρη ρηγμάτωση, είτε απαιτείται επέμβαση σε μη βλαμ−
μένα στοιχεία από τη νέα εντατική κατάσταση που δημι−
ουργείται σε αυτά, μετά την επισκευή άλλων στοιχείων
που είχαν πάθει βλάβη, με επικόλληση σύνθετων υλικών
(εύκαμπτων «υφασμάτων» από πολυμερικές ίνες υάλου ή
άνθρακα (FRPs)) με πλέξη οποιασδήποτε αναλογίας, μίας
η δύο διευθύνσεων και βάρους έως 350 gr/m2.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
αποκατάσταση του στοιχείου, δηλαδή η εργασία προε−
τοιμασίας της επιφάνειας, όλα τα υλικά (ρητίνες κατάλ−
ληλων συστατικών συγκόλλησης, ίνες υάλου ή άνθρακα,
αγκύρια πάκτωσης κ.λπ.), και γενικά κάθε εργασία για
την πλήρη αποκατάσταση του στοιχείου.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και
το χρωματισμό της επιφάνειας.
Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την πραγματική επι−
φάνεια του στοιχείου.
α) Για υποστυλώματα − Τοιχεία
Τιμή ενός τ.μ. (μ2) για μία στρώση πραγματικής επι−
φάνειας στοιχείου.
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)
Τιμή ενός τ.μ. (μ2) για κάθε επόμενη στρώση.
ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (60 €)
β) Για δοκούς και πλάκες
Τιμή ενός τ.μ. (μ2) για μία στρώση πραγματικής επι−
φάνειας στοιχείου.
ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (130 €)

Τιμή ενός τ.μ. (μ2) για κάθε επόμενη στρώση.
ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (90 €)
Άρθρο Β.6
Για τον εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη ή κονίαμα σε
κόμβο και οποιαδήποτε στερεωτική εργασία (εποξειδικά
κονιάματα, μεταλλικά κολλάρα, μεταλλικοί συνδετήρες
κ.λπ.) που απαιτείται για την αποκατάσταση της γεω−
μετρίας του κόμβου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να
ολοκληρωθεί έντεχνα η εργασία, εκτός από τους μαν−
δύες που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που
καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα.
Η τιμή ισχύει για κάθε κόμβο κατ’ αποκοπή, ανεξάρ−
τητα από τον αριθμό των στύλων και των δοκών που
συντρέχουν σε αυτόν.
α. Ελαφρές βλάβες κόμβου. (Τριχοειδής ρηγμάτωση
κόμβου)
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)
β. Σοβαρές βλάβες κόμβου. (Μερική ή πλήρης αποδι−
οργάνωση κόμβου, στρέβλωση οπλισμών)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (350 €)
Άρθρο Β.7
Για τη συγκόλληση ρωγμών με εύρος από 1 χιλιοστό
και άνω σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κα−
τάλληλες για κάθε περίπτωση, εποξειδικές ρητίνες.
Η τιμή ισχύει για συγκόλληση σε οποιοδήποτε στοι−
χείο, σε οποιαδήποτε θέση και περιλαμβάνει όλες τις
δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και
το χρωματισμό της επιφάνειας.
Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που εμ−
φανίζει η ρωγμή σε όλες τις επιφάνειες. Αν η ρωγμή
είναι διαμπερής σε πλάκα, η μέτρηση γίνεται μόνο από
τη μία επιφάνεια της πλάκας.
Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκος (μ.μ.):
ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45 €)
Άρθρο Β.8
Για την επισκευή πλάκας με πολλαπλές ρωγμές, που
δεν μπορούν να αποκατασταθούν με εποξειδικές ρητί−
νες με οπλισμένο σκυρόδεμα, έγχυτο ή εκτοξευόμενο,
κατηγορίας C20/25 ή κατάλληλης ποιότητας σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
σύνδεση της παλιάς με τη νέα πλάκα (προετοιμασία
σκυροδέματος, συγκολλήσεις οπλισμών, βλήτρα κ.λπ.).
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για επιχρίσματα και
χρωματισμό της επιφάνειας (αν υπάρχουν).
Η μέτρηση γίνεται με τον πραγματικό όγκο του νέου
σκυροδέματος.
Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):
α. Για κατασκευή μανδύα στην επάνω πλευρά της
πλάκας.
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (220 €)
β. Για κατασκευή μανδύα στην κάτω πλευρά της πλά−
κας.
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
Άρθρο Β.9
Για την επισκευή ή αποκατάσταση της στατικής επάρ−
κειας στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα με μεταλ−
λικά στοιχεία (οποιασδήποτε διατομής, πλάκες, λάμες)
κατάλληλης ποιότητας.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες (καθαιρέ−
σεις, προεργασία επιφάνειας, αγορά, μεταφορά, τοπο−
θέτηση, συνδέσεις, ειδικές επεξεργασίες χάλυβα κ.λπ.)
για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος (ανά κιλό)
του μορφοσιδήρου όπως προκύπει από τη στατική με−
λέτη.
Τιμή μονάδος ενός κιλού (χλγρ.):
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (5 €)
Άρθρο Β.10
Για την προμήθεια και τοποθέτηση ελκυστήρα από
δομικό χάλυβα κατάλληλης ποιότητας και διατομής για
την περίσφυξη λιθοδομών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τη
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τη στατική
μελέτη.
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του
ελκυστήρα που τελικά ενσωματώνεται.
Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκος (μ.μ.):
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)
Παρατήρηση: Στην περίπτωση που η ποιότητα σκυ−
ροδέματος που προβλέπεται από τους ισχύοντες κανο−
νισμούς είναι μεγαλύτερη την αναφερόμενη ποιότητα
εφαρμόζεται υποχρεωτικά η ποιότητα σκυροδέματος
που προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.
Γ. ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
Άρθρο Γ.1
Για την επισκευή βλαβείσας φέρουσας τοιχοποιίας η
οποία παρουσιάζει έντονη ρηγμάτωση ή προβλήματα
στα επιχρίσματα, χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για το χρω−
ματισμό της επιφάνειας.
Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαι−
ρώντας τα ανοίγματα στη μία ή στις δύο πλευρές του
ανάλογα αν η μία ή οι δύο επιφάνειες του φατνώματος
παρουσιάζουν ζημιά.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α. Αρμολόγημα σε επιφάνεια χωρίς επίχρισμα.
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)
β. Ενισχυμένο επίχρισμα χωρίς δομικό πλέγμα.
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)
γ. Ενισχυμένο επίχρισμα με δομικό πλέγμα.
ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €)
δ. Ζώνες ραφής. (Η μέτρηση γίνεται για επιφάνεια
ενός μέτρου εκατέρωθεν της ρωγμής).
ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)
Άρθρο Γ.2
Για την ανακατασκευή φέρουσας τοιχοποιίας η οποία
παρουσιάζει σοβαρές βλάβες (πλήρη αποσύνθεση ή
απόκλιση από την κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατό
να επισκευαστεί.
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
καθαίρεση των παλαιών στοιχείων και την ανακατα−
σκευή τους μαζί με τη μόνωση, καθώς και τα διαζώματα
από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ).
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και
το χρωματισμό της επιφάνειας.
Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαι−
ρώντας τα ανοίγματα.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α. Για τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο από 50εκ. που
ανακατασκευάζεται με φυσικούς λίθους.
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)
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α1. Για περιπτώσεις λιθοδομής εμφανούς όψης, πρό−
σθετη αποζημίωση 30 €/τ.μ./πλευρά.
β. Για τοιχοποιία με πάχος 25εκ. έως 50εκ. από οποιο−
δήποτε υλικό (πλην τσιμεντόλιθων).
ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42 €)
γ. Για τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους.
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)
Άρθρο Γ.3
Για την επισκευή φέρουσας λιθοδομής με την κατα−
σκευή ελαφρώς οπλισμένου μανδύα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας (καθαιρέσεις, προετοι−
μασία επιφάνειας, φωλιές, επιχρίσματα κ.λπ.).
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για το χρωματισμό της
επιφάνειας.
Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαι−
ρώντας τα ανοίγματα.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (24 €)
Άρθρο Γ.4
Για την επισκευή φέρουσας τοιχοποιίας με μανδύα
από έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας (καθαιρέσεις, προετοι−
μασία επιφάνειας, φωλιές, κ.λπ.) για την κατασκευή του
μανδύα σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Το θεμέλιο του
μανδύα κοστολογείται σύμφωνα με το Άρθρο Β.1.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και
το χρωματισμό της επιφάνειας.
Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαι−
ρώντας τα ανοίγματα.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α. Οπλισμένος μανδύας από έγχυτο σκυρόδεμα με
ελάχιστο πάχος 0,11 μ.
ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 €)
β. Οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
με ελάχιστο πάχος 0,07 μ.
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)
Άρθρο Γ.5
Για την επισκευή ρωγμής σε φέροντες τοίχους από
λιθοδομή, με τσιμεντενέσεις.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας (καθαιρέσεις, προετοι−
μασία επιφάνειας, διεύρυνση της ρωγμής κ.λπ.).
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και
το χρωματισμό της επιφάνειας.
Η μέτρηση, σε περίπτωση διαμπερούς ρωγμής, γίνεται
από τη μία μόνον επιφάνεια.
Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκους (μ.μ.).
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (56 €)
Άρθρο Γ.6
Για την εφαρμογή ενέματος ομογενοποίησης της μά−
ζας τοιχοποιίας από λιθοδομή ανεξαρτήτου πάχους, η
οποία παρουσιάζει ρηγμάτωση χωρίς αποσύνθεση, ώστε
να βελτιώνονται σημαντικά τα μηχανικά χαρακτηριστικά
της και να προσδίδουν τον επιθυμητό βαθμό ασφαλείας
στην κατασκευή.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μηχα−
νήματα (αναμίξεως και συντηρήσεως ενέματος, αντλία
κ.λπ.) και όλες οι απαιτούμενες εργασίες (καθαρισμός
επιφάνειας, διατρήσεις με διαμέτρημα Φ16, διαβροχή,
σφράγιση αρμών και ρωγμών, έγχυση ενέματος κ.λπ.
εργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη πλή−
ρωση κάθε είδους εσωτερικών κενών της λιθοδομής,).
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Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και
τον χρωματισμό της επιφάνειας (αν υπάρχουν).
H μέτρηση γίνεται ανά κυβικό μέτρο τοιχοποιίας που
επισκευάζεται.
Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου.
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30)
Δ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ –
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ − ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Άρθρο Δ.1
Για την ανακατασκευή τοιχοποιίας πλήρωσης από
οποιοδήποτε υλικό, η οποία παρουσιάζει σοβαρές βλά−
βες (διαγώνιες ή χιαστί ρωγμές) και δεν είναι δυνατό
να επισκευαστεί.
Στη τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την καθαίρεση
της βλαβείσας τοιχοποιίας, η ανακατασκευή της μαζί
με τη μόνωση καθώς και η κατασκευή των διαζωμάτων
από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ).
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και
το χρωματισμό της επιφάνειας.
Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαι−
ρώντας τα ανοίγματα.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α. Για τοιχοποιία με συνολικό πάχος (με τα τυχόν
επιχρίσματα) μικρότερο ή ίσο των 15cm.
ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (14 €)
β. Για τοιχοποιία με συνολικό πάχος (με τα τυχόν
επιχρίσματα) μεγαλύτερο των 15cm, εκτός των τσιμε−
ντόλιθων.
ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (32 €)
γ. Για τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους.
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)
Άρθρο Δ.2
Για την επισκευή τοιχοποιίας πλήρωσης που φέρει
βλάβες.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για το χρω−
ματισμό της επιφάνειας.
Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαι−
ρώντας τα ανοίγματα.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α. Αρμολόγημα σε επιφάνεια χωρίς επίχρισμα.
ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €)
β. Για επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής
χωρίς δομικό πλέγμα.
ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)
γ. Για επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής
με δομικό πλέγμα ή πλέγμα συνθετικών ινών.
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)
Άρθρο Δ.3
Για την ανακατασκευή επιχρισμάτων σε οποιαδήποτε
επιφάνεια (στοιχεία από Ο.Σ., οροφές, κ.λπ.).
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για το χρω−
ματισμό της επιφάνειας.
Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαι−
ρώντας τα ανοίγματα.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α.Για επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής
χωρίς δομικό πλέγμα.
ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)
β. Για επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής
με δομικό πλέγμα ή πλέγμα συνθετικών ινών.

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)
Άρθρο Δ.4
Για τον χρωματισμό επιφάνειας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες ανεξάρ−
τητα από το αν η ίδια επιφάνεια χρωματίζεται με δύο
ή περισσότερες στρώσεις.
Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαι−
ρώντας τα ανοίγματα.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α) Με οποιοδήποτε τύπο χρώματος χωρίς σπατου−
λάρισμα
ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7 €)
β) Με οποιοδήποτε τύπο χρώματος με σπατουλάρισμα
της επιφάνειας
ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)
Ε. ΔΑΠΕΔΑ
Άρθρο Ε.1
Για την ανακατασκευή πλάκας δαπέδου από ελαφρώς
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16 ή κατάλληλης
ποιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς,
μέγιστου πάχους 15 εκ., για αντικατάσταση δαπέδου
ίδιων διαστάσεων, που έπαθε ζημιές ή καταστράφηκε
για να γίνουν άλλες εργασίες (εκσκαφές κ.λπ.).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες υλικών
και εργασίας για την αποξήλωση του παλαιού δαπέδου
και την ανακατασκευή του νέου.
Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)
Άρθρο Ε.2
Για την αποξήλωση ξύλινου δαπέδου.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α) χωρίς προσοχή, αλλά με προσοχή στις στηρίξεις
και τις συναρμογές με τους τοίχους, ανεξάρτητα από
τον τρόπο κατασκευής και το είδος αυτού.
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (4 €)
β) Με προσοχή, προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθεί
η χρήσιμη ξυλεία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
εργασία πλήρους αποξήλωσης και αποκομιδής με οποι−
οδήποτε τρόπο των άχρηστων υλικών, τον καθαρισμό,
το ξεπρόκιασμα, τη μεταφορά και φύλαξη της χρήσιμης
ξυλείας για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι την επανα−
χρησιμοποίηση της
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις της
αποξηλωθείσης επιφανείας
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)
Άρθρο Ε.3
Για την ανακατασκευή ξύλινου δαπέδου, με οποιοδή−
ποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, με ξυλεία που
προέρχεται από την αποξήλωση του παλαιού και ανα−
γκαία συμπλήρωση νέας ξυλείας όμοιας με την παλαιά,
με σκελετό από καδρόνια και σανίδες σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
προμήθεια, τη μεταφορά και την τοποθέτηση όλων των
υλικών και μικροϋλικών, το σοβατεπί, η τυχόν δαπάνη
φύλαξης της παλαιάς ξυλείας μέχρι την επαναχρησι−
μοποιησή της και εν γένει κάθε εργασία για την πλήρη
και έντεχνη κατασκευή του δαπέδου.
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του
νέου δαπέδου (από τοίχο σε τοίχο).
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
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α) Όταν ξαναχρησιμοποιείται μέρος της παλαιάς ξυ−
λείας με συμπλήρωση νέας παρόμοιας με την παλαιά.
ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)
β) Όταν η ξυλεία είναι εξ ολοκλήρου νέα.
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)
γ) Όταν η ξυλεία είναι εξ ολοκλήρου νέα και αντικαθί−
σταται μόνον το σανίδωμα του πατώματος ανεξάρτητα
από τον τρόπο κατασκευής του δαπέδου (φέρον ή μη
δάπεδο).
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)
Άρθρο Ε.4
Για την ανακατασκευή φέροντος σκελετού πατώμα−
τος, από νέα ξυλεία οποιασδήποτε μορφής, με διατομές
δοκών (απλής ή σύνθετης κατασκευής μέ ή χωρίς συνδέ−
σμους) με θέση και διάταξη που θα προκύπτει από στα−
τική μελέτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες
για την προμήθεια υλικών, τα ικριώματα, την ασφαλτική
προστασία των εγκιβωτισμένων άκρων των δοκών και
γενικά όλες οι εργασίες πλήρους κατασκευής.
Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις διατομές που προ−
κύπτουν από τη σχετική στατική μελέτη. Στην περί−
πτωση κατασκευής μεταλλικού σκελετού πατώματος η
προμέτρηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο Β.9.
Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):
ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (700 €)
Άρθρο Ε.5
Για την αποξήλωση πλακόστρωσης, από οτιδήποτε
πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, πη−
λιορίτικες, κεραμικές κ.λπ.) και με οσοδήποτε πάχος
και σχήμα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
αποξήλωση, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση ή απόρριψη
των πλακών.
Η μέτρηση γίνεται για τις πραγματικές διαστάσεις
της αποξηλωθείσης επιφάνειας.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (4 €)
Άρθρο Ε.6
Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου επί−
στρωσης δαπέδου ή επένδυσης τοίχου, με οποιοδήποτε
(σε κάτοψη ή όψη) σχήμα και διαστάσεις, με οτιδήποτε
πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, πη−
λιορίτικες, κεραμικά πλακίδια κ.λπ.) και με οσοδήποτε
πάχος, μετά του αναλόγου περιθωρίου (σοβατεπί).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες αγοράς
υλικών και εργασία πλήρους ανακατασκευής.
Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που
ανακατασκευάζεται.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α) Από πλάκες που προέρχονται από αποξήλωση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται ο καθαρισμός και η επε−
ξεργασία τους, η αναγκαία συμπλήρωση σε οσοδήποτε
ποσοστό με νέες πλάκες, όμοιες με τις παλιές, καθώς
και κάθε δαπάνη για πλήρως περαιωμένη εργασία.
ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €)
β) Από νέες πλάκες.
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)
ΣΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
Άρθρο ΣΤ.1
Για την ανακατασκευή ξύλινης στέγης, στο επιτρεπό−
μενο ύψος και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,
με απλές δοκίδες ή ζευκτά.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την
πλήρη κατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαιάς,
απομάκρυνση, προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών
κ.λπ.). Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης
(μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ), τα υλικά από τα οποία
είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται
στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κ.λπ.,
φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα κ.λπ.) και περιλαμβάνει
όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες μέχρι και την
κάλυψη καθώς και τη μόνωση.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την επισκευή ή ανα−
κατασκευή της ψευδοροφής εφόσον αυτή υπάρχει.
Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμέ−
νης επιφάνειας κτιρίου και προστίθεται το «φρύδι» της
στέγης έως 0.40μ. (αν υπάρχει).
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α. Για οποιοδήποτε κτίσμα εκτός αγροτικών κτιρίων
όταν δεν υπάρχει πλάκα οροφής από Ω.Σ.
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (75 €)
β. Για οποιοδήποτε κτίσμα εκτός αγροτικών κτιρίων
όταν εδράζεται σε πλάκα Ω.Σ.
ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45 €)
γ. Για οποιοδήποτε αγροτικό κτίσμα (αποθήκες, στά−
βλους, αγροτικές κατοικίες) όπου η στέγη αποτελείται
από ξύλινες δοκούς και επικάλυψη.
ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 €)
Άρθρο ΣΤ.2
Για την ανακατασκευή σιδερένιας στέγης, στο επι−
τρεπόμενο ύψος και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδι−
αγραφές, με απλές δοκίδες ή ζευκτά.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την
πλήρη ανακατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαιάς,
απομάκρυνση, προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών,
κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την επισκευή ή
ανακατασκευή της ψευδοροφής εφόσον αυτή υπάρχει.
Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης
(μονοκλινής ή πολυκλινής κ.λπ.), τα υλικά από τα οποία
είναι κατασκευασμένη (σίδερα με απλές διατομές ή με
ειδική μορφή), τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επι−
κάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κ.λπ., φύλλα από
κυματοειδή λαμαρίνα, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κ.λπ.)
και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτή−
ρες μέχρι και την κάλυψη καθώς και τη μόνωση.
Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμέ−
νης επιφάνειας κτιρίου.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 €)
Άρθρο ΣΤ.3
Για την επισκευή στέγης ή τοπική συμπλήρωση επι−
κάλυψης στέγης από κεραμίδια, που έχει υποστεί βλά−
βες.
Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης
(μονοκλινής ή πολυκλινής κ.λπ.), τα υλικά από τα οποία
είναι κατασκευασμένη και τα κεραμίδια που χρησιμο−
ποιούνται στην επικάλυψη (βυζαντινά, ρωμαϊκά, κ.λπ.). Η
τιμή αναφέρεται σε πλήρως περαιωμένη εργασία (απο−
ξήλωση, απομάκρυνση παλιάς επικάλυψης, προμήθεια
και μεταφορά νέων υλικών κ.λπ).
Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμέ−
νης επιφάνειας κτιρίου και περιλαμβάνεται το «φρύδι»
της στέγης εως 0,40μ. (αν υπαρχει).
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)
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Άρθρο ΣΤ.4
Για την αποξήλωση και την ανακατασκευή ψευδορο−
φής σε οποιοδήποτε κτίσμα, από οποιοδήποτε υλικό,
με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, ανε−
ξάρτητα από το ύψος (κρέμαση) και τη μορφή.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
πλήρη αποκατάσταση της ψευδοροφής (υλικά και ερ−
γασία).
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για το χρωματισμό της
επιφάνειας.
Η μέτρηση γίνεται με την πραγματική επιφάνεια που
αποξηλώνεται και ανακατασκευάζεται.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)
Άρθρο ΣΤ.5
Για την ανακατασκευή ενός μέτρου ύψους κτιστής
καπνοδόχου, που έχει υποστεί ζημιές ή εγκρίνεται η
ανακατασκευή της λόγω ανακατασκευής της στέγης,
με πλίνθους παρόμοιους με αυτούς που ήταν κατα−
σκευασμένη, ανεξάρτητα από το ύψος, το σχήμα, τις
εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις, το πάχος του
τοίχου κ.λπ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
έντεχνη και λειτουργικά πλήρη κατασκευή της (εσωτε−
ρική και εξωτερική διαμόρφωση, σοβάτισμα, χρωματι−
σμός κ.λπ.).
Η μέτρηση γίνεται ανά μέτρο ύψους ανακατασκευαζό−
μενης καπνοδόχου ανεξάρτητα από την περίμετρο.
Τιμή μονάδος ενός μέτρου :
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)
Ζ. ΣΚΑΛΕΣ
Άρθρο Ζ.1
Για την επισκευή ενός μέτρου ύψους ξύλινης ή μεταλ−
λικής σκάλας, ανεξάρτητα από το συνολικό ύψος και τη
θέση στην οποία βρίσκεται (όροφος, θέση στην κάτοψη
κ.λπ.), από το ποσοστό των νέων υλικών που χρειάζεται
για να αντικατασταθούν κατεστραμμένα στοιχεία, από
τη μορφή της (ευθύγραμμη ή καμπύλη, με πλατύσκαλα
ή όχι, ελαιοχρωματισμένη ή βερνικωμένη ή όχι κ.λπ.).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
πλήρη επισκευή.
Η μέτρηση γίνεται ανά μέτρο ύψους της κατακόρυ−
φης απόστασης μεταξύ δαπέδων διαδοχικών ορόφων
ή σταθμών.
Τιμή μονάδος ενός μέτρου:
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)
Άρθρο Ζ.2
Για την ανακατασκευή ενός μέτρου ύψους ξύλινης
ή μεταλλικής σκάλας, ανεξάρτητα από το συνολικό
ύψος και τη θέση στην οποία βρίσκεται (όροφος, θέση
στην κάτοψη κ.λπ.), από τη μορφή της (ευθύγραμμη ή
καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιοχρωματισμένη ή
βερνικωμένη ή όχι κ.λπ.).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
πλήρη ανακατασκευή.
Η μέτρηση γίνεται ανά μέτρο ύψους της κατακόρυ−
φης απόστασης μεταξύ δαπέδων διαδοχικών ορόφων
ή σταθμών.
Τιμή μονάδος ενός μέτρου:
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)

Η. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Άρθρο Η.1
Για την επισκευή, συμπλήρωση, χρωματισμό κουφώ−
ματος, ανεξάρτητα από το σχήμα, το είδος και τον
τρόπο κατασκευής.
Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που το κούφωμα
πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί
από την αρχή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δα−
πάνες για την αποξήλωση, συντήρηση και τοποθέτηση
του κουφώματος.
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του
κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή
μερικώς καμπύλο, οπότε επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο
ορθογώνιο σχήμα στο οποίο εγγράφεται.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (19 €)
Άρθρο Η.2
Για την ανακατασκευή υαλοπίνακα ανεξάρτητα από
το σχήμα και τον τρόπο κατασκευής του.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.
Η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω άρ−
θρο.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α) Για μονό υαλοπίνακα
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)
β) Για διπλό υαλοπίνακα
ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 €)
Άρθρο Η.3
Για την ανακατασκευή εσωτερικής ή εξωτερικής πόρ−
τας (ξύλινης, μεταλλικής, κλπ).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών υλικών, την
προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, καθώς και τις
απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη
κατασκευή. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην
οποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση
όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κ.λπ.),
από τη μορφή της κ.λπ.
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου:
α) Εξωτερική πόρτα κατοικίας (κύριας εισόδου)
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
β) Εσωτερική πόρτα
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
γ) Εξωτερική πόρτα οποιασδήποτε χρήσης, πλην κα−
τοικίας
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)
Άρθρο Η.4
Για την ανακατασκευή θυρών (μπαλκονόπορτες) και
παραθύρων οποιουδήποτε τύπου (γαλλικά, γερμανικά,
ελληνικά, σιδηρά, ξύλινα, αλουμινίου, πλαστικά κ.λπ.).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και με−
ταφορά των νέων υλικών, καθώς και τις απαραίτητες ερ−
γασίες που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή. Η τιμή
ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται
(όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγ−
γίσει μεταφορικό μέσο κ.λπ.), από τη μορφή κ.λπ.
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του
κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή
μερικώς καμπύλο οπότε επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο
ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται.
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Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α) Για θύρες και παράθυρα με απλά υαλοστάσια (χω−
ρίς εξώφυλλα):
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
β) Για θύρες και παράθυρα με διπλά υαλοστάσια (χω−
ρίς εξώφυλλα):
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (250 €)
γ) Για θύρες και παράθυρα με απλά υαλοστάσια και
εξώφυλλα:
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
δ) Για θύρες και παράθυρα με διπλά υαλοστάσια και
εξώφυλλα:
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (450 €)
Στην περίπτωση που το υφιστάμενο κτίσμα έχει μελε−
τηθεί με ΚΕΝΑΚ (και έχει προσκομιστεί με τα στοιχεία
της οικοδομικής αδείας, μαζί με το σχετικό ενεργειακό
πιστοποιητικό) τότε:
ε) Κουφώματα με θερμοδιακοπή με διπλούς υαλοπί−
νακες (χωρίς εξώφυλλα)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
στ) Κουφώματα με θερμοδιακοπή με διπλούς υαλοπί−
νακες (με εξώφυλλα)
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (550 €)
Θ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο Θ.1
Για την επισκευή ή αποκατάσταση υδραυλικών ή ηλε−
κτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζη−
μιές ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκαν για να γίνουν
άλλες εργασίες, όπως επισκευές ή ανακατασκευές σε
τοίχους κ.λπ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να
αποκατασταθεί μερικά ή ολοκληρωτικά η εγκατάσταση,
καθώς και για να συνδεθεί με το δίκτυο (εργασία και
δικαιώματα Ο.Κ.Ω.).
Η τιμή ορίζεται κατ’αποκοπή, για κάθε ξεχωριστή ιδιο−
κτησία, καθώς και για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις
σε κάθε όροφο, σε οποιαδήποτε θέση και περιλαμβάνει
τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική, όσο και για την
εξωτερική εγκατάσταση (μόνο αν υπάρχει και ήταν σε
χρήση).
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή:
α. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
α1) Εγκατάσταση αποχετευτική για κάθε ξεχωριστή
ιδιοκτησία (κατοικία)
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (500 €)
α2) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά
W.C. ή λουτρό)
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
α3) Για επαγγελματικούς χώρους ανά W.C. ή λουτρό
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)
β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
β1) Εγκατάσταση υδραυλική για κάθε ξεχωριστή ιδι−
οκτησία (κατοικία)
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (500 €)
β2) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά
W.C. ή λουτρό)
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
β3) Για επαγγελματικούς χώρους (ανά W.C.)
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)
β4) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, απο−
θήκες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)
ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100 €)
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γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
γ1) Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κάθε ξεχωριστή
ιδιοκτησία (κατοικία)
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)
γ2) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά
δωμάτιο)
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (250 €)
γ3) Για επαγγελματικούς χώρους επιφάνειας έως 150
μ2
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
Για κάθε επόμενα 150 μ2 επιπλέον
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)
γ4) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, απο−
θήκες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)
γ5) Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κτίρια με διαι−
ρεμένη ιδιοκτησία (κοινόχρηστα ορόφων)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (350 €)
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ − ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ
ΚΤΙΡΙΑ
Επισημαίνεται ότι οι ζημιές που προτείνονται για
επισκευή και εγκρίνονται πρέπει απαραιτήτως να προ−
έρχονται από φυσική καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά,
πλημμύρα, κατολίσθηση) και όχι από εγκατάλειψη ή
παλαιότητα ή έλλειψη συντήρησης.
Άρθρο 1
Για την κατασκευή καλωδίου προέντασης για τη
σύσφιξη λιθοδομών, μαζί με το περίβλημά του και το
κατάλληλο λιπαντικό για να αποτραπεί η συνάφεια με
αυτό και κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την έντεχνη
κατασκευή σύμφωνα με τη στατική μελέτη, εκτός από
τη δαπάνη για τις αγκυρώσεις που υπολογίζεται με την
τιμή που ορίζεται στο επόμενο άρθρο.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να
εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλ. να δια−
νοιχθεί το αυλάκι, να τοποθετηθεί και να ενταθεί το
καλώδιο με συνολικό φορτίο, όσο προβλέπεται στη με−
λέτη, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα εκατοστά
(60%) του οριακού φορτίου θραύσης του τένοντα και
γενικά όλες οι δαπάνες για να ενσωματωθεί λειτουργικά
και να προσαρμοστεί αισθητικά στην κατασκευή.
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του
καλωδίου, που τελικά ενσωματώνεται και στην τιμή πε−
ριέχονται ανηγμένες, όλες οι λοιπές δαπάνες για υλικά
(περίβλημα, λιπαντικό, στηρίγματα κ.λπ.).
Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκους (μ.μ.):
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)
Άρθρο 2
Για κάθε μια αγκύρωση καλωδίου όπως προβλέπεται
στο προηγούμενο άρθρο, με όλες τις εργασίες, που
χρειάζονται για την έντεχνη εκτέλεσή τους και την
πλήρη προσαρμογή του, στην παλιά μορφή, όπως ανα−
φέρεται και στους Γεν. Όρους (παρ. γ).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, που προ−
βλέπονται από τη στατική μελέτη, με απόλυτη ακρίβεια
και με τις αντίστοιχες διαστάσεις, ανεξάρτητα από το
υλικό στο οποίο γίνεται το χάντρωμα (λιθοδομή, σκυ−
ρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο κ.λπ.) καθώς και η δαπά−
νη για την κατασκευή προσκέφαλου (μαξιλαριού) από
οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τη μελέτη, με πάχος
το λιγότερο 0.07 μ. και με ελάχιστη περιεκτικότητα σε
τσιμέντο 350 Kgr/m3. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη
θέση (εσωτερική ή εξωτερική), που κατασκευάζεται η
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αγκύρωση, το ύψος της από το δάπεδο εργασίας, τη
σχετική με άλλα κτίσματα θέση της και η μέτρηση γί−
νεται για κάθε αγκύρωση (όχι ζευγάρια).
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή για κάθε μία αγκύρωση.
ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (65 €)
Άρθρο 3
Για την επισκευή με λεπτό έλασμα από ανοξείδωτο
χάλυβα, για την αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης σε
φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκάρια κ.λπ.).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να
εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, καθώς και η δαπάνη
για τη συγκόλληση των ελασμάτων στο σκυρόδεμα ή
μεταξύ τους στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται
περισσότερα από ένα καθώς και η τιμή των συνδετήρων
(μπουλονιών) που χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη.
Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος όλης της
μεταλλικής κατασκευής (συνδετήρες, περικόχλια, πα−
ρεμβλήματα κ.λπ.), που τελικά ενσωματώνονται.
Τιμή μονάδος ενός κιλού (χλγρ.):
ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 €)
Άρθρο 4
Για αποξήλωση και επανατοποθέτηση πλακόστρωσης
από οποιοδήποτε υλικό και σε οποιοδήποτε σχήμα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για
τυχόν συμπλήρωση πλακών που καταστράφηκαν με
νέες όμοιες με τις παλιές, ανεξαρτήτως μεγέθους και
πάχους, μετά του ανάλογου περιθωρίου (σοβατεπί),
δηλαδή δαπάνη υλικών και εργασία πλήρους επανα−
τοποθέτησης.
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις που
έχει η επιφάνεια χωρίς το σοβατεπί.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)
Άρθρο 5
Για την αποξήλωση και ανακατασκευή ξύλινης ψευδο−
ροφής μαζί με τα περιθώρια, με οποιοδήποτε σε κάτοψη
σχήμα και διαστάσεις, ανεξάρτητα από το ύψος (κρέ−
μαση) και τη μορφή (θολωτή, με φατνώματα, αφαλούς
κ.λπ.) και για επισκευή και συμπλήρωση της σχάρας
στην οποία στηρίζεται, αν χρειάζεται, με ξυλεία, που
προέρχεται από την οροφή, που υπήρχε στον ίδιο χώρο,
και συμπλήρωση με νέα ξυλεία, όμοια με την παλιά και
με την ίδια ανάγλυφη διακόσμηση κ.λπ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι αυξημένες δαπά−
νες που χρειάζονται για να διασωθούν τα κοσμημένα
στοιχεία που προαναφέρθηκαν και να φυλαχτούν με
ιδιαίτερη προσοχή καθώς και όλες οι δαπάνες για την
πλήρη ανακατασκευή της ψευδοροφής και η εξειδικευ−
μένη εργασία και τα υλικά που χρειάζονται για την
ανάγλυφη διακόσμηση, χωρίς τον χρωματισμό.
Η μέτρηση γίνεται με την πραγματική επιφάνεια σε
κατακόρυφη προβολή σε οριζόντιο επίπεδο.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α. Για ξύλινη ψευδοροφή απλού σχεδίου (ραμποτέ
κ.λπ.).
ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45 €)
β. Για ξύλινη ψευδοροφή σύνθετου ή περίτεχνου σχε−
δίου
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)
Άρθρο 6
Για την ανακατασκευή τραβηχτού επιχρίσματος, για
γείσα, παραστάδες, πρέκια, κορωνίδες, ζώνες, κορνιζώ−
ματα με οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση (διατομή),

με καμπύλες, ή όχι, με οποιοδήποτε ανάγλυφο βάθος και
ολικό πλάτος, με ευθύγραμμο ή καμπύλο άξονα (οδηγό),
όμοια με αυτή που υπήρχε και σε οποιοδήποτε ύψος
από το έδαφος ή το δάπεδο.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να
αποτυπωθούν με ακρίβεια τα παλιά τραβηχτά, να καθαι−
ρεθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά, να κατασκευασθεί
ο τύπος (καλούπι), να τοποθετηθούν οι οδηγοί κλπ, η
εργασία και τα υλικά και η τελική επεξεργασία. Η τιμή
ισχύει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται
τοπικά και ανεξάρτητα από τη μορφή και τις επαναλή−
ψεις των ανάγλυφων στοιχείων.
Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος και η
αντίστοιχη επιφάνεια δεν αφαιρείται από την επιφάνεια
πάνω στην οποία κατασκευάζεται, αν η επιφάνεια αυτή
έχει ανακατασκευαστεί και έχει υπολογιστεί η σχετική
δαπάνη στον προϋπολογισμό.
Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκους (μ.μ.):
ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 €)
Άρθρο 7
Για την ανακατασκευή γύψινης ή ξύλινης ταινίας (μπορ−
ντούρας), ή γωνιάς (λούκι), με οποιαδήποτε ανάγλυφη
διαμόρφωση, οποιοδήποτε ανάγλυφο βάθος, ανεξάρ−
τητα αν τοποθετούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
από το ύψος στο οποίο τοποθετούνται από το έδαφος
ή το δάπεδο και τη μορφή της επιφάνειας. Το άρθρο
αφορά και την επισκευή (γεμίσματα, συμπληρώματα)
του ανάγλυφου διάκοσμου των ταινιών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να
αφαιρεθούν και απομακρυνθούν τα καταστραμμένα γύψι−
να εκτός από αυτά που είναι απαραίτητα να φυλαχτούν
σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν νέα, όμοια με
αυτά που υπήρχαν και η τελική επεξεργασία. Η τιμή ισχύ−
ει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει τοπικά
καθώς επίσης και για γύψινες ροζέτες ή αφαλούς.
Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που τοπο−
θετείται ή τη διάμετρο για στρογγυλά, ή τη μεγαλύτερη
διαγώνια διάσταση για πολύγωνα ή άλλα σχήματα.
Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκους (μ.μ.):
α. Για γύψινη ταινία (μπορντούρα), ή γωνία (λούκι)
πλάτους έως 10 εκ.
ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)
β. Για ταινία (μπορντούρα), ή γωνία (λούκι) γύψινη
πλάτους μεγαλύτερου των 10 εκ. ή ξύλινη οποιουδήποτε
πλάτους
ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (65 €)
Άρθρο 8
Για την ανακατασκευή οποιουδήποτε ζωγραφικού
διακόσμου ή ζωγραφικής μπορντούρας σε οριζόντιο
ή κατακόρυφο επίπεδο το οποίο προϋπήρχε και κατα−
στράφηκε ή αποξηλώθηκε προκειμένου να γίνουν εγκε−
κριμένες εργασίες και ανακατασκευάζεται σύμφωνα με
τις εγκρίσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που χρει−
άζονται για να δεχθεί η επισκευασμένη επιφάνεια το
ζωγραφικό διάκοσμο.
Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό εμβαδό της επι−
φάνειας που ζωγραφίζεται.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)
Άρθρο 9
Για την ανακατασκευή σιδερένιου, χυτοσιδερένιου ή
άλλου μεταλλικού στοιχείου, όπως κάγκελα κ.λπ., όμοια
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με αυτά που υπήρχαν, χυτά ή σφυρήλατα, η οποιαδήποτε
πρόσθετη κατεργασία χρειάζεται για την τελική διαμόρ−
φωσή τους στο επίπεδο ή στο χώρο, με πρόσθετα δια−
κοσμητικά από άλλο μέταλλο (χαλκό, ορείχαλκο κ.λπ.).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να
αφαιρεθούν τα κατεστραμμένα στοιχεία, να απομα−
κρυνθούν τα υλικά, εκτός από όσα είναι απαραίτητα να
φυλαχθούν σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν τα
νέα ίδια με αυτά που υπήρχαν και γενικά για την πλήρη
κατασκευή τους και την τελική επεξεργασία,χωρίς τον
χρωματισμό τους. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που
η αντικατάσταση γίνεται τοπικά.
Η μέτρηση γίνεται με την επιφάνεια που έχει το ελά−
χιστο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που περιγράφεται
στο στοιχείο που κατασκευάσθηκε, ανεξάρτητα από την
εγκάρσια διαμόρφωσή του.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)
Άρθρο 10
Για την επισκευή υπάρχοντος σιδερένιου, χυτοσιδερένι−
ου ή άλλου μεταλλικού στοιχείου, όπως κάγκελα κ.λπ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
πλήρη επισκευή τους, την τελική επεξεργασία, χωρίς
τον χρωματισμό τους. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση,
που η επισκευή γίνεται τοπικά.
Η μέτρηση γίνεται με την επιφάνεια, που έχει το ελά−
χιστο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που περιγράφεται
στο στοιχείο που επισκευάσθηκε, ανεξάρτητα από την
εγκάρσια διαμόρφωσή του.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10 €)
Άρθρο 11
Για την ανακατασκευή εξωτερικής πόρτας (κύριας
εισόδου).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και με−
ταφορά και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται
για την πλήρη κατασκευή και τον χρωματισμό. Η τιμή
ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθε−
τείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί
να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κ.λπ.), απ’ τη μορφή
του κ.λπ.
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου:
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)
Άρθρο 12
Για την ανακατασκευή εσωτερικής πόρτας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και με−
ταφορά και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται
για την πλήρη κατασκευή και τον χρωματισμό. Η τιμή
ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθε−
τείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί
να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κ.λπ.), απ’ τη μορφή
του κ.λπ.
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Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του
κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή
μερικώς καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχι−
στο ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)
Άρθρο 13
Για την ανακατασκευή θυρών (μπαλκονόπορτες) και
παραθύρων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και με−
ταφορά και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται
για την πλήρη κατασκευή και τον χρωματισμό. Η τιμή
ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθε−
τείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί
να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κ.λπ.), απ’ τη μορφή
του κ.λπ.
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του
κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή
μερικώς καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχι−
στο ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
α) Για θύρες και παράθυρα χωρίς εξώφυλλα:
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
β) Για θύρες και παράθυρα με εξώφυλλα:
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (550 €)
Άρθρο 14
Για τον χρωματισμό ξύλινης ή μεταλλικής επιφάνειας
(κουφώματα, ψευδοροφές, πατώματα, κιγκλιδώματα) με
οποιοδήποτε χρώμα ή βερνίκι, ανεξάρτητα από τη θέση,
εσωτερικό ή εξωτερικό και το ύψος απ’ το έδαφος ή το
δάπεδο που γίνεται, τη μορφή που έχει η επιφάνεια, αν
είναι νέα (αχρωμάτιστη) ή παλαιά (χρωματισμένη), το
ολικό εμβαδόν και τις διαστάσεις και απ’ τις επαναλή−
ψεις που χρειάζονται για την πλήρη κάλυψη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, ανεξάρ−
τητα από το αν η ίδια επιφάνεια χρωματίζεται με δύο
ή περισσότερους χρωματισμούς.
Η μέτρηση γίνεται για ολόκληρο το φάτνωμα χωρίς
να αφαιρούνται τα ανοίγματα, στη μία ή δύο πλευρές
του. Σε περίπτωση κιγκλιδωμάτων η μέτρηση γίνεται
από την μία πλευρά.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):
ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, διότι αυτή έχει προβλεφθεί στις αναφερόμε−
νες Κ.ΥΑ. στο σκεπτικό της παρούσης Απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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