
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ.: οικ: 11756 /Δ5 
  Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων 

Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης των ερ-

γασιών επισκευής για την αποκατάσταση των 

ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσι-

κή καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης 

Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ. οικ:6772/

Β9β/19.12.2011 (Β΄3201) απόφασης του Υφυ-

πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

με θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των 

εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των 

ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές 

καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κα-

τολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συν-

δρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις προ-

βλεπόμενες τιμές εφαρμογής».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 (Α’ 24) «Περί κυρώσεως, τροποποι-

ήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως 
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημο-
κρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 
1978 εις περιοχής Βορείου Ελλάδος κ.λ.π. και ρυθμίσεως 
ετέρων τινών συναφών θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 
3 και της ΠΝΠ, βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα 
απόφαση.

2. Του ν. 1190/1981 (Α’ 203) «Περί κυρώσεως της από 
26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών 
εκ των σεισμών 1981”», όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει.

3. Τον ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο Διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις».

4. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

6. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄746) κοινή απόφαση 
Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων 
από τον κανόνα των τριών υπογραφών".

7. Την αριθ. οικ:6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄3201) από-
φαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών 
επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, 
πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης 
Στεγαστικής Συνδρομής».

8. Την αριθ. οικ.537/Α321/03.3.2016 (Β΄ 400) απόφα-
ση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Προθεσμίες και διαδικασία χο-
ρήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που 
έχουν πληγεί από πυρκαγιά».

9. Την αριθ. οικ.268/29.05.2017 (Β΄ 1911) απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβί-
βαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή 
Υφυπουργού».

10. Το νόμο με αρ. 3919/24.02.2011 (Φ.Ε.Κ. 32/
Α΄/02.03.2011) περί Αρχής της επαγγελματικής ελευ-
θερίας, κατάργησης αδικαιολόγητων περιορισμών και 
άσκησης επαγγελμάτων.

11. Τη με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.273/17.07.2012 (Φ.Ε.Κ. 
2221/Β’/30.07.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σα-
ράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) 
με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».

12. Τη με αριθ. οικ.5364/Δ/Β11/04.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 
2774/Β/18.12.15) απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων περί καθορισμού ελαχίστων 
υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών 
αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από 
πυρκαγιά.

13. Την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706 /Α325/3.8.2018 (B΄ 
3255) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και 
Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγη-
ση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης 
Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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και επειδή,
α) από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 

σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής 
και Δυτικής Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Βο-
ρείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκλήθηκαν εκτεταμένες 
ζημιές σε πολλά κτίρια.

β) 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 φυσική καταστροφή πυρκαγιάς.

γ) Πέραν των εργασιών που εμπεριέχονται, στο ισχύον 
τιμολόγιο εργασιών, υφίστανται και άλλες επιπλέον ερ-
γασίες επισκευής πληγέντων κτιρίων από πυρκαγιά, οι 
οποίες είτε δεν είχαν προβλεφθεί, είτε δεν είχαν συμπε-
ριληφθεί, καθότι αφορούν συστήματα νέας τεχνολογίας.

δ) Απαιτείται να ενταχθούν και τιμολογηθούν και νέες 
τιμές, ούτως ώστε να δύνανται να συμπεριληφθούν στις 
εκδοθείσες Άδειες Επισκευής πυροπλήκτων κτιρίων, κα-
θώς και να λάβουν οι πυρόπληκτοι την αντίστοιχη Στε-
γαστική Συνδρομή αποκατάστασης.

ε) Οι τιμές εφαρμογής πρέπει να ανταποκρίνονται στη 
μέση τρέχουσα τιμή αγοράς για κάθε είδους εργασία, 
αποφασίζουμε:

Ι. Εγκρίνουμε το παρόν συμπληρωματικό τιμολόγιο για 
τον υπολογισμό της δαπάνης επισκευής σε κτίρια που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 
2018 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολι-
κής και Δυτικής Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς 
και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

II. Εγκρίνουμε την αύξηση των τιμών εφαρμογής, όπως 
προβλέπονται με την με αρ. 6772/Β9Β/14.12.2011 (Β’ 
3201) απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε άρθρο 
των κεφαλαίων Γ΄ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ, Δ΄ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, Ε΄ΔΑΠΕΔΑ, ΣΤ΄ΕΠΙΚΑΛΥ-
ΨΕΙΣ, Ζ΄ΣΚΑΛΕΣ, Η΄ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΙΙI. Επίσης εγκρίνουμε το παρόν συμπληρωματικό τιμο-
λόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε κτίρια, για τον 
υπολογισμό της δαπάνης και των αντίστοιχων παροχών 
στους ιδιοκτήτες κτιρίων που θα υποστούν βλάβες σε 
μελλοντικές φυσικές καταστροφές από πυρκαγιά που θα 
εκδηλωθούν σε περιοχές της Χώρας. Εργασίες αποκατά-
στασης των παραπάνω κτιρίων, οι οποίες δεν περιγρά-
φονται στο παρόν τιμολόγιο, τιμολογούνται με χρήση 
του τιμολογίου της με αριθ. οικ.6772/Β9β/19.12.2011 
(Β΄3201) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων με θέμα «Τιμολόγιο υπολογισμού 
δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές κα-
ταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) 
και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής», όπως τρο-
ποποιείται με την παρούσα, εξαιρουμένου του κεφαλαί-
ου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», το οποίο σε περίπτωση φυσικών 
καταστροφών πυρκαγιάς ρυθμίζεται αποκλειστικά από 
την παρούσα απόφαση.

ΙV. Ο χρόνος έναρξης της παραγράφου ΙΙ της πα-
ρούσης Απόφασης ορίζεται μετά από την ημερομηνία 
έκδοσης και δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης καθώς και ανάρτησης αυτής στο διαδίκτυο του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών των σχετικών 
Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που θα αναφέρονται 
στην οριοθέτηση περιοχών και στην παροχή πιστωτικών 
διευκολύνσεων για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια 
από πυρκαγιά, που θα εκδηλωθεί μελλοντικά σε περιοχές 
της χώρας με την προϋπόθεση ότι στις εν λόγω περιοχές 
θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της 28-7-1978 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αυτή κυρώ-
θηκε, τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το τιμολόγιο εφαρμόζεται αποκλειστικά για τη σύντα-

ξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευ-
ής κτιρίων, που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή 
πυρκαγιάς και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος από την 
αρμόδια υπηρεσία.

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δη-
μοσίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα 
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 (Ε.Φ.Κ.Α., επικουρικά κλπ) και το Φ.Π.Α.

β) Για προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου 
όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται). 

γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθα-
ρισμοί κλπ), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υπο-
στυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κλπ), 
πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση 
κατασκευών που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες 
εργασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, 
προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κλπ), 
εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή άλλα στοι-
χεία από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκλη-
θούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κλπ) 
ή στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν 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 εργαλεί-
ων 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 σύμ-
φωνα 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 προδιαγράφονται:

- Στο τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και 
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Οδηγίες για Επισκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» 
(«Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο 
Δημοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 05.08.1978.

- Στο τεύχος «Συστάσεις για Προσεισμικές και Μετασει-
σμικές επεμβάσεις σε κτίρια» που εκδόθηκε από το τ. Υ.ΠΕ.
ΧΩ.ΔΕ. και τον ΟΑΣΠ, στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2001.

- Στο τεύχος «Πρακτικός Οδηγός για την αποτίμηση 
φέρουσας ικανότητας και τις δομητικές επισκευές μετά 
από πυρκαγιά, σε μικρά κτίρια από σκυρόδεμα και από 
τοιχοποιία» που εκδόθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο στην Αθήνα το 2008.

- Στη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.273/17.07.2012 (Φ.Ε.Κ. 
2221/Β’/30.07.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαρά-
ντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».

Οι ζημιές, που προτείνονται για επισκευή και εγκρίνο-
νται, θα πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από φυ-
σική καταστροφή πυρκαγιάς και όχι από εγκατάλειψη 
ή παλαιότητα ή έλλειψη συντήρησης, ακόμη και στην 
περίπτωση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων.

Οι εργασίες επισκευής θα εγκρίνονται και από τις συ-
ναρμόδιες υπηρεσίες όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

Στο παρόν τιμολόγιο δεν περιλαμβάνεται Στεγαστική 
Συνδρομή για τον εξοπλισμό (οικιακός και μηχανικός 
εξοπλισμός) των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από 
φυσική καταστροφή, πλην αυτών που περιγράφονται 
στα παρακάτω άρθρα.

Οι τιμές δαπάνης ανά άρθρο του τιμολογίου αναφέ-
ρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ν.Α. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Άρθρο Ν.Α.1 
Για την επισκευή ή ανακατασκευή καταστραφέντος 

κεραμοσκεπούς προστεγάστρου ή οποιουδήποτε στε-
γάστρου, (αποκλειστικά προεξέχον του κτιρίου και όχι 
μεμονωμένου ανεξάρτητου), κατασκευασμένου εκ ξύ-
λινης ή μεταλλικής κατασκευής οιασδήποτε μορφής ή 
κλίσης με επικάλυψη κεράμων οποιουδήποτε τύπου ή 
μεταλλικών φύλλων κλπ, ανεξάρτητα θέσης ή ύψους σε 
αντικατάσταση υφιστάμενου καταστραφέντος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ερ-
γασίες για την επισκευή ή ανακατασκευή, η απαιτούμενη 
αποξήλωση υφιστάμενης κατασκευής και απομάκρυνση 
μπαζών, τα έξοδα προσκόμισης - μεταφοράς κάθε υλικού 
ή απορριπτέου υλικού η κάθε απαιτούμενη εργασία και 
κάθε απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό τοποθέτησης, 
πλήρως αποπερατωμένη με κάθε είδους χρωματισμό.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου. Η μέτρηση 
γίνεται για οριζόντια προβολή της κάτοψης του στεγά-
στρου (μ2).

α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένου κεραμοσκε-
πούς ή οποιουδήποτε άλλου προστεγάστρου κατά τα 
λοιπά ως ανωτέρω

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 €)

β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένου κεραμοσκεπούς 
ή οποιουδήποτε άλλου προστεγάστρου κατά τα λοιπά 
ως ανωτέρω

ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (60 €)

Άρθρο Ν.Α.2
Για την επισκευή ή ανακατασκευή καταστραφείσας 

πέργκολας (αποκλειστικά προεξέχουσας του κτιρίου και 
όχι μεμονωμένου ανεξάρτητου) κατασκευασμένης από 
οποιαδήποτε ξυλεία ή από οποιοδήποτε είδος μετάλ-
λου, οποιουδήποτε σχεδίου, σε οιοδήποτε ύψος από το 
έδαφος, με πλήρη κατεργασία των υλικών φερόντων 
και μη, διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους, 
στερεωμένα σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ερ-
γασίες για την επισκευή ή ανακατασκευή ήτοι, η κάθε 
απαιτούμενη αποξήλωση υφιστάμενης κατασκευής και 
απομάκρυνση μπαζών, τα έξοδα προσκόμισης, μεταφο-
ράς κάθε υλικού ή απορριπτέου υλικού, η κάθε απαιτού-
μενη εργασία και κάθε απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό 
τοποθέτησης, πλήρως αποπερατωμένη με κάθε είδους 
χρωματισμό.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου κάτοψης. 
Η μέτρηση γίνεται για οριζόντια προβολή της κάτοψης 
της πέργολας (μ2).

α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένης πέργκολας 
κατά τα λοιπά ως ανωτέρω

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)
β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένης πέργκολας κατά 

τα λοιπά ως ανωτέρω
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)

Ν.Β. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο Ν.Β.1
Για την αποκατάσταση της στεγάνωσης δώματος πλά-

κας οπλισμένου σκυροδέματος, που υπέστη βλάβη, με 
μεμβράνη ή ασφαλτόπανο ή οποιοδήποτε επαλειφόμε-
νο στεγανωτικό υλικό, σε αντικατάσταση ή αποκατάστα-
ση υφιστάμενου καταστραφέντος

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργα-
σίες για την αποξήλωση-καθαίρεση της υφιστάμενης 
στεγάνωσης, καθαρισμός επιφανείας, απομάκρυνση 
προϊόντων καθαίρεσης, η προμήθεια και μεταφο-
ρά κάθε νέου απαιτούμενου υλικού για την πλήρη 
ανακατασκευή- αποκατάσταση της καταστραφείσας 
υφιστάμενης μόνωσης και εν γένει κάθε υλικό και 
μικροϋλικό στερέωσης ή κόλλας οποιουδήποτε τύ-
που απαιτηθεί.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2)
ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)

Άρθρο Ν.Β.2
Για την αποκατάσταση θερμομόνωσης και στεγάνω-

σης δώματος πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, που 
υπέστη βλάβη, με οποιοδήποτε τύπου νέο θερμομο-
νωτικό υλικό και πάχους στεγάνωσης με μεμβράνη ή 
ασφαλτόπανο, συμπεριλαμβανόμενου και του υλικού 
διάστρωσης ρύσεων χωρίς την τελική επικάλυψη με 
πλακίδια (αν επικαλυφθεί)
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες για την απο-
ξήλωση-καθαίρεση της υφιστάμενης μόνωσης, καθαρι-
σμός επιφανείας, απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης, 
προμήθεια και μεταφορά κάθε νέου απαιτούμενου υλι-
κού για την πλήρη ανακατασκευή - αποκατάσταση της 
καταστραφείσας υφιστάμενης μόνωσης-στεγάνωσης, 
την ενδεχόμενη χρήση ικριωμάτων, και εν γένει κάθε 
υλικό και μικροϋλικό στερέωσης ή κόλλας οποιουδήποτε 
τύπου απαιτηθεί.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2)
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)

Άρθρο Ν.Β.3
Προσθήκη Θερμομονωτικού υλικού από πλάκες εξη-

λασμένης πολυστερίνης ή πολυουρεθάνης ή υαλοβάμ-
βακα (ή οποιοδήποτε άλλο θερμομονωτικό υλικό) για 
την αποκατάσταση θερμομόνωσης σε βλαβέντα δομικά 
στοιχεία, οριζόντια ή κατακόρυφα, στις τιμές μονάδος 
των οποίων δεν προβλέπεται ή όπου απαιτείται τοιαύτη 
μόνωση.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργα-
σίες για την αποξήλωση-καθαίρεση κάθε τοιαύτης 
υφιστάμενης κατασκευής, ο καθαρισμός επιφανείας, 
η απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης, η προμήθεια 
και μεταφορά των υλικών και εν γένει κάθε υλικού και 
μικροϋλικού στερέωσης ή κόλλας οποιουδήποτε τύπου 
απαιτηθεί.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2)
ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)

Άρθρο Ν.Β.4
Για την επισκευή ή ανακατασκευή κάθε τύπου συστή-

ματος θερμοπρόσοψης κτιρίου, που έχει υποστεί βλάβες. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες επισκευής 
ή πλήρως ανακατασκευής, του ως άνω συστήματος, σε 
οποιαδήποτε θέση και ύψος της πρόσοψης με την κάθε 
απαιτούμενη αποξήλωση υφιστάμενης κατασκευής και 
απομάκρυνση μπαζών, τα έξοδα μεταφοράς κάθε υλικού 
ή απορριπτέου υλικού την κάθε απαιτούμενη εργασία 
και κάθε απαιτούμενο εν γένει υλικό και μικροϋλικό το-
ποθέτησης, πλήρους αποπερατωμένης εγκατάσταση 
πλην χρωματισμού.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2)
α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένης κατά τα λοι-

πά ως ανωτέρω
ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10 €)
β. Για ανακατασκευή κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)

Ν.Γ. ΕΡΜΑΡΙΑ (ντουλάπια εντοιχισμένα)

Άρθρο Ν.Γ.1
Για την επισκευή ή ανακατασκευή ερμαρίων κουζίνας, 

πάγκου, νεροχύτη, μπαταρίας βρύσης ολικά κατεστραμ-
μένης ή επισκευάσιμης κουζίνας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε απαιτούμενη εργα-
σία αποξήλωσης της καταστραφείσας κουζίνας με την 
απομάκρυνση προϊόντων και αποκατάσταση επιφάνειας 
προκειμένου να τοποθετηθούν τα νέα ερμάρια. Επίσης η 
προμήθεια νέων ερμαρίων κουζίνας, πάγκου, νεροχύτη, 

μπαταρίας βρύσης με την αξία των, καθώς και των λοι-
πών απαραίτητων εξαρτημάτων, στερεωτικών υλικών, 
μικροϋλικών, κόλλες κλπ, με τα έξοδα μεταφοράς αυτών 
και κάθε εργασία κατασκευής, χρωματισμού, τοποθέτη-
σης και πλήρους λειτουργίας .

Τιμή μονάδος ενός τρέχοντος μέτρου (επιμετρούνται 
ξεχωριστά η άνω τοποθέτηση επί τοίχου και η κάτω το-
ποθέτηση επί δαπέδου (1μ.μ.).

α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένων ερμαρίων 
κουζίνας κατά τα λοιπά ως ανωτέρω

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)
β. Για ανακατασκευή κουζίνας κατά τα λοιπά ως ανω-

τέρω
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)

Άρθρο Ν.Γ.2
Για την επισκευή ή ανακατασκευή κατεστραμμένων 

εντοιχισμένων ερμαρίων ρουχισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε απαιτούμενη ερ-

γασία αποξήλωσης καταστραφέντος ερμαρίου με την 
απομάκρυνση προϊόντων και αποκατάσταση επιφά-
νειας προκειμένου να τοποθετηθούν ή επισκευασθούν 
ερμάρια. Επίσης η προμήθεια νέων ερμαρίων και τα 
λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα, στερεωτικών υλικών 
και μικροϋλικών, με την αξία μεταφοράς και κάθε ερ-
γασία κατασκευής, χρωματισμού, τοποθέτησης και 
πλήρους λειτουργίας.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2).
α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένου ερμαρίου 

κατά τα λοιπά ως ανωτέρω.
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)
β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένου ερμαρίου κατά 

τα λοιπά ως ανωτέρω.
ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (85 €)

Ν.Δ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Άρθρο Ν.Δ.1
Για τον χρωματισμό μεταλλικών ή ξύλινων κατασκευ-

ών (κιγκλιδωμάτων, θυροπαραθύρων και λοιπών κατα-
σκευών του κτιρίου), που υπέστησαν ελαφρές βλάβες 
οποιουδήποτε είδους και σχεδίου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε προεργασία, υλικό 
χρώσης, κάθε απαιτούμενη εργασία για κάθε είδους 
χρωματισμό σε όσες επιστρώσεις απαιτούνται για την 
πλήρη αποπεράτωση.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου όψεως (μ2).
ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10 €)

Ν.Ε. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Άρθρο Ν.Ε.1
Για την επισκευή ή ανακατασκευή κατεστραμμένων 

μεταλλικών κιγκλιδωμάτων του κτιρίου, οποιουδήποτε 
είδους μετάλλου και σχεδίου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε εργασία αποξήλω-
σης, απομάκρυνσης προϊόντων και αποκατάσταση επι-
φάνειας προκειμένου να τοποθετηθεί νέο κιγκλίδωμα, 
με την αξία των υλικών, την μεταφορά, τα απαιτούμενα 
υλικά, μικροϋλικά και εργασία κατασκευής στερεώσεως, 
χρωματισμός για την πλήρη κατασκευή.
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Τιμή μονάδος ενός τρέχοντος μέτρου (μ.μ.)
α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένου κιγκλιδώμα-

τος κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)
β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένου κιγκλιδώματος 

κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)

Άρθρο Ν.Ε.2
Για την επισκευή ή ανακατασκευή κατεστραμμένων 

ξύλινων κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε είδους ξυλείας 
και σχεδίου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε εργασία αποξήλωσης 
απομάκρυνσης προϊόντων και αποκατάσταση επιφάνειας 
προκειμένου να επισκευασθεί ή τοποθετηθεί νέο κιγκλίδω-
μα. Επίσης η αξία των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών, 
κουπαστής η μεταφορά των και η εργασία κατασκευής στε-
ρεώσεως με τον απαιτούμενο χρωματισμό για την πλήρη 
κατασκευή.

Τιμή μονάδος ενός τρέχοντος μέτρου (μ.μ.)
α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένου κιγκλιδώμα-

τος κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)
β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένου κιγκλιδώματος 

κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (60 €)

Ν. ΣΤ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Άρθρο Ν.ΣΤ.1
Για την επισκευή ή ανακατασκευή εξώφυλλου (πατζού-

ρι), κάθε λειτουργίας, συρόμενου, ανοιγόμενου, ρολού 
οιοδήποτε σχεδίου τύπου και υλικού, σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια και ύψος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα υλικά στε-
ρεώσεων, στεγανώσεων, αρμοκάλυπτρα, μηχανισμοί λει-
τουργίας και μικροϋλικά, κάθε είδους χρωματισμός, η με-
ταφορά αυτών καθώς και εργασία πλήρους λειτουργίας.

Τιμή μονάδος τετραγωνικό μέτρο (μ2)
α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένου εξώφυλλου 

κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)
β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένου εξώφυλλου 

κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)

Ν.Ζ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο Ν.Ζ.1
Για την επισκευή ή ανακατασκευή υδραυλικών εγκα-

ταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές ή καταστρά-
φηκαν ή αχρηστεύθηκαν ή προκειμένου να γίνουν άλλες 
εργασίες, όπως επισκευές ή ανακατασκευές σε τοίχους 
κλπ, λόγω πυρκαγιάς. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες 
οι δαπάνες για να αποκατασταθεί μερικά ή ολοκληρω-
τικά η εγκατάσταση, καθώς και για να συνδεθεί με το 
δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.), κάθε απαιτού-
μενη αποξήλωση καταστραφείσας υδραυλικής εγκατά-
στασης και απομάκρυνση προϊόντων και η απαιτούμενη 
προεργασία για την τοποθέτηση νέας. Η προμήθεια και 
μεταφορά του απαιτούμενου υδραυλικού υλικού ή μι-

κροϋλικού, και εξαρτημάτων αυτού, πλήρης κατασκευής 
και λειτουργίας.

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 εξωτε-
ρική εγκατάσταση (μόνο αν υπάρχει και ήταν σε χρήση). 
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή (τεμ. 1):

Α. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση αποχετευτική για κάθε ξεχωριστή ιδι-

οκτησία (κατοικία)
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
2) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά 

W.C. ή λουτρό)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
3) Για επαγγελματικούς χώρους ανά W.C. ή λουτρό
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)
4) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθή-

κες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
Α2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση αποχετευτική για κάθε ξεχωριστή ιδι-

οκτησία (κατοικία)
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)
2) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά 

W.C. ή λουτρό)
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)
3) Για επαγγελματικούς χώρους ανά W.C. ή λουτρό
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
4) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθή-

κες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)
Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Β1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση υδραυλικής για κάθε ξεχωριστή ιδι-

οκτησία (κατοικία)
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
2) Για υδραυλική εγκατάσταση ξενοδοχειακών μονά-

δων (ανά W.C. ή λουτρό)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
3) Για υδραυλική εγκατάσταση επαγγελματικών χώρων 

ανά W.C. ή λουτρό
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)
4) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθή-

κες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
Β2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση υδραυλική για κάθε ξεχωριστή ιδιο-

κτησία (κατοικία)
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)
2) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά 

W.C. ή λουτρό)
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)
3) Για επαγγελματικούς χώρους ανά W.C. ή λουτρό
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
4) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθή-

κες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)
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Άρθρο Ν.Ζ.2 
Για την επισκευή ή αποκατάσταση ηλεκτρικών εγκα-

ταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές ή καταστρά-
φηκαν ή αχρηστεύθηκαν ή προκειμένου να γίνουν άλλες 
εργασίες, όπως επισκευές ή ανακατασκευές σε τοίχους 
κλπ, λόγω πυρκαγιάς. 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.). Επίσης περιλαμβάνεται 
κάθε απαιτούμενη αποξήλωση καταστραφείσας ηλε-
κτρικής εγκατάστασης και απομάκρυνση προϊόντων και 
κάθε απαιτούμενη προεργασία για την κατασκευή νέας. 
Η προμήθεια και μεταφορά του απαιτούμενου ηλεκτρο-
λογικού υλικού ή μικροϋλικού, ηλεκτρικού πίνακα και 
εξαρτημάτων αυτού. Επίσης περιλαμβάνεται η πλήρης 
κατασκευή της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία.

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 εξωτε-
ρική εγκατάσταση (μόνο αν υπάρχει και ήταν σε χρήση).

Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή (τεμ 1):
Α1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κάθε ξεχωριστή 

ιδιοκτησία (κατοικία)
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)
2) Εγκατάσταση συναγερμού, για κάθε ξεχωριστή ιδι-

οκτησία (κατοικία)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
3) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά 

δωμάτιο)
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (250 €)
4) Για επαγγελματικούς χώρους επιφάνειας έως 150 μ2

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
Για κάθε επόμενα 150 μ2 επιπλέον
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
5) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθή-

κες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
6) Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κτίρια με διαιρε-

μένη ιδιοκτησία (κοινόχρηστα ορόφων), χώρων επαγ-
γελματικής χρήσης

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
Α2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κάθε ξεχωριστή 

ιδιοκτησία (κατοικία)
ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (1.200 €)
2) Εγκατάσταση συναγερμού, για κάθε ξεχωριστή ιδι-

οκτησία (κατοικία) ή επαγγελματικό χώρο
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)
3) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά 

δωμάτιο)
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (450 €)
4) Για επαγγελματικούς χώρους επιφάνειας έως 150 μ2

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)
Για κάθε επόμενα 150 μ2 επιπλέον
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
5) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθή-

κες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)

6) Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κτίρια με διαιρε-
μένη ιδιοκτησία

(κοινόχρηστα ορόφων)
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
7) Αντικατάσταση Ηλεκτρικού Πίνακα
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)

Άρθρο Ν.Ζ.3
Για την αποκατάσταση ειδών υγιεινής σε λουτρά και 

wc., που καταστράφηκαν. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση των υφισταμένων 
κατεστραμμένων απομάκρυνση αποβλήτων και κάθε 
απαιτούμενη προεργασία για την τοποθέτηση νέων. 
Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια των νέων ειδών 
υγιεινής με την μεταφορά τους, την τοποθέτηση, για 
κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, σε οποιαδήποτε θέση με 
την πλήρη εργασία τοποθέτησης και εν γένει κάθε απαι-
τούμενο εξάρτημα και υλικό ή μικροϋλικό.

Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή (τεμ 1):
1) Για κάθε λουτρό ξεχωριστής ιδιοκτησίας (κατοικίας) 

ή εγκατάστασης ξενοδοχειακών μονάδων (ανά δωμάτιο) 
ή επαγγελματικού χώρου

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)
2) Για κάθε w.c. (χωρίς μπανιέρα ή ντουζιέρα) ξεχωρι-

στής ιδιοκτησία (κατοικία) ή εγκατάστασης ξενοδοχει-
ακών μονάδων (ανά δωμάτιο)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (350 €)

Άρθρο Ν.Ζ.4
Για την επισκευή ή ανακατασκευή της Εγκατάστασης 

θέρμανσης, εκάστης ανεξάρτητης ιδιοκτησίας βλαβεί-
σας, ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση λέβητα οποιου-
δήποτε καυσίμου, καυστήρα οποιουδήποτε καυσίμου, 
δεξαμενής καυσίμου για την αποκατάσταση της θέρ-
μανσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε απαιτούμενη αποξή-
λωση καταστραφείσας εγκατάστασης και απομάκρυνση 
αποβλήτων, προμήθεια και μεταφορά υλικών, σωληνώ-
σεων, θερμαντικών σωμάτων, λέβητα, καυστήρα, δε-
ξαμενής πετρελαίου (ανά περίπτωση). Πλήρης εργασία 
τοποθέτησης των απαιτούμενων για την πλήρη αποκα-
τάσταση λειτουργίας ως ακολούθως:

α. Τιμή επισκευής της Εγκατάστασης Θέρμανσης (τεμ 1)
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)
β. Τιμή αντικατάστασης εκάστου θερμαντικού σώμα-

τος (τεμ 1)
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
γ. Τιμή λέβητα (τεμ 1)
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (500 €)
δ. Τιμή καυστήρα (τεμ 1)
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
ε. Τιμή δεξαμενής καυσίμου (τεμ 1)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)

Άρθρο Ν.Ζ.5 
Για την επισκευή συστήματος βόθρου βιολογικού κα-

θαρισμού οιοδήποτε τύπου, που έχει υποστεί βλάβες.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες επισκευής 

ή πλήρως τοποθετούμενου (ανακατασκευής) του ως άνω 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57463Τεύχος Β’ 4776/25.10.2018

συστήματος με κάθε συμπεριλαμβανόμενο μηχάνημα 
και εξοπλισμό, σε οποιαδήποτε θέση εντός της ιδιοκτη-
σίας νομίμως επισκευασμένου ή κατασκευασμένου, με 
την κάθε απαιτούμενη μελέτη, την κάθε απαιτούμενη 
αδειοδότηση, την πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκα-
τάσταση, κάθε απαιτούμενη εργασία και κάθε υλικό και 
μικροϋλικό τοποθέτησης, σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή μονάδας (τεμ. 1)
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (4.000 €)

Άρθρο Ν.Ζ.6
Για την τοποθέτηση Συστήματος Αντλίας Θερμότητας 

στη θέση υφιστάμενου κατεστραμμένου σε οποιαδήπο-
τε θέση και ύψος πλήρως τοποθετημένου, εφόσον απο-
τελεί τον αποκλειστικό τρόπο θέρμανσης του κτιρίου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους αποξήλωση 
απομάκρυνση κατεστραμμένου και σωληνώσεων και 
κάθε άλλου εξαρτήματος με την απομάκρυνση αυτών, 
προμήθεια νέου και της μεταφοράς αυτού, πλήρως το-
ποθετημένου και πλήρους λειτουργίας.

Τιμή μονάδος ανά τετραγωνικό μέτρο θερμαινόμενου 
χώρου κατοικίας (μ2)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45 €)

Άρθρο Ν.Ζ.7
Για την αποκατάσταση κατεστραμμένων υδρορροών, 

οποιασδήποτε διατομής υλικού, κλίσης, θέσης και ύψους 
τοποθέτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους αποξήλωση 
απομάκρυνση προϊόντων και αποκατάσταση επιφάνειας 
προκειμένου να τοποθετηθεί νέα υδρορροή, με την αξία 
προμήθειας των απαραίτητων υλικών αγωγών, λοιπών απα-
ραίτητων εξαρτημάτων, στερεωτικών υλικών, κόλλες κλπ. 
την μεταφορά, τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά, χρήση 
ικριωμάτων και εργασία σύνδεσης - κατασκευής - στερέ-
ωσης, πλήρους λειτουργίας.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ).
ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  
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*02047762510180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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