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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη «Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών σε δημοτικούς δρόμους του Δήμου Παιανίας»
εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιανίας, κατόπιν της από 20-01-2020
εντολής του Δημάρχου.

Η  παρούσα  Τεχνική  περιγραφή  αφορά  εργασίες  αποκατάστασης  εκτεταμένων  φθορών  σε
δημοτικές οδούς του Δήμου Παιανίας, που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
ΜΗΚΟΣ

m
ΠΛΑΤΟΣ

m
ΕΜΒΑΔΟΝ m2

1 ΔΙΑΔΟΧΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 210 7,5 1575

2
ΒΑΣ.

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ 1070 7,5 8025

3 ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΔΙΑΔ. ΚΩΝ/ΝΟΥ Γ. ΣΕΦΕΡΗ 380 5,5 2090

4 ΚΥΠΡΟΥ Γ. ΣΕΦΕΡΗ ΣΥΡΟΥ 340 5,5 1870

5 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
ΠΕΔΟΥΛΑ
ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΝ.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

320 5,5 1760

6 ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΤΕΡΨΙΧΩΡΗΣ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 50 7 350

7 ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΔΟΥΛΑ
ΚΥΠΡΟΥ

1250 7,5 9375

8 ΓΕΡΓ. ΧΟΥΝΤΑ
ΠΕΔΟΥΛΑ
ΚΥΠΡΟΥ

ΚΟΡΟΥ 100 5,5 550

9 ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΗ
ΒΑΣ.

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΗ

55 4 220

10 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 575 7 4025

11
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ

ΗΡΟΔΟΤΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝ.

56

120

7,5

10,5

420

1260

12 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝ. 200 8 1600

13 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΗ

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Β'

65 7 455

14 ΣΤΑΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ

ΠΗΓΗΣ
190 7 1330

15
ΖΩΟΔΟΧΟΥ

ΠΗΓΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΗ

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 110 5,5 605

16 ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' Ι. ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 450 5,5 2475



17 ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ
Λ. ΑΝΔΡΙΚΟΥ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ

ΤΣΙΜΙΝΗ ΕΥΑΓΓ.

Λ. ΑΝΡΔΙΚΟΥ

460

130

5,5

7,5

2530

975

18 ΧΟΥΝΤΑ Ι. ΔΗΜ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ

280 5,5 1540

19 ΣΠ. ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ Ι. ΜΕΤΑΞΑ 180 6,5 1170

20 ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ &
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

600 5 3000

    Με  το  συγκεκριμένο  έργο  πρόκειται  να  πραγματοποιηθούν  εργασίες  συντήρησης
ασφαλτοστρωμένων  δρόμων  με  φρεζάρισμα  ασφαλτικού  οδοστρώματος,  ασφαλτική  συγκολλητική
επάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας καθώς και αποκαταστάσεις τοπικών φθορών με εκασκαφή,
βάση, υπόβαση, επάλειψη και στρώση ασφάλτου, όπου απαιτείται, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχημάτων.

    
      Αναλυτικά οι εργασίες οι οποίες προβλέπονται είναι:

 Χωματουργικά - Οδοστρωσία:  

Περιλαμβάνει τομή με ασφαλτοκόπτη στα όρια του τμήματος που πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί.

Περιλαμβάνει  καθαιρέσεις  κατεστραμμένων  ρείθρων,  κρασπέδων  και  ραμπών  (νόμιμων  και

παρανόμων). 

Εκσκαφή στα τμήματα που απαιτείται εξυγίανση της υπόβασης.

Κατασκευή βάσης, υπόβασης τοπικά, στα σημεία που απαιτείται.

 Τεχνικά Έργα:  

Περιλαμβάνει  κατασκευή  νέων  ρείθρων,  κρασπέδων  και  νόμιμων  ραμπών.  Υψομετρική

προσαρμογή φρεατίων.

 Ασφαλτικά:  

Περιλαμβάνει  φρεζάριμα  του  τμήματος  που πρόκειται  να  ασφαλτοστρωθεί,  σε  βάθος  έως  6

εκατοστά, ανάλογα με τις επί τόπου συνθήκες. 

Περιλαμβάνει τις εργασίες ασφαλτόστρωσης

 Σήμανση:  

Περιλαμβάνει κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση 

Περιλαμβάνει τις εργασίες διαγράμμισης του οδοστρώματος

Τα προϊόντα εκσκαφών και καθαιρέσεων, εφόσον είναι κατάλληλα, θα χρησιμοποιηθούν στο
έργο  για  επιχωματώσεις,  όπου  απαιτούνται,  τα  δε  υπόλοιπα  ή  ακατάλληλα  θα  απορριφθούν  στην
πλησιέστερη στο έργο επιτρεπόμενη θέσης απόρριψης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αντίστοιχα
άρθρα της μελέτης και στις αντίστοιχες ΕΤΕΠ. 

Τα προϊόντα απόξεσης (φρεζαρίσματος) του ασφαλτικού οδοστρώματος θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν  στην  πλησιέστερη  στο  έργο  επιτρεπόμενη  θέσης  απόρριψης,  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται στο αντίστοιχο άρθρο της μελέτης και στην αντίστοιχη ΕΤΕΠ.

Κάθε εργασία θα γίνει μετά από έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας τα Έργα Υπηρεσίας  και
αφού ο ανάδοχος θα έχει προβεί στην λεπτομερή προμέτρηση των εργασιών κάθε οδού, σύμφωνα και με
όσα περιγράφονται παρακάτω.



Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος πρέπει μέσα σε είκοσι μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης  κατασκευής  του  έργου  να  προβεί  σε  αναλυτική  προμέτρηση των  εργασιών  και  να  την
υποβάλλει στην Υπηρεσία.

Το  συνολικό  κόστος  του  έργου  βάσει  του  προϋπολογισμού  ανέρχεται  στις  950.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

Για την εκτέλεση του έργου έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους
2020 ποσού 950.000,00 €, στον Κ.Α. 64-7336.001.

         Υπάρχει αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, διότι υπάρχουν φθορές στα οδοστρώματα των
δρόμων που δημιουργούν κινδύνους για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.

Οι προβλεπόμενες εργασίες θα εκτελεσθούν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών για
έργα  οδοποιίας,  υδραυλικά,  οικοδομικά  και  ηλεκτρομηχανολογικά  την  Τ.Σ.Υ.  και  τις  ΕΤΕΠ,  τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού.  

Επίσης θα εκτελεσθούν και με βάση τις παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  

Γίνεται  τομή με ασφαλτοκόπτη στα όρια του τμήματος που πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί ώστε
να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Περιλαμβάνει  καθαιρέσεις  κατεστραμμένων  ρείθρων,  κρασπέδων  και  ραμπών  (νόμιμων  και
παρανόμων) σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 «Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος
με μηχανικά μέσα».  

Εκσκαφή στα τμήματα που απαιτείται εξυγίανση της υπόβασης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-
00  «Γενικές  εκσκαφές  σε  έδαφος  γαιώδες-ημιβραχώδες».  Το  βάθος  εκσκαφής  καθώς  και  της
εξυγιαντικής στρώσης θα πρέπει να τεκμηριωθούν επαρκώς μετά από σχετική μελέτη των ζημιών της
οδού και των αστοχιών των υλικών τους.

Κατασκευή υπόβασης τοπικά, στα σημεία που απαιτείται, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
Κατασκευή βάσης (ΠΤΠ Ο-155), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00
Τα αδρανή υλικά οδοστρωσίας θα προέρχονται από θραύση απόλυτα καθαρών και υγιών λίθων

ασβεστολιθικού λατομείου και θα συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις ποιότητας της ΤΣΥ των
έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΚΑ. Επίσης τα υλικά υπόβασης και βάσης θα διαστρωθούν κατά στρώσεις,
θα γίνει μόρφωση της επιφάνειας κάθε στρώσης με χρήση διαμορφωτή γαιών (grader) με ταυτόχρονη
διαβροχή εφόσον απαιτείται, η κάθε στρώση θα συμπυκνώνεται με χρήση οδοστρωτήρα. Οι απαιτήσεις
ακρίβειας των επιφανειών ορίζονται στην ΤΣΥ των έργων  Οδοποιίας του ΥΠΕΚΑ. 

Τα υλικά της οδοστρωσίας θα προέρχονται από λατομείο με την κοντινότερη απόσταση και σε
περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο υλικό θα χρησιμοποιηθεί, κατόπιν εντολής της επίβλεψης, υλικό
από λατομεία που βρίσκονται σε μακρύτερη απόσταση.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

Περιλαμβάνει κατασκευή των νόμιμων ραμπών και νέων ρείθρων τραπεζοειδούς διατομής από
C12/15 άοπλο, σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 01-01-01-00, 01-01-02-00, 01-01-03-00, 01-01-04-00, 01-01-05-
00, 01-01-07-00, 01-03-00-00, 01-04-00-00, 01-05-00-00 στο μέτρο που κάθε μια αφορά τον τύπο της
κατασκευής. 

Τα κράσπεδα θα είναι προκατασκευασμένα από C20/25 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 και
θα αρμολογηθούν με τσιμεντοκονία. 

Υψομετρική  προσαρμογή  φρεατίων.  Οι  εργασίες  αυτές  περιλαμβάνουν  την  ανύψωση  της
στάθμης του καπακιού του φρεατίου στην περίπτωση που έχουμε φρεάτιο επίσκεψης, ή της σχάρας όταν
πρόκειται για φρεάτιο υδροσυλλογής, ώστε αυτό να είναι στην ίδια στάθμη με το υπόλοιπο οδόστρωμα.



Θα γίνει αρχικά προσεκτική αφαίρεση του καπακιού του φρεατίου ή της σχάρας υδροσυλλογής και
αποξήλωση μετά προσοχής της στεφάνης τους. Στη συνέχεια θα αποξηλωθούν 5-10 εκατοστά (κατ’
ύψος) από το σκυρόδεμα του λαιμού του φρεατίου ώστε να είναι δυνατή η πρόσφυση νέου και παλιού
σκυροδέματος,  θα  συμπληρωθεί  μέχρι  την  αναγκαία  στάθμη  ο  λαιμός  του  φρεατίου  και  θα
τοποθετηθούν εκ νέου η στεφάνη και το καπάκι. Η νέα θέση του καπακιού του φρεατίου ή της σχάρας
υδροσυλλογής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη απολύτως υψομετρικά με την οδοστρωσία της οδού
στο ίδιο σημείο. Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ θα γίνει εγκιβωτισμός της στεφάνης των καπακιών ή των
εσχαρών με ασφαλτικό υλικό.

Στα φρεάτια υδροσυλλογής θα γίνουν εργασίες για τη αποκατάσταση της πλάκας κάλυψής τους,
όπου αυτή είναι κατεστραμμένη με προσεκτική αποξήλωση του σκυροδέματος αυτής, την ενίσχυση του
σιδηρού οπλισμού αυτής  με πρόσθετο  οπλισμό,  το καλούπωμα και  την εν  συνεχεία  σκυροδέτηση.
Παράλληλα θα αντικατασταθούν και οι κατεστραμμένες μετώπες με χυτοσιδηρές μετώπες ή με μετώπες
ίδιες με αυτές οι οποίες θα υπάρχουν στα όμορα στόμια υδροσυλλογής με την κατεστραμμένη.

Σε  όλα  τα  φρεάτια  υδροσυλλογής  θα  γίνουν  εργασίες  επιμελημένου  καθαρισμού  τους  και
απόφραξης (αν παραστεί ανάγκη) ώστε να βρίσκονται σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Προτείνεται η χρησιμοποίηση ταχύπηκτου τσιμέντου ή άλλων ειδικών υλικών ώστε να επιτευχθεί
το βέλτιστο αποτέλεσμα.

3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι  εργασίες  αυτές  θα  εκτελεστούν  σύμφωνα  με  τις  ΕΤΕΠ  και  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του

τιμολογίου της μελέτης.
Πριν από την έναρξη των εργασιών, με ευθύνη του αναδόχου θα γίνει χωροστάθμιση των οδών.

Οι διατομές θα ληφθούν ανά 10-20 μέτρα, ανάλογα με την ερυθρά της οδού.
Η χωροστάθμιση αυτή θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Μετά τις εργασίες φρεζαρίσματος θα ακολουθήσει νέα χωροστάθμιση των οδών, τηρουμένων

των ίδιων χωροσταθμικών σημείων, η οποία ομοίως θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Η διαφορά των δύο χωροσταθμίσεων θα είναι το πάχος του φρεζαρισμένου ασφαλτικού, ή το

πάχος εκσκαφής ή αποξήλωσης οδού σε περίπτωση που αυτή είναι από σκυρόδεμα ή άλλο υλικό.
Μετά τη διάστρωση του ασφαλτικού τάπητα ή άλλου υλικού θα ακολουθήσει νέα χωροστάθμιση,

βάσει της οποίας και θα προκύψουν οι τελικά κατασκευασμένες νέες ποσότητες.
Επισημαίνεται  ιδιαίτερα  ότι  η  τιμή  του  άρθρου  Γ.1  του  τιμολογίου  της  μελέτης  Απόξεση
ασφαλτικού  οδοστρώματος  (φρεζάρισμα),  αφορά  φρεζάρισμα  σε  πάχος  έως  έξι  εκατοστών.
Τυχόν  επιπλέον  πάχος  φρεζαρίσματος  θα  πληρώνεται  αναλογικά  προς  τη  βασική  τιμή  του
άρθρου.

4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΊΣΕΙΣ – ΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα ακολουθήσει διαγράμμιση ή αναδιαγράμμιση των οδών,
κατά μήκος και εγκάρσια και για το λόγο αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει καταγράψει
την υπάρχουσα διαγράμμιση. 

5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά την εκτέλεση των εργασιών υποχρεωτικά θα λαμβάνονται  τα προβλεπόμενα από το Νόμο
2696/1999  (Κ.Ο.Κ.)  μέτρα  οδικής  ασφάλειας.  Επίσης  θα  συνταχθεί  τεχνική  έκθεση  μέτρων
ασφάλειας και σήμανσης - σηματοδότησης η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τους νέους κανονισμούς
της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και συγκεκριμένα το τεύχος Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε
Οδούς  (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003,  ΦΕΚ  946/ΤΒ΄/9.7.2003),  όπως  αυτό  ισχύει
σήμερα.

Επίσης θα γίνεται ενημέρωση των αντίστοιχων τμημάτων τροχαίας, του Ο.Α.Σ.Α., κ.λ.π. φορέων για
την  φύση,  το  είδος  και  την  διάρκεια  των  εργασιών.  Εξυπακούεται  ότι  στην  περίπτωση που  θα



απαιτηθεί  τροποποίηση  της  διαδρομής  Λεωφορειακών  γραμμών,  πρώτα  θα  γίνονται  όλες  οι
προβλεπόμενες διαδικασίες ( μελέτη τροποποίησης, άδεια από Ο.Α.Σ.Α., κ.λ.π.).
   

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Ο ανάδοχος μετά από κάθε τμηματική περαίωση του έργου, υποχρεούται να προσκομίζει στην 
υπηρεσία, τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια και στοιχεία του έργου, αυτού και τα οποία θα 
περιλαμβάνουν: οριζοντιογραφία της οδού σε ακριβές τοπογραφικό σχέδιο με κλίμακα  1:500, όπου 
θα περιλαμβάνονται η οδός κλπ. με τις τυχόν διασταυρούμενες οδούς, καθώς και τα πεζοδρόμια, οι 
νησίδες και πλατείες και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της οδού (σήμανση – διαγράμμιση – δίκτυα – 
φρεάτια κ.λ.π.)

7.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα  και δαπάνη του, χωρίς ειδική αποζημίωση και σε βάρος των
ΓΕ και  ΟΕ,   να φωτογραφήσει  το  έργο σε  διάφορες  φάσεις   του.  Οι   φωτογραφίες,   μετά την
περαίωση των εργασιών,  και σε ψηφιακή μορφή, θα παραδοθούν  στην  Υπηρεσία  σε  τρείς (3)
σειρές  μέσα στους  ισαρίθμους ειδικούς  φακέλους  φωτογραφιών (ALBUM) όπου επιγραφικά,  σε
κάθε φωτογραφία,  θα αναγράφεται  η ημερομηνία λήψεως,  η θέση,  η συνοπτική,  περιγραφή των
εργασιών που εικονίζονται, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ήθελε κριθεί αναγκαίο για την πλήρη
φωτογραφική παρουσίαση του έργου στις διάφορες φάσεις του.
Η ποσότητα και οι θέσεις λήψεως φωτογραφιών του  έργου θα επιλέγονται και θα καθορίζονται κάθε
φορά σε συνεννόηση με την επίβλεψη.
Για  την  περίπτωση  παράλειψης  ή  πλημμελούς  εκτέλεσης  της  πιο  πάνω  αναφερομένης
φωτογράφησης  του έργου,  επιβάλλεται και παρακρατείται, στον πρώτο επόμενο λογ/σμό,  ισόποση
ποινική ρήτρα προς την δαπάνη για την εκτέλεση ή συμπλήρωση για να  καλυφθούν  οι πιο πάνω
υποχρεώσεις της φωτογράφησης και θα επιτευχθούν με μέριμνα της Υπηρεσίας με άλλα πρόσωπα ή
μέσα απολογιστικά. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία  δεν  υποχρεούται να επιλέξει τον φθηνότερο
τρόπο.

8. ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Για το έργο αυτό δεν προβλέπεται η καταβολή ιδιαίτερης αμοιβής για τη δαπάνη ασφάλτου η οποία 
ενσωματώνεται, δεδομένου ότι η αξία της συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του τιμολογίου της μελέτης. 
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει 
μελέτες σύνθεσης ασφαλτικών, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα υπάρξει αλλαγή του 
προμηθευτή ασφαλτικού.
Οι κάθε φύσεως δειγματοληψίες θα γίνουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
   ΠΑΙΑΝΙΑ       31/01/2020                                          ΠΑΙΑΝΙΑ    30/01/2020

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ                 ΚΛΩΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.     ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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