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ΕΡΓΟ: 
 
Επεμβάσεις βελτίωσης παιδικών 
σταθμών Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου 
 
CPV: 45214100-1 Κατασκευαστικές 
εργασίες για παιδικούς σταθμούς 
 

 
 
 
Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη συντήρηση και επισκευή των Παιδικών Σταθμών του Δήμου 
Ιερής Πόλης Μεσολογγίου με μικρής έκτασης παρεμβάσεις και διαμορφώσεις για βελτίωση της 
λειτουργικότητας ορισμένων χώρων. 

 
Η προτεινόμενη μελέτη αφορά στην αναγκαία συντήρηση των χώρων των σταθμών αλλά 

και στην βελτίωση των κτιρίων με προτάσεις νέων διαρρυθμίσεων που καθιστούν τους χώρους 
των σταθμών λειτουργικότερους και τους αναβαθμίζουν αισθητικά αλλά και με στόχο την 
βελτίωση της λειτουργίας τους. 

 
Οι σταθμοί στους οποίους θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι οι εξής: 

 
 Β Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου 

 Γ Παιδικός Μεσολογγίου 
 Παιδικός Αιτωλικού 
 Παιδικός Νεοχωρίου 

 Παιδικός Σταμνάς 
 Παιδικός Ευηνοχωρίου 

 Παιδικός Κατοχής 
 
 
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  
 
 

Με βάση την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στα κτίρια των παιδικών σταθμών, 
προτείνονται εργασίες που επικεντρώνονται στην λύση άμεσων προβλημάτων συντήρησης, 
μόνωσης, πρόσβασης και ασφάλειας. Σε όλα τα κτίρια μετά από τις εργασίες συντήρησης και 
διαμόρφωσης προβλέπονται ανακαινίσεις και νέοι χρωματισμοί . 



 

 

Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη περιγράφονται αναλυτικά στο 
συνημμένο Τιμολόγιο Εργασιών. 

 
Συνοπτικά οι εργασίες είναι οι εξής : 
 
 
• Καθαιρέσεις επιχρισμάτων, πλινθοδομών, υφιστάμενων πλακοστρώσεων και 
μεμονωμένων στοιχείων από σκυρόδεμα . 
• Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων (πόρτες και παράθυρα) 
• Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών , κιγκλιδωμάτων , ειδών υγιεινής , επικεραμώσεων  
• Καθαιρέσεις μονώσεων δώματος 
• Κατασκευές από σκυρόδεμα (μικρές εξωτερικές βελτιώσεις, κτλ.) 
• Κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων από γυψοσανίδα 
• Επιχρίσματα νέων τοίχων και αποκατάσταση παλαιών 
• Επίστρωση δαπέδων και επικάλυψη τοίχων με κεραμικά πλακίδια (χώροι υγιεινής και 
κουζίνα) 
• Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου (με σίτες σε συγκεκριμένους χώρους) με 
κατάλληλες μαρμαροποδιές. 
• Κατασκευή νέων εσωτερικών ξύλινων πρεσσαριστών θυρών. 
• Ανακαίνιση υφιστάμενων χρωματισμών και νέοι χρωματισμοί 
• Κατασκευή ξύλινης πέργκολας. 
• Αντικατάσταση υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων 
• Νέα είδη υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, κτλ) 
• Νέα ντουλάπια, πάγκοι και νεροχύτης κουζίνας 
• Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών 
• Αντικατάσταση τμήματος επικεράμωσης στέγης 
• Υγρομόνωση και θερμομόνωση δώματος 
• Αποκατάσταση καθίζησης δαπέδου 
 
 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα κατασκευαστούν με την σύμφωνη γνώμη και τις υποδείξεις της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
 
 
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  
 

Η παρούσα μελέτη αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις των παιδικών σταθμών με βασικές και 
αναγκαίες εργασίες συντήρησης. 

Τα κτίρια λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής και η 
παρούσα μελέτη εξασφαλίζει την λειτουργεία αυτή και αναβαθμίζει αισθητικά το περιβάλλον 
φιλοξενίας των μικρών παιδιών. 

Εκτός των προαναφερθέντων προβλεπόμενων συντηρήσεων σε οποιοδήποτε παιδικό 
σταθμό του Δήμου εμφανιστεί οποιοδήποτε επείγον πρόβλημα, θα αντιμετωπίζεται κατά 
προτεραιότητα. Είναι επίσης δυνατόν με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να 
συμπεριληφθεί στο αντικείμενο του έργου και κάθε άλλη σχετική με την επισκευή των παιδικών 
σταθμών εργασία, η οποία θα κριθεί αναγκαία για λόγους ασφαλείας, υγιεινής ή 
λειτουργικότητας. 

Τα υλικά αποξηλώσεων που θα κριθούν από την Υπηρεσία επαναχρησιμοποιήσιμα, θα 
μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωσή του, σε 
χώρο που θα υποδείξει ο εργοδότης, στην πλήρη κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν. 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν ενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και έργων ΟΤΑ, τις 



 

 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των συμπληρωματικών διατάξεων και εγκυκλίων που είναι σε 
ισχύ.   

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες. 
 

 
Δ. ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 
 

Στο παρακάτω απόσπασμα αεροφωτογραφίας έχουν σημειωθεί οι θέσεις των παιδικών 
σταθμών στου οποίους θα πραγματοποιηθούν εργασίες. 

 

 
 
 
Πίνακας με το εμβαδό των κτιρίων κάθε παιδικού σταθμού: 
 
 

Τετραγωνικά Παιδικών Σταθμών 

1 Β Παιδικός Σταθμός 
Μεσολογγίου 

870,00 τ.μ. 

2 Γ Παιδικός Μεσολογγίου 720,00 τ.μ. 

3 Παιδικός Αιτωλικού 463,23 τ.μ. 

4 Παιδικός Νεοχωρίου 353.35 τ.μ. 

5 Παιδικός Σταμνάς 433,18 τ.μ. 

6 Παιδικός Ευηνοχωρίου 236,50 τ.μ. 

7 Παιδικός Κατοχής 452,37 τ.μ. 

 
 
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την 
αρ. πρωτ. 37731 16/05/2019 ένταξη πράξης (ΑΔΑ: ΩΦΨΓ465ΧΘ7-8ΑΨ) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής. 
 
Το Κόστος των εργασιών αναλύεται ως εξής: 



 

 

 

Αξία Εργασιών 200.632,28 

Εργολαβικό όφελος (18%) 36.113,81 

Απρόβλεπτη Δαπάνη (15%) 35.511,91 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ και ΟΕ 8.474,58 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 1.525,42 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 0,06 

ΦΠΑ (24%) 67.741,93 

Σύνολο 350.000,00 € 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

  

  

  

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

  

 
  
   



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΕΡΓΟ : Επεμβάσεις βελτίωσης παιδικών σταθμών Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
 

    

    

Αρ. Μελέτης : 23/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΑΟΙΚ 22.23 ΟΙΚ 2252 1 m2 2.450,00 5,60 13.720,00 
 

2 Καθαίρεση στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα, με χρήση 
κρουστικού εξοπλισμού 
μειωμένης απόδοσης 
 

ΝΑΟΙΚ 
22.10.02 
 

ΟΙΚ 2226 2 m3 4,50 115,35 519,08 
 

3 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ 22.04 ΟΙΚ 2222 3 m3 2,50 15,70 39,25 
 

4 Καθαίρεση επικεραμώσεων 
χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων κεράμων 
 

ΝΑΟΙΚ 
22.22.01 
 

ΟΙΚ 2241 4 m2 25,00 9,55 238,75 
 

5 Καθαίρεση φέροντος 
οργανισμού ξύλινης στέγης 
 

ΝΑΟΙΚ 22.51 ΟΙΚ 5276 5 m3 25,00 58,85 1.471,25 
 

6 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων 
 

ΝΑΟΙΚ 22.45 ΟΙΚ 2275 6 m2 10,00 19,65 196,50 
 

7 Καθαίρεση 
λαμαρινοκατασκευών με 
σκελετό από ξύλο 
 

ΝΑΟΔΟ Α08 ΟΙΚ 2275 7 m3 3,00 9,45 28,35 
 

8 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε 
τύπου 
 

ΝΑΟΙΚ 22.53 ΟΙΚ 2275 8 m2 20,00 5,60 112,00 
 

9 Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

ΝΑΟΙΚ 
22.20.01 
 

ΟΙΚ 2236 9 m2 50,00 7,90 395,00 
 

 
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 16.720,18 16.720,18 

 
2.  ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

1 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά 
με τσιμεντοκονίαμα 
 

ΝΑΟΙΚ 71.21 ΟΙΚ 7121 10 m2 4.500,00 13,50 60.750,00 
 

2 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά 
με μαρμαροκονίαμα 
 

ΝΑΟΙΚ 71.31 ΟΙΚ 7131 11 m2 50,00 11,20 560,00 
 

3 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, 
πάχους 12,5 mm 
 

ΝΑΟΙΚ 
78.05.01 
 

ΟΙΚ 7809 12 m2 30,00 13,00 390,00 
 

4 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 
15x15 cm, με χρήση 
κονιαμάτων 
 

ΝΑΟΙΚ 
73.26.01 
 

ΟΙΚ 7326.1 13 m2 45,00 33,50 1.507,50 
 

5 Επιστρώσεις με ελαστομερείς 
μεμβράνες, μεμβράνη 
ασφαλτικής βάσεως με 
επίστρωση προστασίας από 
φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 
mm 
 

ΝΑΟΙΚ 79.11.03 ΟΙΚ 7912 14 m2 200,00 12,40 2.480,00 
 

6 Αρμός με ελαστομερές υλικό ΥΔΡ 6370 ΥΔΡ 6370 15 ΜΜ 12,00 18,72 224,64 
 

7 Επιστρώσεις με τάπητα από 
χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 
 

ΝΑΟΙΚ 73.96 ΟΙΚ 7396 16 m2 200,00 19,70 3.940,00 
 

8 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά 
επί πλεγμάτων με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
 

ΝΑΟΙΚ 71.46 ΟΙΚ 7146 17 m2 50,00 12,90 645,00 
 

9 Ποδιές παραθύρων από 
μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm 
 

ΝΑΟΙΚ 
75.31.03 
 

ΟΙΚ 7533 18 m2 12,00 90,00 1.080,00 
 

10 Επιστρώσεις με τετραγωνικές 
ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες 
 

ΝΑΟΙΚ 73.13 ΟΙΚ 7313 19 m2 20,00 33,50 670,00 
 

 
Σύνολο : 2.  ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 72.247,14 72.247,14 

  
  

            
Σε μεταφορά  88.967,32 

 Σελίδα 1 από 4   



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

Από μεταφορά  88.967,32 
 

3. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΤΕΓΕΣ 

1 Επιτεγίδωση στέγης, για 
κεραμίδια γαλλικού τύπου 
 

ΝΑΟΙΚ 52.86 ΟΙΚ 5286 20 m2 35,00 11,00 385,00 
 

2 Επικεράμωση με κεραμίδια 
γαλλικού τύπου 
 

ΝΑΟΙΚ 72.11 ΟΙΚ 7211 21 m2 35,00 22,50 787,50 
 

3 Επίστρωση απλή με 
ασφαλτόπανο 
 

ΝΑΟΙΚ 79.09 ΟΙΚ 7912 22 m2 20,00 7,90 158,00 
 

4 Οπλισμός σκυροδέματος από 
ανοξείδωτο χάλυβα με 
νευρώσεις 
 

ΝΑΟΙΚ 
38.30.02 
 

ΟΙΚ 3873 23 kg 20,00 5,00 100,00 
 

5 Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 
 

ΝΑΟΙΚ 
32.01.05 
 

ΟΙΚ 3215 24 m3 75,00 95,00 7.125,00 
 

6 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, κατηγορίας 
B500C. 
 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.02 
 

ΟΙΚ 3873 25 kg 1.226,00 1,07 1.311,82 
 

7 Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΝΑΟΙΚ 38.01 ΟΙΚ 3801 26 m2 52,00 13,50 702,00 
 

8 Κατασκευή περίφραξης με 
σιδηρά κικλιδώματα 
 

ΝΑΠΡΣ Β03 ΟΙΚ 6402 27 kg 2.000,00 2,00 4.000,00 
 

9 Υδρορρόη από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 
 

ΑΤΗΕ 8062.3 ΗΛΜ 1 28 kg 150,00 14,75 2.212,50 
 

 
Σύνολο : 3. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΤΕΓΕΣ 16.781,82 16.781,82 

 
4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 
σιδηρών επιφανειώνμε 
χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου 
 

ΝΑΟΙΚ 77.55 ΟΙΚ 7755 29 m2 500,00 6,70 3.350,00 
 

2 Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως 
εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

ΝΑΟΙΚ 
77.80.01 
 

ΟΙΚ 7785.1 30 m2 5.000,00 9,00 45.000,00 
 

3 Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως 
εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 

ΝΑΟΙΚ 
77.80.02 
 

ΟΙΚ 7785.1 31 m2 1.800,00 10,10 18.180,00 
 

4 Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων ή σκυροδέματος 
με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.με 
σπατουλάρισμα εσωτερικών 
επιφανειών με χρήση 
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή 
ακρυλικής βάσεως νερού. 
 

ΝΑΟΙΚ 
77.81.02 
 

ΟΙΚ 7786.1 32 m2 150,00 14,00 2.100,00 
 

5 Xρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων με πλαστικό 
ανάγλυφο χρώμα τύπου 
RELIEF 
 

ΝΑΟΙΚ 77.83 ΟΙΚ 7788 33 m2 250,00 9,00 2.250,00 
 

  
  

           
Σε μεταφορά 70.880,00 105.749,14 

 Σελίδα 2 από 4   



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

Από μεταφορά 70.880,00 105.749,14 

6 Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων ή σκυροδέματος 
με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.με 
σπατουλάρισμα εσωτερικών 
επιφανειών με χρήση 
ακρυλικών χρωμάτων, 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. 
 

ΝΑΟΙΚ 
77.81.01 
 

ΟΙΚ 7786.1 34 m2 320,00 13,50 4.320,00 
 

 
Σύνολο : 4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 75.200,00 75.200,00 

 
5. ΠΟΡΤΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

1 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με 
κάσσα δρομική, πλάτους έως 
13 cm 
 

ΝΑΟΙΚ 
54.46.01 
 

ΟΙΚ 5446.1 35 m2 12,00 118,00 1.416,00 
 

2 Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια 
εξ ολοκλήρου ξύλινα 
 

ΝΑΠΡΣ Β10.12 ΟΙΚ 5104 36 ΤΕΜ 10,00 180,00 1.800,00 
 

3 Δοχειο Απορριμματων ΟΙΚ Ν5621.11 ΟΙΚ 5621 37 ΤΕΜ 10,00 81,42 814,20 
 

4 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή 
τυποποιημένα 
 

ΝΑΟΙΚ 56.23 ΟΙΚ 5613.1 38 m2 25,00 200,00 5.000,00 
 

5 Ερμάρια κουζίνας τοίχου 
κρεμαστα μή τυποποιημένα 
 

ΝΑΟΙΚ 56.24 ΟΙΚ 5613.1 39 m2 15,00 170,00 2.550,00 
 

6 Τυποποιημένα κουφώματα από 
αλουμίνιο με ηλεκτροστατική 
βαφή Κουφώματα από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο έως 12 kg/m2 
 

ΝΑΟΙΚ 
65.01.01 
 

ΟΙΚ 6501 40 m2 20,00 120,00 2.400,00 
 

7 Θύρες μεταλλικές 
πυρασφαλείας συρόμενες 
δίφυλλες  χωρίς 
ανθρωποθυρίδα, κλάσης 
πυραντίστασης 90 min 
 

ΝΑΟΙΚ 
62.65.02 
 

ΟΙΚ 6236 41 m2 2,00 610,00 1.220,00 
 

8 Τυποποιημένα κουφώματα από 
αλουμίνιο με ηλεκτροστατική 
βαφή από ηλεκτροστατικά 
βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 
24 kg/m2 
 

ΝΑΟΙΚ 
65.01.02 
 

ΟΙΚ 6501 42 m2 2,00 200,00 400,00 
 

 
Σύνολο : 5. ΠΟΡΤΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 15.600,20 15.600,20 

 
6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΜΠΑΝΙΑ 

1 Λεκάνη αποχωρητηρίου 
ευρωπαικού (καθημένου) 
τύπου 
 

ΗΛΜ 14 ΗΛΜ 14 43 ΤΕΜ 4,00 147,92 591,68 
 

2 ΥΔΡAΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΜ ΝΕΟ7.1 ΗΛΜ 7 44 ΤΕΜ 1,00 2.500,00 2.500,00 
 

3 Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201- 
2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 
mm / ΡΝ 10 atm 
 

ΝΑΥΔΡ 
12.14.02.08 
 

ΥΔΡ 6621.2 45 m 5,00 13,00 65,00 
 

  

  

           
Σε μεταφορά 3.156,68 196.549,34 

 Σελίδα 3 από 4   



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

Από μεταφορά 3.156,68 196.549,34 

4 Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201- 
2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / 
ΡΝ 10 atm 
 

ΝΑΥΔΡ 
12.14.02.05 
 

ΥΔΡ 6621.1 46 m 5,00 6,00 30,00 
 

5 Αναμικτήρας (μπαταρία) 
θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
Τοποθετημένος σε νιπτήρα 
διαμέτρου Φ 1/2 ins 
 

ΑΤΗΕ 8141.2.2 ΗΛΜ 13 47 ΤΕΜ 2,00 60,63 121,26 
 

6 Γυψοσανίδες ανθυγρές, 
επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
 

ΝΑΟΙΚ 
78.05.04 
 

ΟΙΚ 7809 48 m2 50,00 15,50 775,00 
 

 
Σύνολο : 6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΜΠΑΝΙΑ 4.082,94 4.082,94 

Άθροισμα  200.632,28 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 36.113,81 

Άθροισμα  236.746,09 

Απρόβλεπτα 15,00% 35.511,91 

Άθροισμα 
 

272.258,00 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 8.474,58 

Άθροισμα 
 

280.732,58 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 1.525,42 

Άθροισμα 
 

282.258,00 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 0,06 

Άθροισμα  282.258,06 

ΦΠΑ 24,00% 67.741,93 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  349.999,99 
            

   

Ο συντάξας 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
               

            

 Σελίδα 4 από 4 
. 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΕΡΓΟ : Επεμβάσεις βελτίωσης παιδικών σταθμών Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
 

  

  

Αρ. Μελέτης : 23/2020 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 Καθαίρεση επιχρισμάτων 1 ΝΑΟΙΚ 22.23 m2 2.450,00 

2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 
 

2 ΝΑΟΙΚ 22.10.02 m3 4,50 

3 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 3 ΝΑΟΙΚ 22.04 m3 2,50 

4 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
κεράμων 
 

4 ΝΑΟΙΚ 22.22.01 m2 25,00 

5 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 5 ΝΑΟΙΚ 22.51 m3 25,00 

6 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 6 ΝΑΟΙΚ 22.45 m2 10,00 

7 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο 7 ΝΑΟΔΟ Α08 m3 3,00 

8 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 8 ΝΑΟΙΚ 22.53 m2 20,00 

9 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

9 ΝΑΟΙΚ 22.20.01 m2 50,00 

 2.  ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

1 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 10 ΝΑΟΙΚ 71.21 m2 4.500,00 

2 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 11 ΝΑΟΙΚ 71.31 m2 50,00 

3 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 12 ΝΑΟΙΚ 78.05.01 m2 30,00 

4 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση 
κονιαμάτων 
 

13 ΝΑΟΙΚ 73.26.01 m2 45,00 

5 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση 
προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm 
 

14 ΝΑΟΙΚ 79.11.03 m2 200,00 

6 Αρμός με ελαστομερές υλικό 15 ΥΔΡ 6370 ΜΜ 12,00 

7 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 16 ΝΑΟΙΚ 73.96 m2 200,00 

8 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 17 ΝΑΟΙΚ 71.46 m2 50,00 

9 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm 18 ΝΑΟΙΚ 75.31.03 m2 12,00 

10 Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες 19 ΝΑΟΙΚ 73.13 m2 20,00 

 3. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΤΕΓΕΣ 

1 Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου 20 ΝΑΟΙΚ 52.86 m2 35,00 

2 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 21 ΝΑΟΙΚ 72.11 m2 35,00 

3 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 22 ΝΑΟΙΚ 79.09 m2 20,00 

4 Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα με νευρώσεις 23 ΝΑΟΙΚ 38.30.02 kg 20,00 

5 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
 

24 ΝΑΟΙΚ 32.01.05 m3 75,00 

6 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 25 ΝΑΟΙΚ 38.20.02 kg 1.226,00 

7 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 26 ΝΑΟΙΚ 38.01 m2 52,00 

8 Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κικλιδώματα 27 ΝΑΠΡΣ Β03 kg 2.000,00 

9 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 28 ΑΤΗΕ 8062.3 kg 150,00 

 4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

29 ΝΑΟΙΚ 77.55 m2 500,00 

2 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

30 ΝΑΟΙΚ 77.80.01 m2 5.000,00 

3 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 

31 ΝΑΟΙΚ 77.80.02 m2 1.800,00 

4 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα 
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού. 
 

32 ΝΑΟΙΚ 77.81.02 m2 150,00 

 

        

Σελίδα 1 από 2   



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

5 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF 33 ΝΑΟΙΚ 77.83 m2 250,00 

6 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα 
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. 
 

34 ΝΑΟΙΚ 77.81.01 m2 320,00 

 5. ΠΟΡΤΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

1 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 35 ΝΑΟΙΚ 54.46.01 m2 12,00 

2 Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα 36 ΝΑΠΡΣ Β10.12 ΤΕΜ 10,00 

3 Δοχειο Απορριμματων 37 ΟΙΚ Ν5621.11 ΤΕΜ 10,00 

4 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα 38 ΝΑΟΙΚ 56.23 m2 25,00 

5 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα 39 ΝΑΟΙΚ 56.24 m2 15,00 

6 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή Κουφώματα από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2 
 

40 ΝΑΟΙΚ 65.01.01 m2 20,00 

7 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας συρόμενες δίφυλλες  χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης 
πυραντίστασης 90 min 
 

41 ΝΑΟΙΚ 62.65.02 m2 2,00 

8 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά 
βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2 
 

42 ΝΑΟΙΚ 65.01.02 m2 2,00 

 6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΜΠΑΝΙΑ 

1 Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαικού (καθημένου) τύπου 43 ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 4,00 

2 ΥΔΡAΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 44 ΗΛΜ ΝΕΟ7.1 ΤΕΜ 1,00 

3 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm 
 

45 ΝΑΥΔΡ 
12.14.02.08 
 

m 5,00 

4 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm 
 

46 ΝΑΥΔΡ 
12.14.02.05 
 

m 5,00 

5 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins 
 

47 ΑΤΗΕ 8141.2.2 ΤΕΜ 2,00 

6 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 48 ΝΑΟΙΚ 78.05.04 m2 50,00 
        

   

Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
  
        

Σελίδα 2 από 2 
. 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΕΡΓΟ : Επεμβάσεις βελτίωσης παιδικών σταθμών Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
 

    

    

Αρ. Μελέτης : 23/2020 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A 
(WBS) 

Περιγραφή 
Δαπάνη ομάδας 

(Ευρώ) 

[1] [2] [3] 

1 
 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 16.720,18 

2 
 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 72.247,14 

3 
 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΤΕΓΕΣ 16.781,82 

4 
 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 75.200,00 

5 
 

ΠΟΡΤΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 15.600,20 

6 
 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΜΠΑΝΙΑ 4.082,94 

Άθροισμα  200.632,28 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 36.113,81 

Άθροισμα  236.746,09 

Απρόβλεπτα 15,00% 35.511,91 

Άθροισμα  272.258,00 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ  8.474,58 

Άθροισμα  280.732,58 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών  1.525,42 

Άθροισμα  282.258,00 

Πρόβλεψη αναθεώρησης  0,06 

Άθροισμα  282.258,06 

ΦΠΑ 24,00% 67.741,93 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  349.999,99 
         

   
         

Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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ΑΡΘΡΑ 

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
 
Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται 
γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των εργασιών 
χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων έως 
ελαφρών). 
 
 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν 
ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη 
του Εργου. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 

ΕΥΡΩ : 112,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85 
Συνολικό κόστος άρθρου 115,35 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 115,35 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
κεράμων 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 
 
0 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). ΕΥΡΩ : 6,70 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85 
Συνολικό κόστος άρθρου 9,55 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,55 

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), 
σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου. ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85 
Συνολικό κόστος άρθρου 58,85 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,85 

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. ΕΥΡΩ : 16,80 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85 
Συνολικό κόστος άρθρου 19,65 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,65 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εξήντα πέντε λεπτά 
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A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α08 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Κατεδάφιση κατασκευών με φέροντα οργανισμό από ξύλο, υλικά πλήρωσης από μορφοποιημένη λαμαρίνα 
και δάπεδο από σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε 
είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κατασκευών είτε ως προσάρτημα 
αυτών. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η αποσύνθεση και ο τεμαχισμός του ξύλινου φέροντα οργανισμού, των υλικών πλήρωσης, και των 
δαπέδων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων 
είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π., 
 
 
- οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 
 
 
- η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, 
 
- ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου 
εδάφους, 
 
 
- η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού 
 
- η λήψη  μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 
 
Επιμέτρηση βάσει του όγκου του κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το 
περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την απόσταση της άνω 
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
02-01-01-00. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ : 6,60 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85 
Συνολικό κόστος άρθρου 9,45 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,45 

(Ολογράφως) : εννέα και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του 
μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή 
αποθήκευση. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

2.  ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί 
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m 
από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 
"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με 
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού 
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός 
τιμολογείται ιδιαιτέρως). 
 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου 
μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 
 
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,00 

(Ολογράφως) : δέκα τρία 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση 
κονιαμάτων 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα 
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά 
με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των 
κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό 
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί 
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός 
καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ. 
 
 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 14 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.03 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση 
προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της 
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η 
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση 
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, 
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις. 
 
Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm. 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40 

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 15 
  

Άρθρο : ΥΔΡ 6370 Αρμός με ελαστομερές υλικό 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370 

Αρμός με ελαστομερές υλικό . 
Για  1m  στεγανώσεως  αρμού με ελαστομερές υλικό ψυχρού βουλκανισμού (διαστάσεις 
υλικού  στεγανώσεως  2,5Χ1,5cm).   Χρήση  σε  επενδύσεις  ή άλλες κατασκευές από 
σκυρόδεμα, όπου απαιτείται στεγάνωση. 
(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,72 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά 
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A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής 
(όχι πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή 
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο 
πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 17 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.46 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7146 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 
και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", με 
ασβεστοκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου, οι δε δύο άλλες με 
ασβεστοκονίαμα 1:2 ή μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, 
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,90 

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 18 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.03 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7533 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το 
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Ποδιές παραθύρων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.13 Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7313 

Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες, πλευράς 40 έως 50 cm και 
πάχους 5 cm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm με αρμούς πλάτους μέχρι 1 cm, με τα 
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υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με 
φυσικούς λίθους". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

3. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΤΕΓΕΣ 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.86 Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5286 

Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα 
συρματόδετα κεραμίδια, με καδρόνια 4x6 cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση 
στις απαιτουμένες αποστάσεις για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά, 
μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά). 
 
Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 
επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00 

(Ολογράφως) : έντεκα 

A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους 
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, 
σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα 
ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με 
σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές 
μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων 
στις συνδέσεις. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 
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A.T. : 23 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.30.02 Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα με νευρώσεις 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή, διαμόρφωση και τοποθέτηση 
οπλισμού σκυροδεμάτων από ανοξείδωτους χάλυβες, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου και την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". 
 
Η τιμή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως της κατηγορίας του ανοξείδωτου χάλυβα. 
 
Ανοξείδωτοι οπλισμοί με νευρώσεις. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου οπλισμού, βάσει αναλυτικών πινάκων 
οπλισμού. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με 
 
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 
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η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
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14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3801 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ 
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να 
μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς 
παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις. 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, 
η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 27 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β03 Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κικλιδώματα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402 

Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1, 
διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος, πλήρως 
διαμορφωμένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές, που θα έχουν υποστεί 
καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας SA 2 , σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους ξηρού 
υμένα (εκάστης) 25  5 μm 
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- η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα (διάνοιξη οπής 
με κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό 
κονίαμα), ή η αγκύρωσή τους με αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης 
 
- η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση 
- η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο 
στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125 μm 
 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων 
των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές 
κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον 
επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας 
πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 kg) 
8062.   3 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,75 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα πέντε λεπτά 

4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 30 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 31 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : 32 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα 
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 
υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής 
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία. 
 
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως     νερού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

A.T. : 33 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.83 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 

Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων". 
 
Απόξεση της επιφανείας και καθαρισμός της με σάρωθρο, πρώτη στρώση πλαστικού 
χρώματος RΕLIEF αραιωμένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού ανά kg πλαστικού) 
με κύλινδρο ή πινέλο, δεύτερη στρώση με πλαστικό RELIEF χωρίς αραίωση με πινέλο 
ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανση αυτού για την επίτευξη αδρής 
επιφανείας (σαγρέ). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 
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A.T. : 34 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα 
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 
υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής 
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία. 
 
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής  βάσεως. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

5. ΠΟΡΤΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

A.T. : 35 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm 
και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, 
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της 
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα 
"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" 
καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε 
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 
στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 
μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης 
και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
 
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 118,00 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ 

A.T. : 36 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.12 Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους 
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, 
η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που 
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των 
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του 
έργου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
τους, ως εξής: 
 
Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα 
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Παγκάκια κήπου με σκελετό από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα Φ 2", βαρέως τύπου, διαμορφωμένο σε 
κουρμπαδόρο και κάθισμα και πλάτη από τρεις δοκίδες από συνθετική ξυλεία, τυπικών διαστάσεων 
180x10x4,5 cm, επιστρωμένες με  υδατοδιαλυτό χρώμα. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα 

A.T. : 37 
  

Άρθρο : ΟΙΚ Ν5621.11 Δοχειο Απορριμματων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 

Κατασκευη δοχειου απορριμματων  απο πριστη ξυλια πευκης εμποτισμενη με αλατα που κατασκευασθηκε 
σε δοχειο απορριμματων  (ασυναρμολογητος ) απο το Δασαρχειο Καλαμπακας η αγναλογου τυπου , 
συναρμολογημενου, τοποθετημενου και πακτωμενου επι του εδαφους με χαλικοδεμα των 250 kg 
τσιμεντου , συμπεριλαμβανομενων των σιδηρων η ορειχαλκινων κοχλιωτων συνδεσμων δια την συνθεσιν 
των ξυλων και στερεωσεων αυτων , ητοι υλικα εν γενει επι τοπουκαι εργασια πληρους κατασκευης . 
 
(1 τεμ.). Ευρώ (Αριθμητικά): 81,42 

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 38 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με κουτιά από νοβοπάν συνολικού 
πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα 
ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, 
καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του 
κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα 
κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο 
επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με 
περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) 
οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, 
εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από PVC πάχους 3 
mm με στρογγυλευμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και 
κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. 
Ολη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές 
λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με 
επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται χωριστά. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 

A.T. : 39 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, διάταξης  σύμφωνα με την 
μελέτη, με κουτιά από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή 
φορμάικα, πάχους 1mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των 
επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που 
χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από 
φορμάϊκα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα 
κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm.) 
συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα 
εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα 
κατασκευαστούν από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 
mm.), συνολικού πάχους 18 mm., με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. Τα 
είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες 
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Εάν προβλέπεται ειδικός 
εξοπλισμός τιμολογείται χωριστά. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα 

A.T. : 40 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή Κουφώματα από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με 
διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα 
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων 
αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν 
από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
 
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι 

A.T. : 41 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.65.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας συρόμενες δίφυλλες  χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης 
πυραντίστασης 90 min 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης 
από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης 
από θυρόφυλλα τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής 
εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα 
πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές 
κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), μεταλλικό οδηγό ανάρτησης θυροφύλλων με τα 
αντίστοιχα εξαρτήματα στήριξης επί της τοιχοποιίας ή ανάρτησης από την οροφή, 
μεταλλικούς τροχούς κύλισης επί του οδηγού, ρυθμιζόμενους αναρτήρες, οριζίντια 
διάταξη καπνοστεγανότητας τύπου λαβυρίνθου, επιδαπέδιους τροχούς καθοδήγησης 
θυροφύλλων, κατακόρυφες διατάξεις καπνοστεγανότητας και τερματισμού θυροφύλλων 
και μηχανισμό αυτομάτου κλεισίματος εξ ολοκλήρου χαλύβδινο, με διάταξη 
επιβράδυνσης κατά το κλείσιμο του θυροφύλλου. 
 
Ο μηχανισμός αυτομάτου κλεισίματος θα ενεργοποιείται μέσω ευτήκτου συνδέσμου 
(τήξη σε θερμοκρασία 70 °C) ή με ηλεκτρομαγνητική διάταξη συνδεδεμένη με το 
σύστημα πυρασφαλείας του κτιρίου. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι 
ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των θυροφύλλων, των οδηγών, των διατάξεων 
καπνοσταγανότητας και των πάσης φύσεως μηχανισμών και εξαρτημάτων και η 
τοποθέτηση και ρύθμισή τους σύμφωνα με τις ογηγίες του εργοστασίου κατασκευής 
και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
 
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 90 min. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 610,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια δέκα 
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A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.02 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά 
βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με 
διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα 
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων 
αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν 
από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
 
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο  12 - 24 kg/m2. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 

6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΜΠΑΝΙΑ 

A.T. : 43 
  

Άρθρο : ΗΛΜ 14 Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαικού (καθημένου) τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Λεκάνη  αποχωρητηρίου εκ  πορσελάνης,  υψηλής  πιέσεως, ευρωπαικού  (καθημένου) 
τύπου ήτοι  λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συνδέσεως επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 147,92 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα επτά και ενενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 44 
  

Άρθρο : ΗΛΜ ΝΕΟ7.1 ΥΔΡAΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Πληρες υδραυλικη  εγκατασταση και εγκατασταση αποχετευσης  περιλαμβανομενης ολα τα υλικα 
(υλικα ,ειδη υγιεινης , σωληνωσεις, εργασια, κ.λ.π.) σε σχεδιο και ποιοτητας υλικων καθ υποδειξη 
της επιβλεπουσας υπηρεσιας , πληρες παραδοτεο  και της εργασίας δοκιμών και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
 
(1τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 2.500,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : 45 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.02.08 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. 
διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.2 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: 
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σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του 
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable 
layer). 
 
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) 
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη 
τιμή SDR 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές 
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 
τεμαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης 
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
άρθρων. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
 
Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. Ευρώ (Αριθμητικά): 13,00 

(Ολογράφως) : δέκα τρία 

A.T. : 46 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.02.05 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. 
διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
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Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του 
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable 
layer). 
 
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) 
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη 
τιμή SDR 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές 
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 
τεμαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης 
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
άρθρων. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
 
Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00 

(Ολογράφως) : έξι 

A.T. : 47 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
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και πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
8141.  2   τοποθετημένος σε νιπτήρα       0 
8141. 2.  2  Διαμέτρου   1/2        ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,63 

(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά 

A.T. : 48 
    

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με 
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού 
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός 
τιμολογείται ιδιαιτέρως). 
 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου 
μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 
 
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 

   

Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΕΡΓΟ : Επεμβάσεις βελτίωσης παιδικών σταθμών 
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
 

     

Αρ. 
Μελέτης: 

 

23/2020 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

A.T. : 2 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100% 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
 
Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται 
γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των εργασιών 
χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων έως 
ελαφρών). 
 
 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν 
ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη 
του Εργου. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 

ΕΥΡΩ : 112,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85 
Συνολικό κόστος άρθρου 115,35 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 115,35 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

εκατόν δέκα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 4 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων κεράμων 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241 100% 
 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 
 
0 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). ΕΥΡΩ : 6,70 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85 
Συνολικό κόστος άρθρου 9,55 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,55 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

εννέα και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 5 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276 100% 
 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), 
σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου. 

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85 
Συνολικό κόστος άρθρου 58,85 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,85 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

πενήντα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 6 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100% 
 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. ΕΥΡΩ : 16,80 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85 
Συνολικό κόστος άρθρου 19,65 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,65 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

δέκα εννέα και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 7 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α08 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100% 
 

Κατεδάφιση κατασκευών με φέροντα οργανισμό από ξύλο, υλικά πλήρωσης από μορφοποιημένη λαμαρίνα 
και δάπεδο από σκυρόδεμα ή άλλα υλικά, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε 
είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κατασκευών είτε ως προσάρτημα 
αυτών. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η αποσύνθεση και ο τεμαχισμός του ξύλινου φέροντα οργανισμού, των υλικών πλήρωσης, και των 
δαπέδων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων 
είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π., 
 
 
- οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 
 
 
- η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, 
 
- ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου 
εδάφους, 
 
 
- η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού 
 
- η λήψη  μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 
 
Επιμέτρηση βάσει του όγκου του κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το 
περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την απόσταση της άνω 
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
02-01-01-00. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
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ΕΥΡΩ : 6,60 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      15 x 0,19 =    2,85 
Συνολικό κόστος άρθρου 9,45 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,45 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

εννέα και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 15 
 

Άρθρο : ΥΔΡ 6370 Αρμός με ελαστομερές υλικό 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370 100% 
 

Αρμός με ελαστομερές υλικό . 
Για  1m  στεγανώσεως  αρμού με ελαστομερές υλικό ψυχρού βουλκανισμού (διαστάσεις 
υλικού  στεγανώσεως  2,5Χ1,5cm).   Χρήση  σε  επενδύσεις  ή άλλες κατασκευές από 
σκυρόδεμα, όπου απαιτείται στεγάνωση. 
(1 m) 

α) Διογκωμένη πολυστερίνη      (396.14) m3    0,003x       45,65 =          0,14 
β) Ελατομερές υλικό και υλικό 
ασταρώματος                 (396.10) kg     0,65x        6,94 =          4,51 
γ) Τεχνίτης                     (113)    h     0,40x       19,87 =          7,95 
δ) Εργάτης ανειδίκευτος         (111)    h     0,40x       15,31 =          6,12 
----------------------------- 
Αθροισμα ΤΕ =            18,72 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,72 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

δέκα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 28 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100% 
 

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων 
των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές 
κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον 
επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας 
πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 kg) 
8062.   3 

Yλικά 
α. Λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 0,6 
έως 0,8 mm με φθορά 
273                               kg    1,10x          1,0843 =          1,19 
β. Μολυβδόκολλα, βενζίνη κλπ 
σε μολυβδόκολλα 
495                               kg    0,10x               5 =          0,50 
γ. Στηρίγματα άγκιστρα σε βάρος 
ράβδων σιδήρου 
265                               kg    0,25x          0,8706 =          0,22 
Εργασία 
Τεχν (003)                   h    0,35x           19,87 =          6,95 
Βοηθ (002)                   h    0,35x           16,84 =          5,89 
-------------------------- 
Αθροισμα             14,75 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,75 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

δέκα τέσσερα και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 37 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Ν5621.11 Δοχειο Απορριμματων 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 100% 
 

Κατασκευη δοχειου απορριμματων  απο πριστη ξυλια πευκης εμποτισμενη με αλατα που κατασκευασθηκε 
σε δοχειο απορριμματων  (ασυναρμολογητος ) απο το Δασαρχειο Καλαμπακας η αγναλογου τυπου , 
 Σελίδα 3 από 5   



Τιμές Εφαρμογής 
       

συναρμολογημενου, τοποθετημενου και πακτωμενου επι του εδαφους με χαλικοδεμα των 250 kg 
τσιμεντου , συμπεριλαμβανομενων των σιδηρων η ορειχαλκινων κοχλιωτων συνδεσμων δια την συνθεσιν 
των ξυλων και στερεωσεων αυτων , ητοι υλικα εν γενει επι τοπουκαι εργασια πληρους κατασκευης . 
 
(1 τεμ.). Υλικά 
α) Ξυλεία ασυναρμολογητη          τεμ     1,0500x         45,00 =          47,25 
β) Μπουλονια - καρφοβελονες 
λαμε                           τεμ       1,00x          1,30 =           1,30 
γ) Εκσκαφη θεμελιων                m3      0,0120x        19,90 =           0,24 
δ) Γαρμπιλοδεμα                    m3      0,0120x        97,90 =           1,17 
 
Εργασία 
Τεχν        (003)  h   1,000x        23,48 =          23,48 
Βοηθ        (002)  h   0,500x        15,95 =           7,98 
------------------------------- 
Αθροισμα                  81,42 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 81,42 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

ογδόντα ένα και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 43 
 

Άρθρο : ΗΛΜ 14 Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαικού (καθημένου) τύπου 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 
 

Λεκάνη  αποχωρητηρίου εκ  πορσελάνης,  υψηλής  πιέσεως, ευρωπαικού  (καθημένου) 
τύπου ήτοι  λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συνδέσεως επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 τεμ) 

Yλικά 
α) Λεκάνη  υψηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης                    (620.1) τεμ     1,00x          73 =       73,00 
β) Υλικά  στερεώσεως  και συνδέσεως 
σε σιμέντο                      (026)  kg    15,00x      0,0999 =        1,50 
Εργασία                       Τεχν (003)   h     2,00x       19,87 =       39,74 
Βοηθ (002)   h     2,00x       16,84 =       33,68 
------------------------ 
Αθροισμα          147,92 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 147,92 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

εκατόν σαράντα επτά και ενενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 44 
 

Άρθρο : ΗΛΜ ΝΕΟ7.1 ΥΔΡAΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100% 
 

Πληρες υδραυλικη  εγκατασταση και εγκατασταση αποχετευσης  περιλαμβανομενης ολα τα υλικα 
(υλικα ,ειδη υγιεινης , σωληνωσεις, εργασια, κ.λ.π.) σε σχεδιο και ποιοτητας υλικων καθ υποδειξη 
της επιβλεπουσας υπηρεσιας , πληρες παραδοτεο  και της εργασίας δοκιμών και πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
 
(1τεμ) Yλικά 
υδραυλικη εγκατασταση 
(1001) τεμ    1,00x   2500 =     2500,00 
 
------------------------ 
Αθροισμα      2500,00 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.500,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

δύο χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : 47 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100% 
 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

Σελίδα 4 από 5   



Τιμές Εφαρμογής 
     

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως 
(1 τεμ) 
8141.  2   τοποθετημένος σε νιπτήρα       0 
8141. 2.  2  Διαμέτρου   1/2        ins 

Yλικά 
α. Αναμικτήρας (μπαταρία) 
θερμού - ψυχρού ύδατος 
τοποθετημένος σε νιπτήρα            0 
Φ  1/2      ins 
619. 2. 2                    τεμ    1,00x               44,6 =          44,60 
β. Μικροϋλικά 0,03 του α 
0,03x               44,6 =           1,34 
Εργασία 
Τεχν (003)           h       0,40x           19,87 =           7,95 
Βοηθ (002)           h       0,40x           16,84 =           6,74 
-------------------------- 
Αθροισμα             60,63 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,63 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

εξήντα και εξήντα τρία λεπτά 

     

   

Ο συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

  

ΕΡΓΟ : Επεμβάσεις βελτίωσης παιδικών σταθμών Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
 

          

          

Αρ. Μελέτης : 23/2020 

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 
      

 Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) 
 

        

Κωδικός 
Άρθρου 

Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
  

Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΟΙΚ Ν5621.11 37 Δοχειο Απορριμματων 

ΑΤΗΕ 8062.3 28 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 

ΑΤΗΕ 8141.2.2 47 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins 

ΥΔΡ 6370 15 Αρμός με ελαστομερές υλικό 

ΗΛΜ 14 43 Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαικού (καθημένου) τύπου 

ΗΛΜ ΝΕΟ7.1 44 ΥΔΡAΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 9 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

ΝΑΟΙΚ 22.22.01 4 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 

ΝΑΟΙΚ 22.45 6 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

ΝΑΟΙΚ 22.51 5 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 

ΝΑΟΙΚ 22.53 8 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 

ΝΑΟΙΚ 52.86 20 Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου 

ΝΑΟΙΚ 56.23 38 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα 

ΝΑΟΙΚ 56.24 39 Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα 

ΝΑΟΙΚ 62.65.02 41 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας συρόμενες δίφυλλες  χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 90 min 

ΝΑΟΙΚ 65.01.01 40 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2 

ΝΑΟΙΚ 78.05.01 12 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

ΝΑΟΙΚ 78.05.04 48 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

ΝΑΥΔΡ 12.14.02.05 46 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm 
 

ΝΑΥΔΡ 12.14.02.05 10 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm 
 

ΝΑΥΔΡ 12.14.02.08 45 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm 
 

ΝΑΠΡΣ Β03 27 Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κικλιδώματα 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 * Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-01-00 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 24 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
             

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα 1 από 4   



Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων 

Κωδικός 
Άρθρου 

Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 
 

Διάστρωση σκυροδέματος 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 24 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 * Συντήρηση σκυροδέματος 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 24 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 * Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-04-00 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 24 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 
 

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 24 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 
 

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 24 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-02-01-00 * Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 25 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 

ΝΑΟΙΚ 38.30.02 23 Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα με νευρώσεις 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 
 

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 38.01 26 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-01-01-00 
 

Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΔΟ Α08 7 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00 
 

Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 71.31 11 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

ΝΑΟΙΚ 71.46 17 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-05-01-00 
 

Επικεραμώσεις στεγών 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 72.11 21 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 
       

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα 2 από 4   



Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων 

Κωδικός 
Άρθρου 

Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-06-01-01 * Στεγανοποίηση δωμάτων  και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 03-06-01-01 Στεγανώσεις  Δωμάτων - Στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 

ΝΑΟΙΚ 79.11.03 14 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00 
 

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 73.26.01 13 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-03-00 * Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 73.13 19 Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες 

ΝΑΟΙΚ 75.31.03 18 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-06-02 
 

Βινυλικά δάπεδα 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 73.96 16 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00 
 

Ξύλινα Κουφώματα 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 54.46.01 35 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-03-00 * Κουφώματα Αλουμινίου 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου 

ΝΑΟΙΚ 65.01.02 42 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-01-00 
 

Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 77.81.01 34 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με 
σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 

ΝΑΟΙΚ 77.81.02 32 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με 
σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού. 
 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00 
 

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 30 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 31 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 

ΝΑΟΙΚ 77.81.01 34 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με 
σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 

ΝΑΟΙΚ 77.81.02 32 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με 
σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού. 
 

ΝΑΟΙΚ 77.83 33 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF 
       

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα 3 από 4   



Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων 

Κωδικός 
Άρθρου 

Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Αρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-03-00 
 

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 77.55 29 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-05-01-02 * Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 08-05-01-02 Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες 

ΝΑΟΙΚ 79.09 22 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-02-02-01 * Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

ΝΑΠΡΣ Β10.12 36 Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-01-01 
 

Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 22.23 1 Καθαίρεση επιχρισμάτων 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-02-01 
 

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 22.04 3 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01-01 
 

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 
  

ΝΑΟΙΚ 22.10.02 2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 
       

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα 4 από 4 
. 


		2020-06-10T19:18:54+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




