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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) –  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το τεύχος αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών αφορά τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 

(τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας και συμπεριφοράς) που επιτρέπουν την περιγραφή 

εργασιών και υλικών, έτσι ώστε η εργασία, ή τα υλικά να εκπληρώνουν τον προβλεπόμενο 

από τις μελέτες σκοπό τους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους 

των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες του έργου 

«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου» στον Δήμο Ιλίου, του Νομού 

Αττικής. 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικά τις μηχανικές, φυσικές και 

χημικές ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και 

παραλαβής των εργασιών και των υλικών και των μερών που τις αποτελούν. 

Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι:  

•  Η άρτια κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούμενη και 

επιβαλλόμενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την προσαρμογή των συνθηκών της 

εκτέλεσης των έργων, μέσα στα πιο πάνω όρια.  

•  Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επί 

μέρους εργασίες με πεπειραμένους και ειδικευμένους τεχνίτες με χρήση των 

καταλληλότερων κατά περίπτωση μηχανικών μέσων και οχημάτων, με κάθε επιμέλεια και 

σύμφωνα με τους κανόνες της εμπειρίας και της τεχνικής επιστήμης, και ότι πρέπει να 

συμμορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την 

ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.  

Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών 

που συναντώνται σε παρόμοιας φύσης έργα.  Πιθανόν ορισμένες περιγραφόμενες 

εργασίες, υλικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να μην συναντώνται στο 

συγκεκριμένο έργο, ή να διαφέρουν.  Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την 

περίπτωση που απαιτηθεί να γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου) 

και να υιοθετηθούν κατασκευαστικές λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν 
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προβλέπονται από την μελέτη, οπότε οι όροι αυτοί έχουν πλήρη εφαρμογή. Σε κάθε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διαφόρων άρθρων, περιγραφών και τευχών της 

μελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο περιγραφικό τιμολόγιο της 

μελέτης.  

Όπου σημειώνεται ο όρος "Υπηρεσία" εννοείται η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, αλλά 

και οποιοδήποτε άλλο σχήμα εκπροσωπεί νόμιμα τον κύριο του έργου, κατά περίπτωση 

και σε συνεννόηση πάντοτε με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως οι επιβλέποντες 

μηχανικοί που έχουν οριστεί κατά κατηγορία εργασιών ή για το σύνολο του έργου, οι 

μελετητές, ειδικοί σύμβουλοι ή οι έχοντες την υψηλή επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών. Σε 

κάθε περίπτωση πάντως την τελική ευθύνη των εγκρίσεων έχει η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

του έργου που αποτελεί και τον νόμιμο εκπρόσωπο του κυρίου του έργου.  

Όπου σημειώνεται ο όρος "σχέδια της Υπηρεσίας" εννοείται τα επίσημα σχέδια της μελέτης 

του έργου που έχουν συνταχθεί με ευθύνη των μελετητών και έχουν εγκριθεί από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. 

Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών 

που συναντώνται σε παρόμοιας φύσης έργα.  Πιθανόν ορισμένες περιγραφόμενες 

εργασίες, υλικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να μην συναντώνται στο 

συγκεκριμένο έργο, ή να διαφέρουν.  Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την 

περίπτωση που απαιτηθεί να γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου) 

και να υιοθετηθούν κατασκευαστικές λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν 

προβλέπονται από την μελέτη, οπότε οι όροι αυτοί έχουν πλήρη εφαρμογή.  Σε κάθε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διαφόρων άρθρων, περιγραφών και τευχών της 

μελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο περιγραφικό τιμολόγιο της 

μελέτης 

 

Γενικές παρατηρήσεις 

Τα περιεχόμενα του παρόντος τεύχους, χωρίζονται σε τρία (3) μέρη και αποτελούν ενιαίο 

σύνολο:  

 

ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ με ΕΤΕΠ  

Στο μέρος αυτό, τα άρθρα (Επίσημα και Νέα) του Τιμολογίου Μελέτης του έργου στην 

κατηγορία Οικοδομικών εργασιών, αντιστοιχίζονται με τον κωδικό των ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ.  Για τα 

Νέα άρθρα (Άρθρα χρήστη) για τα οποία δεν υπάρχει ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ, αντιστοιχίζονται στο 

Μέρος Β με Συμπληρωματικές Προδιαγραφές.  

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης 

και της Τεχνικής και βάσει των όσων, ειδικότερα, αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 54 και 178 του Ν.4412/2016, 

στα άρθρα 5 και 7 της Διακήρυξης. 

Αναλυτικότερα, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω, όπως 

διορθώθηκαν – συμπληρώθηκαν -τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα: 

(1) Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή: 

 Α) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και τις   

  σχετικές ισχύουσες εγκυκλίους: 

− Η Απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012, ΦΕΚ 2221/B/30-07-2012, εγκύκλιος 

ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26 (ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ) «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 

Έργα» 

− Η Απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013, ΦΕΚ 2542/Β/10-10-2013, εγκύκλιος 

ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30 (ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ) «Αναστολή της υποχρεωτικής 

εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» 

− Η Απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014, ΦΕΚ 2828/Β/21-10-2014, εγκύκλιος 

ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22 (ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) «Αναστολή της υποχρεωτικής 

εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων» 

− Η Απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014, ΦΕΚ 3068/Β/14-11-2014, εγκύκλιος 

ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26 (ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7) «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 

των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης 

και πρανών 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά 

φύλλα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών 

μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες 

πολυαιθυλενίου (HDPE)» 
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− Η Απόφαση ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016, ΦΕΚ 2524/Β/16-08-2016, εγκύκλιος 

ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π) «Αναστολή της υποχρεωτικής 

εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» 

− Η Απόφαση Δ22/4193/2019, ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών 

ΤεχνικώνΠροδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 

Μελέτες.  

− Η Απόφαση Δ22/οικ. 1989, ΦΕΚ 1437Β/16-04-2020 «Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-

2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση 

εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων» 

− Η Απόφαση Αρ. Πρωτ. 102843/19-11-2020 ΦΕΚ 5234Β/26-11-2020 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες». Προσαρμογή 

στην υπ’ αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων» 

− Η Απόφαση υπ’ αριθμ. 367126, ΦΕΚ 6366 Β’/15.12.2022 «Έγκριση εκατόν πενήντα 

τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες» 

 

Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα 

αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CΕΝ).  

 

Β) Τα εναρμονισμένα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 

(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με 

τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

 

  Γ) Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

α.  Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 

αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση 

της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

β.  Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 

καταλληλόλητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 

απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 

τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον 

οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - 

μέλος. 

γ.  Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου 

Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεματικά δεν 

περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 
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αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με την 

σχετική ΚΥΑ. 

δ.  Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO 

(International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ 

 

Δ) Οι Κανονισμοί, τα Πρότυπα, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, και οι άλλες διατάξεις (νόμοι, 

διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) όπως διορθώθηκαν – 

συμπληρώθηκαν -τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφέρονται: 

• Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

(ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαση 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1329Β’) όπως τροποποιήθηκε, διορθώθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

• ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-ΕΑΚ 2000 που εγκρίθηκε με την αριθμ.  Υ.Α. 

Δ17α/141/3/ΦΝ 275/1999 (ΦΕΚ 2184 Β’), όπως τροποποιήθηκε, διορθώθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει.  

• Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)  

• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 

& ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε 

ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού κ.λπ. υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων 

προέντασης κ.λπ.  

• Οι ισχύοντες Πολεοδομικοί Κανονισμοί (π.χ. Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, 

Κτιριοδομικός Κανονισμός, κ.λπ.)  

• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος όπως ισχύει σήμερα.  

• Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  

• Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η.  

• Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων  

• Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων  

• Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων  

• Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν 

μετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι 

λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις.  

• Η Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ.372/2014 (ΦΕΚ 1457Β’) «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των 

Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα»  

• Οι Ευρωκώδικες (EC-0 έως EC-9), ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που 

δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 

• Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, 

Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.) 

• Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. 27421/2019 - ΦΕΚ 958/Β/21-3-2019 «Αναγκαία 

συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων 
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όρων εμπορίας των δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου».  

• Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης 

με αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω. γενικά, κ.λπ.  

• Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις.  

• Τα πρακτικά της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων σε ό,τι αφορά τα 

ημερομίσθια, τα υλικά και μισθώματα μηχανημάτων, προκειμένου να υπολογισθούν τιμές 

συμπληρωματικών εργασιών και δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Τιμολογίου ή να 

πληρωθούν εργασίες που γίνονται απολογιστικά (άρθρο 156, παρ. 5 του Ν. 4412/2016).  

• Το Π.Δ. 778/80 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών»  

• Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»  

•  Το Π.Δ. 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού»  

• Το Π.Δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

92/57/ΕΟΚ»  

• Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων» 

• Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές 

και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83). 

• Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου 

Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε), στο μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία.  

• Η υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699, ΦΕΚ 2998 Β’ / 20-07-2020 απόφαση «Τεχνικές 

οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα 

αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία».  

• Η υπ΄ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561, ΦΕΚ 6213 Β’ / 07-12-2022 απόφαση 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Eνέργειας «Αντικατάσταση της υπ’αρ. 52907/2009 

υπουργικής απόφασης “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 

κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών” 

(B’2621)».   

• Οι Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑΜΕΑ (Σχεδιάζοντας 

για όλους).  

• Η υπ΄ αριθμ. 269357, ΦΕΚ 4823 Β’ / 13-09-2022 απόφαση Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών «Αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα».  

 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός εκ των συμβατικών τευχών και των 

ισχυόντων κανονισμών -προδιαγραφών-προτύπων, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες 

κανονισμοί, προδιαγραφές και Ευρωπαϊκά πρότυπα (που έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ)) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει 

κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας και ο 
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ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς να 

δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία. 

Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η ακριβής εφαρμογή 

των ανωτέρω, περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές του Τιμολογίου Μελέτης (και 

Προσφοράς) του έργου.  

• Όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο 

πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου, 

συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 

• Κάθε επιμέρους πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι 

υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει  ότι τα επί μέρους στοιχεία  ή τμήματα των κατασκευών 

και του εξοπλισμού είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. 

• Όπου δεν αναφέρονται Ελληνικά Εθνικά Πρότυπα, τα υλικά και η εργασία θα είναι 

σύμφωνα με αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα της εγκρίσεως του Επιβλέποντα και της 

Διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας, και ο Ανάδοχος κατά την υποβολή των δειγμάτων των 

υλικών θα συνυποβάλλει και το κείμενο του σχετικού προτύπου μεταφρασμένο στην 

Ελληνική Γλώσσα. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Α) ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Τεκμαίρεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει εξετάσει όλα τα συμβατικά και λοιπά τεύχη της 

μελέτης, ότι έχει αντιληφθεί την έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει 

υπόψη στην προσφορά του όλες τις απαιτούμενες ποσότητες, τα κόστη, τις δαπάνες, 

τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που παρουσιάζονται άμεσα ή μπορούν 

να συνταχθούν έμμεσα από τα συμβατικά στοιχεία και οι τιμές του, στον Προϋπολογισμό 

Προσφοράς, θεωρείται ότι περιλαμβάνουν ό,τι απαιτείται για την κατασκευή, την 

συμπλήρωση και την συντήρηση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

Σημειώνεται επίσης ότι, ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασμό του 

Έργου και τις συναφείς υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στο σύνολο των 

Συμβατικών Τευχών.   

Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου του παρόντος και των 

υπολοίπων συμβατικών τευχών της μελέτης από την Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την 

Υπηρεσία πριν από την κατάθεση των Προσφορών, δια ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη 

περίπτωση: 

α. Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 

β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί ο Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην 

εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών με αποτέλεσμα την εναρμόνιση του 

αποκλίνοντος όρου με την Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του 

επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο 

επιχειρηματικό κίνδυνο. 
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Β) ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:  

Ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες 

στο παρόν τεύχος προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του 

έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την 

εφαρμογή τους.  

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών 

και/ή αναφερόμενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν αποκλειστικά 

τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.  Ο Ανάδοχος δεν θα 

επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και 

αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο περί του αντιθέτου.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του 

(χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση), που επιτάσσουν οι κάτωθι όροι:  

A) Θα πρέπει να ακολουθούνται από τον ανάδοχο όλοι οι όροι και οι περιορισμοί των 

σχετικών αδειών και εγκρίσεων που συνοδεύουν την μελέτη του εν λόγω έργου.  

Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε κάθε πιθανή έκδοση, 

ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση κάθε επιπλέον απαιτούμενης άδειας/έγκρισης από 

διαφόρους φορείς, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εν λόγω έργου.  

Οι σχετικές διαταγές και εντολές που θα απευθυνθούν ή κοινοποιηθούν στον ανάδοχο 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου από κάθε εμπλεκόμενο φορέα κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου, θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακοινώνονται χωρίς καθυστέρηση 

στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου.   

Β) Ο ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος και υποχρεούται να μεριμνά για την 

εναλλακτική διαχείριση όλων των παραγόμενων αποβλήτων στο πλαίσιο της κατασκευής 

έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων και την διοχέτευσή τους σε εγκεκριμένα 

«Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης» με τα οποία οφείλει να συνάψει σύμβαση 

συνεργασίας, συμμορφούμενος με, την ισχύουσα σχετική νομοθεσία περί ανακύκλωσης 

και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Β/23-7-21), ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103(ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010), την εγκύκλιο 4834/25-1-13 του ΥΠΕΚΑ, κ.λ.π.)., τα 

οριζόμενα στα λοιπά συμβατικά τεύχη της μελέτης (Ε.Σ.Υ. παρ.4.19.4), τις κατά περίπτωση 

εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

 Τα χρήσιμα υλικά που θα προκύπτουν από τις εργασίες, ανήκουν στον Δήμο Ιλίου και εφ’ 

όσον δεν επαναχρησιμοποιηθούν στο ίδιο το έργο, θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο σε 

χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω μελέτη έχει προβλεφθεί ως ξεχωριστή δαπάνη στον 

προϋπολογισμό του έργου, κονδύλι απολογιστικών εργασιών για να καλυφθούν 

δαπάνες σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής) σε πιστοποιημένο 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ.   
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 Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι οι απολογιστικές εργασίες δεν μπορούν εκ των προτέρων να 

εκτιμηθούν ακριβώς ούτε κατά είδος ούτε και κατά ποσότητα και ενδέχεται να 

προκύψουν διαφορετικές ποσότητες ή και επιπλέον εργασίες, οι οποίες δύναται να 

πληρωθούν απολογιστικά σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα παραστατικά κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Γ) Με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών και τον περιορισμό της όχλησης θα 

απαιτηθεί, από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, η εκτέλεση των εργασιών εκτός 

ωρών κυκλοφοριακής αιχμής ακόμα ή/και κατά τη διάρκεια της νύχτας και πάντα με 

αυξημένα μέτρα ασφαλείας. 

Δ) Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων έργων όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όπως το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», τις συμπληρωματικές διατάξεις και εγκυκλίους που είναι σε ισχύ, όσων 

άρθρων του Ν.3669/2008 παραμένουν εν ισχύ και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 

Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση αντίστοιχης φύσεως έργου, 

έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά. Επιπροσθέτως, η εκτέλεση του έργου θα εφαρμόζονται 

οι αντίστοιχες ισχύουσες, ως προς το είδος του εκτελούμενου έργου Τεχνικές 

Προδιαγραφές, των Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδομών, Μεταφορών, (τ) ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 

οι αναφερόμενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και στα λοιπά τεύχη της 

μελέτης.   

 

Επιπρόσθετα, στο παρόν τεύχος, το οποίο περιλαμβάνει τις ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τα Θεσμοθετημένα Εναρμονισμένα Πρότυπα, για όλες τις εργασίες και 

τα ενσωματούμενα υλικά του έργου, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης, θα πρέπει να αναφερθούν τα κάτωθι: 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΥΛΙΚΑ 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλα 

συσκευασμένα, καινούργια, αρίστης  ποιότητας, "πρώτης διαλογής", αναγνωρισμένων 

και καθιερωμένων εργοστασίων παραγωγής, ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο 

Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκομισθούν για το έργο 

θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες 

ή ελαττώματα, κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στις προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της 

Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία 

και τέλος την εμφάνιση τους. 

Επισημαίνεται ότι, όλα τα υλικά της κατασκευής που περιέχονται στην υπουργική 

απόφαση 6690/2012 (ΦΕΚ 1914/15-06-2012) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: 

χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και 

σήμανση συμμόρφωσης «CE»», θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ανεξάρτητα αν τα άρθρα τιμολογίου και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές 

αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι, και οφείλουν να είναι σύμφωνα με τα Εναρμονισμένα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα(Hen). 
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Για όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει δείγματα τα 

οποία θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα επίσημα έγγραφα πιστοποίησης 

(πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης, πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας, πιστοποιητικά συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τεχνικό φυλλάδιο της 

εταιρείας που τα παράγει κ.λ.π.) από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα 

προκύπτει η καταλληλόλητά τους για τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα 

έγγραφα εμπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε θα 

επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο.  

Τα παραπάνω δείγματα θα φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε κατάλληλους χώρους που 

θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, για σύγκριση με τα υλικά που θα προσκομισθούν και 

θα χρησιμοποιηθούν τελικά στο έργο και τα οποία δε θα υστερούν καθόλου των 

αντίστοιχων εγκριθέντων δειγμάτων. 

Απαγορεύεται η χρήση υλικών για την κατασκευή του έργου απροσδιόριστης ποιότητας ή 

άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν φέρουν την σήμανση 

CE και δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ενσωμάτωση στο 

έργο υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα του 

Συμβατικού Τιμολογίου, η Τ.Σ.Υ. και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο 

ρητά ή όχι. 

Όλα τα εισαγόμενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα πρέπει να 

συνοδεύονται υποχρεωτικά με το ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (μετάφραση), αλλά 

απαραίτητα από το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο της χώρας παραγωγής 

Καμία παραγγελία προμήθειας υλικού δεν θα δίδεται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί το 

αντίστοιχο δείγμα. Οι παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια η προσκόμιση δειγμάτων, θα 

γίνονται έγκαιρα, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος παραγωγής από το εργοστάσιο. 

Πάντως ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση των 

απαιτουμένων ποσοτήτων.   

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, 

όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

Η Υπηρεσία με τα αρμόδια όργανα της δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που 

η ποιότητα του δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της παρούσας και γενικότερα της μελέτης. 

Υλικά που είναι ελαττωματικά, αλλοιωμένα, ληξιπρόθεσμα, φθαρμένα, διαβρωμένα ή 

παραποιημένα θα απομακρύνονται με πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου. 

Διευκρινίζεται ότι, όπου στην παρούσα μελέτη αναφέρεται η έκφραση «ενδεικτικού τύπου» 

για υλικά, προμηθευτές ή άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, τονίζεται ρητά ότι 

αποτελεί ένδειξη ποιότητάς τους και δεν προϋποθέτει την προτίμηση του αναφερομένου 

Οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά, προμηθευτές ή άλλα είδη, τουλάχιστον παρεμφερή ή 

ισοδύναμα, της ίδιας ποιότητας, τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών ή 

καλύτερων.  

Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να προέρχονται από εργοστάσια 

αναγνωρισμένα για την καλή ποιότητα, να είναι αρίστης ποιότητας και πρώτης διαλογής, 

άσχετα αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο Τιμολόγιο, να προσκομίζονται στο έργο 

συσκευασμένα, όπως συνήθως κυκλοφορούν στην αγορά και να συνοδεύονται 

απαραίτητα από έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας από ημεδαπά ή αλλοδαπά επίσημα 

αναγνωρισμένα εργαστήρια και οργανισμούς και από αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή 

εφαρμογής και δοκιμών, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα 
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προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα 

έγγραφα εμπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε και θα 

επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο. 

Όσον αφορά στον τρόπο χρήσης των εν λόγω υλικών πρέπει να τηρούνται κατά οι 

οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός εάν δοθούν άλλες εντολές από τον 

Επιβλέποντα Μηχανικό. 

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών με 

την ανάλογη προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες των προμηθευτικών ή 

κατασκευαστικών οίκων.  

Για λόγους ασφαλείας ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει την λήψη πρόσθετων μέτρων 

κατά την αποθήκευση υλικών.   

Η αποθήκευση και φύλαξη των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους 

με φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και κατά τέτοιο τρόπο και τόσο χρονικό διάστημα, 

ώστε να αποφεύγεται και η παραμικρή αλλοίωση σ’ αυτά (σύσταση, φυσική και χημική, 

αντοχές και λοιπές χαρακτηριστικές και χημικές ιδιότητες, εμφάνιση κ.τ.λ.). Η τοποθέτηση 

των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνεται με τρόπο ώστε να αναλώνονται 

ανάλογα με τη σειρά παραγωγής τους ή προσκόμισης τους στο Εργοτάξιο και να είναι 

εύκολος ο έλεγχος τους από την Επίβλεψη, όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο, χωρίς να 

απαιτούνται μετακινήσεις και ανατοποθετήσεις στους χώρους αποθήκευσης. 

Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται γενικά σε σημεία και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

εμποδίζεται η ομαλή ροή της εκτέλεσης των εργασιών από τις συνήθεις διακυμάνσεις της 

αγοράς και των μεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριμένο 

έργο.  

Δεν επιτρέπεται δε σε καμία περίπτωση, η εναπόθεση υλικών σε κοινόχρηστους χώρους 

εκτός εάν με φροντίδα του αναδόχου χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες 

αρχές.  

Η αποθήκευση των ευπαθών υλικών θα γίνεται σε χώρους και σε συνθήκες που θα 

πληρούν τις σχετικές ειδικές προδιαγραφές των προμηθευτών του κάθε είδους. 

 

Παραλαβή υλικών με ζύγιση  

Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας 

περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο 

ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα 

αναγράφεται:  

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ)  

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου  

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου  

4. Η θέση λήψης  

5. Η θέση απόθεσης  

6. Η ώρα φόρτωσης  

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης  

8. Το καθαρό βάρος, και  

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ  
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Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή 

τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.  

Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο 

ζύγισής του.  

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη 

συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για 

χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ). Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης 

θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας. 

Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 

πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στις προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της 

Υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, από 

έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 

τεχνικής ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι δομικά, λειτουργικά και αισθητικά 

άρτιο. 

Καμία εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχουν εγκριθεί από τον εργοδότη 

οι μελέτες και τα υλικά σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελεσθεί αυτή. 

Καμία εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι προηγούμενες εργασίες πριν 

καταστούν αφανείς. Κατά τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα 

την επίβλεψη και να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, προσωπικό και μέσα στον 

ελεγκτή του εργοδότη. 

Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται και τα άχρηστα υλικά, θα 

καθαρίζονται οι χώροι με προσοχή και θα καλύπτονται οι περατωμένες εργασίες για να 

μην υποστούν φθορές κ.λ.π. μέχρι την παράδοση του έργου. 

Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί, σύμφωνα με 

ορισμένο πρότυπο ή άλλη προδιαγραφή, εξυπακούεται, εφόσον δεν καθορίζεται 

διαφορετικά στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ότι είναι υποχρεωτική και η εκτέλεση 

όλων των αντίστοιχων δοκιμών και εργαστηριακών ελέγχων, που προδιαγράφονται, έστω 

και αν αναφέρονται ως προαιρετικές στο πρότυπο αυτό ή τις προδιαγραφές αυτές, 

περιλαμβανομένων των σχετικών δαπανών στις αντίστοιχες τιμές μονάδος του Τιμολογίου. 

Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή μη σύμφωνη προς τα 

παραπάνω και να επιβάλλει την άμεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να 

απομακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την 

αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μόνο 

μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Οι εργασίες, γενικώς, θα εκτελεσθούν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή όποιες 

τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

Εργασίες, που εκτελέστηκαν με διαστάσεις, βάρη ή σε αριθμό μεγαλύτερο από τα 

προβλεπόμενα στην μελέτη ή σε όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, γίνονται, από τεχνική άποψη, αποδεκτές μόνον εφόσον δεν 
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παραβλάπτουν, κατά την κρίση της επίβλεψης, την ασφάλεια ή την λειτουργικότητα του 

όλου έργου.  

Οι εργασίες, γενικά, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές 

διατάξεις, περιλαμβανομένων των αστυνομικών διατάξεων, που ισχύουν για την εκτέλεσή 

τους. 

Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη, ποινική και αστική, για την ασφάλεια και για κάθε 

ατύχημα εργατικό ή μη που τυχόν συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου και για την 

επαρκή σηματοδότηση και διευθέτηση της κυκλοφορίας στην περιοχή εκτέλεσης του 

έργου. Το σχέδιο εργοταξιακής σήμανσης και εκτροπής ή διευθέτησης της κυκλοφορίας, 

θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Δ/νση Τροχαίας ή και από την 

Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ιλίου εφόσον απαιτείται. 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί ΣΑΥ – ΦΑΥ 

τηρώντας όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. 

 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Η εξασφάλιση των απαραίτητων για το εργοτάξιο παροχών ενέργειας, νερού, 

τηλεπικοινωνιών και αποχέτευσης ομβριών και λυμάτων, είναι ευθύνη του αναδόχου και 

βαρύνουν όλα τα έξοδα εγκατάστασης και λειτουργίας αποκλειστικά αυτού και μόνον. 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

Οι δειγματοληψίες, δοκιμασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε υλικού ή εργασιών θα γίνονται με 

δαπάνες και φροντίδα του Αναδόχου, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, 

όποτε αυτή το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο, μετά από σχετική έγγραφη εντολή της 

προς τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως και 

πλήρως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να προσκομίζει τα επίσημα πιστοποιητικά με 

τα αποτελέσματα των ελέγχων. 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), 

στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισμένα από το 

Δημόσιο ιδιωτικά εργαστήρια μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κατασκευάζει επαρκή δείγματα "εργασιών" επί τόπου του 

έργου στις κατάλληλες θέσεις - ώστε να λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις για την έγκριση 

τους - με δικές του δαπάνες.  

Η Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση υλικών ή την εκτέλεση εργασιών 

όποτε αυτή κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα ή σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές ή με 

νεώτερες διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής. Στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να τα απομακρύνει αμέσως από το εργοτάξιο.  

Η μη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν μη έγκαιρη διάγνωση ελαττωμάτων ή και προσωρινή 

αποδοχή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή εργασιών που εκτελέσθηκαν, δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο της υποχρέωσης του για την καθαίρεση και ανακατασκευή 

τμημάτων του έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση 

ακατάλληλων υλικών ή μεθόδων κατασκευής.  

Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, των δοκιμών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, είτε 

επί τόπου του έργου είτε στην έδρα οιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης 

του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής τους, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον 

Ανάδοχο.  
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Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο όλες οι δαπάνες προμήθειας και απομάκρυνσης των 

υλικών που απορρίφθηκαν σαν ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων 

μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών καθώς και οι δαπάνες 

καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν 

κακοτεχνίες ή η χρήση ακατάλληλων υλικών, και τέλος κάθε άλλη δαπάνη που προκαλείται 

άμεσα ή έμμεσα από την διαδικασία της δειγματοληψίας υλικών και εργασιών. 

Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί το κάθε υλικό θα ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδομένα 

της επιστήμης, της τέχνης, και ιδιαίτερα τα εξειδικευμένα υλικά θα χρησιμοποιηθούν 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, έτσι ώστε η κατασκευή να είναι άρτια 

από κάθε άποψη.  Κατά συνέπεια η επιλογή των υλικών θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών 

• Τις λειτουργικές ανάγκες 

• Τους φυσικούς και μηχανικούς παράγοντες, όπως θερμοκρασίες, νερό, παγετός, 

κραδασμοί, εξωτερικές, συνήθεις μόνιμες ή μεταβλητές επιδράσεις κ.λπ. 

• Τους χημικούς παράγοντες, όπως οξειδώσεις, αποσύνθεση, πολυμερισμός, αλλοιώσεις, 

θρυμματισμός, κ.λπ. 

• Τους οργανικούς παράγοντες, όπως ζωικοί οργανισμοί, βακτηρίδια, μύκητες, κ.λπ. 

• Τις ιδιότητες των υλικών (υδροαπορρόφηση, υδροπερατότητα, γραμμικές διαστολές – 

συστολές, παραμορφώσεις, αλλοίωση όγκου, κ.λπ.). 

• Την διάρκεια ζωής. 

• Την εύκολη συντήρηση. 

• Την διαθεσιμότητα – επάρκεια στην αγορά. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ με ΕΤΕΠ 

             

 
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

    ΕΡΓΟ : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών 

κτιρίων Δήμου Ιλίου» 

     

Αρ. 

Μελέτης 

: 

 

 

ΟΙΚ 08/2022 
          

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ 
     

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 1437Β/16-04-2020  

Απόφαση ΦΕΚ Εγκύκλιος ΘΕΜΑ 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-

2012 

2221/B/30-07-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26 

(ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ) 

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 

Δημόσια Έργα  

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-

2013 

2542/Β/10-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30 

(ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ) 

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής 

Προδιαγραφής 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-

2014 

2828/Β/21-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22 

(ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) 

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά 

σώματα. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων. 
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ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-

2014 

3068/Β/14-11-2014 ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26 

(ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7) 

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών: 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την 

προστασία κοίτης και πρανών 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με 

γεωσυν-θετικά φύλλα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση 

φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες 

διαβαθμισμένο υλικό  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με 

μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 

ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-

2016 

2524/Β/16-08-2016 ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17 

(ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π) 

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) 

Δ22/4193/2019 4607/Β/13-12-2019  Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών ΤεχνικώνΠροδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. 

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση 

τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

Δ22/οικ. 1989 1437Β/16-04-2020  Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα 

(70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 

εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». Προσαρμογή στη με 

αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. «5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει 

από την 01/09/2020». 

Αρ. Πρωτ. 

102843/19-11-2020 

5234Β/26-11-2020  Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: 

«Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), 

με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα και μελέτες». 

Προσαρμογή στην υπ’ αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

«5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και 

εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα προκηρυχθούν μετά 

την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021».  
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Αρ. Πρωτ. 

367126/22-11-2022 

6366Β/15-12-2020  Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 

Έργα και Μελέτες. 

«2. Οι εγκρινόμενες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΤΕΠ) εφαρμόζονται υποχρεωτικά, με την έναρξη ισχύος της 

παρούσας». 

Άρθρα Μελέτης 

   
  

ΝΑΟΙΚ Ν\20.04.01 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων, σε εδάφη πάσης φύσεως 
 

02-04-00-00 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων 

ΝΑΟΙΚ 20.10 2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 

ΝΑΟΙΚ 20.30 3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα   

ΝΑΟΙΚ 20.40 4 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων   

ΝΑΟΙΚ Ν\22.04 5 Καθαιρέσεις πλινθοδομών , με τη φορτοεκφόρτωση και τη 
μεταφορά αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα 

ΝΑΟΙΚ Ν\22.10.01 6 Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης, με τη 
φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα 

ΝΑΟΙΚ Ν\22.15.01 7 Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης, με τη 
φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα 

ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.01 8 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οποιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών, με την φορτοεκφόρτωση και τη 
μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης 
 

  

ΝΑΟΙΚ Ν\22.21.01.01 9 Αποξήλωση μετά προσοχής ειδών υγιεινής πάσης φύσεως και 
οιουδήποτε τύπου,  και αποκατάσταση κάθε είδους 
δημιουργούμενων μερεμετιών. 
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ΝΑΟΙΚ Ν\22.21.01 10 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με την 
φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01ΣΧ1 11 Αποξήλωση ειδών υγιεινής με τη φορτοεκφόρτωση και τη 
μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης. 
 

  

ΝΑΟΙΚ Ν\22.22.01 12 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακέραιων κεράμων, με την φορτοεκφόρτωση και τη 
μεταφορά τους 
 

  

ΝΑΟΙΚ 22.30.08 13 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για 
ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2 
 

  

ΝΑΟΙΚ Ν\22.22.02 14 Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή 
ακέραιων κεράμων σε ποσοστό άνω του 50%, με την 
φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά τους 
 

  

ΝΑΟΙΚ Ν\22.23 15 Καθαίρεση επιχρισμάτων με την φορτοεκφόρτωση και τη 
μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης 
 

14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 

ΝΑΟΙΚ 22.30.01 16 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για 
οπές επιφανείας έως 0,05 m2 
 

  

ΝΑΟΙΚ 22.31.01 17 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 
0,10 m 
 

  

ΝΑΟΙΚ 22.37.01 18 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος 
αυλακιού έως 0,10 m 
 

  

ΝΑΟΙΚ 22.37.02 19 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος 
αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m 
 

  

ΝΑΟΙΚ 22.40.01 20 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος 
σκυροδέματος έως 0,15 m 
 

  

ΝΑΟΙΚ 22.40.02 21 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος 
σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\22.45.Ν4 22 Αποξήλωση μετά προσοχής και επανατοποθέτηση χωρίς 
φθορές κουφωμάτων αλουμινίου, με τη δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\22.45.Ν5 23 Αποξήλωση μετά προσοχής και επανατοποθέτηση χωρίς 
φθορές θυρών πρεσσαριστών και μεταλλικών, με τη δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\22.45.Ν3 24 Αποξήλωση μετά προσοχής κουφωμάτων αλουμινίου, με την 
δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 
 

  



σελ. 19 από 65 

 

ΝΑΟΙΚ Α\22.52.Ν 25 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, με 
την φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά των προϊόντων-υλικών 
αποξήλωσης 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\22.54.Ν 26 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων με τη φορτοεκφόρτωση και τη 
μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης 
 

14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 

ΝΑΟΙΚ Ν\22.60.1 27 Αποξήλωση παλαιών μονώσεων (ασφαλτόπανων, μεμβρανών 
στεγάνωσης κ.λ.π.), παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 
 

  

ΝΑΟΙΚ 22.65.02 28 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα   

ΝΑΟΙΚ 22.70.02 29 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με 
μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\22.61.Ν 30 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή 
γυψοσανίδες, με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των 
προϊόντων - υλικών καθαίρεσης 
 

  

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 31 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 

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 

ΝΑΟΙΚ 32.05.03 32 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 
 

  

ΝΑΟΙΚ 32.25.02 33 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, 
όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν 
υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 
 

  

ΝΑΟΙΚ 32.25.03 34 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, 
όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν 
υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 
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ΝΑΟΙΚ 38.02 35 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

ΝΑΟΙΚ 38.03 36 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 37 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 38 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 49.01.01 39 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά 
δρομικών τοίχων 
 

  

ΝΑΟΙΚ 46.01.02 40 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
 

03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους 

ΝΑΟΙΚ 78.05.04 41 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm   

ΝΑΟΙΚ Ν\50.10 42 Εσωτερικά τοιχοπετάσματα, οιοδήποτε σχήματος, με μεταλλικό 
σκελετό, επένδυση με ανθυγρή γυψοσανίδα (1+1) και ενδιάμεση 
μόνωση. Τοίχος αμφίπλευρα μονής ανθυγρής γυψοσανίδας επί 
μεταλλικού σκελετού και ενδιάμεση μόνωση από πλάκες 
πετροβάμβακα ή φυσικού ορυκτοβάμβακα, πάχους 50mm 
 

03-06-02-02 Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων 

ΝΑΟΙΚ Α\50.10.Ν4 43 Εσωτερικά τοιχοπετάσματα, οιοδήποτε σχήματος, με μεταλλικό 
σκελετό και επένδυση με ανθυγρή γυψοσανίδα (1+1). Τοίχος 
αμφίπλευρα μονής ανθυγρής γυψοσανίδας επί μεταλλικού 
σκελετού 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\50.10.Ν5 44 Επένδυση τοίχου με μονή ανθυγρή γυψοσανίδα, οιοδήποτε 
σχήματος, σε μεταλλικό σκελετό 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\50.10.Ν9 45 Εσωτερικά τοιχοπετάσματα, οιοδήποτε σχήματος, με μεταλλικό 
σκελετό, επένδυση με ανθυγρή γυψοσανίδα (2+2) και ενδιάμεση 
μόνωση. Τοίχος αμφίπλευρα μονής ανθυγρής γυψοσανίδας επί 
μεταλλικού σκελετού και ενδιάμεση μόνωση από πλάκες 
πετροβάμβακα ή φυσικού ορυκτοβάμβακα, πάχους 50mm 
 

03-06-02-02 Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων 

ΝΑΟΙΚ 71.21 46 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 03-03-01-00 Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

ΝΑΟΙΚ 71.31 47 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 03-03-01-00 Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

ΝΑΟΙΚ 65.32 48 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου   

ΝΑΟΙΚ 72.16 49 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών 

ΝΑΟΙΚ 72.31.01 50 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 
1,00 mm 
 

03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα 
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ΝΑΟΙΚ 72.31.04 51 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με 
τραπεζοειδείς πτυχώσεις 
 

03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα 

ΝΑΟΙΚ 72.65 52 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης 
 

03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα 

ΝΑΟΙΚ 72.70 53 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα   

ΝΑΟΙΚ 73.33.02 54 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 30x30 cm 
 

03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

ΝΑΟΙΚ 73.36.01 55 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε 
τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm 
 

  

ΝΑΟΙΚ 73.37.01 56 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με 
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\73.26.03ΜΜ 57 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης , λευκά ή 
εγχρωμα ,20Χ20cm,κολλητά. 
 

03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

ΝΑΟΙΚ Α\73.35.Ν 58 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιοδήποτε 
τύπου και διαστάσεων 
 

  

ΝΑΟΙΚ 75.21.02 59 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm 
 

03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 75.31.02 60 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό 
μάρμαρο d = 2 cm 
 

03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 75.41.01 61 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, 
πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) 
 

03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΝΑΟΙΚ 75.58.01 62 Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm   

ΝΑΟΙΚ 75.58.02 63 Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm   

ΝΑΟΙΚ Α\73.96.Ν1 64 Επιστρώσεις με τάπητα από linoleum 03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα 

ΝΑΟΙΚ 79.09 65 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 08-05-01-02 Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές 
μεμβράνες 

ΝΑΟΙΚ 79.11.01 66 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη 
με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 
 

03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωμάτων  και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 
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ΝΑΟΙΚ 79.11.02 67 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από 
ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα 
ή πολυεστερικές ίνες 
 

03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωμάτων  και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 

ΝΑΟΙΚ 79.11.03 68 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής 
βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, 
πάχους 0,08 mm 
 

03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωμάτων  και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 

ΝΑΟΙΚ 79.15.02 69 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2   

ΝΑΟΙΚ Α\79.70.02.Ν 70 Επίστρωση με στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως 
ενός συστατικού 
 

  

ΝΑΥΔΡ Ν\10.19 71 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με 
χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης 
 

14-01-04-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος 
οφειλόμενης σε διάβρωση 
του οπλισμού 
 

ΝΑΟΙΚ Α\73.59ΣΧ 72 Απομάκρυνση και επανεπίστρωση αδρανών υλικών.   

ΝΑΟΙΚ Ν\11.12 73 Περίφραξη με συρματόπλεγμα ρομβοειδούς ή τετραγωνικής 
οπής, ύψους 2,00μ 
 

05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών 

ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01ΣΧ1 74 Καθάρισμα καναλιού με φορτοκφόρτωση προϊόντων 
καθαρισμού (μπαζών) 
 

  

ΝΑΟΙΚ 54.46.02 75 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 
23 cm 
 

03-08-01-00 Ξύλινα Κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ Α\54.40.01ΣΧ 76 Επισκευή ξύλινης εσωτερικής θύρας.   

ΝΑΟΙΚ Α\54.50.Ν3 77 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη με ελαστικό παρέμβυσμα, μονόφυλλη 
ή δίφυλλη, με φύλλα πλήρη ή με φεγγίτη, επί μεταλλικής κάσσας 
 

03-08-01-00 Ξύλινα Κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ Α\54.50.Ν4 78 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη με ελαστικό παρέμβυσμα, μονόφυλλη 
ή δίφυλλη, με φύλλα πλήρη ή με φεγγίτη, επί ξύλινης κάσσας 
πλάτους έως και 23cm 
 

03-08-01-00 Ξύλινα Κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ 62.21 79 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ Α\62.24.Ν 80 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες   

ΝΑΟΙΚ Α\62.28ΣΧ 81 Κλειδαριά θύρας.   

ΝΑΟΙΚ Ν\62.50 82 Θύρες μεταλλικές, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 
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ΝΑΟΙΚ 64.01.01 83 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού 
σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
 

  

ΝΑΟΙΚ 64.16.01 84 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1''   

ΝΑΟΙΚ 64.16.02 85 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 ''   

ΝΑΟΙΚ Α\62.28ΣΧ1 86 Σύρτης σιδερένιος.   

ΝΑΟΙΚ Α\62.28ΣΧ2 87 Μεντεσές θύρας.   

ΝΑΟΙΚ Α\62.28ΣΧ3 88 Πόμολο θύρας   

ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.03 89 Περίφραξη από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες και 
συρματόπλεγμα 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\64.47.Ν 90 Προστατευτικό δίχτυ περίφραξης - εκτόνωσης γηπέδων από 
πολυαιθυλένιο 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\64.47ΣΧ 91 Πλέγμα περιφραξης 5Χ10   

ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.01Ν2 92 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, μονόφυλλες, με ή χωρίς 
σταθερό φεγγίτη 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\65.05.Ν1 93 Θύρες συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) 
αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με ή χωρίς φεγγίτη 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\65.11ΣΧ 94 Σύρτης αλουμινίου.   

ΝΑΟΙΚ Α\65.17.01.Ν2 95 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα 
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\65.17.02.Ν2 96 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό 
φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\65.17.04.Ν2 97 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς 
σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο 
άξονα 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\65.17.06.Ν2 98 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα 
δυο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\65.19.Ν 99 Υαλοστάσια αλουμινίου σύνθετα με σταθερά και ανοιγόμενα 
τμήματα 
 

  

ΝΑΟΙΚ Α\65.42ΣΧ 100 Επισκευή υπαρχόντων υαλοστασίων  αλουμινίου.   
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ΝΑΟΙΚ 73.47 101 Περιθώρια δώματος (λούκια)   

ΝΑΟΙΚ 73.76 102 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων   

ΝΑΟΙΚ Α\76.01ΜΜ 103 Καθρέπτης πάχους 5mm.   

ΝΑΟΙΚ 76.01.03 104 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, 
διαφανείς, πάχους 5,0 mm 
 

03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 

ΝΑΟΙΚ 76.02.03 105 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, 
πάχους 5,0 mm 
 

03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 

ΝΑΟΙΚ 76.20.01 106 Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 
m 
 

03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 

ΝΑΟΙΚ 76.20.02 107 Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 
1,00 m 
 

03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 

ΝΑΟΙΚ 76.22.01 108 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 
mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) 
 

03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

ΝΑΟΙΚ 76.22.02 109 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 
mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) 
 

03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

ΝΑΟΙΚ 76.27.02 110 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 
12 mm, κρύσταλλο 5 mm) 
 

03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

ΝΑΟΙΚ 77.10 111 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 
 

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 77.17.01 112 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών 
επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων 
 

03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.51 113 Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών 
με χρώματα  αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου 
 

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

ΝΑΟΙΚ 77.54 114 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 
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ΝΑΟΙΚ 77.55 115 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα 
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.66 116 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα 
αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε 
συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC 
 

03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.67.01 117 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1'' 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.67.02 118 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.67.03 119 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3'' 03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.71.03 120 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως 
νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο 
συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 
 

03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

ΝΑΟΙΚ 77.84.02 121 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 
διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 
 

03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01.Ν 122 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
 

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

ΝΑΟΙΚ Ν\77.91.1 123 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών (τοιχοποιία, 
οροφές κ.ά.), εσωτερικών ή εξωτερικών, με χρώματα (πλαστικά) 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, πολυβινυλικής ή 
στυρενιοακρυλικής βάσεως. Περιλαμβάνεται η προετοιμασία των 
επιφανειών, το σπατουλάρισμα & το στοκάρισμα όπου 
απαιτηθεί, καθώς και το αστάρωμα 
 

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

ΝΑΟΙΚ 79.01 124 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής 
βάσεως εν θερμώ 
 

  

ΝΑΟΙΚ Ν\77.91 125 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με τη χρήση 
πλαστικών χρωμάτων υδατικής διασποράς (πλαστικά), 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

  

ΝΑΟΙΚ 79.02 126 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα 
 

  

ΝΑΟΙΚ 79.03 127 Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα   

ΝΑΟΙΚ 79.17 128 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή 
γαλβανισμένη λαμαρίνα 
 

03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC 



σελ. 26 από 65 

 

ΝΑΟΙΚ 79.35 129 Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με 
ελαστομερές ασφαλτικό υλικό 
 

  

ΝΑΟΙΚ 79.37 130 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με 
ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό 
 

08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή 
υλικά 

ΝΑΥΔΡ Α\16.08Σ 131 Απόφραξη συγκεντρωτικών φρεατίων αποχέτευσης διαστάσεων 
1,00μ x 1,00μ και βάθους έως 2,00μ. 
 

  

ΝΑΥΔΡ Α\16.08.01Σ 132 Απόφραξη φρεατίων αποχέτευσης διαστάσεων από 0,35μ x 
0,35μ. έως 0,50μ x 0,50μ 
 

  

ΝΑΥΔΡ Α\16.08.02Σ 133 Απόφραξη αγωγού αποχέτευσης από Φ100 έως Φ200   

ΝΑΥΔΡ Α\16.08.03Σ 134 Απόφραξη λεκάνης αποχέτευσης και αγωγού   

ΑΤΗΕ Ν.8632Ν 135 Φλοτέρ για καζανάκι.   

ΑΤΗΕ Ν.8632Ν.Δ1 136 Φούσκα για καζανάκι.   

ΑΤΗΕ Ν.8632Π 137 Αλυσίδα για καζανάκι. 04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 

ΑΤΗΕ 80.1.1ΜΜ 138 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από πολυαιθυλένιο, διαμέτρου 
Φ18 
 

  

ΑΤΗΕ 8031.Μ 139 Πλαστικός σωλήνας (τουμπόραμα) από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας ( HD PE100) για ύδρευση, πιέσεως 16 ΑΤΜ, Φ 42 
 

  

ΑΤΗΕ 8031.Ν 140 Πλαστικός σωλήνας (τουμπόραμα) από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας ( HD PE100) για ύδρευση, πιέσεως 16 ΑΤΜ, Φ 28 
 

  

ΑΤΗΕ 8031.1ΜΜ 141 Πλαστικός σωλήνας (τουμπόραμα) από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας HD PE100, για ύδρευση, πίεσης λειτουργίας 16 
αtm, διαμέτρου Φ15 
 

  

ΑΤΗΕ 8031.2ΜΜ 142 Πλαστικός σωλήνας (τουμπόραμα) από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας HD PE100, για ύδρευση, πίεσης λειτουργίας 16 
αtm, διαμέτρου Φ18 
 

  

ΑΤΗΕ 8031.3ΜΜ 143 Ταφ ορειχάλκινο, για ύδρευση, πίεσης λειτουργίας 16 αtm, 
διαμέτρου Φ15 
 

  

ΑΤΗΕ 8031.4ΜΜ 144 Ταφ ορειχάλκινο, για ύδρευση, πίεσης λειτουργίας 16 αtm, 
διαμέτρου Φ18 
 

  



σελ. 27 από 65 

 

ΑΤΗΕ 8031.5ΜΜ 145 Σύνδεσμος ορειχάλκινος, για ύδρευση, πίεσης λειτουργίας 16 
αtm, διαμέτρου Φ15 
 

  

ΑΤΗΕ 8031.6ΜΜ 146 Σύνδεσμος ορειχάλκινος, για ύδρευση, πίεσης λειτουργίας 16 
αtm, διαμέτρου Φ18 
 

  

ΑΤΗΕ 8034.5.Ν 147 Αποξήλωση σιδηροσωλήνα θέρμανσης έως 1  1/2''   

ΑΤΗΕ 8036.3 148 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins   

ΑΤΗΕ 8036.4 149 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins   

ΑΤΗΕ 8036.6 150 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins   

ΑΤΗΕ 8037.3 151 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins   

ΑΤΗΕ 8037.4 152 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ  1 1/4 ins   

ΑΤΗΕ 8037.6 153 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins   

ΑΤΗΕ 8041.5.1 154 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 
0,75 mm 
 

  

ΑΤΗΕ 8041.5.ΣΧ 155 Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου Φ15, πάχους τοιχώματος 
1mm, εύκαμπτος επενδεδυμένος. 
 

  

ΑΤΗΕ 8041.6.1 156 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 
0,80 mm 
 

  

ΑΤΗΕ 8041.6.ΣΧ 157 Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου Φ18, πάχους τοιχώματος 
1mm, εύκαμπτος επενδεδυμένος. 
 

  

ΑΤΗΕ 8042.1.7 158 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 
4 atm διαμέτρου Φ 100 mm 
 

  

ΑΤΗΕ Ε\8042.1.3 159 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πιέσεως 
4atm διαμέτρου φ 50mm. 
 

  

ΑΤΗΕ Ε\8042.1.5 160 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πιέσεως 
4atm διαμέτρου φ 75mm. 
 

  

ΑΤΗΕ Ε\8046.1 161 Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, με εσχάρα ορειχάλκινη   

ΑΤΗΕ 8046.1.Ν 162 Σιφώνι πίπα τουρκικού τύπου   
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ΑΤΗΕ 8063.1ΜΜ 163 Αλλαγή μηχανισμών σε καζανάκια  χαμηλής πίεσης .   

ΑΤΗΕ 8063.2ΜΜ 164 Αλλαγή μηχανισμών σε καζανάκια  υψηλής πίεσης .   

ΑΤΗΕ 8063.3ΜΜ 165 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων 
(υδρορρόη), ορθογωνικής διατομής  6 Χ 10 cm από σκληρό 
P.V.C. 
 

  

ΑΤΗΕ 8072.1ΜΜ 166 Χυτoσιδηρά  καλύμματα φρεατίων διαστάσεων 20Χ25cm   

ΑΤΗΕ 8072.2ΜΜ 167 Χυτoσιδηρά  καλύμματα φρεατίων διαστάσεων 25Χ25cm   

ΑΤΗΕ 8072.3ΜΜ 168 Χυτoσιδηρά  καλύμματα φρεατίων διαστάσεων 30Χ30cm   

ΑΤΗΕ 8072.4ΜΜ 169 Χυτoσιδηρά  καλύμματα φρεατίων διαστάσεων 30Χ40cm   

ΑΤΗΕ 8073.1ΜΜ 170 Χυτοσιδηρές σχάρες για την περισυλλογή  υδάτων.   

ΑΤΗΕ 80ΣΧ.1.1 171 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από πολυαιθυλένιο, διαμέτρου 
Φ22 
 

  

ΑΤΗΕ 8101.1Μ 172 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
διαμέτρου Φ 1/2 ins 
 

  

ΑΤΗΕ 8101.2Ν 173 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
διαμέτρου Φ 3/4 ins 
 

  

ΑΤΗΕ 8101.3Μ 174 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
διαμέτρου Φ 1 ins 
 

  

ΑΤΗΕ 8101.4Ν 175 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
διαμέτρου Φ 1.1/4 ins 
 

  

ΑΤΗΕ 8101.5Ν 176 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
διαμέτρου Φ 1.1/2 ins 
 

  

ΑΤΗΕ 8101.6Ν 177 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, 
διαμέτρου Φ 2 ins 
 

  

ΑΤΗΕ 8104.ΣΧ 178 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου  1/2 
INS 
 

  

ΑΤΗΕ Ε\8104.1.2 179 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου  3/4 
INS 
 

  

ΑΤΗΕ Ε\8104.1.3 180 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου  1 INS   

ΑΤΗΕ Ε\8104.1.5 181 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου  1 1/2 
INS 
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ΑΤΗΕ Ε\8104.1.6 182 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου  2 INS   

ΑΤΗΕ 8138.1.2 183 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος 
διαμέτρου Φ 1/2 ins 
 

  

ΑΤΗΕ 8138.1.3 184 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος 
διαμέτρου Φ 3/4 ins 
 

  

ΑΤΗΕ Ε\8138.4.2 185 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος επί 
νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2'' 
 

  

ΑΤΗΕ 8141.1.1ΜΜ 186 Αναμικτήρας (μπαταρία) λουτρού  θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
 

  

ΑΤΗΕ 8151.1 187 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεως   

ΑΤΗΕ 8152 188 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου   

ΑΤΗΕ 8153.1 189 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου 
Νιαγάρα 
 

  

ΑΤΗΕ 8160.1 190 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm   

ΑΤΗΕ 8160.2 191 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm   

ΑΤΗΕ Ε\8165.1.3 192 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, 
μιας σκάφης διαστάσεων 
 
περίπου 35χ40χ20 cm, μήκους 1,20 m 

  

ΑΤΗΕ 8179.2 193 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού   

ΑΤΗΕ 8256.6.2Ν 194 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 80lit, ισχύος 4000W   

ΑΤΗΕ 8256.1ΜΜ 195 Αντίσταση θερμοσίφωνα.   

ΑΤΗΕ 8256.ΣΧ2 196 Αποξήλωση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, μετά προσοχής και 
επανατοποθέτησή του. 
 

  

ΑΤΗΕ 8431.2.1 197 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 905 
mm 
 

  

ΑΤΗΕ 8431.2.2 198 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 655 
mm 
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ΑΤΗΕ 8431.3.1 199 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 905 
mm 
 

  

ΑΤΗΕ 8431.3.2 200 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 655 
mm 
 

  

ΑΤΗΕ Ε\8473.1.10 201 Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 320lt   

ΑΤΗΕ 8474.1ΠΑ1 202 Σύστημα αυτόματης πλήρωσης εγκατάστασης κλειστού δοχείου 
διαστολής, διαμέτρου 3/4 INS 
 

  

ΑΤΗΕ 8539.3.1ΣΧ8 203 Θερμική μόνωση σωληνώσεων διαμέτρου μεγαλύτερης από 
Φ22 έως και Φ42 με αφρώδες υλικό τύπου  ARMAFLEX, 
πάχους 13mm 
 

  

ΑΤΗΕ Ε\8607 204 Αυτόματο εξαεριστικό μπάνιου   

ΑΤΗΕ Ε\8632 205 Καζανάκι πλάτης πλαστικό   

ΑΤΗΕ Ε\8632.1 206 Σπιράλ συνδέσεως 0,40 m   

ΑΤΗΕ Ε\8632.2 207 Σπιράλ συνδέσεως 0,30 m   

ΑΤΗΕ Ε\8632.3 208 Σπιράλ συνδέσεως 0,60 m   

ΑΤΗΕ 8735.2.3 209 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm   

ΑΤΗΕ 8766.3.1 210 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2   

ΑΤΗΕ 8766.4.1 211 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τετραπολικό Διατομής 4 Χ 1,5mm2   

ΑΤΗΕ 8733.Ν 212 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από 
PVC 
 

  

ΑΤΗΕ 8734.Ν 213 Αποξήλωση ηλεκτρικών γραμμών   

ΑΤΗΕ 8751.1.2 214 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2   

ΑΤΗΕ 8806.1.1.Ν 215 Αποξήλωση διακοπτών ή ρευματοδοτών   

ΑΤΗΕ 8838.1ΣΧ 216 Ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 
3/4ins μήκους 1,50m 
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ΑΤΗΕ 8806.1.Λ 217 Διακόπτης απλός,στεγανός,16Α.   

ΑΤΗΕ 8046Γ.2 218 Σιφώνι νιπτήρα. 04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 

ΑΤΗΕ 8046Γ.4 219 Σιφώνι νεροχύτη. 04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 

ΑΤΗΕ 1054.ΣΧ.1 220 Χελώνα ορειχάλικινη ΙP44.   

ΑΤΗΕ Δ\8540.1 221 Θερμαντικό σώμα τύπου panel, τύπου 22/600/800, ύψους 600 
mm και μήκους 800 mm 
 

  

ΑΤΗΕ Δ\8540.2 222 Θερμαντικό σώμα τύπου panel, τύπου 22/600/1000, ύψους 600 
mm και μήκους 1000 mm 
 

  

ΑΤΗΕ Δ\8540.3 223 Θερμαντικό σώμα τύπου panel, τύπου 22/900/700, ύψους 900 
mm και μήκους 700 mm 
 

  

ΑΤΗΕ Δ\8540.4 224 Θερμαντικό σώμα τύπου panel, τύπου 22/900/800, ύψους 900 
mm και μήκους 800 mm 
 

  

ΑΤΗΕ Δ\8540.5 225 Θερμαντικό σώμα τύπου panel, τύπου 22/900/1000, ύψους 900 
mm και μήκους 1000 mm 
 

  

ΑΤΗΕ Δ\8540.6 226 Θερμαντικό σώμα τύπου panel, τύπου 33/900/1000, ύψους 900 
mm και μήκους 1000 mm 
 

  

ΑΤΗΕ Δ\8540.7 227 Θερμαντικό σώμα τύπου panel, τύπου 33/600/900, ύψους 600 
mm και μήκους 900 mm 
 

  

ΑΤΗΕ Δ\8540.8 228 Θερμαντικό σώμα τύπου panel, τύπου 33/900/800, ύψους 900 
mm και μήκους 800 mm 
 

  

ΑΤΗΕ Δ\8540.9 229 Θερμαντικό σώμα τύπου panel, τύπου 33/600/1200, ύψους 600 
mm και μήκους 1200 mm 
 

  

ΑΤΗΕ Δ\8540.10 230 Θερμαντικό σώμα τύπου panel, τύπου 33/600/800, ύψους 600 
mm και μήκους 800 mm 
 

  

ΑΤΗΕ 100Μ2 231 Κανάλι διελεύσεως καλωδίων πλαστικό διαστάσεων 2,50χ2,50 
cm. 
 

  

ΑΤΗΕ Δ\8973.1.4Δ 232 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, επίμηκες, για 2 λαμπτήρες 36W, 
μήκους 1,20 μ. 
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ΑΤΗΕ 8766.3.4 233 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 6mm2   

ΑΤΗΕ 8766.3.3 234 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 4mm2   

ΑΤΗΕ 8766.3.2 235 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2   

ΑΤΗΕ 8826.3.2.ΣΧ 236 Ρευματοδότης  εξωτερικός, SCHUKO, εντάσεως 16Α   

ΑΤΗΕ 8826.3.2 237 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α   

Βοηθητικά άρθρα μελέτης 

ΝΑΟΙΚ 20.04.01  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
 

02-04-00-00 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων 

ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα 

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με 
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 
 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα 

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα 

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

  

ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

  

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

  

ΝΑΟΙΚ 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων  με προσοχή, για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 
 

  

ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 

ΝΑΟΙΚ Α\22.52 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης   

ΝΑΟΙΚ Α\22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 

ΝΑΟΙΚ Α\22.61 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή 
γυψοσανίδες 
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ΝΑΟΙΚ Α\54.50 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα 03-08-01-00 Ξύλινα Κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ Α\61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος   

ΝΑΟΙΚ 62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ Α\62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

ΝΑΟΙΚ Α\79.40 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm   
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
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ΙΛΙΟΝ  03/11/2022 

Επικαιροποίηση 16/01/2023 

 ΙΛΙΟΝ  03/11/2022 

Επικαιροποίηση 16/01/2023 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Τμήματος Μελετών 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Τ.Υ 

   

   

   

   

Μαρία Στρατουδάκη  Αγγελική Δημητρακοπούλου 

Τοπογράφος Μηχανικός  Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   

   

   

   

Δήμητρα Κοντεκάκη   

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.   
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