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Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

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

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠΤίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε  
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

1 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων

ΝΑΟΙΚ 20.05.02 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε  
εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς 
χρήση εκρηκτικών

2 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων

ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την  
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

3 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

ΝΑΟΔΟ Β02 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα  
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

4 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές

ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά 
την εκφόρτωση

5

ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα6

ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή 
κατεδαφίσεων

7 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων

ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου8

ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών9 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα

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

10 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα

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

11 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα

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

12

ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης13

ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων14 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας

ΝΑΟΙΚ 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων15 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας

ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου16

ΝΑΟΙΚ 22.61 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή 
γυψοσανίδες

17

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

18

Σελίδα 1 από 7



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠΤίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και  
οιουδήποτε πάχους  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

19

ΝΑΟΙΚ 22.20.02ΣΧ Αποξήλωση για επανατοποθέτηση υπαρχόντων κυβόλιθων  
μαζί με την υπόβασή τους από συμπυκνωμένη άμμο

20

ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών21 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους

ΝΑΟΙΚ 22.60.ΣΧ.1 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων, υγρομονώσεων και λοιπών 
λεπτών επιστρώσεων

22

ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων23

ΝΑΟΙΚ 22.50ΣΧ Αποξήλωση είτε λεκάνης, είτε δοχείου, είτε νιπτήρα, είτε 
ουρητηρίου

24

ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη25

ΝΑΟΔΟ Δ02.Α Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας26 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος

ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια27

ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο28

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας29

ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη30

ΝΑΟΔΟ Δ06 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά 
βάρος

31 * Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής 
διαβάθμισης (κλειστού τύπου)

05-03-11-04

ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 
0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

32 * Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής 
διαβάθμισης (κλειστού τύπου)

05-03-11-04

* Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά 05-03-03-00

Ασφαλτική προεπάλειψη

ΝΑΟΔΟ Ν\Γ06.1 Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα (λακούβες)33

* Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής 
διαβάθμισης (κλειστού τύπου)

05-03-11-04

ΝΑΟΙΚ 78.95.2ΣΧ Αποκατάσταση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων34

ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.35 * Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 05-02-02-00

ΝΑΟΙΚ 73.16.01.ΣΧ Επιστρωσεις με τσιμεντοκυβόλιθους κλασσικούς, 
πεπαλαιωμενους ή διατρητους

36

ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά37 * Ικριώματα 01-03-00-00

ΝΑΟΙΚ 23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων38

ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20

39

ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών40 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.41 * Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 01-02-01-00

ΝΑΟΙΚ 46.10.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

42 * Οπτοπλινθοδομές 03-02-02-00

Σελίδα 2 από 7* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠΤίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 49.05 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα43

ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα44 Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

ΝΑΟΙΚ 71.52 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα

45 Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

ΝΑΟΙΚ 71.01.03 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων  
ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών

46

ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος47

ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm48

ΝΑΟΙΚ 72.80 Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich49

ΝΑΟΙΚ 78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες50 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες

ΝΑΟΙΚ 52.76.02 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή51

ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή52

ΝΑΟΙΚ 52.80.02 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm53

ΝΑΟΙΚ 52.86 Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου54

ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου55 Επικεραμώσεις στεγών

ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου56 Επικεραμώσεις στεγών

ΝΑΟΙΚ 72.16.ΣΧ1 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού ή γαλλικού τύπου τα  
οποία έχουν καθαίρεθεί και επαναχρησιμοποιούνται

57 Επικεραμώσεις στεγών

ΝΑΟΙΚ 72.04 Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν 
ξηρώ

58 Επικεραμώσεις στεγών

ΝΑΟΙΚ 72.31.02 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 
1,00 mm

59 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα

ΝΑΟΙΚ 54.85.ΣΧ Επισκευή ξυλίνων κουφωμάτων60

ΝΑΟΙΚ Α\62.61.5Ν Mονοφυλλη ανοιγόμενη μεταλλική θύρα πυρασφαλείας61

ΝΑΟΙΚ 54.51.ΣΧ.1 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές παραδοσιακού τύπου62 Ξύλινα Κουφώματα

ΝΑΟΙΚ 65.05.ΣΧ1 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.63 * Κουφώματα Αλουμινίου 03-08-03-00

ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01ΣΧ1 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς ή με 
σταθερό φεγγίτη, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με  
θερμοδιακοπή

64

ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02ΣΧ1 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, διφυλλες, χωρίς ή με 
σταθερό φεγγίτη, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με  
θερμοδιακοπή

65

ΝΑΟΙΚ 54.20.01.ΣΧ1 Υαλοστάσια ξύλινα παραδοσιακού ΄τυπου, ανοιγόμενα περί 
κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα

66 Ξύλινα Κουφώματα

ΝΑΟΙΚ 65.01.01.ΣΧ1 Υαλοστάσια αλουμινίου από ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή

67

Σελίδα 3 από 7* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠΤίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

Άρθρα μελέτης

ΝΑΟΙΚ 65.17.01.ΣΧ1 Υαλοστάσια αλουμινίου από ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο, μονόφυλλα, χωρίς ή με σταθερό φεγγίτη, με  
θερμοδιακοπή, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο  
άξονα

68

ΝΑΟΙΚ 65.17.04.ΣΧ1 Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα με θερμοδιακοπή, με ή χωρίς 
σταθερό φεγγίτη ή με κινητό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί 
κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα

69

ΝΑΟΙΚ 76.27.04.ΣΧ1 Διπλοί θερμομονωτικοί- ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28mm (κρύσταλλο laminated  
συνολικού πάχους 6 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο laminated  
συνολικού πάχους 6mm)

70

ΝΑΟΙΚ 76.01.01 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, 
διαφανείς, πάχους 3,0 mm

71 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες

ΝΑΟΙΚ 54.34.ΣΧ.1 Εξώφυλλα παραδοσιακού τύπου72 Ξύλινα Κουφώματα

ΝΑΟΙΚ 74.35.ΣΧ1 Επισκευή δαπέδου73

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

74

ΝΑΟΙΚ 73.97.ΣΧ1 Επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πάχους 50χιλ.75

ΝΑΟΙΚ 73.97 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια76 Βινυλικά δάπεδα

ΝΑΟΙΚ 74.23ΣΧ Τρίψιμο-γυάλισμα μαρμάρου ή μωσαϊκού77

ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

78 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς79 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών

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

80 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

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

81 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών

ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως 
νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα  
αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, 
βάσεως νερού η διαλύτου

82 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών

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

83 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 77.80.01.ΣΧ1 Ανακαίνιση παλαιών εσωτερικών πλαστικών χρωμάτων,  
οιωνδήποτε επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

84

Σελίδα 4 από 7



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.Κωδικός Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠΤίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

Άρθρα μελέτης

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.

85 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 77.80.02.ΣΧ1 Ανακαίνιση παλαιών εξωτερικών πλαστικών χρωμάτων,  
οιωνδήποτε επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

86 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 77.84.01 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 
διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

87 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή 
στρώση ελαιοχρώματος

88

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

89 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω 
προσθέτου ύψους

90

ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού 
σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

91

ΝΑΟΙΚ Ν.22.21.01 Συντήρηση κιγκλιδωμάτων  Καθαίρεση βαφής, καθαρισμός και 
επαλειψη κιγκλιδωμάτων

92

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

93

ΝΑΟΙΚ 10.19.ΣΧ1 Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του  
ενανθρακωμένου σκυροδέματος, με χρήση συστημάτων 
συνθέτων υλικών

94

ΝΑΥΔΡ 10.10.01 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέματος Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, 
σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και 
αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2

95

ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά96

ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ1 Στεγανωτικές επιστρώσεις με προαναμεμιγμένα στεγανωτικά 
υλικά (ακρυλικά ελαστομερή, πολυουρεθανικής βάσεως ενός ή  
δύo  συστατικών)

97

ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη98

ΝΑΟΙΚ 79.11.01.ΣΧ1 Επιστρώσεις με ελαστομερείς ή πλαστομερείς ή  
ελαστοπλαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με  
πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

99

ΝΑΟΙΚ 79.40 Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm100
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ΝΑΟΙΚ 79.45.ΣΧ1 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα 
διογκωμένης πολυστερίνης ή με πλάκες από αφρώδη 
εξηλασμένη πολυστερίνη, πάχους 50 mm

101

ΝΑΟΙΚ 79.46 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη 
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm

102 * Θερμομονώσεις δωμάτων 03-06-02-01

ΝΑΥΔΡ 10.03.01 Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm  με  
ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με  
υλικά πολυουραιθανικής βάσεως

103 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή 
υλικά

ΝΑΥΔΡ 10.03.02 Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm  με  
ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με  
υλικά πολυσουλφιδικής  βάσεως

104 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή 
υλικά

ΝΑΥΔΡ 10.03.03 Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm  με  
ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με  
υλικά ακρυλικής βάσεως

105 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή 
υλικά

ΝΑΥΔΡ 10.08 Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 
15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής

106 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή 
υλικά

ΝΑΟΙΚ 79.16.ΣΧ1 Εξαεριστήρας δώματος απαγωγής υδρατμών107

ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα108

ΝΑΟΙΚ Ν73.76 Αντιολισθητική αυτοκόλλητη ταινία μαρμάρινων βαθμίδων109

ΝΑΟΙΚ 61.27.ΣΧ Φορητή ράμπα ΑΜΕΑ110

ΝΑΟΙΚ 77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, 
ενός ή δύο  συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως 
σιλικόνης.

111 Αντιρρυπαντική επάλειψη

ΝΑΟΔΟ Ε17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή112

ΑΤΗΕ 8153.1 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου 
Νιαγάρα

113

ΑΤΗΕ 8151.1ΣΧ Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη,  
"Ευρωπαικού" (καθημένου) τύπου, υψηλής πιέσεως

114

ΑΤΗΕ 8160.1ΣΧ Νιπτήρας πορσελάνης επιτοίχιος115

ΑΤΗΕ 8160.2ΣΧ Νιπτήρας πορσελάνης επιδαπέδιος116

ΑΤΗΕ 8160.5 Σιφώνι νιπτήρα117

ΑΤΗΕ 8141.1ΣΧ Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα 
επίτοιχος ή επί του νιπτήρα

118

ΝΑΥΔΡ 12.10.02.ΣΧ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ119

ΑΤΗΕ Ν1752 Έλεγχος αντικεραυνικής
εγκατάστασης

120
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ΑΤΗΕ Ν1751 Έλεγχος σε ηλεκτρολογική
εγκατάσταση

121

Κηφισιά, 24/04/2020

Η συντάξασα

Πηνελόπη Χήναρη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά 24/04/2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η α/α προϊσταμένη 

του Τμ. Προγραμματισμού και Μελετών

Δήμητρα Δημάκα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά, 24/04/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών

Ελένη Γιαννιτσοπούλου
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Σελίδα 7 από 7


		2020-08-27T15:44:49+0300
	DIMITRA DIMAKA




