
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εγκύκλιος Ημερομηνία Αρ. πρωτ. ΑΔΑ

26 4/12/2012 ΔΙΠΑΠ/οικ/356 Β4Τ81-70Θ

30 18/10/2013 ΔΙΠΑΠ/οικ/508 ΒΛΛ01-62Ψ

22 24/10/2014 ΔΙΠΑΠ/οικ/658 ΩΜΞ21-27Κ

26 11/12/2014 ΔΙΠΑΠ/οικ/154 667Ζ1-ΚΦ7

17 7/9/2016 ΔΙΠΑΠ/οικ/1322 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ 

& ΠΟΡΤΩΝ

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

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

Θέμα

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τενχικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής                                                                                                        

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00: 2009 Κουφώματα αλουμινίου

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 χαλύβδνων λεβήτων

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών                                                ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-02-02-00: 2009 Λιθορριπές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών                                                                               

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

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

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)



Αρ. Τιμ.

110

111

112

113 02-02-01-00 *

114 05-03-03-00 *

01-01-01-00 *

01-01-03-00 *

01-01-04-00 *

01-02-01-00 *

01-01-01-00 *

01-01-03-00 *

01-01-04-00 *

01-02-01-00 *

203

204 01-02-01-00 *

Γενικές εκσκαφές 02-02-01-00

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 

αδρανή υλικά
05-03-03-00

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος 01-01-01-00

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 01-02-01-00

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

Διάστρωση σκυροδέματος

Συντήρηση του σκυροδέματος 01-01-03-00

Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 01-01-04-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 01-02-01-00

Άοπλο ή ελαφρώς oπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 για την 

κατασκευή βάσεως επιστρώσεων πεζοδρομίων - πεζοδρόμων, βάσεων 

κρασπέδων, βάσεων στοιχείων εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων, 

βάσεων λιθοδομών κ.λ.π.
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 01-02-01-00

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος 01-01-01-00

Διάστρωση σκυροδέματος

Συντήρηση του σκυροδέματος 01-01-03-00

Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 01-01-04-00

ΝΑΟΙΚ Ν22.16.03.ΜΕΠ

Καθαρισμός χώρου με χειρωνακτικά και μηχανικά μέσα, τμηματικές 

καθαιρέσεις και αποξηλώσεις οιωνδήποτε δομικών στοιχείων μετά της 

μεταφοράς και απομάκρυνσης με οποιοδήποτε μέσο, σε περιοχές εκτός 

πόλεως

201

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με ή χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος, για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

συμπεριλαμβανομένων των ξυλοτύπων, για όλες τις κατασκευές πλήν 

αυτών του άρθρου 32.04.01.

01-01-02-00

Καθαίρεση επικεραμώσεων  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

01-01-05-00

01-04-00-00

202

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

Τίτλος Άρθρου 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-+

Τίτλςο ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ                                 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ

ΟΙΚ Ν\32.53.03

ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Άρθρα μελέτης 

Κωδικός 

ΝΑΟΙΚ 22.22.02

ΝΑΟΙΚ 22.65.02

ΝΑΟΔΟ Α02

ΝΑΟΔΟ Γ02.1

ΝΑΟΙΚ Ν32.01.05.Α

ΝΑΟΙΚ Ν32.04.01

01-01-02-00

01-01-05-00

01-04-00-00

Επισκευή – συμπλήρωση – τμηματική ανακατασκευή στηθαίου 

σκυροδέματος εκατέρωθεν του μονοπατιού του οικισμού Σαντομερίου

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A6-petep-02-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A27-petep-05-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A1-petep-01-01-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A2-petep-01-01-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A3-petep-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A4-petep-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4697&Itemid=266
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A1-petep-01-01-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A2-petep-01-01-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A3-petep-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4732&Itemid=266
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A4-petep-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A4-petep-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A6-petep-02-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A27-petep-05-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A1-petep-01-01-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A4-petep-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A2-petep-01-01-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A3-petep-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A4-petep-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A4-petep-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A1-petep-01-01-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A2-petep-01-01-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A3-petep-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4698&Itemid=266


205

206

207

208

209

210 03-07-04-00 *

211

212

213

214

215

216

217 08-03-03-00 *

218

219

220

301

Επισκευή - Συντήρηση - Μερική ανακατασκεύη αργολιθοδομών δυο 

όψεων
ΟΙΚ Ν\42.55.01.Α

ΝΑΥΔΡ 10.17

ΝΑΟΙΚ Ν32.31.06

ΝΑΥΔΡ 11.02.02

ΝΑΟΙΚ Ν20.20.02

Επισκευή - Συντήρηση - Μερική ανακατασκεύη αργολιθοδομών μιας 

όψης

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από φυσική πέτρα ορθογωνικής 

διατομής ανωμάλου χωρικού τύπου με επίστεψη

Κατασκευή λιθοδομής μίας όψης από φυσική πέτρα ορθογωνικής 

διατομής ανωμάλου χωρικού τύπου με επίστεψη

Πεζούλια από λιθοδομή δύο όψεων δια τσιμεντοκονιάματος των 450kg

Επενδύσεις δια φυσικών ορθογωνικών πλακών πάχους μέχρι 30 εκ.

Κατασκευή ενότητας κρηνών, όπως στη μελέτη

ΝΑΟΙΚ 54.26

ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.02

ΝΑΟΙΚ 71.01.01

ΟΙΚ 71.22.01

ΝΑΟΙΚ 76.27.02

ΝΑΟΔΟ Β64.1

ΟΙΚ Ν\42.55.02.Α

ΝΑΟΙΚ Ν42.66.01.Α

ΝΑΟΙΚ Ν42.66.01.Β

ΟΙΚ Ν\42.66.02.Α

ΝΑΟΙΚ Ν43.57.01.Α

ΝΑΟΙΚ Ν\45.02.02

Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

Προκατασκευασμένος καθιστικός πάγκος από ισχυρό 

γαρμπιλοσκυρόδεμα C20/25, τετραγωνικού σχήματος διαστάσεων 

0,50x0,50x0,45μ.

08-07-01-02
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 

χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές

Διάστρωση στρώσης άμμου

03-02-01-00

03-02-01-00

03-08-01-00

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, 

συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 

mm)

Γεωύφασμα στραγγιστηρίων

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων 

όψεων λιθοδομών

Επισκευή εξωτερικών όψεων τμημάτων του κτιρίου του πρώην 

Κοινοτικού Καταστήματος Πορτών, πλην του αρμολογήματος των 

λιθοδομών που παραμένουν εμφανείς και κατασκευή ξύλινης στέγης 

επί της υπάρχουσας πλάκας της προσθήκης του κτίσματος των χώρων 

υγιεινής.

Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου 

από ευθύγραμμες ράβδους, με τον χρωματισμό τους

03-07-04-00

Ξύλινα Κουφώματα

Επένδυση τοίχων με φυσικές πλάκες 

(μάρμαρα,γρανίτες)

Λιθόκτιστοι τοίχοι

Λιθόκτιστοι τοίχοι

08-03-03-00

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 

ηλεκτροσυγκολλητές

Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό

Γεωυφάσ΅ατα στραγγιστηρίων

03-08-07-02

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4699&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4699&Itemid=266
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A16-petep-03-07-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4711&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4711&Itemid=266
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B66-petep-08-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4716&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4716&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4699&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4699&Itemid=266
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4711&Itemid=266
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A16-petep-03-07-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B66-petep-08-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4711&Itemid=266


01-01-01-00 *

01-01-03-00 *

01-01-04-00 *

01-02-01-00 *

05-02-02-00 *

303

304

305

401

402

403

501

502

503

504

ΝΑΟΙΚ Ν73.18.06Α

01-01-02-00

01-01-05-00302

Επίστρωση δαπέδων εξωτερικών επιφανειών μονοπατιών, 

πλατωμάτων σκαλοπατιών με χυτό αντιολισθηρό βοτσαλωτό 

σκυρόδεμα C20/25 με επιλεγμένη διαβάθμιση βότσαλων και ψηφίδων

Επιστρώσεις δαπέδων διά  κυβολίθων φυσικής πέτρας ορθογωνικής 

διατομής οιωνδήποτε διαστάσεων

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους φυσικής πέτρας ορθογωνικής 

διατομής, πλάτους 0,20 έως 0,40μ και ελευθέρου μήκους, 

τοποθετουμένων επί φυσικού αμμώδους υλικού

Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες φυσικής πέτρας ορθογωνικης 

διατομής και ελευθέρου μήκους σταθερής διάστασης πλάτους 20, 30 

και 40 cm, συμπεριλαμβανομένων λωρίδων πέτρας σταθερής διατομής 

μέχρι 20% της συνολικής επιφάνειας

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την 

προμήθεια του υλικού

ΟΙΚ Ν\73.19.03Α

ΝΑΟΙΚ Ν\73.19Β.06

ΝΑΟΙΚ Ν\73.24.01Β

ΝΑΠΡΣ Α05

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  

1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m

Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ 0,80μ.

Φωτιστικό σώμα, ''χωνευτό'', κατάλληλο για χαμηλή τοποθέτηση σε 

σκάλες, διαδρόμους κλπ. ενδ. Τύπου PHILIPS BWG150, με λαμπτήρα 

LED 10W

Φωτιστικό σώμα LED, τύπου ''φανού'' ενδ. τύπου PHILIPS BDP 794 

FG108xGRN 70/830 DΜ, 60W/4.970lm, επί ιστού 3,00m ενδ. τύπου 

NERI 8006

Αποξήλωση - επισκευή - συντήρηση και χρωματισμός φωτιστικού 

σώματος με χυτοσιδηρό ιστό.

Εργα υποδομής για τον ηλεκτροφωτισμό των οδών και πλατειών χωρίς 

την προμήθεια εγκατάστασηςτου φωτιστικού σώματος.

ΑΤΗΕ Ν8981.10.8.Α

ΑΤΗΕ Ν8981.10.16.Α

ΑΤΗΕ Ν\9900.4.2

ΟΔΟ Ν\Ζ1.Α

ΝΑΠΡΣ Ε04.3

ΝΑΥΔΡ Ν12.01.01.06

10-05-01-00

01-01-07-00

01-04-00-00

02-07-05-00

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων 

και πλατειών

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος

Διάστρωση σκυροδέματος

Συντήρηση του σκυροδέματος

Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-01-01-00

01-01-03-00

01-01-04-00

01-02-01-00

05-02-02-00

Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με 

φυτική γη

Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
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01-01-01-00 *

01-01-03-00 *

01-01-04-00 *

01-02-01-00 *

Βοηθητικά άρθρα μελέτης 

ΟΙΚ Ν\32.06.01

ΟΙΚ 42.11.03

ΟΙΚ 1443

ΟΙΚ 1444

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΔΟ Α16

ΝΑΟΙΚ 42.11.02

ΝΑΟΙΚ 42.11.03

ΝΑΟΙΚ 43.56

ΝΑΟΙΚ 45.01.01

ΝΑΟΙΚ 45.01.02

ΝΑΟΙΚ Ν32.17.02

ΟΙΚ 1446

ΝΑΟΙΚ 20.01.01

ΝΑΟΙΚ 20.02

ΝΑΟΙΚ Α\22.02

ΝΑΟΙΚ 32.01.04

ΝΑΟΙΚ 38.20.03

01-01-02-00

01-01-05-00

01-01-07-00

03-02-01-00

03-02-01-00

Χυτό βοτσαλωτό σκυρόδεμα για την επίστρωση δαπέδων και 

σκαλοπατιών

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

02-01-01-00

02-03-00-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  των 400 kg τσιμέντου 

μιάς ορατής όψεως

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  των 400 kg τσιμέντου δύο 

ορατών όψεων

Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού 

τύπου

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού 

τύπου

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο 

μικροκατασκευών και ειδικά ρειθρων και λωρίδων επιστρώσεων, με 

ιδιαίτερα επιμελημένη και επεξεργασμένη λεία την τελική επιφάνεια, 

δι΄επιπάσεως κόνεως τσιμέντου και χρήσεως τριβείου.

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου  δύο 

ορατών όψεων

Λιθόκτιστοι τοίχοι

Λιθόκτιστοι τοίχοι

Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος

Διάστρωση σκυροδέματος

Συντήρηση του σκυροδέματος

Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη 

ζώνη εκτέλεσης των εργασιών

01-02-01-00

01-01-01-00

01-01-03-00

01-01-04-00

Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 700 kg

Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 600 kg

Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 350 kg

Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία 

υπογείων κλπ χώρων

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
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01-01-01-00 *

01-01-03-00 *

01-01-04-00 *

01-03-00-00 *

01-01-01-00 *

01-01-03-00 *

01-01-04-00 *

01-03-00-00 *

Κάτω Αχαϊα 18/12/2020

Ο Συντάξας Ο Τεχνικός Σύμβουλος Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Τ.Υ.

Παναγιώτης Τζογαδώρος Χρύσα Διονυσοπούλου Σωτηρία Φελούκα
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης 

πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα 

C16/20

ΝΑΟΔΟ Β29.3.2

ΝΑΟΔΟ Β29.3.4

01-01-07-00

01-04-00-00

01-05-00-00

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος

Διάστρωση σκυροδέματος

Συντήρηση του σκυροδέματος

Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-01-02-00

01-01-05-00

01-01-07-00

01-04-00-00

01-05-00-00

01-01-02-00

Ικριώματα

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 

σκυρόδεματος

Ικριώματα

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 

σκυρόδεματος

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος

Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-01-00

01-01-03-00

01-01-04-00

Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος01-01-05-00

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-01-04-00

01-03-00-00

01-03-00-00

01-01-01-00

01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος
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