
Έργο: Ανέγερση δημοτικού σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου
για την στέγαση Του νηπιογωγείσυ Βάρης ν.Σύρου (υττοέργο διαμόρφωσης οικοπέδου)

Προϋπολογισμός 621 50000€
Κ Α 64 7425 002

Εκσκοφή θεμελiων και τόφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη εκτός σπό
AT AS γρανιτκά~ολοτrnγή χωρίς χρήση εκρηκτικών

Ρ λό
“

Επίχωση με πριiΙόντσ εκοκαφών, εκβροχισμών ή κατεδοφίσεων

Πρόσθετη αττοζημίωση πλογίων μεταφορών υλικών επΙχωσης

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικό λατομεΊου

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚ/’ΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01,2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ 2221/Β 30.07-2012 Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΕΜΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΕΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2016 9ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΚΠJοιιιJΙ322ΙΙ-9-2016)

Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλιο περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25m

Συνοmική περιγραφή Αριθ. Τιμολ. Ελληνικές Τεχνικές

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ — ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Προδιογροφές

ΤΑΙ——
.Τ. Α4

Γενικές εκσκοφές σε έδοφος γοιώδες-ημιβρα~iδες γιο την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

Γενικές εκσκαφές at εδάφη βροχώδη, εκτός αττό γρανιτικό-κροκολοπογή με δυνατότητα χρήσης
εκρηκτικών υλών

Εκσκαφή θεμελίων κατ τόφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γοιώδη-ημτβραχώδη

NET. 0 ΙΚ .

~2ι~ίο1Ι~ί

ΝΕΤΟΙΚ. 20.05.01

Ι ΠΕΡΕΠ 02-01-CΙ-ΟΟ
20.01.01 Ι Καθορισμός, εκχέρσωση καιΙ κοτεδαφίοεις στη ζώνη

εκτέλεσης των εργσοιών

ΠΕΤΕΠ 02-03-00-σα Τεν’κές20.02 εκσκαφές κττριοτκών έργων’

Ι ΠΕΤΕΠ 02-Ό3-00-C0 Γενικές20.03.01 Ι εκσκοφές κτιριακών έργυw·
J ΠΕΡΕΓΙ 02-04-00-σα

όκσκαφές θεμελίων τεχνικών
έργων·

Τ Α8

ΝΕΤΟΙΚ. 20.05.02

Φoρτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μτικονικά μέσα

ΠΕΡΕΓΙ 02-04-00-CC
κσκαφές θεμελίων τεττένεών

έ. ν_

Κοθαίρεση ανωδομών από οργολιθοδομή ή λιθοδομή

Κοθοιρέσεις πλινθοδομών

ΠΕΡΕΠ 02-07-02-CO
20.10 σπανεττιχώσεις σκομμότ’”

θεμελίων τεχνικών έργων’
20.11

ΠΕΤΕΠ 02-04-00-00
20.20 Έκστοφές θεμελΙων τεχνικών

έργων·

I

α2ιή(ο)ι I

~ 2ιή~οτιI

ΝΕΤ.ΟΙΚ. 20.30

- .Ρ.Α13

‚Τ B’

22.02
ΠΕΡΕΠ 14-02-02-01 Τοπική

αφαίρεση τοιχοποιίας με
εργαλεία χειρός

ΠΕΡΕ~1 14-02-02-01 “Ροττική
αφαΙρεση τσιχοττοιΙας με

εργαλεΙα χειρός·

ΠΕΡΕΠ 02-01-01-00
Καθαρισμός. εκχέρσωση και

κατεδαφίσεις στη ζώνη
εκτέλεσης των εργασιών·

Κσθαιρεση κτισμάτων από οπτοπλινθσδομές κ.λ.π

Καθσίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα
Σ KY Ρ ΟΔ Ε ΝΙΑΤΑ

Γίρομήθειο. μεταφορά επί τόπου, διάστρωση κoι συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση εwτλέος
τττργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
Προμήθεια, μεταφορά εττί τόπου, διόστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλΙος
πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20

Προμήθεια, μεταφορά εντΙ τόπου, άόστρωση και συμπύκνωση σκυρσδέμοτoς με χρήση αντλίος
πυργογερανού Γιο κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 020(25

Προμήθεια. μεταφορά επί τάττου, διάστρωση και ουμττύκνωση σκυραδέματος με χρήση αντλίας
4τυργογερανού, Γιο κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 025/30

Σι~υροδέματo μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγoρίας CΙ6/20

Ξυλότυιτoι χυιεύΝ τ’,ίχευ~

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Ξυλότυιτυι ειυνήθων χυτών κυτυυκευών

- Τ Βό

αιευροδέματας32.01.02 οι-σι’σ+σο ··Εργσταξιακό
συγκροτήματα παραγωγής

3201 04 σκυροδέματος. - 01-01-05-00 Δονητιεή
συμπύκνωση σκυροδέματος,
01-01-07-00 Τκυρσδετήοεις

αγκωδκίw κατασκευών’·
- ΠΕΤΕΓΙ:

ΟΙ-αΙ-ΟΙ-αΟ “Παραγωγή και
μετοφορά στυραδέματας
0Ι-α1-C2-00 “Διάστρωαη

σκυροδέμστας
01-01-03-ΟΟ ‘Συντήρηση

σκυρσόέμστας·
01-αΙ-αλ-αα ··Εργοταξιοιεά

32.05.04 ...

ΠF,ΤFΠ 0104 κτσειετ
gb ι · ι(ιiλ’ύιτιυ τιυιυυιιιυιοΝ ‘“τθ

σκυρόδεμα (τύποι)··
ΠΕΤΕΠ 01-04-ασ-σα

38.02 ·Καλοίνττια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)··
ΠΕΤΕΠ 01-04-σο-τα

38.03 ‘Καλαύπια κατασκευών οπή
σκυρόδεμα (τύποι)··

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους

αλύβδινοι οττλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας 65000(55004)

- .Τ Β7—
• Τ Β9

- .1 Βίο

-.

r” . ι-~

NET ΟΙΚ. 38.06

ΝΕΡΟΙΚ. 8.20 02
ΠΕΤΕΠ 01-02’ΟΙ-CΟ
··Χαλύβδινοι οττλισμοί

σκυροδέματος

ΊΙΕΡΕΓΙ 01-02-01-CO
38.20.03 “Χαλύβδινοι οπλτσμσι

σκυροδέματος
38.45

~/ ιήΟτ Α

~ ιή’.τ Α

Δομικά πλέγματα B500C (S5C0s)

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ — ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ — ΧΡΩΜΑΙΙΣΜΟΙ

λργολιθοδομές με οσβεστοτσιμεντακονίαμα των 400 kg τστμέντου χωρίς σρατές όφεις

Ρφγσλιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιός ορατής όψεως

Αργολιθοδομές με οσβεστατσιμεντακονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύα ορατών όψεων

Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών

Προσαύξηση τιμής αργολιθαδομών και γωνιολιθοδομών ανά 2.0m προσθέτου ύψους
Διαμόρφωση όφεων λτθοδσμών πλακοειδούς χωρικού τύπσυ
Οτπσπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους απτοπλίνθους 9κ1 2x1 9cm Πάχσυς 1 (μιάς)
πλίνθου (μπατικoί τοίχοι)

~Ι~οτιΑ

.~nοι ει

~ ~οι IA

ΙΙ»] CI

ΙΙ»] CI

1Η0] IA

ΠΕΤΕΠ α3-02’ΟΙ’CΟ
··ηιδόκτιστοιτο,-ι’

Ι ΠΕΤΕΠ α3-02-01’ΌΟ42.11.01 Ι ‘.ήιόόκτταται τσιχαι’

42.11.02
Ι ΠΕΡΕΠ 03-02-01-0042.11.03 Ι ··ήιτόκτισται τσιχοι”
Ι ΙΕΤΕΠ 03-02-01-CO42.26 Ι ‘ήιοόκτιστοι τοιχοr

42.65 Ι
45.01.02 Ι

Ι ΠΕΡΕΠ 03-02-02-Χ Ι’οιχοι48.10.04 από οτπύπλινθους

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΠΕΤΕΠ: al-al-rn-no
‘Παραγωγή και μεταφορά

σκυροδέματος 01-01-02-00
όιάστριυιση σκυροδέματος
01-01-03-CΟ “ΣυντιWlση

σκυροδέματος·· 01-01-04-00
ιργοταξιαεό συγκροτήματα
παραγωγής σκυροδέματος

01-01-CS-CO ·‘Δονητική
ουμπύκνωση σκυροδέματος,
01-01-07-00 ‘Σκυραδετήσεις
σγκιιjδών κατασκκικν ΟΙ-

02-01-00 ··Χαλύβδινος
σττλισμός σκυραδεμάτυw· 01-

04-00-CO ί<αλούπια
κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύπαιΐ

Διαζώματα (σενόζ στήριξης λιθνδομής) από οπλισμένο σκυρόδεμα τύπος Α (στις Θέσεις αλλαγής
πάχους τOιχείοιι)

ΠΕΤΕΠ:
ΟΙ-ΟΙ-ΟΙ-ΟΟ ίΊαραγωγή και
μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00 ·όιόστρωση

σκυροδέματος
01-01-03-CΟ ··Συντι»τΙση

σκυροδέματος’
01-01-04-00 “Εργαταξιοεό
συγκροτήματα παραγωγής

4901 ΣΧΕΤ.Ι σκυροδέματος
01-01-05-00 ··Δσνηπκή

συμπύκνι~Jση σκυροδέματος.
01-01-07-00 ··Σκυροδετήσεις
ογκωδών κατασκευών· &ι

02-01-CΟ ·‘Χαλύβδινος
οπλισμός οκυροδκμότων’ 01-

04-ασα Καλούπια
κατσσκκικλΝ από ακυρόδεμα

(τύποι)··Τ. Γό

-.~Ι’ Γ9

.τ Γιο

ΝΕΙΟΙΚ. 901 ΣΧΕΤ.2ιαζώματα (σενάζ στήριξης λιθαδομής) από οπλισμένο σκυρόδεμα τύπος Β

ιαζώματα στέφης λιθοδσμής για λιθοδομή πλάτους Ο,50μ

υιοζώματο στέφης λιΘοδομής γιο λιΘοδομή πλάτους από 0,SΟμ εώς 1,00μ.

ΝΕΤ.ΟΙΚ. 9,ΟΙΣΧΕΤ3

ΝΕΤ.ΟΙΚ. 9.οΙΣΧΕΤ.4

ΕπιχρΙσματα τριτπά - τριβιδιστά με μαρμαροκσνΙσμα

ΕπιχρΙσματα τριmά ή πατητά με ταιμεντακανίαμα

lisTEn: 01-01-01-00
Τίαραγωγή Και μεταφορά

σκυροδέματος 01-01-02-00
··Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00 ‘Συντήρηση
σκυροδέματος” 01-01-04-CO
··Εργοταξsακό συγκροτήματα
τταραγoηής σκυροδέματος

01-01-05-00 όανητική
συμπύκνκυαη σκυροδέματος.
01-01-07-00 ‘·Σκυροδετήσκις
ογκωδών κατασκευώέ 01-

02-01-CO ··Χαλύβδwος
αττλισμός σκυροδεμότων· 01-

0+00-00 ·‘Κσλούττια
κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύπο.)

ΓΙΕΤΕΠ: 01-01-01-00
‘ΤΙαραγωγή και μεταφορά

σκυροδέματος 01-01-02-00
··Διόστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00 Συντήρηση
σκυροδέματος 01-01-04-00
··Εργσταξιακό συγκροτήματα
παραγωγής ακυροδέματας

01-01-05-00 Δονητική
συμπύκνωση σκυροδέματος,

01-01-07-CΟ ·‘Σκυροδκτήσκις
ογιεωδών κατασκευών· 01-

02-01-CO ··Χαλύβδινος
οπλισμός σκυρσδεμότων 01-

04-00-CO Καλούπια
κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)··

03-03-01-00 Εττι~φΙσματα με
71,31 κονιάματα που

ι ιιι’υεiυιιιυοέ &νιυι ιιι’ ιΟτιυιj

71,22

01-01-07-00 ··Σκνροδκτήσκις
αγκωδών κατασκευών· ci-

02-01-00 ··Χαλύβδινος
7171 οπλισμός σκυρσδεμότιιjν’ 01-

04-00-CO Καλούπια
κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)”
ΠΕΤΕΓΙ 03-07-03-00

74.30.OΘΣΧΕΤ. ··Επιστρώσεις μκ φυσικούς
λίθους

ΠΕΤΕΓΙ 03-07-03-00
75.41 .Ο2ΣΧΕΤ. Έπτστρώσεις με φυσικούς

λίθους

ΕΛΟΤ 1339 ΠΕΤΕΠ 05-03-
02-02 Ίτρώση έδρασης

Ε οδοστρώματος απόστοCκροποιημένα εδαφικό

υλικό με τσιμέντο και
τσιμεντόδετα κακκώδη υλιεe

ΠΕΤΕΠ 03-10-02-00
“ΧρωματισμοΙ επιφανειών

επιχρισμότευw·

Προσσύξηαη τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους σπάτα δάπεδο εργασίας

.Τ Γ14

- Τ. Γ17

03-03-01-00 ΈττιχρΙσματα με
κονιάματα που

ποροσκευάζοντοι επί τόπου

Επιστρώσεις με ισόφσρδες πλάκες πάχους 1-3οσι

Επενδύσεις βαΘμίδων με γρανίτη αποχρώσεως κιτρινομπέζ πάχους 4/25cπι (βοτήρωνίμετώπων)

Πλακοστρώσεις επιφσνοών με βοτσαλόττλακες διαστάσεων 40 χ 40 εις, και ττάχους 3,5 ει’ μετά
της τστμεντοκανίας αυγκόΜησης Και των εργασιών αρμολόγησης.

- Τ ΓΙ Θ Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

Ελαιοχρωματιαμοί κοινοί σιδηρών επιφαναώνμε χρώματα τιλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,
βάσεως νερσύ η διαλύτου

Χρωμοτισμαί επί επιφανειών επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαισχρωμότων
αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερoύ η διαλύτου

Πρασούξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λέγω προσθέτου ύψους

Ν ΕΤ Ο ΙΚ.

- ‚Τ Γ22
Επόλειφη με ελαστομερές στεγονωττκό υλιτ~ό οκρυλικής βάσεως

ΠΕΤΕΠ 03-10-03-00
λνπσκωριακή προστασία και

χρωματισμός σιδηρών
κιπφανκιωέ

ΠΕΤΕΓΙ 03-10-02-00
77.80.03 “Χρωματιαμοί επιφανειών

επιχρισμότων’

ΝΕΤΟΙΚ. .7OΟ2ΣΧΕΤ.
ΕΛΟΤ 1501 ΠΕΤΕΠ 03-08-

01-01 ‘ΣτεγανοποΙηση
δωμότων και στεγών με

~_~~jαληκές μευδρόνες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σελ. 951



ΝΕΤ.ΟΙΚ. 5446.01 ΣΧΕΤ ΓΓΕΤΕΠ 03-08-01’ΟοΞύλινακουφώματα

ΠΕΤΕΓΙ 05-03-03-00
Ττρώσεις οδοατρωμάτων

από ασύνδετα αδρανή υλικό··

ΠΕΤΕΓΙ 05-03-03-00
‘Στρώσεις οδοστρωμάτων

από ασύνδετα αδρανή υλικά’

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-01
λσφαλτική πραεπάλειψη

ΠΕΤΕΙΙ 05-03-11.01
‘Ασφαλτική προεπάλε

ΓΓΕΤΕΠ 05-03-11-04
Άσφαλπκές οτρώαεις

κλειοτού τύττου ασφαλτικού
σιευροδέ . .

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04
·Ααφαλτικές οτρώσεις

ιώειστού τύπου ασφαλτικού
σκυροδέματος

ΠΕΤΕrΙσδ-ο4-α6-οο
τΙινακίδες οταθιρού

ττεριεχομέτου (ΠΣΓW
ΓΙΕΤΕΠΟδ-04-06-00
‘ΓΙινακίδες οταθερού
ττκ- ,- έναν ΠΣΓV

ΓΓΕΤΕΠ σ8-ω-02-02 Δίκτυα
απειχέτειετης αττε½ σωλήνες

rVc u
Γ IL Γ LI m-%-UL-u2 Δίκτυα
αττοχέτευσης από σωλήνες

PVC-u
ΓΙΕΤΕΓΙ 08-α-02-02 ‘Δίκτυα
αποχέτευσης από σωλήνες

PVC-U.

ΟΔΟΓΤΟΙΙΑ

Θύρες εξωτερικές ξύλινες ταμττλαδωτές Γερμανικού τύττου,μονόφυλλες ή δίφυλλες ταμπλαδωτές
- ‚Τ Γ23 • ό “,‚ς- τή ζυλεία τύπου Με.’ ι .‘ ανοινόνενο « -

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

- Π ΔΙ

Κατασκευή ρείθρων τόφρων κλπ με σκυρόδεμα Cl 2/15, όοπλο

-.Τ.Δ2

η
- .Τ.Δ4

.Τ.Δ5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1340
ΓΙΕΤΕΓΙ 05-02-01-00

‘Κράσττεδα, ρείθρα και
τάφραι αμί3ρίων

καταστρώματος οδών
εττενδεδυμένες με

σιειjμάδεμα·’

ΓΙΕΤΕΓΓ: 01-01-01-00
ΤΓαραγωγή Κα. μεταφορά

σκυροδέματος 01-01-02-00
‘Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00 “Συντ&οηοη
σκυροδέματος·’ 01-01-04-00
‘Εργοταξιακά συγκροτήματα
παρα~τaγής σκυροδέματος

αι-ΟΙ -os-oo ‘Δονητική
συμπύκντυση σκυροδέματος,
0Ι-οΙ-07-00 Σκυρτδετήαεις
ογκω&τυ κατασκευών·, οι

04-00-00 Έσλούττια
κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύττοιΐ, 01-05-α-ασ
Διαμόρφωση τελικών
επιφανειών σε έγχυτα

σκυρόδεμα χωρις χρήση

ΝΕΤ.ΟΔΟ. 8-51

ΝΕΤΟΔΟ 8.29.2 1

ι$ί’ (oYuToJ Γ-l .1

ΝΕΤ.ΟΔΟ. Γ-2.2

Υπάβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχαυς

Βάση ττήχους 0,10 m(fl ΤΠ 0-155)

Ασφαλιστική Γίροεττόλειφη

- σφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πόχους σ,οδ μ. ανοικτής συνθέαεως (Π.Τ.Π. Α245) με ΝΕΤ,ΟΔΟ. ‘5,1

-ΠΔ7

- σφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμέναυ πόχσυς 1,5εκ. ανοικτής ουνθέσεως (Π.Τ.Π

- ~ Δ8 Α245) με βαμμένη φηφίδα και χρήση κοινής ασφάλτου.

- ~. Δ9 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

‘.Τ.ΔΙσ
ΓΙλευρικές πλ.ηρσφοριοκές πινακίδες οδικής σήμανσης. ττλήρως αντανακλαοτικές, με υπόβοeρο

‘που 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-Ι

Στύλος πινακίδων από γολβανισμένα σιδηρασωλήνα 2”

HIM — AOIflA . ΠΡΑΣΙΝΟ

ΝΕΤ.ΟΔΟ. 8.3

Ι ‘074·Ι

‘ Τ Δι2 υισγρόμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

Τ El Σιδηρό κιγκλιδώματα από ράβδους αυνήθων διατομών απλού σχεδίσυ από ευθύγραμμες ράβδους ΝΕΤΟίΚ. . .01 01
‘ Τ Ε2 - νοξείδωτος χειρολισθήρας Φ5012 mm

Γη Ν
Γη
Γ”~

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00
Ε-Ια.ΙΣΧΕΤ Διατάξεις στήριξης τ’τνακίδυιν

κατακόρι,ιφης οήμανσής

17 I flETEfl 05-04-02-00Ε- . Οριζόντια σήμανση οδών”

Μεμβράνη HOPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (ουγαυλιέρα)
Γαλβανισμένο συρματόττλεγμο περιφρόξεων μετην εργασία τοπαθέτησης
Σιδηροσιυυλήνες κιγκλιδωμάτων γολβανισμένοι Φ 11/2
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμότων γαλβανισμέναι Φ 2

ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-Ι

Ν ΕΤ Οικ .

~
~ί ‘W/utl

~δ ‚0] ΕΙ

64.29
79.18
11.13
64.26.02 ΕΛΟΤ 270- οιΝ2439 -ιsσόs
64.26.03 ΕΛΟΤ 270- οιΝ2439 -ιεοόs

- Τ ~Ύ ‘γωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U ΟΝ 180mm

‘ Τ Ε8 - γωγοΙ αποχέτευσης από σωλήνα PVC-u ΟΝ 250mm

- γωγοί αττοχέτευσης από σωλήνα PVC, GMtm ΟΝ 100mm πλήρως τοποθετημένη εντός των
‘.1 Ε9 τοιχιων οττό σκυρόδεμα για την αττσα-τράγγιση

δρορρoή κόθετη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Φίσα και βαμμένη πλήρως
‘ Τ ΕΙΟ

δρορροή κάθετη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Φ80 και βαμμένη πλήρως
‘ Τ ElI

ΝΕΤΥΔΡ 12 10.03

ΝΕΤ.ΥΔR 12.10.05

ΝΕΤ.ΥΔR ί2.Ια.σίΣΧΕΤ

ΑΤΗΕ 8062 3ΣΧΕΤΙ
ΠΕΤΕΠ 03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και
~ωματισμάς οιδηρων

εττι’ανειωέ

Καλύμματα φρεατίων από έλοτο χυτοσίδηρο

Εσχόρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες. γολβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές

ΜετοΜικές εσχόρες υδροσυΜογής οπό έλατα χυτοσίδηρο

Τυπαπαιημένο κανάλι εσωτερικσύ πλότους ισα mm, κατηγορίας φαρτίσυ 8125 με εσχόρα από
γαλβανισμένο χάλυβα.

‘ Τ Ειδ

Γ ίΙΕΤΕΠ 03-10,03-σα
8α62.ίΣΧΕΤ2 ~Αντισκωριακή προστασία καιί ~υJματισμός οιδηρών

Ι επιφανειώέ
Ι ίΙΕΤΕΠ 08-07-01-04

II .01.02 kΕ~άρες νδροαυΜαγής από
Ι ελατό χυτοσίδτ~α

ΠΕΤΕΓΙ 08-07-01-03
Τσχάρες υδροσυΜογής

χολύβδινες
εκ ιστέ

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-04
Έσχόρες υδροσι.ελλογής από

ελατό οσίδ . -

‘ Τ ΕΙ6 Κολώδιο τύπου ΝΥΥ μοναπολικό διατ. 1Χ25 mm2
‘ Τ El 7 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τρπτολικό διατ. 3Χ1 .5 mm2
‘,Τ ΕΙδ Καλώδια τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατ. 3Χ2,5 mm2
‘,Τ El 9 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπσλικά διατ. 3Χ4 mατ2

Γη’*ί~

Γη’4’χ~

Σωλήνες τταλυαιθυλενίαυ διέλΕυσης καλωδίων ό ατμ. Φ2σ
Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων ό ατμ. Φ40
Σωλήνες πολυαιθυλενίαυ διέλευσης καλωδίων ό οτμ. Φl10
Φρεότιο έλξης καλωδίων 40χ40 cm
Φωτιστικό σώμα. πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής. αρθογωνικού ττ’ρίσματας

ΠΕΤΕΠοΘ-07-01-06 ‘Κανάλια
11.15.02 οποστράγγισης δαττέδων

βιομηχανικής ττρτέλευαης

8773.1.7
8766.3.1
8766. 3.2
8766. 3.3
58.ί.ιΣΧΕΤ

00,10.85.01
8983.7.Ι.Ι,ΙΣΧΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σελ. 952



ΙΙΕΤΕΠ 10-08-01-00
Πραμήθεια και χειρισμοί

φυττεσύ ιιλικαύ·
ΠΕΤΕΠ 10-09-01-00

ίΊρομήθεια Και χειρισμοί
φυτικαύ υλικoύ·

ΠΕΤΕΠ 10-05-01-00
Φυτεύσεις δέντρων

:.

Φωτιστικά σώμα φθορισμού με λυχνίες στεγασμένων Χώρων με ανταυγαστήρα, αροφής
ανηρτημένο
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους Sm με φωτισηκό τύπου LED.
Πίλαρ ανοξείδωτα

~“ :ίπ

·2ί~ι:,~»ι
·2ι.ι:wιι

τ Ε28 Κατασκευή και ιοπαeέτηση πέργκαλας από ξυλεία καστανιάς Ι2n2εκ Πλήρως χρωματισμένη ΝΤΕ.ΟΙΚ. 54.8002ΣΧΕΤ.

—~ι~.1Ί~

ΙδΗΙΙί ~*

8972.5.4. ΙΣΧΕΤ

60,10,01,ο1-ΙΣχ
68.20.01.01 ΣΧ

• Τ Ε30

Τ Ε33

Ι ΠΕΤΕΠ
Καθιστικά με πλάτη, με χαλύβδινα σκελετό Και δακέδες ξυλείας Β10.6ΣΧΕΤ. Ι ί<αδιστικά υτταίθριων

—
Οκταγωνικός μεταΜικό.ς κόδος με ξύλινη επένδυση 611 .7ΣΧΕΤ. ΠΕΤΕΓΙ 10-02-02-02 Κόδοιαπορριμμότω’Γ

Δένδρα κατηγαρίαςΔ4 ΝΕΤ.ΠΡΣ.

Θάμνοι κατηγορίας Θ4

- νοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 τ’ ΝΕΤΠΡΣ Ε1.2

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 1200k

Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψαυς μέχρι 4 m

Κοπή ή.(και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4m

Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή ι~οπή μεσαίων δένδρων κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι

Σωλήνας από πολaαιθυλέ~ο (ΡΕ) αναμαστικής ~εσης ό aim αναμαστικής διαμέτρου Φ 20

Σωλήνας από παλυαιθυλένια (ΡΕ) αναμαστικής πίεσης ό atm οναμαστικής διαμέτρου Φ 50

Μικροσωλήνας από τταλυαιθυλένια (ΡΕ) οναμαστικής ττΊεσης Ιο atm Φ 4

ΓΕτΕΓ 10-05-01-00
Φυτεύσεις δέντρων -

θόμντJν»
ΠΕ ΤΕ ΓΙ 10-05-00-Χ

Ε11.Ι.1 Υπαmύλωση δένδριoέ

ΠΕΤΕΠ 10-06-64-ΟΙ
·Κλά&μα δένδρων»
ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01ΣΤ 4.1.3 ·Κλό&εμα δένδριιιν»

iίΕΤόΙί 10-06-04-ΟΙΣΤ4.2.2 Κλάδεμα δένδρων»

ΊΙΕΤΕΠ Ι0-08-0Ι-00
Ηι.ι .2 Εγκmάmαση αρδεντικ~

δικτύων»

Η1.Ι.6

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00
ΗΙ.3.1 όγκστάσταση αρδεmικ~

δικτύων»
ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00

Έγκατόσταση αρδευτικών
δικτύων»

• .ι~ Ε35 ττσστύλωση δένδρου μετην αξία lou πασσάλου, γιο μήκος πασσάλαυ μέχρι 2,50m

--

-:

- Τ Ε39

- .Τ Ε40

- ΤΕ 42 Σύστημα άρδευσης κηπαρίων πλήρης, με χρήση αικικαών προγραμματιστών μπαταρίας

Ερμούττολη /2021..
~ξας

ΠΟΛmΚΩΝ ΕΡΤΩΝ ΥποωΜΙιΣ

Β~Ι&σς Ίωάννης
ικών Έργων Υπσδ

Μαραγκός Μάρκος
Μηχαναλόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(ως ττρας τις ηλεκτρολαγικές εργασίες)

ΠΕΤΕΠ 10-08-0Ι-00
Εγκατάοιαοη αρδευτιι’ών

δικτύων»

ΝΕΤΠΡΣ. ΙΊ.9.2.2.2ΣΧΕΤ.

Ερμαύπαλη 2
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ flPOTΣT$NENH
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟ Σ

Ελένη ό μου άκη
Αρχιτέ ν ηχανικός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


