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Αρθρα Μελέτης

Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότηταςΝΑΟΙΚ Α\10.07.01 1 -

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

ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02 2 -

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε
εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01 3 15-02-01-01

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

ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01 4 -

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµαταΝΑΟΙΚ Α\22.65.02 5 -

Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίωνΝΑΟΙΚ Α\41.01 6 08-03-02-00

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03 7 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεµα µε ισχνό θηραϊκόδεµαΝΑΟΙΚ Α\33.01.01 8 -

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων.ΝΑΟΙΚ Α\35.02 9 -

Περιθώρια δώµατος (λούκια)ΝΑΟΙΚ Α\73.47 10 -

Επίστρωση απλή µε υαλοϋφασµα επί ασφαλτικού υλικούΝΑΟΙΚ Α\79.14 11 -

Αντιριζικές στεγανοποιητικές µεµβράνες από εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ)
πάχους 1,5 mm

ΝΑΠΡΣ Ε16.4.2.1 12 -

Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της µόνωσης, πάχους 4,0 mm,
µε δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2

ΝΑΠΡΣ Ε16.6.2 13 -

Αποστραγγιστικό σύστηµα για ηµιεντατικό τύπο δώµατος, µε κενά φατνώµατα,
αντοχής σε θλίψη > 80 kN/m2, πάχους 4,0 cm, µε ικανότητα αποθήκευσης νερού
τουλάχιστον 4 lt/m2.

ΝΑΠΡΣ Ε16.7.3 14 -

∆ιηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m2ΝΑΠΡΣ Ε16.9.2 15 -

Υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών για φυτευµένα δώµατα ηµιεντατικού και εντατικού
τύπου.

ΝΑΠΡΣ Ε16.10.2 16 -

Στοιχεία διαχωρισµού αλουµινίου ύψους 16 cm , µήκους έως 2 µ .ΝΑΟΙΚ Ν7347 17 -

Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευµένων δωµάτων, από πολυπροπυλένιο, ύψους
20 cm

ΝΑΠΡΣ Ε16.13.3 18 -

Ξύλινο κατάστρωµα εξωτερικών χώρων (deck) µε antislip επιφάνεια, από συνθετική
ξυλεία wood plastic composile (wpc) µε σανίδες πλάτους από 19 έως 22 εκ,
περιλαµβανοµένου και του σκελετού από δοκίδες αλουµινίου 4 χ 4 cm .

ΝΑΟΙΚ Ν5301 21 -

Σκελετοί πατωµάτων από δοµική ξυλεία πριστήΝΑΟΙΚ Α\52.02.02 22 03-07-01-01

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 40 χιλ. µε
επένδυση από καπλαµά teak

ΝΑΟΙΚ Ν5281 23 -

Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβαΝΑΟΙΚ Α\64.17 24 -

Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούςΝΑΟΙΚ Α\77.16 25 03-10-05-00

Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών
συστατικών διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό
ψευδάργυρο

ΝΑΟΙΚ Α\77.20.03 26 03-10-03-00

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

ΝΑΟΙΚ Α\77.71.01 27 03-10-05-00

Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικάΝΑΟΙΚ Α\79.08 28 -

Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 125 gr/m2ΝΑΟΙΚ Α\79.15.01 29 -

Προστασία στεγανωτικών µεµβρανών µε προφίλ από ανοδιωµένο αλουµίνιοΝΑΟΙΚ Ν6543 30 -
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Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προµήθεια του
υλικού

ΝΑΠΡΣ Α06 31 02-07-05-00

∆ένδρα, κατηγορίας ∆2ΝΑΠΡΣ ∆01.2 32 10-09-01-00

Θάµνοι, κατηγορίας Θ2ΝΑΠΡΣ ∆02.2 33 10-09-01-00

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2ΝΑΠΡΣ ∆06.2 34 10-05-07-00

Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

ΝΑΠΡΣ Ε02.1 35 10-05-01-00

Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΝΑΠΡΣ Ε02.2 36 10-05-01-00

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου  0,40 - 1,50 ltΝΑΠΡΣ Ε09.3 37 10-05-01-00

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 ltΝΑΠΡΣ Ε09.4 38 10-05-01-00

Άρδευση φυτών µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένοΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.5 39 10-06-02-01

Λίπανση φυτών µε τα χέριαΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1 40 10-06-03-00

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 16 mmΝΑΠΡΣ Η01.1.1 41 10-08-01-00

Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ  2 inΝΑΠΡΣ Η05.12.6 43 10-08-01-00

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου Φ 2 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 880 cm2 και παροχής τουλάχιστον µέχρι
25,00 m3/h

ΝΑΠΡΣ Η07.2.6 44 10-08-01-00

Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµοςΝΑΠΡΣ Η08.1.1 45 10-08-01-00

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, µε µηχανισµό
ρύθµισης πίεσης, διατοµής 1 in

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6 46 10-08-01-00

Επαγγελµατικός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου, ελεγχόµενες Η/Β
15-16

ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.2 47 10-08-01-00

Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατοµής 5 x 1,5  mm2ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.4 48 -

Κεντρικό σύστηµα ελέγχου εγκαταστάσεων (BEMS)ΝΑΗΛΜ ΝΗ1 49 -

Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο (Ballast)ΝΑΗΛΜ ΝΗ2 50 -

Εγκατάσταση φυσικού αερίου και αντικατάσταση καυστήρα.ΝΑΗΛΜ ΝΗ3 51 -

Αποξήλωση κουφωµάτων αλουµινίουΝΑΟΙΚ Ν2245 5Α -

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτωνΝΑΟΙΚ Α\22.45 5Β -

Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή από
ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο βάρους 10 - 24 kg/m2

ΝΑΟΙΚ Ν6501 24Α -

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED) πάχους 18mm (µε ενδιάµεσο κενό)

ΝΑΟΙΚ Ν7627 24Β -

Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης πάχους 50 mm µε τελικό επίχρισµα έτοιµο σοβά
, ακρυλικής βάσης

ΝΑΟΙΚ Ν7947 30Α 03-06-02-02

Εξωτερική θερµοµόνωση δώµατος µε θερµοµονωτικά πλακίδια δωµάτων -
ανεστραµµένη µόνωση

ΝΑΟΙΚ Ν7950 30Β 03-06-02-02

Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε περσίδες και οθόνη αλουµινίου, τύπου
1*Τ8/58W-IP20

ΝΑΗΛΜ ΝΗ4 51Α -

Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε περσίδες και οθόνη αλουµινίου, τύπου
2*Τ8/58W-IP20

ΝΑΗΛΜ ΝΗ5 51Β -

Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε περσίδες και οθόνη αλουµινίου, τύπου
4*Τ8/18W-IP20

ΝΑΗΛΜ ΝΗ6 51Γ -

Αποξήλωση φωτιστικού σώµατος φθορισµού, οποιοδήποτε τύπουΝΑΗΛΜ ΝΗ7 51∆ -
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