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Έργο:

ΠοσότηταΑ/Α Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Α.Τ.
Κωδικός
άρθρου

Μονάδα
μέτρησης

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

1 
m3 20301

ΝΑΥΔΡ 2.01

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου
σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

2 
m3 8702

ΝΑΥΔΡ 2.02

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

3 

m3 56703

ΝΑΥΔΡ
3.10.01.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα
έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος
ορύγματος έως 4,00 m

4 

m3 11304

ΝΑΥΔΡ
3.11.01.01

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

5 
m 1005

ΝΑΥΔΡ 3.12

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης
φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.

6 
m3 1006

ΝΑΥΔΡ 3.13

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.7 m2 9607ΝΑΥΔΡ 4.04

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή8 m 9208ΝΑΥΔΡ 4.05

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων
δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές
στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

9 

m2 31509

ΝΑΥΔΡ 4.09.2

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

10 
m2 9410

ΝΑΥΔΡ 4.10

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.

11 
m2 1011

ΝΑΥΔΡ 4.11

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα12 m3 512ΝΑΥΔΡ 4.13

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες
απαιτήσεις συμπύκνωσης

13 
m3 51913

ΝΑΥΔΡ 5.04

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

14 
m3 9414

ΝΑΥΔΡ 5.05.01

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου15 m3 10215ΝΑΥΔΡ 5.07

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα16 m2 2016ΝΑΥΔΡ 7.06

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

17 
m3 1017

ΝΑΥΔΡ 9.10.03

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

18 
m3 1018

ΝΑΥΔΡ 9.10.04

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα19 m 9019ΝΑΟΔΟ Β51

ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ -
ΦΡΕΑΤΙΑ
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm

1 
m 47020

ΝΑΥΔΡ 12.10.02
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Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

2 
m 3021

ΝΑΥΔΡ 12.10.04

Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC-U Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς
υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41. Σαμάρι/μούφα
ονομαστικών διαμέτρων 200/125 mm.

3 

τεμ. 9022

ΝΑΥΔΡ
12.12.01.01

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από
σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο
εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

4 

τεμ. 123

ΝΑΥΔΡ 16.14.01

Φρεάτιο αποχέτευσης εξωτερικής διακλάδωσης   5 τεμ 9024ΝΑΥΔΡ Ν/16.11


