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Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.1

σιήλαο δηπινύ ηνηρώκαηνο όπνπ ην εζσηεξηθό ηνίρσκά ηνπ παξάγεηαη από
πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ην
εμσηεξηθό ηνπ ηνίρσκα παξάγεηαη από αθξώδεο πνιπαηζπιέλην, πάρνπο 3mm ην νπνίν δελ
είλαη θνιιεκέλν ζην εζσηεξηθό ηνίρσκα. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm/νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16
atm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6621.1

Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80,
PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν:
ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio:
ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ
ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-,
πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable
layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη
κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength)
σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά
θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε
ηηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ
εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ
θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα
δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο
έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer)
νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο
κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ απφ ΡΔ.
β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt
welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ
ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ
πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο
δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν
εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ
άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ,
αλά ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο:
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 8,00
(Οινγξάθσο) : νθηώ
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Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.2

σιήλαο δηπινύ ηνηρώκαηνο όπνπ ην εζσηεξηθό ηνίρσκά ηνπ παξάγεηαη από
πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ην
εμσηεξηθό ηνπ ηνίρσκα παξάγεηαη από αθξώδεο πνιπαηζπιέλην, πάρνπο 3mm ην νπνίν δελ
είλαη θνιιεκέλν ζην εζσηεξηθό ηνίρσκα. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm/νλνκ. πίεζεο ΡΝ 20
atm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6621.1

Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80,
PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν:
ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio:
ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ
ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-,
πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable
layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη
κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength)
σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά
θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε
ηηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ
εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ
θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα
δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο
έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer)
νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο
κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ απφ ΡΔ.
β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt
welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ
ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ
πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο
δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν
εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ
άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ,
αλά ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο:
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 9,00
(Οινγξάθσο) : ελλέα

ελίδα 21 από 40

Σιμολόγιο δημοπράηηζης

A.T.

:3

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.14.01.44

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ
ΔΝ 12201-2 σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε
απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6622.1

σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά
ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε
νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ.
Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80,
PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν:
ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio:
ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ
ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-,
πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable
layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη
κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength)
σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά
θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε
ηηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ
εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ
θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα
δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο
έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer)
νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο
κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ απφ ΡΔ.
β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt
welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ
ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ
πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο
δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν
εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ
άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ,
αλά ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο:
σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10
MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2.
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm.
ελίδα 22 από 40
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Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 6,10
(Οινγξάθσο) : έμη θαη δέθα ιεπηά

A.T.

:4

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.14.01.45

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ
ΔΝ 12201-2 σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100 (κε ειάρηζηε
απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 75 mm / ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6622.1

σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά
ΔΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε
νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ.
Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80,
PE40), ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν:
ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio:
ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ
ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-,
πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable
layer).
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη
κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength)
σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά
θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε
ηηκή SDR
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ
εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ
θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν.
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα
δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο.
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο
έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer)
νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο
κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ απφ ΡΔ.
β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα.
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ
εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt
welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ
ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ
πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο
δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν
εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ
άξζξσλ.
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ,
αλά ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο:
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σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10
MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2.
Ολνκ. δηακέηξνπ DN 75 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 7,60
(Οινγξάθσο) : επηά θαη εμήληα ιεπηά
A.T.

:5

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.3

Mνύθα ζπγθνιιεηή ειεθηξηθή PE Φ110 / PN 16
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα ειεθηξνκνχθαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 110 νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 16 αηκ. ηελ ηηκή
ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 5,09
(Οινγξάθσο) : πέληε θαη ελλέα ιεπηά
A.T.

:6

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.4

Mνύθα ζπγθνιιεηή ειεθηξηθή PE Φ110 / PN 25
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα ειεθηξνκνχθαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 110 νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 25 αηκ. ηελ ηηκή
ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 11,80
(Οινγξάθσο) : έληεθα θαη νγδόληα ιεπηά
A.T.

:7

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.6

Λαηκόο θιάληδαο ζπγθνιιεηόο PE100 Φ110 / PN 25
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα ιαηκνχ θιάληδαο ζπγθνιιεηή PE100 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 110 νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 25
αηκ. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ. (1 ηεκ)

12,25
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 12,25
(Οινγξάθσο) : δώδεθα θαη είθνζη πέληε ιεπηά

A.T.

:8

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.7

Φιάληδα ραιύβδηλε DN100
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα θιάληδα ραιχβδηλεο DN100. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ
έξγνπ. (1 ηεκ)

7,60
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 7,60
(Οινγξάθσο) : επηά θαη εμήληα ιεπηά

A.T.

:9

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 13.03.04.02

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 25 atm Ολνκαζηηθήο
δηακέηξνπ DN 100 mm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6651.1

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο
δηθιίδαο κε θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη
θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.
ελίδα 24 από 40
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Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ

Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 25 atm
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 480,00
(Οινγξάθσο) : ηεηξαθόζηα νγδόληα
A.T.

: 10

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 13.03.03.02

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm Ολνκαζηηθήο
δηακέηξνπ DN 80 mm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6651.1

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο
δηθιίδαο κε θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη
θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ

Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 196,00
(Οινγξάθσο) : εθαηόλ ελελήληα έμη
A.T.

: 11

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 13.03.03.01

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm Ολνκαζηηθήο
δηακέηξνπ DN 50 mm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6651.1

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο
δηθιίδαο κε θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη
θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ

Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 mm.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 165,00
(Οινγξάθσο) : εθαηόλ εμήληα πέληε
A.T.

: 12

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.11

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm Ολνκαζηηθήο
δηακέηξνπ DN 125 mm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6651.1

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ δηθιίδαο κε θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο".
Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή
ιεηηνπξγίαο.
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ
Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 125 mm.
ελίδα 25 από 40
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 319,00
(Οινγξάθσο) : ηξηαθόζηα δέθα ελλέα
A.T.

: 13

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.12

Φιάληδα ραιύβδηλε DN50
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα θιάληδα ραιχβδηλεο DN50. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ
έξγνπ. (1 ηεκ)

4,80
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 4,80
(Οινγξάθσο) : ηέζζεξα θαη νγδόληα ιεπηά

A.T.

: 14

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.13

Φιάληδα ραιύβδηλε DN80
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα θιάληδα ραιχβδηλεο DN80. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ
έξγνπ. (1 ηεκ)

6,50
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 6,50
(Οινγξάθσο) : έμη θαη πελήληα ιεπηά

A.T.

: 15

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.14

Φιάληδα ραιύβδηλε DN125
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα θιάληδα ραιχβδηλεο DN125. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ
έξγνπ. (1 ηεκ)

10,40
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 10,40
(Οινγξάθσο) : δέθα θαη ζαξάληα ιεπηά

A.T.

: 16

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.15

Λαηκόο θιάληδαο ζπγθνιιεηόο PE100 Φ63 / PN 16
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα ιαηκνχ θιάληδαο ζπγθνιιεηή PE100 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ63 νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 16
αηκ. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ. (1 ηεκ)

4,20
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 4,20
(Οινγξάθσο) : ηέζζεξα θαη είθνζη ιεπηά

A.T.

: 17

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.16

Λαηκόο θιάληδαο ζπγθνιιεηόο PE100 Φ75 / PN 16
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα ιαηκνχ θιάληδαο ζπγθνιιεηή PE100 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ75 νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 16
αηκ. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ. (1 ηεκ)

6,00
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Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 6,00
(Οινγξάθσο) : έμη

A.T.

: 18

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.17

Λαηκόο θιάληδαο ζπγθνιιεηόο PE100 Φ125 / PN 16
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα ιαηκνχ θιάληδαο ζπγθνιιεηή PE100 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ125 νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 16
αηκ. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ. (1 ηεκ)

11,63
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 11,63
(Οινγξάθσο) : έληεθα θαη εμήληα ηξία ιεπηά

A.T.

: 19

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.18

Mνύθα ζπγθνιιεηή ειεθηξηθή PE Φ63 / PN 16
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα ειεθηξνκνχθαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ63 νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 16 αηκ. ηελ ηηκή
ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 5,38
(Οινγξάθσο) : πέληε θαη ηξηάληα νθηώ ιεπηά
A.T.

: 20

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.19

Mνύθα ζπγθνιιεηή ειεθηξηθή PE Φ75 / PN 16
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα ειεθηξνκνχθαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ75 νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 16 αηκ. ηελ ηηκή
ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 8,00
(Οινγξάθσο) : νθηώ
A.T.

: 21

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.20

Mνύθα ζπγθνιιεηή ειεθηξηθή PE Φ125 / PN 16
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα ειεθηξνκνχθαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ125 νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 16 αηκ. ηελ ηηκή
ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 16,00
(Οινγξάθσο) : δέθα έμη
A.T.

: 22

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\17.01.01.21

Πηεδνζξαπζηηθέο βαιβίδεο (βαιβίδεο κείσζεο πίεζεο). Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 800 mm
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΤΔΡ 6653.1

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ πηεδνζξαπζηηθήο βαιβίδαο PRV (pressure reducing valves)
βαιβίδαο. Πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ηεο βαιβίδαο, νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο
ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.
Σχπνο Dorot, siries 300, Dn80, 16atm
Η παξαπάλσ βαιβίδα επηιέγεηαη δηφηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο έρεη ηνπνζεηεζεί θαη ζηα ππφινηπα
ζεκεία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ φπνπ ππήξρε αλάγθε κε ηέιεηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο ε
νκνηνκνξθία ησλ πιηθψλ πξνζθέξεη νηθνλνκία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα απφ πιεπξάο ζπληήξεζεο.
Δπίζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο PRV ζα ρξεηαζηεί θαη ε πξνκήζεηα:
πηιφηνπ κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο εμφδνπ απφ 16 έσο 4 bar
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ βαιβίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ
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Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ πηεδνζξαπζηηθήο βαιβίδαο (βαιβίδαο κείσζεο πίεζεο).
Πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ηεο βαιβίδαο, νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα
παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.

Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ βαιβίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ.
1.500,00
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 1.500,00
(Οινγξάθσο) : ρίιηα πεληαθόζηα
A.T.

: 23

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.20

Φιάληδεο ζπγθόιιεζεο ραιύβδηλεο
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΤΔΡ 6651.1

Φιάληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο, αλεμαξηήησο δηακέηξνπ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1092-1, απφ
πιηθφ θαηεγνξίαο P250GH, κε ηνπο γαιβαληζκέλνπο θνριίεο ζηεξέσζεο θαη ηα
παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο, πιήξσο ζπλδεδεκέλεο ζηελ ζσιελνγξακκή (πιηθά επί ηφπνπ
ηνπ έξγνπ, αλαιψζηκα θαη εξγαζία).
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg).
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 4,80
(Οινγξάθσο) : ηέζζεξα θαη νγδόληα ιεπηά
A.T.

: 24

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.19

Κακπύιεο, ζπζηνιέο θαη ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΤΔΡ 6630.1

Κακπχιεο, ζπζηνιέο θαη ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ, απφ ηεκάρηα ραιπβδνζσιήλσλ
ειηθνεηδνχο ξαθήο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10224, απφ ράιπβα θαηεγνξίαο L235, ηνπ ηδίνπ
ηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ηνπ
δηθηχνπ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ ραιπβδνζσιήλσλ, ηελ κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηελ θνπή
ηεκαρίσλ θαη ηνκέσλ γηα ηελ δηακφξγσζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ηελ ζπγθφιιεζε θαη
απνθαηάζηαζε ηεο κφλσζεο ζηηο ζέζεηο ζπγθνιιήζεσλ θαη ηνλ θαηαβηβαζκφ ζηφ
φξπγκα γηα ηελ ζχλδεζε κε ην ήδε θαηαζθεπαζζέλ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ.
Δπηκέηξεζε αλά ρηιφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg) κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ην πάρνο
ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε εηδηθφ βάξνο 7,85 gr/cm3, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ
βάξνπο ηεο κφλσζεο.

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλψζεσο ησλ
ζσιήλσλ
πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά):
3,30
(Οινγξάθσο) : ηξία θαη ηξηάληα ιεπηά
A.T.

: 25

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.18.02

Καηαζθεπή επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ δηθηύνπ κε ραιπβδνζσιήλεο Με ρξήζε
ραιπβδνζσιήλσλ κε εμσηεξηθή κόλσζε κε ιηζαλζξαθόπηζζα (αζθαιηηθήο βάζεο) θαη
θύιιν πνιπαηζπιελίνπ θαη εζσηεξηθή κόλσζε κε επνμεηδηθή ξεηίλε.
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6630.1

Καηαζθεπή επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ δηθηχνπ κε ραιπβδνζσιήλεο ειηθνεηδνχο ξαθήο, θαηά
ΔΛΟΣ ΔΝ 10224, κε ζήκαλζε CE, απφ ράιπβα θαηεγνξίαο L235.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, νη πιάγηεο
κεηαθνξέο, ε ηνπνζέηεζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ, ε απνθαηάζηαζε ηεο κφλσζεο
ζηηο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο θαη ε εθηέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ ειέγρσλ ζηεγαλφηεηνο.
Η θαηαζθεπή ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, δηαθιαδψζεηο θιπ) θαη ν εγθηβσηηζκφο
ηνπ νξχγκαηνο ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Δπηκέηξεζε αλά ρηιφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg) κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ην πάρνο
ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε εηδηθφ βάξνο 7,85 gr/cm3, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ ηνπ
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βάξνπο ηεο κφλσζεο.
Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία ζπλήζσλ δηαηνκψλ ραιπβδνζσιήλσλ.
Dνλνκ. Dεμση. πάρνο
(mm)
(mm)
(mm)
Φ 300
323.8
4.0
Φ 300
323.8
5.0
Φ 400
406.4
4.5
Φ 400
406.4
5.2
Φ 500
508
5.0
Φ 500
508
6.4
Φ 600
609.6
5.6
Φ 600
609.6
7.1
Φ 700
711.2
6.4
Φ 700
711.2
8.0
Φ 800
812.8
8.0
Φ 800
812.8
9.5

kg/m Dνλνκ. Dεμση. πάρνο
(mm)
(mm)
(mm)
31.57
Φ 900
914.4
8.0
39.34
Φ 900
914.4
10.0
44.64
Φ 1000 1016
9.0
51.49
Φ 1000 1016
11.0
62.07
Φ 1200 1219.2 10.0
78.62
Φ 1200 1219.2 12.7
83.48
Φ 1500 1524
10.0
105.72 Φ 1500 1524
12.0
110.46 Φ 1800 1828.8 10.0
138.84 Φ 1800 1828.8 14.3
158.90 Φ 2000 2032
11.0
188.74 Φ 2000 2032
14.3

kg/m
178.96
223.21
223.68
272.84
298.44
378.17
373.66
447.80
448.89
640.39
548.67
712.11

Με ρξήζε ραιπβδνζσιήλσλ κε εμσηεξηθή κφλσζε κε ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθήο βάζεο) θαη θχιιν
πνιπαηζπιελίνπ θαη εζσηεξηθή κφλσζε κε επνμεηδηθή ξεηίλε.
Σηκή αλά (Αξηζκεηηθά):
ρηιηφγξακκν2,01
(kg).
Δπξώ
(Οινγξάθσο) : δύν θαη έλα ιεπηό
A.T.

: 26

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.24

Σαπ ηξησλ θιαληδώλ DN100/ DN100 PN25
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα Σαπ ηξησλ θιαληδψλ DN100/ DN100 PN25. ηελ ηηκή, πεξηιακβάλεηαη ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ
ηνπ έξγνπ. (1 ηεκ)

98,40
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 98,40
(Οινγξάθσο) : ελελήληα νθηώ θαη ζαξάληα ιεπηά

A.T.

: 27

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.25

Αθξαίν θιάληδα κνύθα DN80 PN16
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα αθξαίνπ θιάληδαο - κνχθα DN 80 PN16. ηελ ηηκή, πεξηιακβάλεηαη ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ
ηνπ έξγνπ. (1 ηεκ)

20,40
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 20,40
(Οινγξάθσο) : είθνζη θαη ζαξάληα ιεπηά

A.T.

: 28

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.26

Αθξαίν θιάληδα κνύθα DN50 PN16
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα αθξαίνπ θιάληδαο - κνχθα DN 50 PN16. ηελ ηηκή, πεξηιακβάλεηαη ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ
ηνπ έξγνπ. (1 ηεκ)

16,80
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 16,80
(Οινγξάθσο) : δέθα έμη θαη νγδόληα ιεπηά
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A.T.

: 29

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.27

Σαπ ηξησλ θιαληδώλ DN50/ DN50 PN16
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα Σαπ ηξησλ θιαληδψλ DN50/ DN50 PN16. ηελ ηηκή, πεξηιακβάλεηαη ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ
ηνπ έξγνπ. (1 ηεκ)

57,60
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 57,60
(Οινγξάθσο) : πελήληα επηά θαη εμήληα ιεπηά

A.T.

: 30

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.28

Σαπ ηξησλ θιαληδώλ DN80/ DN80 PN16
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα Σαπ ηξησλ θιαληδψλ DN80/ DN80 PN16. ηελ ηηκή, πεξηιακβάλεηαη ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ
ηνπ έξγνπ. (1 ηεκ)

76,80
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 76,80
(Οινγξάθσο) : εβδνκήληα έμη θαη νγδόληα ιεπηά

A.T.

: 31

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 1.01

Υξήζε πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6541

Μεληαία απνδεκίσζε ρξήζεο πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο, ξπζκηζηηθψλ ή αλαγγειίαο θηλδχλνπ, κε
αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΙΙ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ
12899-1 θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00
Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ).
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε (φζεο θνξέο απαηηεζεί)
πηλαθίδσλ κεζαίνπ κεγέζνπο (ηξηγσληθέο πιεπξάο 0,90 m, θπθιηθέο Φ 0,65 m) κε
θίηξηλν πιαίζην
- ν ζηχινο ζηεξέσζεο ηεο πηλαθίδαο θαη ε θηλεηή βάζε ζηήξημεο (αληίβαξν), ή ε
πάθησζε ηεο πηλαθίδαο εληφο ηνπ εδάθνπο
- ε επηζεψξεζε, επζπγξάκκηζε ή ε αληηθαηάζηαζε πηλαθίδσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί
θζνξέο
Δπηκέηξεζε αλά κήλα παξακνλήο εθάζηεο πηλαθίδαο ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηάηαμε
εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 8,20
Σηκή αλά κήλα ρξήζεο πηλαθίδαο (ή θιάζκα απηνχ).
(Οινγξάθσο) : νθηώ θαη είθνζη ιεπηά
A.T.

: 32

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 1.03

Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδύλν
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΗΛΜ 108

Μεληαία ιεηηνπξγία αλαιάκπνληνο θαλνχ επηζήκαλζεο θηλδχλνπ, ρξψκαηνο πνξηνθαιί,
δηακέηξνπ 200 mm, κε κνλφπιεπξν θσηηζηηθφ ζηνηρείν LED, θαηεγνξίαο L7 θαηά ΔΛΟΣ
ΔΝ 12352, κε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία θαη απηφκαην θσηνκεηξηθφ δηαθφπηε
εκέξαο/λπθηφο.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε αλαιακπφλησλ θαλψλ ζε ζέζεηο εθηεινπκέλσλ έξγσλ,
είηε σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο ή σο ζπγρξνληζκέλεο κνλάδεο ιεηηνπξγνχζεο ελ ζεηξά
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- ε κεηαθίλεζε θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο, φηαλ θαη φπνπ απαηηείηαη ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο
- ε επαλαθφξηηζε ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζζσξεπηψλ
Δπηκέηξεζε αλά κήλα ιεηηνπξγίαο εθάζηνπ θαλνχ, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε
δηάηαμε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ
Σηκή αλά κήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιάκπνληνο θαλνχ, ή θιάζκα απηνχ.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 10,30
(Οινγξάθσο) : δέθα θαη ηξηάληα ιεπηά
A.T.

: 33

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 9.32.01

Σππηθά θξεάηηα δηθιίδσλ, γηα αγσγνύο DN < 300 mm, δηαζηάζεσλ 1,50 ρ 1,50 m
Κωδικοί αναθεώρηζης:

50% ΤΔΡ 6329
50% ΤΔΡ 6311

Πιήξεο θαηαζθεπή ηππηθνχ θξεαηίνπ δηθιίδσλ, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη
αλεμαξηήησο ηνπ βάζνπο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ αλά επί κέξνπο αληηθείκελν εξγαζηψλ.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ
- νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε
είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ
νξχγκαηνο, θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε
κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε
- νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο
- νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο
- νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ
- νη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην
(ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα),
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο
- νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο
Μειέηεο
- ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε
- ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ
θαιχκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο.
- ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε (ζσιήλαο, εηδηθά
ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα)
- ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη)
- ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ
- ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα
νδνχ ή πεδνδξφκην)
- θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ,
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο.
ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη δηθιίδεο (ζπξηαξσηέο ή πεηαινχδαο) θαη ηα
ηεκάρηα εμάξκσζεο, πνπ πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Σππηθφ θξεάηην δηθιίδσλ γηα αγσγνχο DN < 300 mm, δηαζηάζεσλ 1.50x1.50 m
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 1.600,00
(Οινγξάθσο) : ρίιηα εμαθόζηα
A.T.

: 34

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 3.10.02.01

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο Με πιάηνο
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Γηα βάζνο
νξύγκαηνο έσο 4,00 m
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6081.1

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή
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κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ".
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε
αζθαιηνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ.

Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο,
φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη
ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο
(αλ απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο
απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο
ππεξβαίλεη ηα
αληηζηεξίμεηο
ζχκθσλα κε ηα

ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο,
θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.

Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m
θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν,
αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην
εχξνο ηνπ νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ
νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 7,50
Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m.
(Οινγξάθσο) : επηά θαη πελήληα ιεπηά
A.T.

: 35

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 3.12

Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ.
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6087

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ
απφ δίθηπα Δηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα,
ππνζηεξηδφκελα / αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ
θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο.
Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ απηφ θαηά ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί
πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ
θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ απφ ηνλ
παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη αθφκε κία θνξά ε ηηκή απηή.
ην παξφλ άξζξν δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο,
αληηζηήξημεο ή ππνζεκειίσζεο ηνπ δηθηχνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινχληαη,
θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο ησλ
αξκνδίσλ ΟΚΩ θαη ζα επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαληψκελνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα εθζθαθήο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 15,50
(Οινγξάθσο) : δέθα πέληε θαη πελήληα ιεπηά
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A.T.

: 36

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 4.09.02

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ,
πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξώζεηο κέζνπ πάρνπο 10 cm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΝΟΔΟ 4521Β

Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο
αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ήηνη:
1. Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πιηθνχ νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο
έσο 15 cm θαη ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ.

2. Δθαξκνγή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο
3. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε,
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm

4. Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκίγκαηνο παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε,
ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ θαηά ζηξψζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο έσο 50 mm.

5. Δθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο δηπιήο αζθαιηηθήο
ζηξψζεο

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ
πιηθψλ, ε ιήςε κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε
απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,
θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο
ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο
ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ
έξγσλ νδνπνηίαο (ΝΔΣ ΟΓΟ).
Δπξώ
Σηκή αλά (Αξηζκεηηθά):
ηεηξαγσληθφ18,50
κέηξν (m2) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο, αλάινγα κε ην πάρνο ησλ
αζθαιηηθψλ
ζηξψζεσλ
πνπ νθηώ
πξνυπήξραλ,
σοιεπηά
εμήο:
(Οινγξάθσο)
: δέθα
θαη πελήληα
A.T.
: 37
Απνθαηάζηαζε
αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ πάρνπο 10 cm.
Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 5.05.02

Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν
ιαηνκείνπ Γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6068

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε
δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ
ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ
08-01-03-02 "Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ"
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ
δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ
φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε
ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ
ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ
πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ
αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο
ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor
(Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).
Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ
πιεξσκήο ηνπ νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε.
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Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 11,30
(Οινγξάθσο) : έληεθα θαη ηξηάληα ιεπηά

A.T.

: 39

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 72.65

Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηύπνπ sandwich από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε πιήξσζε
πνιπνπξεζάλεο
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΟΙΚ 6401

Δπηζηέγαζε κε ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) ηχπνπ "ζάληνπηηο", απφ γαιβαληζκέλε
ιακαξίλα πξνβακκέλε ζην εξγνζηάζην, επίπεδε, ηξαπεδνεηδή ή απιαθσηή (ζηελ
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πιεπξά), θαη ελδηάκεζα κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ απφ
αθξψδε πνιπνπξεζάλε (CFC & HCFC Free), κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε
απαηηήζεηο ερνκφλσζεο θαη ππξαληνρήο, θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ
03-05-02-01 "Δπηζηεγάζεηο κε κεηαιιηθά θχιια απηνθεξφκελα".
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ επί
ηνπνπ ηνπ έξγνπ, ν απαηηνχκελνο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο θαη ηθξηψκαηα θαη
εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζε ζηηο ππάξρνπζεο ηεγίδεο κε απηνθνριηνχκελνπο
ζπλδέζκνπο πςειήο αληνρήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 45,00
(Οινγξάθσο) : ζαξάληα πέληε
A.T.

: 40

Άξζξν : ΝΑΠΡ Σ06.3.3

Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα πεδνύ ρεηξηζηή ζε δηαρσξηζηηθέο
λεζίδεο θαη εξείζκαηα νδηθώλ αμόλσλ
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΠΡ 5371

Βνηάληζκα θπηψλ κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνχ πεδνχ ρεηξηζηή
ζε δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο θαη εξείζκαηα νδηθψλ αμφλσλ
, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη
ηελ ΔΣΔΠ 10-06-06-00. Πεξηιακβάλεηαη ε θνπή ησλ δηδαλίσλ ζην ρψξν κεηαμχ ησλ θπηψλ ή ζε
επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ θπηεπηεί, ε απνκάθξπλζε απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ
πξνέθπςαλ απφ ην βνηάληζκα θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη, ε ζήκαλζε θαη ε ιήςε
κέηξσλ πξνζηαζίαο.
Σηκή αλά (Αξηζκεηηθά):
ζηξέκκα (ζηξ.)
Δπξώ
40,00
(Οινγξάθσο) : ζαξάληα
A.T.

: 41

Άξζξν : ΝΑΠΡ Σ06.5

Κνπή θαη απνκάθξπλζε μπισδώλ θπηώλ κε κεραλήκαηα θαη εξγάηεο
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΠΡ 5371

Κνπήο μπισδψλ θπηψλ θαη βάησλ πξαλνχο ή λεζίδαο, κε θαηάιιεια κεραλήκαηα ή/θαη
κε εξγάηεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε.
Πεξηιακβάλεηαη ε ε θνπήφισλησλμπισδψλθπηψλ(Αχιαλζνο, Νηθνηηάλα θ.ι.π.) θαη
βάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ νξηδφληηα ή θαη θαηαθφξπθε ζήκαλζε ηεο νδνχ κε ρξήζε
θαηάιιεισλ εμαξηεκάησλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζε ειθπζηήξα ήκε εξγάηεο θαη
εξγαιεία, ε απνκάθξπλζε απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ θνπή θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη.
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.)
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 85,00
(Οινγξάθσο) : νγδόληα πέληε
A.T.

: 42

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 65.05

Θύξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην.
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6502

Θχξεο ζπκπαγείο ζπφ ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) αινπκηλίνπ, κνλφθπιιεο,
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αλνηγφκελεο, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ".
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 175,00
(Οινγξάθσο) : εθαηόλ εβδνκήληα πέληε
A.T.

: 43

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ08.Α

Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνύ
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΝΟΔΟ 4521Β

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεσο θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνχ επί ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα ή κεηά
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφμεζεο (θξεδαξίζκαηνο), κε αζθαιηνζθπξφδεκα ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20,
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο
θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο", ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm, αζηηθψλ νδψλ, κε ρξήζε
δηαζηξσηή αζθάιηνπ (finisher).

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- Οη πάζεο θχζεσο δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ, ε πξνεηδνπνίεζε ησλ νδεγψλ λα κελ ζηαζκεχνπλ
ηα νρήκαηά ηνπο ζηηο πξνο αζθαιηφζηξσζε νδνχο κε επδηάθξηηα έληππα κελχκαηα, θαζψο θαη ε ηπρφλ
απαηηνχκελε κεηαθίλεζε ησλ νρεκάησλ κε ζπκκνξθσζέλησλ νδεγψλ.

- Η δηάλνημε νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα) κε θαηάιιειν κεράλεκα (ηχπνπ Arrow) νδψλ πνπ δελ έρνπλ
ππνζηεί θξεδάξηζκα.

- Η εθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα ςπρξνχ ηχπνπ ζε αλαινγία
ηνπιάρηζηνλ 500 gr/m2.

- Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, δηάζηξσζε κε finisher θαη ζπκπχθλσζε ηνπ
αζθαιηνζθπξνδέκαηνο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά):
9,30 ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ.
- Η εξγνηαμηαθή
ζήκαλζε
(Οινγξάθσο) : ελλέα θαη ηξηάληα ιεπηά
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ.
Σηκή αλά
A.T.
: 44ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο απνπεξαησκέλεο αζθαιηφζηξσζεο.
Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.29

Γσλία ζπγθνιιεηή Δ/F 90ν PE100 Φ110 / PN 16
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα γσλίαο 90ν ζπγθνιιεηήο E/F PE100 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ110 νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 16
αηκ. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ. (1 ηεκ)

17,38
Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 17,38
(Οινγξάθσο) : δέθα επηά θαη ηξηάληα νθηώ ιεπηά

A.T.

: 45

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.30

Γσλία ζπγθνιιεηή Δ/F 45ν PE100 Φ110 / PN 16
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνκήζεηα γσλίαο 45ν ζπγθνιιεηήο E/F PE100 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ110 νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 16
αηκ. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε πξνζθφκηζε επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ. (1 ηεκ)

37,25
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Δπξώ

(Αξηζκεηηθά): 37,25
(Οινγξάθσο) : ηξηάληα επηά θαη είθνζη πέληε ιεπηά

A.T.

: 46

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 61.06

Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο >160 mm
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΟΙΚ 6104

Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ, κε χςνο
ή πιεπξά κεγαιχηεξε απφ 160 mm, πνηφηεηαο S235J, νπνπνησλδήπνηε ινηπψλ
δηαζηάζεσλ, θάζε ζρεδίνπ, θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ή χςνο απφ ην έδαθνο ή ην
δάπεδν εξγαζίαο, ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο (κπνπιφληα) κε δηπιά
πεξηθφριηα κέζα απφ εηδηθά δηαλνηγφκελεο νπέο θαη κε παξεκβνιή ηκεκάησλ
ειαζκάησλ, ή κε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη έδξαζή ηνπο επί
ησλ ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο ή ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε ζπξξηθλσκέλνπ
θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504 (κε ζήκαλζε CE).
Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)θαηαζθεπήο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 2,80
(Οινγξάθσο) : δύν θαη νγδόληα ιεπηά
A.T.

: 47

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 9.01

Ξπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη επηπέδσλ επηθαλεηώλ
Κωδικός αναθεώρηζης:

ΤΔΡ 6301

Απινί μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη (θαινχπηα) επηπέδσλ επηθαλεηψλ θαηαζθεπψλ πάζεο
θχζεσο πδξαπιηθψλ έξγσλ απφ ζθξφδεκα, φπσο αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ αγσγψλ
νξζνγσληθήο δηαηνκήο ,ζε επζπγξακκία ή θακπχιε, βάζξσλ, ηνίρσλ, πιαθψλ,
θξεαηίσλ θ.ι.π. ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα" θαη 01-04-00-00
"Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)"
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
- Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ
δηακφξθσζε ησλ θαινππηψλ (αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ εθαξκφδεηαη)
- Οη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνχ (μπινηχπνπ, κεηαιινηχπνπ, πιαζηηθνηχπνπ
ή/θαη ζπλδπζκνχ απηψλ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο
ζθπξνδέηεζε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα ηηο θαζνξηδφκελεο απν ηελ κειέηε δηαζηάζεηο,
αλνρέο θαη απαηηήζεηο επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε
εηδηθεπκέλνπ θαη κή πξνζσπηθνχ θαζψο θαη φια ηα εξγαιεία θαη ινηπά κέζα θαη
εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηηψλ.
- Η αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή/θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ.
- Η δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβαζξψλ γηα ηελ επρεξή θαη
αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο
- Η επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο
- Η πιήξεο απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαινππηψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηδνκέλνπ
απφ ηελ κειέηε ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία,
θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ.
- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα ζηνηρεία
πξφζδεζεο (ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θιπ).
- Η απνθαηάζηαζε ηπρφλ θσιεψλ ζηηο απνθαιππηφκελεο επηθάλεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε
ηζηκεληνθνλία ή ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε
ή/θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο.
- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ απφ πάζεο θχζεσο ππνιείκαηα πιηθψλ
θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ
αρξήζησλ θαξθνβεινλψλ.
- Η θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη
θαινππηψλ. ε θακκία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή
παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ)
- Η δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο
κεραληθά κέζα
- Η δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηπγκέλεο επηθάλεηαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 8,20
(Οινγξάθσο) : νθηώ θαη είθνζη ιεπηά
A.T.

: 48

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 17.01.01.31

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο κε νδνλησηό
ηξνρό κε βίληηα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθώλ ηπρόλ ππαξρνπζώλ αζθαιηηθώλ
ζηξώζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εύξνο θαηάιεςεο νδηθνύ άμνλα ππό
θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν
Κωδικός αναθεώρηζης:

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο κε νδνλησηφ ηξνρφ κε βίληηα
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή
κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ".
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε
αζθαιηνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ.

Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο,
φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη
ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο
(αλ απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο
απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).
Ωο ζπνξαδηθέο
ππεξβαίλεη ηα
αληηζηεξίμεηο
ζχκθσλα κε ηα

ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο,
θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.

Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m
θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν,
αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην
εχξνο ηνπ νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ
Σηκή αλά εκέξα, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ
νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.
Με πιάηνο ππζκέλα απφ 3,01 έσο 5,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο
Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m.
Δπξώ
500,00

(Αξηζκεηηθά): 500,00
(Οινγξάθσο) : πεληαθόζηα

A.T.
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Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 13.10.01.03

Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, παιηλδξνκηθνύ ηύπνπ Ολνκαζηηθήο
πίεζεο 10 atm Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6653.1

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή βαιβίδαο
εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ, απνηεινχκελεο
απφ θνξκφ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, πισηήξα απφ πνιππξνππιέλην ή πνιπακίδην,
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κεκβξάλε ζηιηθφλεο, δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο απφ ΔPDM θαη άμνλα απφ αλνμείδσην
ράιπβα.
Πεξηιακβάλνληαη, ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ηεο βαιβίδαο, νη γαιβαληζκέλνη
θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ βαιβίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ.
Ολνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm.
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν βαιβίδαο.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 360,00
(Οινγξάθσο) : ηξηαθόζηα εμήληα
A.T.

: 50

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 9.10.03

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο Γηα
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6326

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε
ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ
Δ.Κ.Ω.. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζψο
θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα
νηθεία άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΤΓΡ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε πξνκήζεηα,
θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην
(εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ
θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ
ζέζε δηάζηξσζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε
θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε
επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε
ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ.
β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο.
γ. Η ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο
(ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.
δ. Η ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί
ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε
πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο
ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν).
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην
κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ
απνκαθξπζκέλσλ ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκήο πνπ
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο
θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο
ελίδα 38 από 40

Σιμολόγιο δημοπράηηζης

(εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ,
πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο,
ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ).
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ:
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο
01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-04-00:Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
01-01-05-00:Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-07-00:θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90
ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε
ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 77,00
(Οινγξάθσο) : εβδνκήληα επηά
A.T.

: 51

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 9.13

Πξνζαύμεζε ηηκήο ζθπξνδεκάησλ κηθξώλ απνκαθξπζκέλσλ ηερληθώλ έξγσλ.
Κωδικός αναθεώρηζης:

Πξνζαχμεζε ηηκήο ζθπξνδεκάησλ γηα κηθξά απνκαθξπζκέλα ηερληθά έξγα, ζηα νπνία ην ζθπξφδεκα, ιφγσ
απνζηάζεσο απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο πξέπεη λα παξαζθεπαζζεί επί ηφπνπ κε κπεηνληέξα
ηξνθνδνηνχκελε κε ηζηκέλην ζε ζάθθνπο.
Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κεηά απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ησλ επη ηφπνπ ζπλζεθψλ θαη κφλνλ γηα
ζθπξνδέκαηα θαηεγνξίαο κέρξη C16/20.

Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κεηά απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ησλ επη ηφπνπ ζπλζεθψλ θαη
κφλνλ γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο κέρξη C16/20.
Δπξώ
(Αξηζκεηηθά): 18,50
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζθπξνδέκαηνο.
(Οινγξάθσο) : δέθα νθηώ θαη πελήληα ιεπηά
A.T.

: 54

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\17.01.01.22

Πηεδνζξαπζηηθέο βαιβίδεο (βαιβίδεο δηαηήξεζεο πίεζεο). Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 800
mm
Κωδικός αναθεώρηζης:
ΤΔΡ 6653.1

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ βαιβίδαο δηαηήξεζεο πίεζεο PRC (pressure reducing
valves) βαιβίδαο. Πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ηεο βαιβίδαο, νη γαιβαληζκέλνη
θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.
Σχπνο Dorot, siries 300, Dn80, 16atm
Η παξαπάλσ βαιβίδα επηιέγεηαη δηφηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο έρεη ηνπνζεηεζεί θαη ζηα ππφινηπα
ζεκεία ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ φπνπ ππήξρε αλάγθε κε ηέιεηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο ε
νκνηνκνξθία ησλ πιηθψλ πξνζθέξεη νηθνλνκία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα απφ πιεπξάο ζπληήξεζεο.
Δπίζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο PRC ζα ρξεηαζηεί θαη ε πξνκήζεηα:
πηιφηνπ κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο εμφδνπ απφ 14 έσο 4 bar
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ βαιβίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ βαιβίδαο. Πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ηεο βαιβίδαο,
νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο.

Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ βαιβίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ.
1.500,00
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Δπξώ

(Αξηζκεηηθά) : 2.000,00
(Οινγξάθσο) δύν ρηιηάδεο
:

Ο κειεηεηήο

Λαγογιάννης Υαράλαμπος
Σοπογράθος Σ.Ε.

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Ο Γηεπζπληήο

Μούργος Νικόλαος
Πολιηικός Μηχ. Π.Ε.
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