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ΑΡΘΡΟ 1ον ΤΓΡ 6081.1 Δκζκαθή ηάθπυν ςπογείυν δικηύυν ζε έδαθορ γαιώδερ ή 

ημιβπασώδερπεπιλαμβανομένυν και ηυν εκζκαθών ηςσών αζθαληικών ζηπώζευν 

όπος η κοπή ηυν αζθαληικών θα γίνει με αζθαληοκόθηη ζε καηοικημένη 

πεπιοσή ή ζηο εύπορ καηάλητηρ οδικού άξονα ςπο κςκλοθοπία με οποιοδήποηε 

ηπόπο (μησανικά μέζα με ή συπίρ σειπονακηική ςποβοήθηζη) έν ξηπώ ή με 

ςπόγεια νεπά μεηά ηηρ θοπηοεκθόπηυζηρ ηυν πποιόνηυν εκζκαθήρ επί 

αςηοκινήηος και μεηαθοπά ππορ απόθεζη παπά ηην ηάθπο ππορ επανεπίσυζη. 

Δνα μέηπο κςβικό εςπώ Δξι και εβδομήνηα λεπηά----------------------------

---------------------6,70 

 

ΑΡΘΡΟ 2ον ΤΓΡ 6622.1 υληνώζειρ ςπο πίεζη απο ζυλήνερ πολςαιθςλαινίος ΡΔ 

Φ90 16 αημοζθαιπών ηοισώμαηορ καηα ΔΝ 12201-1 για μεηαθοπά ποζίμος νεπού, 

νεπού γενικήρ σπήζηρ ,αποσέηεςζη ομβπίυν και ακαθάπηυν ςπο πίεζη και 

δίκηςα αποσέηεςζηρ κενού.ηίρ ηιμέρ μονάδορ ηος παπόνηορ άπθπος 

πεπιλαμβάνονηαι. Η ππομήθεια μεηαθοπά επι ηόπος ππυζυπινή αποθήκεςζη 

πποζηαζία και πλάγιερ μεηαθοπέρ ηυν ζυλήνυν ηυν απαιηοςμένυν ζςνδέζμυν 

καθώρ και ειδικών ηεμασίυν απο ΡΔ.Η πποζέγγιζη ηυν ζυλήνυν ζηη θέζη 

ηοποθέηηζηρ η ζύνδεζη ηυν ζυλήνυν και ηυν ειδικών ηεμασίυν ηοςρ απο ΡΔ με 

εθαπμογή αςηογενούρ ζςγκολλήζευρ ή με σπήζη ηλεκηπομοςθών καθώρ και η 

δοκιμαζία ηος δικηύος καηα ημήμαηα ζήμθυνα με ηιρ ανηίζηοισερ Σεσνικέρ 

Πποδιαγπαθέρ. 

Δνα μέηπο μήκοςρ εςπώ Δννεα και εξήνηα λεπηά-----------------------------

---------------------9,60 

 

ΑΡΘΡΟ 3ον ΤΓΡ 6069 ηπώζειρ έδπαζηρ και εγκιβυηιζμόρ ζυλήνυν ενηόρ 

οπύγμαηορ με άμμο λαηομείος ζύμθυνα με ηιρ ηιπικέρ διαηομέρ ηηρ μελέηηρ 

και ηην ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ηην ηιμή μονάδορ πεπιλαμβάνονηαι Ππομήθεια και 

μεηαθοπά άμμος λαηομείος επι ηόπος ηος έπγος .Η πποζέγγιζη έκπιτη και 

διάζηπυζη ηος ςλικού ζηο όπςγμα. 

Δνα μέηπο κςβικό εςπώ Γέκα επηά------------------------------------------

--------------------------17,00 

 

ΑΡΘΡΟ 4ον ΤΓΡ 6068 Δπίσυζη ηάθπυν με 3Α ήηοι ππομήθεια μεηαθοπά ζηο έπγο 

μεηα ηυν πλαγίυν μεηαθοπών , πίτη ζηην ηάθπο και ζςμπίκνυζη. 

Δνα μέηπο κςβικό εςπώ Γέκα έξι-------------------------------------------

----------------------------16,00 

 

ΑΡΘΡΟ 5ον ΤΓΡ 6327 κςπόδεμα C16/20 γιά ηην ηζιμενηόζηπυζη δπόμυν κ.λ.π. 

ηην ηιμή ζςμπεπιλαμβάνεηαι η μεηαθοπά ηυν αδπανών ςλικών απο ηόπο 

παπαγυγήρ μέσπι ηος έπγος. 

Δνα μέηπο κςβικό εςπώ Ογδόνηα δύο----------------------------------------

--------------------------82,00 

 

ΑΡΘΡΟ 6ον ΤΓΡ Υ6621-1 Για μια παποσή ύδπεςζηρ ήηοι ζύνδεζη με ηον 

κενηπικό αγυγό με μονοζυλήνιο ,εκζκαθή ηάθπος απο ηον κενηπικό αγυγό έυρ 



ηον ςδπομεηπηηή επίσυζη ηηρ ηάθπος αποκαηάζηαζη ηος οδοζηπώμαηορ με όλα 

ηα ςλικά ζύνδεζηρ έηοιμη ππόρ λειηοςπγεία. 

Μία ζύνδεζη εςπώ Δξήνηα--------------------------------------------------

-----------------------------60,00 

 

ΑΡΘΡΟ 7ον ΤΓΡ 6651 Ππομήθεια και ηοποθέηηζη δικλείδαρ Φ80 πλήπυρ 

ηοποθεηημένη με όλα ηα ςλικά ζύνδεζηρ 

Σιμή ανα ηεμάσιο εςπώ Δκαηόν εβδομήνηα-----------------------------------

-------------------------170,00 

 

ΑΡΘΡΟ 8ον 6752 Ππομήθεια μεηαθοπα και πλήπυρ ηοποθεηημένο σςηοζιδηπούν 

κάλςμα θπεαηίος ύδπεςζηρ . 

Δςπώ ανα σιλιόπγαμμο εςπώ Γύο και ενεννήνηα λεπηά------------------------

-------------------2,90 
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