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ΑΡΘΡΟ 1ον ΥΔΡ 6081.1 Εκσκαφή τάφρων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδεςπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχών ασφαλτικών στρώσεων όπου η κοπή των
ασφαλτικών θα γίνει με ασφαλτοκόφτη σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού 
άξονα υπο κυκλοφορία με οποιοδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική 
υποβοήθηση) έν ξηρώ ή με υπόγεια νερά μετά της φορτοεκφόρτωσης των προιόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου και μεταφορά προς απόθεση παρά την τάφρο προς επανεπίχωση.
Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Εξι και εβδομήντα λεπτά-------------------------------------------------6,70

ΑΡΘΡΟ 2ον ΥΔΡ 6622.1 Σωληνώσεις υπο πίεση απο σωλήνες πολυαιθυλαινίου ΡΕ Φ63 16 
ατμοσφαιρών τοιχώματος κατα ΕΝ 12201-1 για μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης 
,αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπο πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.Στίς τιμές μονάδος 
του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται. Η προμήθεια μεταφορά επι τόπου πρωσωρινή αποθήκευση
προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων των απαιτουμένων συνδέσμων καθώς και ειδικών 
τεμαχίων απο ΡΕ.Η προσέγγιση των σωλήνων στη θέση τοποθέτησης η σύνδεση των σωλήνων και 
των ειδικών τεμαχίων τους απο ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως ή με χρήση 
ηλεκτρομουφών καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατα τμήματα σήμφωνα με τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Ενα μέτρο μήκους ευρώ Εξι και δέκα λεπτά--------------------------------------------------6,10

ΑΡΘΡΟ 3ον ΥΔΡ 6069 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο 
λατομείου σύμφωνα με τις τιπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 Στην τιμή 
μονάδος περιλαμβάνονται Προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επι τόπου του έργου .Η 
προσέγγιση έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Είκοση πέντε---------------------------------------------------------------25,00

ΑΡΘΡΟ 4ον ΥΔΡ 6068 Επίχωση τάφρων με 3Α ήτοι προμήθεια μεταφορά στο έργο μετα των 
πλαγίων μεταφορών , ρίψη στην τάφρο και συμπίκνωση.
Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Είκοση δύο-----------------------------------------------------------------22,00

ΑΡΘΡΟ 5ον ΥΔΡ 6327 Σκυρόδεμα C16/20 γιά την τσιμεντόστρωση δρόμων κ.λ.π. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των αδρανών υλικών απο τόπο παραγωγής μέχρι του έργου.
Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Ογδόντα δύο------------------------------------------------------------------82,00

ΑΡΘΡΟ 6ον ΥΔΡ ΣΧ6621-1 Για μια παροχή ύδρευσης ήτοι σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό με 
μονοσωλήνιο ,εκσκαφή τάφρου απο τον κεντρικό αγωγό έως τον υδρομετρητή επίχωση της τάφρου
αποκατάσταση του οδοστρώματος με όλα τα υλικά σύνδεσης έτοιμη πρός λειτουργεία.
Μία σύνδεση ευρώ Εξήντα-------------------------------------------------------------------------------60,00
ΑΡΘΡΟ 7ον ΣΧ 6621-1 Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων κυκλικών 
φρεατίων.
Ενα τεμάχιο ευρώ Διακόσια----------------------------------------------------------------------------200,00



ΑΡΘΡΟ 8ον ΥΔΡ 6651 Προμήθεια και τοποθέτηση δικλείδας Φ50 πλήρως τοποθετημένη με όλα τα
υλικά σύνδεσης
Τιμή ανα τεμάχιο ευρώ Εκατόν πενήντα------------------------------------------------------------150,00

ΑΡΘΡΟ 8ον 6752 Προμήθεια μεταφορα και πλήρως τοποθετημένο χυτοσιδηρούν κάλυμα φρεατίου
ύδρευσης .
Ευρώ ανα χιλιόργαμμο ευρώ Δύο και ενεννήντα λεπτά-------------------------------------------2,90
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