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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α04.1 ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1212 100%  

∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από τις γενικές 

εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα τµήµατά της πλάτους µικρότερου ή ίσου των 

5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, περιλαµβανοµένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, 

στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρµατοκιβωτίων, µανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται 

εντός του εύρους της τάφρου, µετά της µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-01-01-00. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η εκσκαφή µε οιαδήποτε µηχανικά µέσα, 

 

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους µε σε οποιαδήποτε απόσταση, 

είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, 

συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαµέσων φορτοεκφορτώσεων. 

 

- η µόρφωση των πρανών και του πυθµένα της τάφρου. 

 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριµένων 

συµβατικών σχεδίων, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ : 1,65 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (<5km) 

(0,28€/m3.km)     10 x   0,28 =    2,80 

Συνολικό κόστος άρθρου 4,45 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 4,45 

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 2 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α19 Προµήθεια κοκκώδους υλικού µεγέθους κόκκων έως 200mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3121Β 100%  

Προµήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατοµείου ή 

ποταµού, µέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσµατος 

(διερχoµένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και µε δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6. 

 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια του υλικού, 

 

- η µεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων 

 

Η κατασκευή του επιχώµατος πληρώνεται ιδιαίτερα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιµετρούµενου σε όγκο κατασκευασµένου επιχώµατος µε 

λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

ΕΥΡΩ : 8,20 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 

(0,21€/m3.km)     40  x 0,21 =    8,40 

Συνολικό κόστος άρθρου 16,60 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 16,60 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εξήντα λεπτά 

A.T. : 3 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α23 Κατασκευή στρώσης άµµου-σκύρων µεταβλητού πάχους 
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   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3121Α 100%  

Κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό τα 

επιχώµατα και υπό τα θεµέλια τεχνικών έργων, από άµµο και σκύρα µεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόµενα 

από κοσκίνισµα φυσικών αµµοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άµµου - σκύρων µε βαθµό συµπύκνωσης 

τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή που 

επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 

13286-2) 

 

- Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άµµου, των σκύρων, του απαιτούµενου νερού 

διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου, 

 

- Η διάστρωση, διαβροχή και συµπύκνωση των υλικών, 

 

Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km) 

(0,21€/m3.km)     40  x 0,21 =    8,40 

Συνολικό κόστος άρθρου 16,10 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 16,10 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και δέκα λεπτά 

A.T. : 4 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 
κλπ µε σκυρόδεµα C16/20 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2532 100%  

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που 

παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης 

κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και 

ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά 

κλπ. πρόσµικτα. 

 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 

εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου 

σκυροδέµατος, 

 

- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 

απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς 

και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, 

προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ), 

 

- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, 

καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

 

- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς 

 

- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, 

 

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών 

 

- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 

σκλήρυνσή του 

 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 

- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, 

 

- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης 

φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και 

προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), 
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- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, 

 

- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 

x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 

 

- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 

εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα 

γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής 

διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, 

σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 

προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 

cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που διαµορφώνονται 

µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 

διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος 

του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. 

 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 

εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική 

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης 

του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 

κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, 

επενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 94,20 

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 5 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2921 100%  

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους 0,15 m 

και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων 

ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα 

οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της 

παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

 

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων 

καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της 

βάσης έδρασης, 
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- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 

οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία 

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 

0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε 

τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 

επιµετράται ιδιαιτέρως. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,60 

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 6 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96.2 ∆ιαστρωση συνθετικου χλοοταπητα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%  

Τεχνικές προδιαγραφές συνθετικού χλοοτάπητα - Ελάχιστες απαιτήσεις: 

- Ελάχιστο ήκος ίνας 65 χλστ. 5% ISO 8543(1998). 

- Ελάχιστος αριθός συρραφών 11.500/Μ 10%, ISO 1763(1986) . 

- Ελάχιστο βάρος Βέλους 1.900γρ/Μ10%, ISO 2549 (1972) . 

- Ελάχιστο πάχος ίνας Βέλους 380 m 10%, ταυτοποίηση προϊόντος FIFA. 

- ∆ιαστασιακή σταθερότητα συµφώνως ΕΝ 13746:2004. 

- Προσδιορισός µεταναστευόντων βαρέων µετάλλων συφώνως ΕΝ 71-3/2013. 

- Πιστοποιητικό συπεριφοράς στην καύση συφώνως ΕΝ 13501-1 (2007+Α1:2009), κατηγορία:Βf1,s1. 

- Πιστοποιητικό αντοχής στην χρήση : Ειδικά όσον αφορά την αντοχή στην προσοµοιωµένη χρήση συµφώνως 

της µεθοδολογίας ελέγχου του προτύπου ΕΝ 15306:2007 , Θα πρέπει αποδεδειγµένα µέχρι τουλάχιστον 

τους εξήντα χιλιάδες (60.000) κύκλους να µην παρατηρείται αποπλάτυνση, διαχωρισµός είτε 

αποχρωµατισµός της ίνας. Το πάχος δε της ίνας και το ύψος του Βέλους δεν Θα πρέπει να παρουσιάζουν 

αποµείωση πέραν του 2%-3% ακόµη και µετά από 140.000-150.000 κύκλους φθοράς. 

- Πιστοποιητικά ελέγχου από ανεξάρτητα εργαστήρια, εγκεκριµένα από την FIFA, 

διενέργειας παροµοίων δοκιµών ελέγχου συµφώνως των απαιτήσεων αυτής, από το οποίο να προκύπτει και 

η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων της κατάταξης στην κατηγορία FIFA προτεινόµενο δύο αστέρων (FIFA 

- 

- Quality Pro) ετά από 20.000 κύκλους δοκιής LISPORT ΕΝ 15306 (2007) και η τήρηση του συνόλου των 

απαιτήσεων της µελέτης επί απορρίψεως. 

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 του παραγωγικού οίκου. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 

και ISO 14001:2004 της εταιρίας κατασκευής. 

'Ολα τα ανωτέρω πρέπει να κατατεθούν και µε υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, περί της εγκυρότητας των 

στοιχείων που κατατίθενται, ακολουθούµενα από βεβαίωση του παραγωγικού οίκου αναφορικά της 

προµήθειας του προσφερόµενου συστήµατος για το συγκεκριµένο έργο συφώνως των συµβατικών τευχών της 

µελέτης. 

'Ολα τα έγγραφα πιστοποιητικά βεβαιώσεις κ.τ.λπ. Θα κατατίθενται επίσηα εταφρασµένα στην Ελληνική. 

Η εφαρµογή του ποδοσφαιρικού τάπητα Θα γίνει από αποδεδειγµένα έµπειρους επαγγελµατίες µε τον 

κατάλληλο µηχανολογικό εξοπλισµό επί σταθερής υποδοµής από συµπυκνωµένα αδρανή µε ειδική ταινία 

συγκόλλησης και χρήση πολυουρεθανικής κόλλας δύο συστατικών. 

Το σύστηµα ολοκληρώνεται µε την προσθήκη ειδικά διαβαθµισµένου πυριτικού αδρανούς και επιπλέον µε 

ειδικά διαβαθµισµένους κόκκους τρίµµατος φυτικού υλικού υψηλής καθαρότητας. 

Το γήπεδο µετά την αποπεράτωση των εργασιών δύναται να ελεγχθεί και να δοκιµαστεί από εντεταλένους 

τεχνικούς της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA ή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας 

(ΕΠΟ) µετά από σχετικό αίτηµα του αρµοδίου φορέα. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) χλοοτάπητα µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση επί 

τόπου του έργου και τοποθετιµενο . 

 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,00  

(Ολογράφως) : δώδεκα 

A.T. : 7 
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Σωληνώσεις αποστρdγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), δομημένου
τοιχώματος, με λεία εσωτ, Eπlφι:iνElαΤυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων(ΟΝ)
κατά την Eσωτερι~ή δlάμετΡο.{DΝΙΙDJ, κατασκευασμένουςκατά ΕΛΟΤΕΝ 13476-1:2007,
Δίκτυι;ι με σωλήνες .SN4, ΟΝ!ΙΟ300 mm
Κωδικός ονσθεώρησησ γΑΡ 6711.4 100%

δ.ικτ{Ι()υ 'αnοστράΥVΙ οηό. μ·ε".Oωλην'έΆ·~'απ6, 'noiuc.(L θυλέΝια.,<ΡΕ)" ,δομήμένου
ας, δι ά τρητ ουσ ~ατά 220,ή_3βΟ, Η.ε _λεί'q: εσCι)τεΡΙ_K:Iι ~πιφάνειςxι· κα,τq ΕΛαr

47Ό-3, :δαχτυλΙQΕιδούς ακαμΨi"ς sη'κατα EΛQT·EN 1SO 9969 .
. . ': .• ,.,.' _,': " ... Ά-,-,_,- -. "_ _',' _ ',' ., ,:_", :_ '::, - -_':":'::: -:::),,: -. .... Ό':,_" __ ' ~ _ •

'ο'ι ~ώλ~νε~_-.:,·I'Iρoσ·δΙ ορ ί ζ:ον;,άΙ, ~_φ' :~·νός·._:~_~~,'με -β&~IΊ:.την 'δα~:~ίJλΙO:~Ίδ'tι αK~μψι~( (χ-ΙΏ_9
sti,f.fnes's)tΌ ,κατ'α ,ΕΝ X-SO99,69, η -o~_όί,?:-μετρα'τα[ σ.ε"k~/m~" ?ι-~τoμής τq,ιχωμμτσς
αγωγού (χαρακ τ ηρ ιστ ικ ό μέγεθο'ς "SN ~__-,ring_ stiffness class ~'KατηγoρΙα
δα,κτυλιοειδού:ς_ακαμΨίας) και 'αφετέρου ,με 'βάση τ,ην ονομαστ ι κ.ήιδ ι άμτ τ ροΦη .
Σύμφωνα- με το ηρό τψαο ΕΛΟΤ ΕΝ 1374,6.,..,3, ως ονομαστ ική διάμετρος λαμβάΥε"τ-αι. ε ίτε η
τ ξ ωτ έρ ι κή (ON/OD, οφι ε τ diameter) ή η, τσωτ τρ ι κή ΙDΝ/ιn, inteina~ -di,atne'ter)" .

ΣΤ ην." τ ι μη -.μ<)νάδ.β_~π εΡ_ι)\αμβάνε,T&,~, 'Λ 'ιιρσμή θ_'εια_τ~\ι σωλην'ω~_-:~αΙ" των α~6:ί:ότσ[-Xών
όακτ υλ ι ων ότ"εγά\J_'ω-σης .. .κα ι μουφ6:ιν,.,:-η_::μεταφoρ~ .τ:ΟΥς εηί:Ά ι όπου , .,0, KαΊαβ'~_βα~!pόςάτΎΌ
~puγμα,:--η εοθ υν ρουυ ιαη • η, σο,νδεση ~αί,_,η .ε:~;τ_~λ~ση. ,τω_\) :rrΡqβλεΙ:ΧζΨ'έ-νων, δQΚΙ-,J.1:Ψ''J
στ ξγα'νόTη~_ας.

~Ι ε κοκ αφή . του QΡύγμCt,τ-ος τ οπσθ_έτ'ησης_;: . ο εγκιβω,ι ι.-gμ,6ς Τ,ων
cαι,_~"Τ{x-π.~σ:tiς" ~yσ,Ιως, ,:α-rι(χι-_t:Ούf-!,ε'να ·ε·ί_δ·ικα :),-~μ~χ·(αΆ-:εn-ι::μ,ε:t''ρ_ώ:\)
:α ':0 Ι~είΟ': ;χ:Ρθf?α':_-_του τ ιΆμολΟΥΙον·-,.'

Tυπo'πotΆηση ον ομάοτ Ι~-ή'ς ό ι αμέ τ ροψ σωλήνων (ΟΝ) κατά τη ν_ ε σω τέρ ι κή

Δίκτυα με οωλήν ε ο SN4, DN/ID 300 mm

'. .
διάμετρΟ (DNlID).

'r

_ιμή ανά αξον ι κ ό μέτρο (m) πλήρως κατ ασκ ευασρ ένηο σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.

υρώ (Αριθμητικά): 30,60
(Ολογράφως); τ ιάντα κα ξήντα λεπτά .----_
MEΣOΛOΓΓl

ΟΜΕΛΕΤ
MEΣOΛOΓΓl

ΘΕΩΡΗ-
Οι λ

17

ΒΑΣΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
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