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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ Περιγραφή
Μον.  

Mετρ.
Ποσότητα

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Αναγνωριστικές τομές τεμ 5

2 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. τεμ 12

3 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου τεμ 12

4 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. m3 12

5

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα 

έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

m3 239

6

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 

με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

m3 1351

7
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για 

εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.
m3 519

8 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. m2 234

9
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για 

συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
m3 661

10 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου m3 529

11 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης m3 20

12 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα m2 100

13 Αποκαταστάσεις Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. m2 62

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

14 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών m2 222

15
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
m3 310,4

3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

16

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2:2011 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011 

Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm

m 1888,35

17
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 80 mm
τεμ 22

18 Πυρόσβεστικός κρουνός τεμ 3

19

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος 

έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού 

Φ 80 ή Φ 100

τεμ 2

20 Διάταξη χειρισμού δικλείδας τεμ 22

21 Αποκατάσταση ζημιών στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης τεμ 2

4. ΠΑΡΟΧΕΣ

22 Κατασκευή διακλάδωσης παροχής ύδρευσης με ΡΕ Φ32, νέου δικτύου τεμ 120

23
Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα, ορειχάλκινου 5 οπών, για την εγκατάσταση 3 παροχών επί 

αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού. 
τεμ 120

24 Μεταφορά υπάρχοντος υδρομέτρητή από την παλιά του θέση εντός του φρεατίου τεμ 250

5. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)

25 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου υδρομετρητή Φ1/2'' τεμ 50

26
Επέκταση αγωγού παροχής ύδρευσης από PE, ονομ. διαμέτρου Φ18, ονομ. πίεσης 16 atm για 

απόσταση <=5,00 m, ή Φ22 για απόσταση >5,00 m
m 1500
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