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Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΕΙΣ)

1 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m

ΝΑΥ∆Ρ 3.10.01.01 15.450,001 m3

2 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθµένα 
µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m

ΝΑΥ∆Ρ 3.11.05.01 100,002 m3

3 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ.

ΝΑΥ∆Ρ 3.12 1.000,003 m

4 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων 
υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

ΝΑΥ∆Ρ 4.01.01 10,004 m3

5 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, µε χρήση ειδικού εξοπλισµού 
αδιατάρακτης κοπής σκυροδέµατος (συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε θερµική λόγχη, 
υδατοκοπή)

ΝΑΥ∆Ρ 4.01.02 10,005 m3

6 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχάλικων µε 
την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

ΝΑΥ∆Ρ 2.01 14.800,006 m3

7 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου 
σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

ΝΑΥ∆Ρ 2.02 100,007 m3

8 ∆ιάστρωση προϊόντων εκσκαφής. ΝΑΥ∆Ρ 3.16 100,008 m3

9 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα ΝΑΥ∆Ρ 7.06 1.450,009 m2

10 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συµπύκνωσης

ΝΑΥ∆Ρ 5.04 550,0010 m3

11 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ΝΑΥ∆Ρ 5.05.02 8.700,0011 m3

12 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου ΝΑΥ∆Ρ 5.07 3.800,0012 m3

13 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων, 
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 10 cm

ΝΑΥ∆Ρ 4.09.02 7.500,0013 m2

14 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων.

ΝΑΥ∆Ρ 4.10 100,0014 m2

15 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25

ΝΑΥ∆Ρ 9.10.05 18,0015 m3

16 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων ΝΑΥ∆Ρ 9.26 360,0016 kg

17 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων ΝΑΥ∆Ρ 16.02 10,0017 ΤΕΜ

18 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. ΝΑΥ∆Ρ 1.05 12,0018 µήνας

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

1 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΑΥ∆Ρ 9.01 100,0019 m2

2 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

ΝΑΥ∆Ρ 9.10.04 20,0020 m3

3 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων ΝΑΥ∆Ρ 9.26 600,0016 kg

4 Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεµα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικηµένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαµέτρου 1,20 m

ΝΑΥ∆Ρ 16.14.01 245,0021 ΤΕΜ

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΑ

1 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

ΝΑΥ∆Ρ 12.10.04 9.900,0022 m

2 Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων οποιασδήποτε διαµέτρου και 
υλικού και για οποιαδήποτε απόσταση του άξονα του αγωγού από την πίσω πλευρά του 
φρεατίου

ΝΑΥ∆Ρ Ν\16.04.01 700,0023 ΤΕΜ
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3 Ελαστικό µπαλόνι φραγής αγωγού αποχέτευσης διαµέτρου 150 - 300 mm ΝΑΥ∆Ρ Ν\6.02 1,0024 ΤΕΜ

Καστοριά       .../..../2017 Καστοριά        ..../..../2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προιστάµενος ∆/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Καστοριας

Συντάχθηκε

Χρυσόστοµος Βαινάς
Τοπογράφος Μηχανικός

Ανδρέας Μόκκας
Τοπογράφος Μηχανικός
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