
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΕΡΓΟ:  Συντήρηση-αντικατάσταση 

ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                             αποχετευτικού     δικτύου 

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΣΟΒΟΥ                                               Δήμου   Μετσόβου 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

1.ΔΙΚΤΥΟ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Οι κλάδοι του  δικτύου που θα κατασκευαστεί με το παρόν έργο  , θα ενωθούν στις 

αντίστοιχες αναμονές του νέου χωριστικού δικτύου αποχέτευσης του Δήμου μας. 

Η χάραξη του δικτύου  ακολουθεί τη χάραξη του υπάρχοντος παντοροικού δικτύου και 

επιτυγχάνει τον διαχωρισμό ομβρίων και  ακαθάρτων. 

Ο χώρος διέλευσης (δηλ. οι διαστάσεις εκσκαφής) είναι περιορισμένος, οπότε οι εκσκαφές 

θα προσαρμοστούν στις συνθήκες χώρου που επικρατούν.  

Ακολουθούν αναλυτικά προμετρηκά στοιχεία: 

1-Πίνακας κλάδων αποχέτευσης 

2-πίνακας  περιγραφής και αναλυτικής επιμέτρησης κλάδων 

3-Πίνακας  συγκεντρωτικής προμέτρησης εργασιών 

Για την ολοκλήρωση του έργου, πέρα από τις εργασίες  τα υλικά της αναλυτικής 

επιμέτρησης, είναι απαραίτητες οι παρακάτω εργασίες και υλικά: 

1-μούφες  Φ110/φ125/Φ160……………….………………………………………………………10/50/20  τεμ 

2-φρεάτια 0,40Χ0,40Χ0,40 μ από σκυρόδεμα με κάλυμα πλήρες…………………………..……5 τεμ 

3-καθαίρεση και αποκατάσταση πλακοστρώσεων……………………………………………………….10 μ2 

4-ημιτάφ Φ125  για νέες αναμονές …………………………………………………………………………….10 τεμ 

5-μεταλλικά στηρίγματα τύπου Π στηριξης αγωγών σε τοιχείο…………………………………..18 τεμ 

6-τοποθέτηση αγωγού με στηρίγματα εντός κλειστού ρέματος…………………………………….56  μ 

7-εργασία  μεταφοράς σύνδεσης από το παλαιό στο νέο δύκτυο………………………………….77 

τεμ 

  

Σελ-1 



1-ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΛΑΔΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

1-Τόλια Γ-Σελημέκου   -Αγγέλη  Κ   (Στανος)…………………………………………………………….17  μ 

2-Ξεν.Αρχοντικό-Γοδέβενος Πετ-Γοδέβενος Γ………………………………………………………….70 

3-Mπλίχας Βης……….(έως ξεν Μαρι)………………….…………………………………………………….28 

4-Ποσποτίκης Μιχ-Τσέντης Κ  (εως ρέμα)………….…………………………………………………….38 

5-Τσιρογγιάνης Γ&Ι...-Τσουλιαης..Γ..-Ξενοδ.<<Αστερι>>………….……………………….……125 

6-Μπούμπας Απ -Ζαβαδίκας  (χωριστικό)……….………………………………………………….…..18 

7-Ντινόπουλος-Κοτανιτσης-παλιά  σφαγεία…………………………………………….………….120 

8-Ναζίρη Κ.Αφοι-Γκαλιμάνα Δ.Αφοί (χωριστικό)……………………………………………….……35 

9-Πανάγιος Συνεργ-Τσουρέκα Απ-Τσουρεκα…Νάκας Βας…………………………………….…62 

10-Τσούτσος Γ-Τσούτσος Δ……………………………………………………………………………….……..20 

11-Τόπης Απ-Γιαννούλη  Κ –δρομος ασφάλτου   (χωριστικό)……………………..…….…….20 

12-Νάκας Σοφα-Σιουτας Σάκης-………………………………….…………………………………….….…24 

13-Καφετέρεια Σεργιο-κεντρικός  δρόμος…………………………………………….…………….….13 

14-Καρράς Αν-Τόπης Δ(χωριστικό)……………………………………………………………………....…27 

15-Πανάγιος Κ-Ζαχαράκης Μ…(σοκάκι)……………….…………………………………………..……..15 

16-Πάφη Γ  Αφοι-.Πάφης..Σπ….-Γοδεβενος  ..Απ……………..……………………………….….….36 

17-Εναντι Σταυρακη Π (μουσειο)…Σταυράκης Ηλ.-…….…………- …………………………..….13 

18-Βοιλας Αν-Ρέκατας Γ-Ρεκατας Β-Ντούρος…Χρ.……………………………………………..……18 

19-Δασουλας Φιλ-Δασουλας Κ &Ν  …………………………………………………………………..……21 

20-Πατέλης Γ-Βαδεβ.Κ-Μπιντιβιζης Ι………………………………………………………………..……..23 

21-Γοδέβενος Βας……………………………….  …………………………………………………………………20 

22-Τζαλονικου Αφοι-Βαδεβουλη Δ.Αφοι  (χωριστικό)…………………………………….…..…..12 

23-Τσουτσοπλίδη Λ-Μπούμπας  Μ…………………………………………………………………….……20 

24-Σοκακι Βαδεβουλη Δ-Μπουμπα Παντ……………………………………………………….………..23 

25-Αφοι  Τάμπα-Τρίχας Ι…………………………………………………………………………………….……30 

                                                              Σελ-2 



26- Παναγιου Ντούσιο(μπαμπαρεκος)…………….………………………………………….……….…..10 

27-Νακας  Παντ-Νακας Γ-Βαρδακα Ν-Κουτανιτση νέο-Πέρτσαλη βας. 

Σταχουλης Αγγέλης Φιλ…(εντός…πλακοσκεπούς..οχετού)..…………….………………..…..130 

28-Τόδης Ι-Μαυρογιώργος..……………..………………………………….…………………………..……..30 

29-Κουσιος-Χρονης-Καμισιας (εως  Κατσακη)…………………….………………..……………..…150 

30-Σταχούλης Γ-Βαέννης Στ.(σύνδεση υπάρχοντος αγωγού)…………………………….……….2 

31-Τρίτου  Αφοι  (σκαλοπάτια)……………………………………………………………….….…..……….24 

 

     2-   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

 

1-Τόλια Γ-Σελημέκου   -Αγγέλη  Κ   (Στανος)…………………………..………………17  μ 

-κατασκευή  χωριστικού ομβρίων  με 17 μ εξωτερικό σωλήνα Φ160  από πεζούλι Αγγέλη 

εως σύνδεσή του με το παλαιό δίκτυο στον κάτω ασφαλτοστρωμένο δρόμο σε υπάρχον 

φρεάτιο,τον οποίο εγκιβωτίζουμε. 

-Εγκιβωτισμός:  (17 Χ 0,30  Χ 0,25)-(17 Χ 3,14 Χ 0,08Χ0,08) = 0,933 Μ3 

-στεγανοποίηση  για είσοδο ομβρίων μικρού φρεατίου στο σημείο εισόδου αποχέτευσης 

Τόλια Γ (πάνω γωνία οικίας Σελημέκου)   ώστε να μετατραπεί το υπάρχον δίκτυο σε 

χωριστικό και στη συνέχεια η σύνδεσή του στο νέο δίκτυο  στον κάτω ασφαλτοστρωμένο 

δρόμο. 

-Σκυρόδεμα οδοστρωσίας : 0,5 μ3 

-σωλήνα Φ160  17 μ 

-συνδέσεις: Τόλια Γ/Σηλημέκου Κλ/Αγγέλη Κλ  (υπάρχουν και μένουν ως έχουν) 

-σύνδεση νέου αγωγού Φ160 στο δίκτυο ομβρίων  1 τεμ 

-ειδικά τεμάχια:  4 τεμ γωνίες/ημηγωνίες Φ160 

-σύνδεση  υπάρχοντος αγωγού PVC Φ200 στο νέο δίκτυο   1 τεμ 

-συστολή Φ200/Φ160 

2-Ξεν.Αρχοντικό-Γοδέβενος Πετ-Γοδέβενος Γ……………………………………………………….70 

-αποσύνδεση σωλήνα Φ200 αποχέτευσης (ξενοδοχείου Αρχοντικό και Γοδέβενου 

Πέτρου)από πλακοσκεπή οχετό και σύνδεσή του σε σωλήνα Φ160, ο οποίος τοποθετείται  

 Σελ-3 



εξωτερικά και εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα,διέρχεται εντός τούνελ κατω από οικία 

Μέρανου και αφού έχει δεχθεί τις συνδέσεις των οικιών Μεργκούνη Αγλαίας,Γοδέβενου Γ 

και Μέρανου, εξέρχεται από το τούνελ  και συνδέεται στο νέο δίκτυο Φρεατιο 1 BCA 

-σωλήνα Φ160    70 μ 

-σωλήνα φ160  60μ εγκιβωτισμός  σε  σκυρόδεμα 30Χ25 εκ: 60 Χ 0,30 Χ 0,25)-

(60Χ3,14Χ0,08Χ0,08)=3,3 Μ3 

-εκσκαφή 0,75μ3 βραχώδες στη περιοχή σύνδεσης Φ200 μ3 Φ 160 λόγω πλακοσκεπής και 

κάλυψης υψομετρικής διαφοράς στη σύνδεση   3Χ0,5Χ0,5=0,75 Μ3 

-Συστολή Φ200/Φ160: 1 τεμ 

-γωνία Φ200: 1 ΤΕΜ 

-γωνία Φ160: 4 τεμ 

-εκσκαφή χώμα μήκους 10 μ από φρεατιο νέου δικτυου έως τοιχείο ρέμματος : 10,00Χ0,60 

Χ 0,40 = 2,4 Μ3 

-χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής: 0,75 μ3 Χ 2 τον/μ3 = 1,5 τον για 30 μ 

-σιδηρούς οπλισμός: 60Χ0,40= 24 μ2 Χ 1,6 χλμ/μ2= 38,40 χλμ 

                                       30 τεμ Φ10 Χ0,30 μ/τεμ= 9 μ Χ 0,62 χλμ/μ= 5,58 χλμ  

-διάτρηση τοιχείου 0,40Χ0,40Χ0,20=0,032 μ3 

-συνδέσεις: Ξενοδ.Αρχοντικό/Γοδέβενος Π(υπάρχουν και μένουν ως έχουν) /Γοδέβενος 

Γ/Μεργκούνη Αγλαία/Μπότα  οικία…….3 τεμ 

   

3-Mπλίχας Βης……….(έως ξεν Μαρι)……………………………………………………………………….28 

-σωλήνα Φ125  28 μ 

-συστολή Φ160/Φ125  στο σημείο σύνδεσης   νέου δικτύου  

-εκσκαφή  σε έδαφος Γ/Η:  28 Χ 0,40 Χ 0,30 = 3,36 Μ3 

-Επίχωση: 3,36 – (28χ3,14χ0,06χ0,06)= 3,05 μ3 

-συνδέσεις: αναμονή για σύνδεση οικίας Μπλίχα Β. μετά  από διαχωρισμό ομβρίων και 

ακαθάρτων. 

4-Ποσποτίκης Μιχ-Τσέντης Κ  (εως ρέμα)………….……………………………………………………..….38 

-ξεκινώντας από την αναμονή αποχέτευσης νέου δικτύου που βρίσκεται εντός 

πλακοσκεπους οχετού έχουμε: διάτρηση τοιχείου οχετού, εκσκαφες σε έδαφος γαιώδες  16  

 Σελ-4 



μ εως όριο κήπου Κίσκα, εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 8 μ έως τσιμεντένια σκαλοπάτια στα 

οποία κανουμε τομή σε μήκος  14μ έως σύνδεση αποχέτευσης Ποσποτίκη Μιχ. 

-εκσκαφες: 16+8=24 Χ 0,40 Χ 0,30 = 2,88 Μ3 

                                 14 Χ 0,30 Χ 0,20 = 0,84  Μ3 

-Επίχωση:  3,72 –(38Χ3,14Χ0,06Χ0,06) = 3,29 Μ3 

-Καθαιρέσεις: 14 Χ 0,4 Χ Ο,20 = 1,12   Μ3 

-σκυρόδεμα αποκατάστασης: 1,5 μ3 

-χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής: 1,12 μ3 Χ 2,0 τον/μ3=2,24 τον για  40 μ 

-σιδηρούς οπλισμός: 14Χ0,40=5,6 μ2 Χ 1,6 χλμ/μ2=8,96 χλμ 

-σωλήνας Φ125 38 μ 

-Ειδικά τεμάχια Φ125: 5 τεμ 

-διάνοιξη οπών ρέματος: 1 τεμ 

-συνδέσεις:  2 τεμ : Ποσποτικης Μ/Κίσκα Ε 

 

5-Τσιρογγιάνης Γ-Σταυράκη Αφοι Γ-Τσουλιαης  Γ-Κουτσαμάνης………………..…………..……125 

-στην ανωτέρω περιοχή το δίκτυο αποχέτευσης ξεκινά στο  υψηλότερο σημείο στις οικίες 

Αφών Σταυράκη και Αφών Τσιρογιάννη από τη μια και Τζαρούχη Απ. από την 

άλλη.Διέρχεται μέσω κήπων και φθάνει στην ιδιοκτησία Ξενοδοχείου <Αστέρι>  την οποία 

διανύει και εξέρχεται μαζί με την αποχέτευση του ξενοδοχείου, στον κεντρικό δρόμο. 

-στη  παρέμβαση  που σχεδιάζουμε , οι νέοι αγωγοί θα αλλάξουν πορεία στο σημείο 

εισόδου της ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου, και μέσω της αυλής του στην πίσω πλευρά θα 

συνδεθούν σε παρακείμενο ρέμα ομβρίων και δίκτυο ακαθάρτων. Οι αγωγοί κατά μήκος 

της αυλής θα εντοιχιστούν σε λιθοδομή. 

-με βάση τα ανωτέρω, και ξεκινώντας από το σημείο σύνδεσης των αγωγών ομβρίων και 

ακαθάρτων έχουμε(τηρώντας κλήση αγωγών τουλάχιστον 2%): 

1-διάνοιξη οπών στο τσιμεντένιο ρέμα η και καθαίρεση πλαινού τοιχείου για είσοδο  

αγωγού φ160 ομβρίων στο ρέμα και σύνδεση αγωγού λυμάτων Φ140 στο δίκτυο 

ακαθάρτων που διέρχεται εντός του τσιμεντένιου ρέματος. 

2-καθαίρεση αύλακα και διάτρηση τοιχείου λιθοδομής μήκους 1,30 μ και εκσκαφή 

3-καθαίρεση πλακοστρώτου και εκσκαφή 

 Σελ-5 



4-στερέωση αγωγών  εξωτερικά λιθοδομής σε μήκος 20 περίπου μέτρων,  τηρώντας 

ελάχιστη κλίση τουλάχιστον 2%, και εντοιχισμός αυτών σε λιθοδομή πάχους 0,30 μ για την 

πλήρη  κάλυψή τους.. 

5-διάτρηση τοιχείου λιθοδομής διπλής όψης 

6-καθαίρεση πλακοστρώτων σκαλοπατιών,όπου γίνεται σύνδεση του νέου μας  σωλήνα 

Φ160  με τον υπάρχοντα PVC Φ160 και όπου ο νέος αγωγός λυμάτων φ140 συνεχίζει 

παράλληλα με το υπάρχοντα Φ160 PVC  σε μήκος περίπου 15 μ και στη συνέχεια με 

τσιμεντοσωλήνα σε μήκος περίπου 22 μ. 

7-καθαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοσωλήνα  Φ200 και αντικατάστασή του με σωλήνα  

PVC Φ160, έως τα τελευταία  10 μ της διαδρομής του αγωγού, όπου υπάρχει σωλήνας   

Φ160 πλαστικός  με τον οποίο συνδεόμαστε. 

8-από το σημείο 6-ο αγωγός λυμάτων Φ140 οδεύει παράλληλα με τον Φ160 έως τον 

τερματισμό τους.Σε κάποιο σημείο της διαδρομής ο αγωγός Φ140 έχει κλάδο μήκους 

περίπου 40 μ προς οικίες Τζαρούχη Απ. και Κουτσαμάνη Δ. 

Επίσης σε κάποιο σημείο ο νέος αγωγός Φ160 στο τμήμα του τσιμεντοσωλήνα που 

αντικαθίσταται, συνδέεται με υπάρχοντα κλάδο τσιμετνοσωλήνα  (οικιών Απ.Τζαρούχη και 

Κουτσαμάνη Δ ο οποίος παραμένει ενεργός για όμβρια)  μέσω κατασκευής μικρού 

στεγανού φρεατίου από σκυρόδεμα 

9-στο σημείο τερματισμού των αγωγών στις οικίες Αφών σταυράκη και Αφών Τσιρογιάνη, 

γίνεται διαχωρισμός ομβρίων και λυμάτων με την τακτοποίησή τους στους αντίστοιχους 

αγωγούς. 

10-σε σημεία που οι δύο αγωγοί διέρχονται ο ένας πάνω στον άλλο, επειδή το έδαφος έχει 

έντονη κλίση, για την σταθερότητά τους και την  αντιστήριξή τους, θα κατασκευαστούν 

μικρά τοιχεία αργολιθοδομής και αντιρείδων. 

-σωλήνας Φ160:  55 μ 

-σωλήνας Φ140:  80 μ 

-σωλήνας Φ125: 43 μ 

-ειδικά τεμάχια Φ 160:  8 τεμ.  Ημιγωνίες   , 1 τεμ ταφ Φ160 

-ειδικά τεμάχια Φ 140:  18 τεμ ημηγωνίες,   1 τεμ ημιτάφ Φ140 1 τεμ συστολή Φ140/Φ125 

-ειδικά τεμάχια Φ125: 9 ημιγωνίες 

-καθαιρέσεις: 1μ3 (εισοδος στο ρέμα, αύλακας,διαπέραση τοιχείου) 

-εκσκαφές 1,30 Χ 0,70 Χ0,80=0,73 μ3 (αυλή-είσοδος ρέμα) 

 Σελ-6 



-καθαίρεση σκυροδέματος  πλακοστρώτου: 5Χ0,,60Χ0,12= 0,36 μ3 

-εκσκαφές:    5Χ0,60Χ0,60= 1,80 μ3 

-επιχώσεις: 1,80 μ3 

-λιθοδομή: 10 Χ0, 30Χ0,60  +  10Χ0,30Χ0,90 = 1,8+2,7=4,5 μ3 –(0,4+0,3)=3,8 μ3 

-σενάζ:  20 Χ0,35Χ0,08=0,56 μ3 

-οπλισμός: 20Χ0,35=7 μ2 Χ 1,6 χλμ/μ2=11,20 χλμ 

- 1 τεμ διάτρηση λιθοδομής 

-καθαίρεση σκαλοπατιών με πλακόστρωση: 6 Χ 0,60Χ0,20=0,72 μ3 

-εκσκαφές:       6Χ0,60Χ0,40= 1,44 μ3 

-επιχώσεις: 1,44 μ3 

-εκσκαφές κατά μήκος του υπάρχοντος Φ160 PVC: 18Χ0,40Χ0,30=2,16 μ3 

-καθαίρεση  και απομάκρυνση τσιμεντοσωλήνα μήκους 24 μ=0,4 μ3 

-εκσκαφές: 24 Χ 0,50Χ0,50 =6 μ3 

-επίχωση: 6 μ3 

-αργολιθοδομή   εντοιχισμού-αντιστήριξης  σωλήνων  και αντιρείδες: 15Χ0,30Χ0,70= 3,15 

μ3 

-Κλάδος προς οικίες Τζαρούχη Απ.και Κουτσαμάνη Δ: 

-εκσκαφές: 43 Χ0,40Χ0,30=5,16 μ3 

-επιχώσεις: 5,16 μ3 

-καθαίρεση σκαλοπατιών: 8χ0,20Χ0,40=0,64 μ3 

-σκυρόδεμα αποκατάστασης: 0,5(είσοδος ρέμα)+0,36+0,72+0,56 (σενάζ)=2,14 μ3 

-πλακόστρωτο: 10 Χ1=10 μ2 

-αποκατάσταση διάτρησης λιθοδομών:  0,25 μ3 

-χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής: 0,4 μ3 τσιμεντοσωλήνες +0,64 μ3 

σκαλοπάτια + 1μ3 είσοδος στο  ρέμα και διατρήσεις τοιχείων +0,36 πλακόστρωτο+0,72 

σκαλοπάτια (είσοδος Τσουλιάη)   =  3,12 μ3 η  6,5 τον   για    50 μ 

-σύνολο εκσκαφών: 17,29 μ3 

-επιχώσεις: 17,29 μ3 

 Σελ-7 



-σύνολο καθαιρέσεων:3,12 μ3  

-λιθοδομή:3,80 μ3 

-αργολιθοδομή:3,15 μ3 

-σκυροδέματα:2,14 

-οπλισμός: 25 χλμ 

-συνδέσεις: 5 τεμ (Αφοί Σταυράκη, Αφοί Τσιρογιάνη, Βεληβάσης Αιμ, Τζαρούχη 

Απ,Κουτσαμάνης Δ) 

6-Μπούμπας Απ -Ζαβαδίκας  (χωριστικό)……….……………………………………………………..18 

-ξεκινώντας   από το  σημείο σύνδεσης στο νέο δίκτυο, τοποθετούμε 3μ αγωγό Φ125 

κατακόρυφα σε εγκοπή εντός τοιχείου σκυροδέματος(η εξωτερικός εγκιβωτισμός) , στη 

συνέχεια  με εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες σε απόσταση 13 μ τοποθετούμε αγωγό ιδιας 

διατομής έως τοιχείου λιθοδομής οπου ο αγωγός τοποθετείται εξωτερικά με εγκιβωτισμό 

σε μήκος 1,5 μ. Εδώ γίνεται η σύνδεση της οικίας Απ. Μπούμπα αφού έχει κάνει εσωτερικά 

της οικίας του μικρή μετατροπή για τη χωριστικότητα του δικτύου του. 

- σωλήνας Φ 125 18 μ. 

-ειδικά τεμάχια Φ125:  4 τεμ γωνίες /ημιγωνίες 

-εκσκαφές: 13 Χ 0,40 Χ 0,30 = 1,56  μ3 

-Επιχώσεις:  1,56 μ3 

-εγκιβωτισμός  (2,4 +1,30) Χ0,25 Χ 0,20 =0,185 μ3 

-σιδηρούς   οπλισμός: 3,70μΧ0,30μ=1,11 μ2 Χ1,6 χλμ/μ2=1,77 χλμ 

                                         6 τεμ Φ10Χ 0,30 μ=1,80 μΧ0,62 χλμ/μ=1,11 χλμ 

7-Ντινόπουλος-Κοτανιτσης-παλιά  σφαγεία………………….……………………………………….120 

-ξεκινώντας από την αναμονή αποχέτευσης που βρίσκεται δίπλα στο φρεάτιο εκροής 

παλαιών σφαγείων έχουμε:  εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες παράλληλα με τη κοίτη της 

λεκάνης απορροής  έως οικία  Κοτανίτση  Κ  όπου συνδέεται και η οικία Ντινόπουλου. 

-αγωγός Φ125 120 μ 

-ειδικά τεμάχια Φ125: 15 τεμ γωνίες/ημιγωνίες 

-εκσκαφές:  120 Χ 0,40 Χ 0,30 = 14,40  μ3 

-επιχώσεις: 14,40 Μ3 

-συνδέσεις:2 τεμ. Κοτανίτσης Κ/Ντινόπουλος Ν 
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8-Ναζίρη Κ.Αφοι-Γκαλιμάνα Δ.Αφοί (χωριστικό)………………….……………………………………35 

-ξεκινάμε από το σημείο σύνδεσης   στο νεό δίκτυο και ανεβαίνουμε σχεδόν κατακόρυφα 

με εκσκαφή σε σκυρόδεμα η και μερικό εγκιβωτισμό μηκους 1,3 μ ,απ΄όπου με εκσκαφή σε 

σκυρόδεμα-αύλακα κατά μήκος της οικίας πατρικό Δ. Γκαλιμάνα μήκους 15 μ φθάνουμε 

στον αύλειο χώρο Αφών Δ. Γκαλιμάνα. Ακολουθεί εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες μήκους 4 μ 

και η εκσκσηή σε σκυρόδεμα μήκους 15 μ 

-σωλήνας  Φ125   35 μ 

-Ειδικά τεμάχια Φ125: 6 γωνίες / ημιγωνίες 

-εκσκαφή:15 Χ 0,30 Χ 0,20 = 0,90 Μ3 

                      4 Χ 0,40 Χ 0,30 = 0,48  Μ3 

                    15 Χ 0,40 Χ 0,20 = 1,20 Μ   σύνολο 2,58 μ3 

-επιχώσεις: 2,32 μ3 

-καθαιρέσεις:  16,3 Χ 0,30 Χ 0,10 =  0,49   Μ3 

                           15 Χ 0,40 Χ 0,15 =  0,90      Μ3 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής (0,49+0,90)μ3 Χ 2 τον/μ3= 2,78 τον  για  40 μ 

-σκυρόδεμα αποκατάστασης: 1,5  μ3 

-σιδηρούς οπλισμός: 31,3 Χ0,35=10,95 μ2Χ1,6 χλμ/μ2=17,52 χλμ 

--συνδέσεις:   Γκαλιμάνα Δ. Αφοί /Γκαλιμάνας Δ. πατρικό /Νάκα Δ Αφοί 

 

9-Πανάγιος Συνεργ-Τσουρέκα Απ-Τσουρεκα…Νάκας Βας.Κληρ ………………………………62 

-ξεκινάμε από την αναμονή σύνδεσης στο νέο δίκτυο με εκσκαφή σε λιθόστρωτο μήκους 1 

μ , κατακόρυφο εξωτερικό εγκιβωτισμό  μηκους 1 μ, εκσκαφή σε λιθόστρωτο μήκους 2,5 μ 

και ακολουθώντας την οριογραμμή ιδοκτησιών Γκαλιμάνα Δ. και Κληρονόμων Νάκα Β   

παράλληλα με το υπάρχων δίκτυο σε έδαφος γαιώδες εξερχόμαστε της ιδιοκτησίας Νάκα Β. 

Συνεχίζουμε με καθαίρεση σκυροδέματος μήκους 6 μ  και στη συνέχεια καθαίρεση 11 μ 

σκαλοπατιών στο τέλος των οποίων και μετά 1 μ  γίνεται  η σύνδεση της οικίας Τσουρέκα 

Απ  

-σωλήνας φ125  63 μ 

-ειδικά τεμάχια Φ125: 10 τεμ γωνίες / ημιγωνίες 

-συστολή Φ125/φ160: 1 τεμ  
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-εκσκαφές:  42,5 Χ 0,40 Χ 0,30 = 5,10 

                        3,5 Χ 0,40  Χ 0,30= 0,42 

                         6 Χ 0,40 Χ 0,20 = 0,48 

                       11 Χ 0,40 Χ 0,20 = 0,88    σύνολο:  6,88 μ3 

-επιχώσεις:  6,20 μ3 

-Καθαιρέσεις:  11  Χ 0, 40 Χ 0,20 =  0,88         σκαλοπάτια 

                              6 Χ 0,40 Χ 0,08 =    0,19 

 3,5Χ 0,40 Χ 0,20 =  0,28           λιθόστρωτο 

-σκυρόδεμα αποκατάστασης: 1,30 μ3 

-σιδηρούς οπλισμός:  17Χ0,40=6,8 μ2 Χ1,6 χλμ/μ2=10,88  χλμ  

-λιθόστρωτο: 3,5 χ 0,40 =1,4 μ2 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής: 1,07 μ3 Χ2 τον/μ3=2,14 τον  για 10 μ 

                                                                             0,28 μ3 Χ 2 τον/μ3 = 0,56 τον για  10 μ 

-κλάδος προς Ζάμπο Κ  

-συνδεσεις:    Τσουρεκας Απ /Πανάγιος Ι / Μπουμπας Γουλιας /Ζάμπου Αφοι 

 

10-Τσούτσος Γ-Τσούτσος Δ…………………………………………………………………………………………..20 

-ξεκινώντας από την αναμονή  του νέου δικτύου αποχέτευσης έχουμε: εξωτερικός 

εγκιβωτισμός η και μερική εκσκαφή σε αύλακα σκυροδέματος μικρού πάχους σε ιδιαίτερα 

στενό χώρο ,έως σύνδεση στη κορυφή οικιών Τσούτσου Δ και Τσούτσου Γ, μήκους 20 μ 

-σωλήνας φ100  20μ 

-ειδικά τεμάχια  φ100:  4 τεμ γωνίες /ημιγωνίες 

-συστολή Φ100/Φ160: 1 τεμ 

-εκσκαφές:  10 Χ 0,30 Χ 0,20 =0,6  μ3 

-Επιχώσεις: 0,6 μ3 

-καθαιρέσεις: 10 Χ 0,30 Χ 0,08 =0,24 μ3 

-σκυρόδεμα αποκατάστασης: 0,5 μ3 
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-εγκιβωτισμός εξωτερικός: 10 Χ 0,20 Χ 0,15 =0,30 μ3 

---χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής 0,24 μ3 Χ 2 τον/μ3=0,48 τον  για 20 μ 

-συνδέσεις:Τσούτσος Γ. Μάσιος /Τσουτσος Δ 

11-Τόπης Απ-Γιαννούλη  Κ    (χωριστικό)……………………….……………………………………….20 

-αφαιρούμε σωλήνα Φ200 επιφανειακό που εκτείνεται από το πάνω όριο οικίας Αφων 

ζούβγια έως σημείο σύνδεσης και στη θέση του τοποθετούμε σωλήνα Φ140 για την 

αποχέτευση Τόπη Απ. Και Γιαννούλη Χαρ, και παράλληλα δεύτερο σωλήνα Φ140 για τα 

όμβρια του αύλακα στο πάνω μέρος οικίας Αφών Ζούβγια συνδέοντάς τον με υπάρχοντα 

τυφλό αγωγό Φ140 ομβρίων. 

-ο ένας αγωγός (αποχέτευσης) συνδέεται στο νέο δίκτυο αποχέτευσης και ο άλλος στο 

παλαιό δίκτυο αποχέτευσης-ομβρίων. 

-για την διαδικασία αυτή εγκιβωτίζουμε σε σκυρόδεμα τους δύο αγωγούς σε μήκος 4 μ στη 

κορυφή της κατασκευής.Αφού κατασκευάσουμε τοιχείο 1,5Χ1,5 από λιθοδομή που θα 

βοηθήσει στην αντιστήριξη και επίχωση  των αγωγών, συνεχίζουμε εκσκαφή  και επίχωση 

μήκους 3μ με έντονη κλίση, στη συνέχεια σε μήκος 6μ με οριακή κλίση, 3μ με έντονη κλίση 

και 2μ με οριακή κλίση πριν το κατακόρυφο τμήμα στο τοιχείο και τη σύνδεσή τους στα 

δίκτυα. Για το τελευταίο τμήμα 3+2=5 μ επίσης κατασκευάζουμε μικρό τοιχείο αντιστήριξης 

προς οικία Αφων Ζούβγια. 

-σωλήνας Φ140 2Χ20=40 μ 

-ειδικά τεμάχια Φ140 : 13 τεμ  γωνίες/ημιγωνίες 

-συστολές: Φ200/Φ140   1τεμ.   -  Φ 160/Φ140  1τεμ 

-εκσκαφές:  17 Χ 0,50 Χ 0,40 = 3,4 Μ3 

-Επιχώσεις: (17Χ0,50Χ0,40)-(2Χ(17Χ3,14Χ0,07Χ0,07))= 3,14  Μ3 

-καθαιρέσεις: τομή τοιχείου  2 Χ 0,20 Χ 0,20 = 0,08 Μ3 

-λιθοδομή:  4 μ2  (2 μ3) 

-εγκιβωτισμός:  4 Χ 0,40 Χ 0,20 -2Χ(3,14 Χ0.07 Χ0,07)= 0,29 Μ3  

-σιδηρούς οπλισμός: 10 χλμ 

-συνδέσεις: αγωγός Φ140 στο νέο δίκτυο 

12-Νάκας Σοφα-Σιουτας Σάκης-………………………………….……………………………………….…24 

-ξεκινώντας από το σημείο σύνδεσης στο νέο δίκτυο και ακολουθώντας το υπάρχων 

παντοροικό δίκτυο, είναι απαραίτητο  ο νέος αγωγός να διέλθει μέσω της αυλής και της  
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αποθήκης ιδιοκτησίας Σιούτα Αθ( .ακολουθώντας τον υπάρχοντα παντοροικό αγωγό) ώστε  

να βρεθούμε σε κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερα στενό μήκους 8 μ όπου ο αγωγός μας 

τοποθετείται με στηρίγματα σε τοιχείο και συνεχίζει σε λιθόστρωτο μήκους 12 μ ώστε να 

καλύψει όλες τις υπάρχουσες παροχές. 

-σωλήνα Φ125 

-ειδικά   τεμάχια Φ125:  5 ημιγωνίες 

-εκσκαφές:  12Χ0,40Χ0,20= 0,96 Μ3   κάτω από το λιθόστρωτο 

                         4,3 Χ 0,30Χ 0,20=0,26   M3      εντός της  αυλής 

       4 Χ0,30Χ0,2 0 =   0,24  M3         εντός   της αποθήκης 

Σύνολο:                                        1,46    μ3   

-επιχώσεις:(12 Χ 0,40 Χ 0,20 =   0,96)  +( 4Χ0,30Χ0,20=0,24)   +(4,3Χ0,30Χ0,20=0,26)=1,46 μ3 

-καθαιρέσεις:  12 Χ 0,40 Χ0,20 = 0,96 Μ3            λιθόστρωτο 

                            4 Χ  0,30 Χ 0,20=  0,24 μ3                    αποθήκη 

-λιθόστρωτο:    12 Χ 0,50 = 6 Μ2 

-σκυρόδεμα:    4Χ0,30Χ0,10=0,12 μ3                            αποθήκη 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής:(0,96+0,24)Χ2τον/μ3=2,40 μ3  για 10 μ 

-Τοποθέτηση 8 μ   Φ125 σωλήνα επί τοίχου : 

-5 συνδέσεις: Νάκας 2 / Κρίτσας /Νάκας / Κρίτσας /Μαγειρία Ριν/Σιούτας Σακ 

 

13-Καφέ  Σέργιο-κεντρικός δρόμος……………………………………………………….……………….13 

-ξεκινώντας από την αναμονή του νέου δικτύου αποχέτευσης στό κεντρικό δρόμο, κάνουμε  

τομή σε σκαλοπάτια μήκους 13 μ έως τοιχείο  καφετέρειας Σέργιο όπου θα υπάρχει 

αναμονή για τη σύνδεσή της, καθώς οφείλει να κάνει εσωτερικά μετατροπές για να 

συνδεθεί και όπου μελλοντικά θα συνδεθεί και δίκτυο αποχέτευσης Φ100  άλλων οικιών . 

-σωλήνας Φ140:  13μ 

-ειδικά  τεμάχια Φ140: 2 τεμ ημιγωνίες 

-εκσκαφές: 13 Χ 0,40 Χ 0,30 = 1,56  Μ3   κάτω από τα σκαλοπάτια 

-επιχώσεις: 1,40 μ3 
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-καθαιρέσεις:  13  Χ  0,40 Χ 0,20 = 1,04 Μ3 

-σκυρόδεμα: 1,20 μ3 

-σιδηρούς οπλισμός:13 μΧ0,40μ=5,2 μ2 Χ1,6 χλμ/μ2=8,32 χλμ 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής: 1,04 μ3Χ 2 τον/μ3=2,08 τον για 10 μ 

-συνδεσεις:  /Καφε Σεργιο(αναμονή) /Πάσχος Α 

14-Καρράς Τα-…Τόπης.Δ-(χωριστικό)……………………………..……………………………………………26 

-η παρέμβαση στη συγκεκριμένη περιοχή περιλαμβάνει τη κατασκευή δικτύου ομβρίων  με  

σωλήνα Φ140 και δικτύου αποχέτευσης σωλήνα Φ 125 παράλληλα. Ο νέος αγωγός 

ομβρίων θα δέχεται στη αρχή του όμβρια και υδροροές μέσω εξωτερικού υπάρχοντος 

αύλακα, και ο νέος αγωγός λυμάτων θα συνδεθεί με τον υπάρχοντα τσιμεντένιο αγωγό 

απαλλαγμένο από τις υδροροές οικιών Καρρά Αν. και Τόπη Δημ 

Ο νέος αγωγός αποχέτευσης θα συνδεθεί απ’ευθείας σε φρεάτιο νέου δικτύου 

αποχέτευσης  καθώς παρακάμπτεται η υπάρχουσα αναμονή λόγω αλλαγής πορείας του 

υφιστάμενου αγωγού. Αυτό ισχύει και για τον αγωγό ομβρίων ο οποίος συνδέεται με το 

παλαιό δίκτυο ομβρίων στο κοντινότερο σημείο διέλευσή του. 

-αγωγός Φ 140:  26 μ 

-αγωγός; Φ125: 29 μ 

-ειδικά τεμάχια  Φ140:  3 τεμ. Γωνίες 

-ειδικά τεμάχια Φ125:  2 τεμ. Γωνίες  και 2 τεμ ηνιγωνίες 

-εκσκαφές:(24Χ0,50Χ0,40=4,8 μ3)+(3Χ0,40Χ0,40=0,48 μ3)= 5,28 μ3 

-επιχώσεις: 5,28 μ3 

-καθαίρεση λιθοστρώτου και σκυροδέματος: 3Χ0,40Χ0,25= 0,30 μ3 

-καθαίρεση αργολιθοδομής:1,80 Χ1,00Χ0,60=1,08 μ3 

-κατασκευή λιθοστρώτου: 3 Χ0,40=1,20 μ2 

-κατασκευή αργολιθοδομής: 1,08 μ3 

-σκυρόδεμα: 3Χ0,40Χ0,12=0,14 μ3 

-φρεάτιο σύνδεσης αγωγών  πλήρες: 1 τεμ 

15-Πανάγιος Κ-Ζαχαράκης Μ…(σοκάκι)……………….…….……………………………………………..15 

-εκσκαφή σε σκυρόδεμα μικρού πάχους  8 μ και εξωτερικός εγκιβωτισμός 7μ σε 

σκυρόδεμα.                                                    Σελ-13 



-αγωγός Φ100 15 μ 

-ειδικά τεμάχια Φ100: 4 τεμ γωνίες/ημιγωνίες 

-εκσκαφές: 8Χ 0,30Χ0,20= 0,48 μ3 

-επιχώσεις:0,48 

Καθαιρέσεις: 8 Χ0,30Χ0,08= 0,20 μ3 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής:0,20Χ2 τον/μ3=0,40   για  10 μ 

-σκυρόδεμα εγκιβωτισμού: 7Χ 0,22Χ0,16=0,25 μ3 +0,25 μ3 διαστρωση 

-συνδέσεις:2 τεμ : Πανάγιος Κ/Ζαχαράκη Β. 

16-Πάφη Γ  Αφοι-…Πάφης..Σπ.-Γοδεβενος  ..Απ………………..…………………………………….36 

- ξεκινώντας  από το σημείο σύνδεσης στο νέο δίκτυο έμπροσθεν οικίας Γοδέβενου Απ., 

επειδη έχουμε ανάποδη κλίση, κάνουμε εκσκαφή σε λιθόστρωτο σε βάθος 0,80 μ  και με 

κλίση τουλάχιστον 3% ανερχόμαστε στην επιφάνεια του λιθοστρώτου .  Στη συνέχεια με την 

ίδια κλίση συνεχίζουμε  εξωτερικά έως το σημείο που  ο σωλήνας θα ανηφορίσει στην πίσω 

πλευρά της οικίας Γοδέβενου Απ.Αυτό το εξωτερικό τμήμα εγκιβωτίζεται  περίπου σε μήκος 

3 μ με σκυρόδεμα 3 Χ (0,60-0,00) Χ 0,20   μ. 

Στη συνέχεια    με εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες μήκους 13 μ  διανύουμε την πίσω πλευρά 

οικίας Γοδέβενου Απ, στο τέλος της οποίας υπάρχει κλάδος 2μ αριστερά προς οικία Πάφη 

Σοφ. Και 13 μ δεξιά προς οικία Αφών Γ. Πάφη. 

-αγωγός Φ125    36  μ 

-ειδικά τεμάχια Φ125:4 τεμ ημιγωνίες,ταφ 

-εκσκαφές:  6 Χ 0,40 Χ 0,60/2= 0,72  Μ3    κάτω  από το λιθόστρωτο 

                      14 Χ 0,40 Χ 0,30=  1,68 Μ3      κατω από σκυρόδεμα μικρού πάχους (σοκάκι) 

                        2 Χ 0,40 Χ 0,60=   0,48   Μ3   

                       13 Χ 0,40 Χ 0,30=  1,56   Μ3   σύνολο: 4,44 μ3 

-επιχώσεις;  4,00 μ3 

-καθαίρεση: 6 Χ 0,50  Χ 0,20=  0,60  Μ3 λιθόστρωτο 

                      14 Χ 0,40 Χ0,08 = 0,45   Μ3    Σοκάκι 

-λιθόστρωτο:  6 Χ 0,5=3 Μ2 

-Σκυρόδεμα: 1μ3    Σοκάκι    + 3 Χ 0,20 Χ 0,60/2= 0,18 Μ3 εγκιβωτισμός  σωλήνα Φ125 
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--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής:1,05Χ2 τον/μ3=2,10 τον  για 10 μ 

- 3   συνδέσεις:    Πάφη Γ  Αφοί /Πάφη Σοφ / Γοδέβενος Απ 

 

17-Εναντι Σταυρακη Π (μουσειο)…Σταυράκης Ηλ.-…….…………- …………………………….13 

-ξεκινώντας από το σημείο αναμονής νέου δικτύου αποχέτευσης, κάνουμε τομή σε 

σκαλοπάτια έως αποχέτευση οικίας Σταυράκη Ηλία. 

-σωλήνας Φ125: 13 μ 

-ειδικά τεμάχια φ125: 5 τεμ.γωνίες/ημιγωνίες 

-εκσκαφές: 13 Χ 0,40 Χ 0,20 = 1,04  μ3 

-επιχώσεις: 1,00  μ3 

-καθαίρεση σκυροδέματος:  13 Χ 0,40 Χ 0,20 = 1,04 μ3 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής:1,04 Χ2 τον/μ3=2,08 τον  για 20 μ 

-σκυρόδεμα αποκατάστασης: 1,00 μ3 

-Σιδηρούς οπλισμός: 13 χ0.4 =5,2 μ2 Χ 1,6 χλμ/μ2=8,32 χλμ  

- μεταλλικοί πάσαλοι 0,25 μΦ10:                     5 χλμ 

 

18-Βοιλας Αν-Ρέκατας Γ-Ρεκατας Β-Ντούρος…………………………………………………………18 

-ξεκινώντας από το σημείο σύνδεσης που βρίσκεται  εντός πλακοσκεπούς οχετού 

διανύουμε  απόσταση 18 μ με εκσκαφή σε σκυρόδεμα, στο τέλος της οποίας συνδέουμε την 

αποχέτευση Αφων Ρέκατα (φαίνεται επιφανειακά) 

-αγωγός Φ125 18 μ 

-ειδικά τεμάχια Φ125: 2 τεμ  

-εκσκαφές: 18 Χ 0,40 Χ 0,20 = 1,44 Μ κάτω από το σκυρόδεμα 

-επίχώσεις: 1,30 μ3 

-καθαιρέσεις: 18 Χ 0,40 Χ 0,10 =  0,72  Μ3 

-σιδηρούς οπλισμός: 18Χ0,4=7,2 μ2Χ1,6 χλμ/μ2=11,52 χλμ  

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής:0,72 Χ2 τον/μ3=1,44 τον  για 30 μ 

-διάτρηση  ρέμματος:1 τεμ 
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-σκυρόδεμα: 1 μ3 

-3 συνδέσεις: Αφών Ρέκατα  / Ντούρου  Χρήστου  /Βοίλα Ανδ 

 19-Δασουλας Φιλ-Δασουλας Κ &Ν  ………………………………………………………………………21 

-ξεκινώντας από την αναμονή νέου δικτύου έχουμε:  εκσκαφή σε λιθόστρωτο 1 μ, τομή 3,5 

μ (5 τεμ) σκαλοπάτια από σκυρόδεμα, εκσκαφή σε λιθόστρωτο 16 μ 

- αγωγός Φ125   20,5 μ 

-Ειδικά τεμάχια φ125: 5 τεμ 

-συστολές:1 τεμ 

-εκσκαφές: 21 Χ 0,40 Χ 0,20 = 1,68 Μ3 

-επιχωσεις: 1,52 μ3 

-καθαιρέσεις:  18 Χ 0,40 Χ 0,20 = 1,44  Μ3 λιθόστρωτο 

                            3,5 Χ 0,40 Χ 0,20  =  0,28   Μ3  σκαλοπάτια 

-λιθόστρωτο:   18 Χ 0,50=9  μ2   

-σκυρόδεμα:   0,50  μ3          σκαλοπάτια 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής: 1,72 Χ 2 τον/μ3=3,44 τον  για  10 μ 

-5 συνδέσεις: Δασούλας Φ/Στριπέλης Ι/Δασούλας Φ/ Δασούλα Θεοδ. Αφοί/Δασούλας Φ 

 

20-Πατέλης Γ-Βαδεβ.Κ-Μπιντιβιζης Ι……………………………………………………………………..23 

-ξεκινώντας από την αναμονή του νέου δικτύου αποχέτευσης έχουμε: εκσκαφή σε 

λιθόστρωτο 1μ, διάτρηση λιθοδομής, εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες μήκους 14 μ με την 

απαραίτητη κλίση έως  γωνία οικίας Μπιντιβίζη Ε ..Σε περίπτωση που δεν βγαίνει η κλίση 

θα γίνει εξωτερικός εγκιβωτισμός. 

Στη συνέχεια και έως οικία Πατέλη Γ. (πίσω πλευρά οικίας Μπιντιβίζη Ε)εκσκαφή μήκους 13 

μ σε αύλακα από σκυρόδεμα μικρού πάχους, όπου τοποθετείται και αγωγός ομβρίων Φ140 

με εισόδους ομβρίων 

-σωλήνας φ125 αποχ.24 μ & Φ140  ομβρίων 23 μ  

-ειδικά  τεμάχια  Φ125: 4 τεμ γωνίες / ημιγωνίες 

-ειδικά τεμάχια Φ140:  4 τεμ γωνίες/ημιγωνίες 

-συστολή Φ125/Φ160: 1 τεμ (σετ) 
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-εκσκαφές: 28 Χ 0,50 Χ 0,30 =  4,20 Μ3 

-Επιχώσεις: 3,78 m3 

-καθαιρέσεις; 13 Χ 0,50 Χ 0,08 = 0,52 Μ3 

-διαπέραση λιθοδομής: 

-σκυρόδεμα: 1 μ3 

Σιδηρους οπλισμός: 6 μ2Χ1,6 χλμ/μ2=9,6 χλμ 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής:0,52 m3Χ2 τον/μ3=1,04 τον για 20 μ 

-   συνδέσεις:  Πατέλης Γ / Βαβεβούλης Κ /2  Μπιντιβιζης Χ 

 

21-Γοδέβενος  Βασ……………………………………………………………………………………………………………20 

-εκσκαφή σε έδαφος γ/η παράλληλα με το υπάρχων παντοροικό δίκτυο, από αναμονή νέου 

δικτύου αποχέτευσης έως είσοδο στο υπάρχων δίκτυο της αποχέτευσης Γοδέβενου Βας. 

-σωλήνας Φ125   20μ 

-ειδικά τεμάχια: 2 τεμ γωνίες/ημιγωνίες 

-συστολή Φ125/Φ160: 1 τεμ. (σετ) 

-εκσκαφές: 20 Χ Ο,40 Χ 0,30 = 2,40 Μ3 

-επιχώσεις:2,40 μ 

-συνδέσεις : 1 τεμ. /Γοδέβενος Βας. 

 

22-Τζαλονικου Αφοι-Βαδεβουλη Δ.Αφοι  (χωριστικό)……………………………….…………………..12 

-κατακόρυφος εγκιβωτισμός εντος τοιχείου ύψους 1μ, εκσκαφή 8μ σε έδαφος γαιώδες και 

εγκιβωτισμός σε τοιχείο  2μ ύψους σηλήνα Φ100. ¨Ολα αυτά  εντός ιδιοκτησίας Βαδεβούλη 

Κ.Δημ. παράλληλα με υπάρχοντα αγωγό παντοροικού δικτύου 

-σωλήνας Φ100 12 μ 

-ειδικά τεμάχια Φ100:   5 τεμ. Γωνίες/ημιγωνίες  

-συστολή Φ100/Φ160 : 1 τεμ (σετ) 

-εκσκαφές: 8 Χ 0,40 Χ 0,30 = 0,96 Μ3 

-καθαίρεσεις: 2 Χ 0,20 Χ 0,20 = 0,08  Μ3 
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-σκυρόδεμα εγκιβωτισμού: 2 Χ 0,20 Χ 0,15 = 0,06  Μ3 

-συνδέσεις:  1 τεμ/ Τζαλονίκου Τρ. 

23-Τσουτσοπλίδη Λουιζα-Μπούμοας Μ……………………………………………………………………..20 

-ξεκινώντας από την αναμονή του νέου δικτύου αποχέτευσης έχουμε: εκσκαφή 1,2μ  σε 

λιθόστρωτο,, εξωτερικός εγκιβωτισμός 2,2 μ, εκσκαφή σε σκυρόδεμα 13 μ και τομή σε 

σκαλοπάτια από σκυρόδεμα 3,6 μ. 

-αγωγός  Φ125 20μ 

-ειδικά τεμάχια Φ125 :  4 τεμ .γωνίες/ημιγωνίες 

-συστολή Φ125/Φ160: 1 τεμ. (σετ) 

-εκσκαφές:  17,6 Χ 0,40 Χ 0,30 = 2,11 μ3 

-επιχώσεις: 1,9 μ3 

-καθαιρέσεις: 16,6 Χ 0,40 Χ 0,12 = 0,80 μ3 

                           1,2 χ 0,40 χ 0,20 = 0,10   μ3  

-σκυρόδεμα εγκιβωτισμού: (2,2 Χ 0,25 Χ 0,20)-(0,02) =  0,10  μ3 

-σκυρόδεμα αποκατάστασης: 17,6Χ0,40Χ0,10=0,70 μ3 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής: 0,90Χ2 τον/μ3=1,8 τον για 10μ 

-3  συνδέσεις: Τσουτσοπλίδη Λουίζα/Τσουτσοπλίδη Λουιζα/Μπούμπας Μ 

 

24-Σοκακι Βαδεβουλη Δ-Μπουμπα Παντ……………………………………………………………………..23 

-ξεκινώντας από την αναμονή του νέου δικτύου αποχέτευσης  έχουμε:  τομή σε 3 

πλατύσκαλα λιθοστρώτου μήκους 3,6 μ, τομή σε ρείθρο  πλάτους 0,2 μ, καθαίρεση ένα 

σκαλοπάτι από σκυρόδεμα, εκσκαφή και καθαίρεση υπάρχοντος τσιμετνοσωλήνα σε 

ιδιαίτερα στενό χώρο  (σοκάκι 0,70 μ) μήκους 16,5 μ, καθαίρεση λιθοδομής 2 Χ 0,80 μ και 

στη κορυφή κατασκευή Φρεατίου 0,8Χ0,40Χ0,20  με σχάρα για την είσοδο των ομβρίων 

στον αγωγό Φ160.Διπλα στο φρεάτιο  αυτό θα γίνει σύνδεση του παλαιού χωριστικού 

αγωγού λυμάτων που εξυπηρετεί τα πιο πάνω σπίτια, με τον νέο Φ125, μέσω μικρού 

στεγανού φρεατίου έως 0,40Χ0,40Χ0,25 

.Στη  συνέχεια τοποθέτηση αγωγού ομβρίων Φ 160 και Σωλήνα Αποχέτευσης Φ125 

- αγωγός Φ125    23  μ    &  αγωγός  Φ160  23 μ 

-ειδικά  τεμάχια Φ125:  7 τεμ γωνίες/ημιγωνίες 
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-ειδικά τεμάχια Φ160:  6 τεμ γωνίες/ημιγωνίες 

-Εκσκαφές: (4+16,5+2)Χ 0,60Χ0,40= 5,40 μ3   παλαιός τσιμεντοσωλήνας 

-επιχώσεις:4,60 μ3 

-καθαιρέσεις: 20,5 Χ 0,60 Χ 0,15 = 1,85 μ3 

                            2Χ0,80Χ0,50=0,80 λιθοδομή 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής:1,85Χ2 τον/μ3=3,7 τον   για   20 μ 

-σκυρόδεμα: (16,5+1) Χ 0,70 Χ 0,10= 1,2    μ3 

-σιδηρους οπλισμός: 23Χ0,60=13,8 μ2Χ1,6 χλμ/μ2=22 χλμ 

-λιθοδομή: 2Χ0,8Χ0,5=0,80 μ3 

-λιθόστρωτο: 3,6 Χ 0,60= 2,16  μ2 

-2 τεμ φρεάτια 0,40Χ0,40Χ0,40 μ πάχους 0,08 μ με μεταλλικό καπάκι ,από σκυρόδεμα 

- συνδέσεις: 2 τεμ.:  Βαδεβούλης Δ / Μπούμπας Παντ 

 

25-Τάμπα..Αφοί-Τρίχας.Ι…………………………..………………………………………………………………….30 

-ξεκινώντας από το σημείο σύνδεσης στο νέο δίκτυο με εκσκαφή μήκους 30 μ εξωτερικά και 

εφαπτόμενα της υπάρχουσας πλακοσκεπής ,φθάνουμε στο σημείο σύνδεσης οικιών Αφων 

Τάμπα και τρίχα Ι. ,όπου αφήνουμε αναμονές καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος δεν έχει 

ολοκληρωθεί. 

-σωλήνας Φ125: 30 μ 

-ειδικά τεμάχια  Φ125: 2 τεμ. Ημιγωνίες 

-εκσκαφές:30Χ0,40Χ0,30=3,6 μ3 

-επιχώσεις:3,6 μ3 

-συστολή Φ160/Φ125: 1 τεμ 

  

26-Πατρικο Παναγιου Γ(μπαμπαρεκος)…………………………………………………………………………..10 

-ξεκινώντας από την  αναμονή του νέου δικτύου αποχέτευσης έχουμε: διάτρηση τοιχείου. 

Διαπέραση  μικρών τοιχείων  ιδιοκτησίας Βαδεβούλη Δημ.με εγκιβωτισμό μικρών 

τμημάτων του αγωγού, 5 μ εξωτερικός εγκιβωτισμός. 

-αγωγός Φ100  10μ σελ-19 



-ειδικά τεμάχια Φ100: 6 τεμ γωνίες/ημιγωνίες 

-σκυρόδεμα  εγκιβωτισμού: (10 Χ 0,20 Χ0,15)-(10Χ3,14Χ0,05Χ0,05)= 0,22 μ3 

-διαπέραση τρειών τοιχείων 

-συνδέσεις: 1 τεμ/Πανάγιου Αφεντία 

 

27-Νακας  Παντ-Αγγέλης  Φιλ.  (εντός πλακοσκεπους  οχετού)………………………………125 

-ξεκινώντας από τον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο όπου βρίσκεται η αναμονή  του 

νέου  δικτύου αποχέτευσης, κατασκευάζουμε ανισόπεδη κατασκευή τύπου κλειστού 

αύλακα μέσα στον οποίο θα τοποθετηθούν ο αγωγός αποχέτευσης που κατέρχεται και οι 

δύο αναμονές  νέου δικτύου ύδρευσης οικιών Αφών  Αγγέλη. Ο αύλακας αυτός που η μια 

του πλευρά θα ακουμπά το  τοιχείο της αυλής των Αφών Αγγέλη, θα ξεκινά από το ύψος της 

αναμονής νέου δικτύου αποχέτευσης και με κλίση τουλάχιστον 2 % θα καταλήγει πάνω 

στον υπάρχοντα οχετό πάνω στον οποίο θα εγκιβωτιστεί ο αγωγός αποχέτευσης. Η 

ανωτέρω κατασκευή διαστάσεων 12,40 Χ 0,50 Χ 0,50 μ με πάχος; τοιχωμάτων 0,10 μ   θα 

στηρίζεται σε τρεις κολώνες  διαστάσεων  Υ Χ0,50Χ0,15 μ (Υ=1,20/0,80/0,35) και θα 

πληρωθεί με άμμο.  

Στη συνέχεια ο αγωγός εγκιβωτίζεται πάνω σε υφιστάμενο οχετό για 9 μ και στη συνέχεια 

για  42 μ τοποθετείται με εκσκαφή δίπλα στο οχετό εφαπτόμενα αυτού μέχρι το σημείο 

όπου ο οχετός δημιουργεί αναβαθμό. Εκεί  ο αγωγός εισέρχεται εντός του οχετού όπου 

τοποθετείται στο τοιχείο του με ειδικά στηρίγματα για τα υπόλοιπα 56 μ. 

Η τοποθέτηση του αγωγού εντός του οχετού θα γίνει μέσω οπών που θα διανοιχτούν στην 

οροφή του οχετού τουλάχιστον μία κάθε 8 μ, και η στήριξή του με μεταλλικά στηρίγματα 

που θα φέρουν άξονα φ12 μήκους 0,25μ (0.10 μ στο σκυρόδεμα) πάνω στον οποίο θα 

κολληθεί λάμα πάχους 0,004 μ σχήματος Π μήκος πλευρών 0,15Χ0,17Χ0,17 και θα φέρει  

βίδα σύσφιξης των ελεύθερων πλευρών. 

-αγωγός Φ140 125 μ 

-ειδικά τεμάχια Φ140: 8 τεμ γωνίες/ημιγωνίες  

-εκσκαφές: 42 Χ 0,40 Χ 0,30= 5,04  μ3 

-επιχώσεις:  4,54 μ3 

-σκυρόδεμα εγκιβωτισμού:  9Χ0,25Χ0,20-(3,14Χ0,07Χ0,07Χ9)=0,31 μ3 

 2Χ0,25Χ0,20-(3,14Χ0,07Χ0,07Χ2)=0,10 μ3  

-ανισόπεδη κατασκευή από σκυρόδεμα: 

 2 Χ (12,4 Χ 0,50 Χ 0,10)  = 1,24 μ3 
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1 Χ (12,4 Χ 0,30 Χ 0,10)  =   0,37  μ3 

(1,20 Χ 0,50 Χ 0,15)+(0,80 Χ 0,50 Χ 0,15) + (0,35 Χ 0,50 Χ 0,15) =  0,18 μ3 

-σιδηρούς οπλισμός: 

12,40 Χ 1,40 =17,36 μ2 χ          

2Χ (1,20Χ0,50)+2 Χ (0,80 Χ 0,50)+ 2Χ (0,35χ 0,50)= 2,35 μ2 

Κολώνες 30 χλμ Φ12 

-διάνοιξη οπών  0,60Χ0,60 μ οροφής οχετού:  8 τεμ 

-τοποθέτηση αγωγού Φ140 εντός πλακοσκεπούς οχετού μέσω  διανοιχθέντων οπών στην 

οροφή του οχετού για την είσοδο υλικών και ανθρώπων, με ειδικά στηρίγματα 

τοποθετημένα στο πλαινό τοιχείο του οχετού; 

-μήκος οχετού :56 μ Χ  

-άμμος  πλήρωσης:  (12,40 Χ 0,40 Χ0,40)-(3,14 Χ 0,07 Χ0,07 Χ12,4) = 1,8 μ3 

-στηρίγματα:  18 τεμ Χ 

-συνδέσεις: 14 τεμ 

                       εντός  οχετού:   Νάκας  Παντ/Νάκας Γ/ Κοτανίτσης Απ/ Νάκας Γ.Ι / Βαρδάκας Ν 

                        Βαρδάκας Ι / Βαρδάκα Ν.Κόρη/Κοτανίτση Α.Κόρη/Κουτσάφτης Μ. 

 Εκτός  οχετού:   Πέρτσαλη Αφοί / Κοτανίτσης Απ. /Σταχούλης Δημ/Αγγέλη Αφοί 

  

28-Τόδης Ι-Κουστιουλας………………….……..………………………………….………………………………..30 

-ξεκινώντας από την αναμονή του νέου δικτύου αποχέτευσης που βρίσκεται εντός 

πλακοσκεπους οχετού έχουμε: διάτρηση τοιχειου από σκυρόδεμα οχετου, εξωτερικός 

εγκιβωτισμός 10 μ, εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες 15 μ  

-σωλήνας  φ125 :30 μ 

-ειδικά τεμάχια  Φ125:   3 τεμ.γωνίες/ημιγωνίες 

-εκσκαφές: 15 Χ 0,40 Χ 0,30 =  1,80  μ3 

-επιχώσεις:  1,62 μ3 

-σκυρόδεμα εγκιβωτισμού:   10 Χ (0,16 Χ 0,40/2 = 0,32   μ3 

-σιδηρούς οπλισμός:  10 χλμ 
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-συνδέσεις: Τόδης Ι/Μαυρογιώργος Γ(αναμονή) 

29-Κουσιος-Χρονης-Καμισιας (εως  Κατσακη)…………….…………….……………….………………150 

-ξεκινώντας από την αναμονή του νέου δικτύου αποχέτευσης που βρίσκεται στο ρέμα 

Κατσάκη έκουμε: εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες μήκους 150 μ  αγωγου Φ125 προς οικίες  

Μπάου Ι,Μπατζικα Δ  (αριστερά)Τίκου Κ,Χρόνη Δ και Καμίσια Γ(δεξιά).Ο αγωγός θα 

τοποθετηθεί με αναμονές μέχρι που οι ανωτέρω ιδιοκτήτες  μετατρέψουν το εσωτερικό 

τοιυς δίκτυο σε χωριστικό.  

-αγωγός Φ125 150 μ 

-ειδικά τεμάχια Φ125: 14 τεμ .γωνίες/ημιγωνίες 

-συστολές: 1 τεμ 

-εκσκαφές: 110 Χ0,40Χ0,30=13,20  μ3 

-επιχώσεις:13,20 μ3 

-αναμονές σύνδεσης : Τίκος Κ/Χρόνης Δ/Καμίσιας Γ/Μπαος Ι/Χρόνης  Μπατζικας 

 

30-Σταχούλης Γ.-Βαέννης Στ.(σύνδεση υπάρχοντος κλάδου)………………………………………..2 

-ξεκινώντας  από το σημείο αναμονής του νέου δικτύου αποχέτευσης έχουμε:  καθαίρεση 

λιθοστρώτου 1,2 μ , καθαίρεση σκυροδέματος 1,0 μ σε ανωφέρεια για ανεύρεση του  

υπάρχοντος  παλαιού αγωγού   Φ200 PVC  σε κατάλληλο ύψος ώστε να καταστεί ικανή 

υψομετρικά η σύνδεσή του στο νέο δίκτυο,ι   σχετικές εκσκαφές  και σύνδεση στην 

αναμονή Φ160. 

-εκσκαφές: 2,2 Χ 0,70Χ 0,60 = 0,92 μ3 

-επιχώσεις:  0,92 μ3  

-καθαίρεση: 1,2 Χ0,70 Χ0,20 =0,17 μ3   + 1Χ 0,60 Χ 0,15 =0,09 μ3 = 0,26 μ3 

-σκυρόδεμα: 0,10 μ3 

-λιθόστρωτο: 1,2 μ Χ 0,70 μ= 0,84 μ2 

-συνδέσεις: 1 τεμ 

 

31-Τρίτου  Αφοι  (σκαλοπάτια)…………………..……………………………………..……………………….24 

-ξεκινώντας από την αναμονή αποχέτευσης νέου δικτύου αποχέτευσης έχουμε: τομή σε 34 

τεμ σκαλοπάτια από σκυρόδεμα μήκους 20 μ και 4μ εκσκαφές σε παλαιό λιθόστρωτο 
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-αγωγός Φ125  24 μ 

-ειδικά τεμάχια : 4 τεμ γωνίες /ημιγωνίες 

-εκσκαφές: 24 Χ 0,40Χ0,20=1,92 μ3 

-επιχώσεις: 1,73 μ3 

-καθαιρέσεις: 20 Χ0,40Χ0,20 = 1,60 μ3    σκαλοπάτια 

                      6Χ1,5Χ0,20=1,8 μ3      λιθόστρωτο 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής:1,60 Χ2 τον/μ3=3,2 τον  για  20  μ 

-σκυρόδεμα: 1,60 μ3  

-σιδηρούς οπλισμός: 20 Χ0,40=8 μ2Χ 1,6 τον/μ3=12,80 χλμ 

-οπλισμός Φ10,0,25 μΧ48 τεμ=12 μΧ0,62=7,44 χλμ 

-κατασκευή 15 μ2 νέου λιθοστρώτου 

-5 συνδέσεις: Τρίτου Ανθούλα (αρχή λιθοστρώτου) / Τρίτος Απ / Πανάγιος Γ /Τρίτος Β & Ι 

(μια ψηλά και μία στη κάτω άκρη του κτιρίου) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Σελ-23 



3-  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α/α Εργασία/είδος Αρ.Προτ. 

Τιμολογίου 

Μονά 

δα 

Δίκτυο 

αγωγών 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς 

τη χρήση  μηχανικών μέσων σε εδάφη 

γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΟΙΚ 

20.04.01 

Μ3  81,00 

2 

 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρις 

τη χρήση μηχανικών μέσων,σε εδάφη 

βραχώδη 

ΟΙΚ 

20.04.02 

 

Μ3 

 

 

 

35,00 

3 

 

Επίχωση με κατάλληλα προιόντα  

εκσκαφών,εκβραχισμών,κατεδαφίσεων 

 

ΟΙΚ.20.10 

 

Μ3 

 

 

 

110,00 

4 

 

Καθαιρέσεις μεμονομένων στοιχείων  

η κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα,συνήθους ακρίβειας κοπής 

 

ΥΔΡ 4.01.01 

 

Μ3 

 

 

 

23,52 

5 

 

Φορτοεκφόρτωση  προιόντων 

εκσκαφών και κατεδαφίσεων χωρίς τη 

χρήση μηχανικών μέσων 

ΟΙΚ 

20.31.02 

 

Μ3 

 

 

 

24,00 

6 Χειρονακτική διακίνηση  προιόντων 

εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

ΟΙΚ 20.40 Ton 

10 m 

 97,00 

7 Διάνοιξη οπών  σε άοπλο  σκυρόδεμα 

πάχους έως 0,15 μ 

ΟΙΚ 

22.40.01 

Μ3  12,00 

8 Διάνοιξη οπής σε λιθοδομή για οπές 

επιφανείας 0,51-1,00 μ2 

ΟΙΚ 

22.36.01 

τεμ  4,00 

9 Κατασκευή λιθοστρώτου ΟΙΚ ΣΧ  

41.02 

Μ2  30,00 

10 Κατασκευή λιθοδομής ΟΙΚ 

42.05.02 

Μ3  11,00 

11 Φρεάτιο από σκυρόδεμα 0,40Χ0,40Χ 

0,50 μ με μεταλλικό χ/τ  κάλυμμα 

0,30Χ0,30 μ 

 ΤΕΜ  5,00 

12 

 

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

μικροκατασκευών (φρεάτια,ορθογ. 

Κατασκευές) C 16/20 

OΔΟ Β 

29.3.4 

Μ3  

 

26,00 

 Σελ-31 



α/α Εργασία/είδος Αρ.Προτ. 

Τιμολογίου 

Μονά 

δα 

Δίκτυο 

αγωγών 

ΣΥΝΟΛΟ 

13 

 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος  

απομακρυσμένων έργων 

ΥΔΡ 9.13 

 

Μ3 

 

 

 

26,00 

14 Προσαύξηση τιμής  εκσκαφής λόγω 

εμποδίων Ο.Κ.Ω 

ΥΔΡ 3.12 μ  696,00 

15 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού  σκυροδεμάτων τ.ε 

ΥΔΡ 26 Kg  315,00 

16 Διάστρωση και εγκιβωτισμός 

σωλήνων με άμμο λατομείου 

ΥΔΡ 5.07 Μ3  2,00 

17 Φορτοεκφόρτωση υλικών με τα χέρια ΟΙΚ10.01.01 τον  3,50 

18 Μεταφορά υλικών  με τα χέρια ΟΙΚ  10.03 Τον/ 

10μ 

 3,50 

19 

 

 

Μεταλλικά στηρίγματα  τύπου Π  

(άξονα Φ12 και λάμα 4 mm ,μήκους 

50 cm και βίδα 16 cm) στηριξης 

σωλήνων εντός ρέματος 

ΟΙΚ 61.05.01 

 

 

τεμ 

 

 

 

 

 

18,00 

 

20 

 

 

 

 

 

Ανάρτηση και τοποθέτηση αγωγού 

PVC φ140 και μεταλλικών 

στηριγμάτων στα οποία και θα 

στηρίζεται,  στο εσωτερικό τοιχείο 

ρέματος-υπονόμου μεγάλης διατομής 

.Η είσοδος των υλικών και των 

ανθρώπων θα γίνει μέσω οπών  της 

οροφής, οι οποίες πληρώνονται 

χωριστά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,00 

 

21 Αποξήλωση πλακοστρώσεων     

πεζοδρομίου 

ΥΔΡ 4.10 Μ2  10,00 

22 Αποκατάσταση πλακόστρωσης  

πεζοδρομίου 

ΥΔΡ 4.10 Μ2  10,00 

 

 Σελ-32 

 



α/α Εργασία/είδος Αρ.Προτ. 

Τιμολογίου 

Μονά 

δα 

Δίκτυο 

αγωγών 

ΣΥΝΟΛΟ 

23 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 

PVC-U, SDR 41, DN 110 mm  
ΥΔΡ 6711.1 μ  57,00 

24 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 

PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

ΥΔΡ 6711.1 μ  803,00 

25 Aγωγοί κτιρ. αποχέτευσης από 

σωλήνες  PVC-U Φ140 Γκρί  d=2,9 

mm 

ΥΔΡ6620.2 μ  302,00 

26 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 

PVC-U,SDR 41,DN 160 mm 

ΥΔΡ 6711.1 μ  165,00 

27 Ειδικά τεμάχια σωλήνα Φ110 PVC-U  

,SDR 41, DN 110 mm/ημιγωνίες 

ΥΔΡ12.12.02 01 τεμ    19 

28 Ειδικά τεμάχια σωλήνα Φ1125 PVC-

U  ,SDR 41, DN 125 mm/ημιγωνίες 

ΥΔΡ12.12.02 02 τεμ  113 

29 Ειδικά τεμάχια σωλήνα Φ140 PVC-U  

,Γκρί 6 ατμ, DN 140 mm/ημιγωνίες 

ΥΔΡ12.12.02 03 τεμ    49 

30 Ειδικά τεμάχια σωλήνα Φ160 PVC-U  

,SDR 41, DN 160 mm/ημιγωνίες 

ΥΔΡ12.12.02 04 τεμ    22 

31 Συστολές  PVC Φ160/Φ125 ΥΔΡ12.12.03.01 σετ    26 

32 Συστολές PVC Φ100/φ125 ΥΔΡ12.12.03.02 σετ     7 

33 Συστολές Φ160/Φ140 ΥΔΡ12.12.03.03 σετ     3 

34 Συστολές  Φ200/Φ160 ΥΔΡ12.12.03.04 σετ     5 

35 Συστολή Φ200/Φ140 ΥΔΡ12.12.03.05 σετ     2 

 

Σελ-33 

         



 Εργασία/είδος Αρ.πρωτ. 

τομολ 

Μον Δίκτυο 

αγωγών 

ποσότητα 

36 Ταφ Φ160  Σ41 PVC-U ΥΔΡ12.12.05 τεμ    1,00 

37 Μούφα Φ110 PVC-U DN-110, Σ 41 ΥΔΡ12.12.06 

01 

τεμ  10,00 

38 Μούφα  Φ125 PVC-U DN-125, Σ 41 ΥΔΡ12.12.06 

02 

τεμ  50,00 

39 Μούφα  Φ160 PVC-U DN-160, Σ 41 ΥΔΡ12.12.06  

03 

τεμ  20,00 

40 Ημιτάφ PVC-U Φ125 Σ41 Aναμον ΥΔΡ12.12.07 τεμ  10,00 

41 Σύνδεση  οικίας στο δίκτυο: 

Περιλαμβάνει  το  ημιτάφ   του 

κεντρικού   αγωγού, τα   ειδικά 

τεμάχια και ότι άλλο σχετικό για τη 

μεταφορά της σύνδεσης του σωλήνα 

από το παλαιό στο νέο δίκτυο 

 

 

ΥΔΡ 

16.04 

 

 

τεμ 

 

  

 

77,00 

      

 

 

                                           Μέτσοβο      10-07-2020 
         ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                      Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ   Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

     Πολιτικός  Μηχανικός 
 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΣ                                                      ΔΑΣΟΥΛΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
   Χημικός   Μηχανικός                                                         Πολιτικός    Μηχανικός 
 

 

 Σελ-34       

 


