
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΕΡΓΟ:  Διαχωρισμός δικτύων  ακαθάρτων 

ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ         και ομβρίων   περιοχών ΔΚ Μετσόβου 

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΣΟΒΟΥ                             που δεν  προσεγγίζονται με μηχανι- 

                                                              κά  μέσα (δύσβατα) 

 

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 προμετρητικά 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-αντλία λυμάτων ανοξείδωτη με φλοτέρ  ……………………………………………………………….…1  τεμ 

2-κάλυμα με τελάρο  0,70Χ0,70 μ …απλά  από ελατό  χυτοσίδηρο…………….……………. . 2 τεμ 

3-κάλυμα με πλαίσιο από ελατό χυτοσίδηρο D400,τετράγωνο 70Χ70 cm…………………..2 τεμ 

4-διάνοιξη οπών 0,70Χ0,70μ με αδιατάραχτη κοπή………………………………………………….....2   τεμ 

5-χάραξη πλάκας σε βάθος 0,15 μ με αδιατάραχτη κοπή…………………………………………..…2,6 μ 

6-χάραξη αύλακα πλάτους 0,12 μ μήκους  σε σκυρόδεμα και λιθοδομή…………….……...20 μ 

7-συνδέσεις  οικιών και  αναμονών………………………………………………………………………….…45 τεμ 

8-μούφες όλων των διατομών …………………………………………………………………………………….40 τεμ 
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1-ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΛΑΔΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

1-Τμήμα ρέμα Τάμπα-ρέμα Κατσάκη………………………………………………………………………….210 μ 

2-Τμήμα οικία Γ.Παπάση-ρέμα πλακοσκεπής Κοτανιτση………………………………………………62 μ 

3-Συνδεση αποχέτευσης  δημοτικών   τουαλετών…………………………………………………………16 μ 

4-Σύνδεση αποχέτευσης Παιδικού  Σταθμού…………………………………………………………………15 μ 

5-Τμήμα καταστημάτων Στοάς……………………………………………………………………………………….15 μ 

6-Τμημα οικιών Δ.Τσέντη-Απ.Παπάση…………………………………………………………………………… 40 μ 

7-Τμήμα συνεργείων Αφων Γεωργελη……………………………………………………………………………22 μ 

8-Τμήμα οικία Αφων Φούφα-πλακοσκεπή……………………………………………………………………  22 μ 

9-Ξενοδοχείο Βικτώρια-Οινιποιείο………………………………………………………………………………….62 μ 

10-Κάλυψη σωλήνα θέση Μπότα………………………………………………………………………………….. 28 μ 

11-Τμήμα κήπων Αγ.Γεωργίου  εως  θέση  Στάνος………………………………………………………...125 μ 

12-Τμήμα  οικίας Αφων Ναζίρη εως πλακοσκεπή οχετό (ομβρια)…………………………..……...23 μ 

13-Τμήμα οικία Η.Σταυράκη-δρόμος……………………………………………………………………………….12 μ 

14-Τμήμα Δημοτικου Καταστήματος <<Πάμε Πλατεία>>……………………………………………….. 9 μ 

15-Τμήμα οικιών Μασούρα Χρ-Νάκου Χρ.(ομβρια)………………………………………………………...21 μ 

16-Τμήμα Αφων Ν.Πάφη (ομβρια)…………………………………………………………………………..………37 μ 

17-Aνακατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων 

 18-Τμήμα οικία Κ.Γκίνα-αναμονή αντλιοστασίου Ι.Μ. Παναγίας…………………… …………….146 μ 

19-Τμήμα οικία Αφών Ν.φάφαλη έως αναμονή νέου δικτίου……………………………… …………15 μ 

20-Σύνδεση δυτικού νέου αγωγού αποχέτευσης με Βιολογικό 

21-Τμήμα Τόδης Δ-κεντρικός δρόμος……………………………………………………………………..…..…..80 μ 

22-Τμήμα οικίας Μαυρογιώργου Γ. (όμβρια)…………………………………………………………….……16 μ 

 23-Τμήμα οικια Μπούμπα Ι-Καφε Σεργιο………………………………………………………………….…...46 μ 

24-Τμήμα Γυμνάσιο-οικίες Δάλλα………………………………………………………………………………...175 μ 

25-Τμήμα  Σούλτης Δ-Μπλίχα Ι…(διαχωρισμός  ομβρίων)……………………………………..…….…25 μ 
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    2-   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

 

1-Τμήμα ρέμα Τάμπα-ρέμα Κατσάκη…………………………………………………………….210 μ 

Περιλαμβάνει  σύνδεση τυφλού κλάδου του νέου δικτύου   Ε Φρ-9  με το τμήμα του νέου 

δικτύου EC Φρ.30-31, με αγωγό από πολυπροπυλένιο Φ160 SN 8. 

Τμήμα 108 μ (από τα 210) διέρχεται από ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες έδαφος και 

ενδεχομένως η αδυναμίας εκσκαφής του προβλεπόμενου βράχου, να οδηγήσει και σε 

επιφανειακό εγκιβωτισμό η επιφανειακή κάλυψη του αγωγού  με μεγάλους λίθους. 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες: 

-εκσκαφές : 92 Χ0,60Χ0,80 = 44,16 μ3    (20% Βρ=8,83 μ3  + 80% Γεω=35,33 μ3) 

 118Χ0,50Χ0,40=23,50 μ3   (50% Βρ=11,80 μ3   +  50% Γεω11,80 μ3) 

Εκσκαφές χωρίς χρήση μ.μ Γ/ημ: 20,63 μ3 

Εκσκαφές χωρίς χρήση μ.μ Βρ:      47,13 μ3 

-επιχώσεις με προιόντα εκσκαφής(με διαλογή και επιφανειακή επίχωση με τα 

ογκοδέστερα):    67,66 μ3 

-αγωγός Φ160 PP    SN 8 :       210 μ 

- ταφ Φ200/200/160  ΡΡ :         1   τεμ 

-συστολή Φ200/160    ΡΡ  :        1   τεμ                                  

-διλποκεφαλή   Φ200 ΡΡ:            1   τεμ 

- ημιγωνίες  Φ160  ΡΡ    :           15  τεμ 

 

2-Τμήμα οικία Γ.Παπάση-ρέμα πλακοσκεπής Κοτανιτση……………………………………………62 μ 

   Περιλαμβάνει   σύνδεση τυφλού  κλάδου του νέου δικτύου ΕΑ  Φρ.50  με τον κλάδο του 

νέου δικτύου EBCB φρ.3-4   εντός πλακοσκεπούς οχετού, ακολουθώντας τη διαδρομή του 

υπάρχοντος παντοροϊκού δικτύου, μήκους 62 μ με αγωγό ΡΡ  SN8 Φ140, σε συνθήκες 

ιδιαίτερης στενότητας χώρου για κατασκευή με τα χέρια. 

  Ξεκινώντας από το φρεάτιο 50  του κλάδου ΕΑ, έχουμε διαδοχικά: 

2.1-καθαίρεση λιθοστρώτου μήκους 1,3 μ: 

  1,30Χ0,60Χ0,20 = 0,17 μ3 

 Σελ-3 



-εκσκαφές χωρίς χρήση μηχ.μέσων:  1,3Χ0,60Χ0,60= 0,47 μ3 

-κατασκευή λιθοστρώτου:  1,30Χ0,60=0,78  μ3 

-επιχώσεις με προιόντα εκσκαφής: 0,47 μ3 

   

2.2-καθαίρεση σκυροδέματος  μήκους  9 μ:     9Χ0,60Χ0,15=0,81  μ3 

  -εκσκαφές χωρίς χρήση μηχ.μέσων:   9 Χ 0,60 Χ ((0,60+0,20)/2)= 2,16 μ3 

-επιχώσεις με προιόντα εκσκαφής:  2,16 μ3 

-σκυρόδεμα οδοστρωσίας: 9 Χ 0,60 Χ 0,15 =  0,81 μ3 

-σιδηρούς οπλισμός: 9Χ0,60=5,40 μ2 Χ1,20 χλμ/μ2= 6,48 χλμ 

-γωνία Φ140 ΡΡ: 1 τεμ 

 

2.3-κατασκευή οπής σε τοιχείο: 1 τεμ 

 

2.4-τοποθέτηση και στερέωση αγωγού Φ140 ΡΡ  επιφανειακά εντός μικρού τούνελ, με 

επιφανειακή διάστρωση σκυροδέματος τα τελευταία 5 μ.(σε μορφή αύλακα) 

 -σκυρόδεμα: 5 Χ 0,50 Χ 0,10 = 0,25 μ5 

- συνδέσεις αποχέτευσης: 3 τεμ 

2.5-τοποθέτηση και εγκιβωτισμός αγωγού Φ140 ΡΡ σε μήκος 13,6 μ έως την αρχή του 

πλακοστρώτου, με κατασκευή δικτύου ομβρίων  15 μ  Φ110 προς οικία Πέρτσαλη Κ.για 

απορροή υδροροών στο παλαιό δίκτυο: 

 -σκυρόδεμα εγκιβωτισμού: (13,6Χ0,20 Χ0,20) – (13,6 Χ 3,14 Χ 0,07 2 ) = 0,544-0,21 = 0,33 μ3 

-εκσκαφές Γ: 15 Χ 0,35 Χ 0,35 =1,84 μ3 

-επιχώσεις με προιόντα εκσκαφών: 1,84 μ3 

-ημιγωνία Φ140 ΡΡ:       1τεμ 

-γωνίες Φ140 ΡΡ  :          2 τεμ (προσπελαση αναβαθμού) 

-συνδέσεις:                       1τεμ 

2.6-καθαίρεση λωρίδας πλάτους 0,15 μ αυλής από σκυροδεμα και πλακόστρωση  με 

επιφανειακή κοπή με δίσκο. 
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-καθαίρεση σκυροδέματος: 10 Χ ),15 Χ 0,20=0,30 μ3 

-εκσκαφές Γ:  10 Χ0,30 Χ0,30=0,90 μ3 

-επιχώσεις με υλικά εκσκαφής: 0,90 μ3 

2.7-καθαίρεση σκαλοπατιών από σκυρόδεμα και πλαινού πλακοσκεπούς οχετού, σε μήκος 

6μ, όπου θα γίνει η σύνδεση με τον κλάδο ΕC  σε αναμονή που έχει προβλευθεί. 

-καθαίρεση σκυροδέματος: 6 Χ 0,25 Χ 0,25 = 0,375 μ3 

-αποκατάσταση με σκυρόδεμα: 0,40 μ3 

-εκσκαφές Γ: 6Χ0,30Χ0,40= 0,72 μ3 

-επίχωση: 0,72 μ3 

-σύνδεση: 1 τεμ 

-χειρονακτική  διακίνηση προιόντων καθαίρεσης σε απόσταση  60 μ: 5 τονοι 

-ημιγωνίες Φ140 ΡΡ SN8 : 5 τεμ 

-σιδηρούς   οπλισμός: 10 χλμ 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες: 

-μήκος αγωγού  Φ140 ΡΡ:  62 μ 

-μήκος αγωγού Φ110 PVC γκρί:   15 μ 

-γωνίες Φ140 ΡΡ : 3 τεμ 

- ημιγωνίες Φ140 ΡΡ: 5 τεμ 

-καθαίρεση: 1,65 μ3 

-εκσκαφές:  6,07 μ3 

-επίχωση: 6,07 μ3 

-σκυρόδεμα:  1,79 μ3 

Σιδ.οπλισμός: 16,48 χλμ 

Λιθόστρωτο: 0,78 μ2 

Συνδέσεις:  5 τεμ 

χειρονακτική  διακίνηση προιόντων καθαίρεσης σε απόσταση  60 μ: 5 τονοι 
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3-Συνδεση αποχέτευσης  δημοτικών   αποχωρητηρίων………………………………………………17 μ 

  Περιλαμβάνει την σύνδεση των δημοτικών αποχωρητηρίων στο νέο δίκτυο αποχέτευσης 

μέσω του υπογείου του κτιρίου του Α.Τ  Μετσόβου το οποίο ανήκει στο Δήμο, με αγωγό 

Φ140 PVC κτιριακής αποχέτευσης 

Στον αύλειο χώρο των δημοτικών αποχωρητηρίων υπάρχει κεντρικό φρεάτιο όπου 

οδηγούνται τα λύματα από όλες τις τουαλέτες, το οποίο θα γίνει μεγαλύτερο και βαθύτερο 

ώστε να εφοδιαστεί με εσχαρισμό  και καθίζηση. 

Υψομετρικά,  η εξωτερική επιφάνεια του φρεατίου αυτού βρίσκεται 90 εκ. υψηλότερα από 

το κάτω μέρος του φρεατίου του νέου δικτύου αποχέτευσης ,που βρίσκεται σε απόσταση 

17 μ, στην άλλη πλευρά του κτιρίου. Δηλ. τα σημεία που μας ενδιαφέρουν υψομετρικά για 

το κάτω μέρος του αγωγού Φ140 διασύνδεσης, έχουν υψομετρική διαφορά 50 εκ σε 

απόσταση 17 μ(  αρχή του αγωγού στο φρεάτιο εισόδου και τέλος αγωγού στο φρεάτιο του 

νέου δικτύου), ήτοι προκύπτει κλίση αγωγού 2,9 εκ. ανά μέτρο μήκους. Το αρχικό σημείο 

στο φρεάτιο στην  αυλή των αποχωρητηρίων, ελήφθη σε βάθος 30 εκ. εντος του φρεατίου. 

3.1.-φρεάτιο  συλλογής λυμάτων εξωτερικών διαστάσεων 60Χ60Χ70 εκ. από οπλισμένο 

σκυρόδεμα πάχους 12 εκ: 

     -καθαίρεση:  0,70Χ0,70Χ0,10 =0,05 μ3 

    -Σκυρόδεμα:  2Χ  (0,12Χ0,70Χ0,60)=0,10  μ3 

                        2Χ  (0,12Χ0,70Χ0,36)=0,06   μ3 

 0,12Χ0,36Χ0,36=0,016  μ3 

     -σιδηρούς οπλισμός: (4Χ0,70)+(0,60Χ0,60)=3,16 μ2 =        χλμ 

     -μεταλλικό  καπάκι με τελάρο 50Χ50 εκ: 

3.2.-τμήμα αυλής αποχωρητηρίων έως τοιχείο Α.Τ   Μετσόβου: 

       -καθαίρεση:  1,20Χ0,50Χ0,10=0,06  μ3 

      -εκσκαφές:  1,20Χ0,50Χ0,40= 0,24 μ3 

       -επίχωση: 0,24 μ3 

      -σκυρόδεμα: 0,06 μ3 

       -μεταφορά: 0,06+0,05=0,11 μ3Χ2,5 τον/μ3=0,27 μ3/10μ 

3.3-διάνοιξη οπής σε αργολιθοδομή πάχους ο,80 μ 

3.4-διέλευση αγωγού δια μέσου χώρου από σκυρόδεμα2,7 μ  εξωτερικά και σε εγκοπή 

τοιχείου 1μ: 
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     -καθαίρεση: 1Χ0,40Χ0,15=0,06 μ3 

    -σκυρόδεμα: 2,70Χ1,00Χ0,25=0,675 μ3 κάλυψη σωλήνα με πλατύσκαλο 

   -σιδηρους οπλισμός: 2,70 μ2 =     χλμ. 

3.5-στήριξη επί τοιχείου αγωγού Φ140 σε μήκος3,5 μ, έως  κάθετου τοιχείου 0,60 μ 

3.6-οπή σε τοιχείο πάχους 0,60 μ από αργολιθοδομή 

3.7-στήριξη επί τοιχείου, αγωγού Φ140 σε μήκος 4,2 μ 

3.8-οπή σε τοιχείο πάχους 0,80 μ από αργολιθοδομή 

3.9-σύνδεση αγωγού Φ140 στο φρεάτιο του νέου δικτύου αποχέτευσης, στην άλλη πλευρά 

του κτηρίου Α.Τ   Μετσόβου: 

    -εκσκαφές:  2,10Χ0,60Χ1,10=1,38 μ3 

    -επίχωση: 1,38 μ 

    -σκυρόδεμα: 2,10Χ0,60Χ0,10=0,126 μ3 

    -συστολή Φ140/Φ160/Φ200: 1 τεμ 

    -ημιγωνίες Φ140: 6 τεμ 

    -ταφ ελέγχου στεγανά:  2 τεμ 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες. 

-αγωγός Φ140 γκρί:  17 μ 

-ημιγωνίες φ140 γκρί:  6 τεμ 

-συστολή Φ140/Φ160/Φ200: 1 τεμ 

-Εκσκαφές : 1,47 μ3 

-επιχώσεις: 1,47 μ3 

-σκυρόδεμα:1,03 μ3 

-οπές σε αργολιθοδομή : 3 τεμ 

-καθαιρέσεις: 0,17 μ3 

-μεταφορά προιόντων καθα.ιρεσης: 0,17Χ2,5=0,43 τον/10 μ 

-μεταλλικό καπάκι με τελάρο 0,70Χ0,70 μ: 1 τεμ 
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4-Σύνδεση αποχέτευσης Παιδικού  Σταθμού……………………………………………………………16 μ 

  Όλα τα λύματα του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού συγκεντρώνονται σε κεντρικό φρεάτιο  

στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο όμως βρίσκεται χαμηλότερα από το σημείο σύνδεσης στο 

νέο δίκτυο αποχέτευσης. 

Κατόπιν αυτού η διοχέτευση των λυμάτων θα γίνει    με τη βοήθεια αντλίας με φλοτέρ που 

θα τοποθετηθεί στο κεντρικό φρεάτιο αφού διαμορφωθεί κατάλληλα  και μέσω αγωγού 

μικρής διατομής Φ63 και μήκους 16 μ, που θα ξεκινά από την αντλία και θα καταλήγει στην 

υπάρχουσα αναμονή που είναι εφοδιασμένη με ταμπουρέτο, εκτός του κτιρίου.  

Η υπάρχουσα  σύνδεσή του στο παλαιό δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί σαν υπερχείλιση του 

φρεατίου(δηλ.του μικρού αντλιοστασίου). 

 

4.1-Εκβάθυνση του υπάρχοντος φρεατίου για να μπορεί να δεχθεί αντλία και εσωτερική   

σκυροδέτησή  του με σκυρόδεμα πάχους   8-10  εκ.: 

-καθαιρέσεις : 0,8Χ0,8ΧΧ0,20=0,128   μ3 

-εκσκαφές:       0,80Χ0,80Χ0,30=0,192 μ3 

-σκυρόδεμα:  2Χ(0,80Χ0,80Χ0,10)+2Χ(0,60Χ0,80Χ0,10)+(0,80Χ0,80Χ0,15)= 0,32 μ3 

-σιδηρούς οπλισμός:  5Χ(0,80Χ0,80)=3,20  μ2 

 

4.2-Καθαίρεση δαπέδου υπογείου παιδικού σταθμού και εκσκαφή τάφρου για τη 

τοποθέτηση του αγωγού  των λυμάτων, από το υπάρχων φρεάτιο έως το εξωτερικό τοιχείο 

λιθοδομής του κτιρίου, μήκους 13,40 μ: 

-καθαιρέσεις:13,40Χ0,40Χ0,20=1,07 μ3 

-εκσκαφές: 13,4Χ0,40Χ0,15=0,80 μ3 

-επίχωση: 1 μ3  αμμος 

-σκυρόδεμα: 1 μ3 

-σιδηρους οπλισμός: 13Χ0,40=5,20 μ2 

4.3-διάτρηση εξωτερικού τοιχείου κτιρίου πάχους  0,60 μ από λιθοδομή :    1 τεμ 

 

4.4-τμήμα εξωτερικά του κτιρίου έως αναμονή (ταμπουρέτο) νέου δικτύου αποχέτευσης: 

μήκους   1,3 μ: 
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-καθαίρεση λιθοστρώτου: 1,3Χ0,60Χ0,20= 0,156 μ3 

-εκσκαφές:  1,3Χ0,40Χ0,35=0,182 μ3 

-επιχώσεις: 1,182 μ3 

-κατασκευή λιθοστρώτου! 1,30Χ0,60=0,78 μ2 

4.5-   16 μ σωλήνας PVC-U   ΕΛ1453  Φ630X4,5 16 ATM  με όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης με  

μικρή αντλία εξόδου Φ50 mm (1 τεμ)  ,ανοξείδωτη,  λυμάτων, εμβαπτιζόμενη  με διακόπτη  

στάθμης (φλοτέρ) ισχύος      μανομετρικού  7 μ  που πληρεί όλες τις ισχύουσες 

προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας. 

 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες. 

-αγωγός : 16 μ σωλήνας PVC-U   ΕΛ1453  Φ630X4,5 16 ATM   

-αντλία ανοξείδωτη με φλοτέρ:  1 τεμ 

-Εκσκαφές : 1,174 μ3 

-επιχώσεις: 1,00 μ3    άμμος 

-σκυρόδεμα:1,32 μ3 

-οπές σε αργολιθοδομή : 1 τεμ 

-καθαιρέσεις: 1,354  μ3 

-σιδηρούς οπλισμός: 8,40 μ2 η 10,08 χλμ 

-λιθόστρωτο: 0,78 μ2 

 - μεταφορά προιόντων καθα.ιρεσης  :1,35Χ2,5=3,38Χ10μ      

                                                     

5-Τμήμα καταστημάτων Στοάς…………………………………………………………………………………….15 μ 

  Στο χώρο της Στοάς, δίπλα στη κεντρική πλατεία Μετσόβου, τα καταστήματα της βόρειας 

πλευράς διοχετεύουν τα λύματά τους  κατ’ ευθείαν στον κεντρικό πλακοσκεπή οχετό χωρίς 

να  μεσολαβεί δίκτυο αποχέτευσης που να μπορεί να εκτραπεί στο νέο δίκτυο 

αποχέτευσης. 

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η κατασκευή παράλληλα με την όψη των συνεχόμενων 

καταστημάτων, δικτύου αποχέτευσης μήκους 15 μ με αγωγό  Φ125 και αναμονές σε κάθε 

ένα από τα τέσσερα καταστήματα, έως το σημείο της αναμονής του νέου δικτύου 

αποχέτευσης. 

 Σελ-9 



Η πρώτη αναμονή θα έχει βάθος ορύγματος 0,35 μ και με κλίση 3% θα φθάσει σε απόσταση 

2,5 μ στον κάθετο κεντρικό αγωγό όπου θα συνδεθούν και οι υπόλοιπες αναμονές.Ο 

κάθετος κεντρικός αγωγός επίσης θα έχει κλήση 3% έως την αναμονή του νέου δικτύου 

αποχέτευσης. 

Τα σκαλοπάτια θα καθαιρεθούν προσεκτικά ώστε να χρησιμοποιηθούν τα ίδια. 

5.1-καθαίρεση πλακοστρώτου-σκυροδέματος-πέτρινων σκαλοπατιών 

   12Χ0,80=9,6 μ2  πλακόστρωτο κεντρικής γραμμής 

4(2,5Χ0,60)=6 μ2 πλακόστρωτο αναμονών 

  12Χ0,60Χ0,12=0,864 μ3  σκυρόδεμα κεντρικής γραμμής 

4Χ(2,5Χ0,40Χ0,10)=0,40 μ3 σκυρόδεμα   αναμονών 

   2,2Χ0,60Χ0,30=0,396 μ3   σκαλοπάτια 

 

5.2-εκσκαφές χωρίς χρήση μηχ.μεσων: 

12,00Χ0,60Χ((0,42+0,78)/2)=4,32 μ3  στο πλακόστρωτο 

4Χ(2,50Χ0,40Χ((0,60+0,35)/2)=1,90   αναμονές  με μέσο βάθος στο σημείο σύνδεσης 0,60 μ 

 

5.3-Αποκαταστάσεις: 

   Επίχωση: 6,22 μ3 

   Σκυρόδεμα: 1 ,264 μ3 

 Σιδηρους οπλισμός; 18 χλμ 

Λιθόστρωτο (σκαλοπάτια): 2,20Χ0,60=1,32  μ2   

Πλακόστρωτο: 15,60 μ2 

 

5.4-αγωγός Φ125 PVC  15+(4X2,5)=25 μ 

  Ταφ  φ125:  3 τεμ 

Γωνία φ125: 1 τεμ 

Ημιγωνίες φ125   2 τεμ 

Συστολή Φ125/Φ140: 1 τεμ 

 Σελ-10 



 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες. 

-αγωγός : Φ125 PVC  25 μ 

-Εκσκαφές : 6,22 μ3 

-επιχώσεις: 6,22 μ3     

-σκυρόδεμα:1,26 μ3 

-καθαιρέσεις: 1,26  μ3 σκυροδέματος    ,15,6 μ2 πλακοστρώτου,  0,40 μ3  λιθοστρώτου σκαλ    

-σιδηρούς οπλισμός: 15,00 μ2 η 18,00 χλμ 

-λιθόστρωτο: 1,32  μ2  λιθόστρωτα σκαλοπάτια 

  -χειρονακτική διακίνηση προιόντων καθαιρεσης:2,13 μ3/ 7 μ 

-ταφ Φ125: 3 τεμ 

-γωνίες /ημιγωνίες: 4 τεμ 

 

6-Τμημα οικιών Δ.Τσέντη-Απ.Παπάση 

   Περιλαμβάνει προσπέλαση αύλειου χώρου ιδιοκτησίας Γ.Μπάμπα, κάτω από τον οποίο 

διέρχεται το παλαιό δίκτυο που εξυπηρετεί τις οικίες της γειτονιάς και το οποίο παραμένει 

ως δίκτυο ομβρίων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη σύνδεση του τυφλού κλάδου ΕΑΤ- Φ.3  

με το κλάδο ΕΑ-Φ.75 του νέου δικτύου αποχέτευσης, και τις δύο συνδέσεις της 

συγκεκριμένης οικίας. Ο κλάδος εξυπηρετεί πέντε (5) οικίες  και  αποτελείται από σωλήνα 

φ125. 

6.1-ξεκινώντας  από το φρεάτιο Φ3 σε βάθος 0,35 μ  περνώντας κάτω από την μεταλλική 

εξώπορτα  και εξωτερικά σε μήκος 2μ,  διαπερνούμε την αργολιθοδομή  πλάτους 0,70 μ και 

βγαίνοντας στη άλλη πλευρά της, την καθαιρούμε κατά το ήμισυ και κατά μήκος σε 

απόσταση 6 μ, ώστε να εντοιχιστεί ο σωλήνας εντός αυτής.  

-καθαίρεση:   2,4χ0,40Χ0,20=0,19 μ3 

-εκσκαφές: 6Χ0,50Χ0,50=1,50 μ3 ( η πίσω όψη της αργολιθοδομής είναι μέσα στο έδαφος) 

 -οπή αργολιθοδομής:   1 τεμ 

-Καθαίρεση αργολιθοδομής:  6,5Χ 0,35Χ 0,80=4,14 μ3 

-αργολιθοδομή: 4,14 μ3 

-χειρονακτική διακίνηση προιόντων καθαίρεσης: 2,5 τον/40 μ 
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-σκυρόδεμα:  2,20Χ0,30Χ0,20=0,13 μ3 εγκιβωτισμός σωλήνα 

-σωλήνας Φ125: 7 μ 

-γωνίες/ημιγων.Φ125: 6 τεμ 

6.2-τοποθέτηση σωλήνα εξωτερικά του τοιχείου και κάτω από σκυρόδεμα αυλής που 

δημιουργεί μικρό στεγασμένο χώρο περίπου 15 cm, κατά μήκος του οποίου διέρχεται  ο 

σωλήνας, μήκους 10 μ, έως το  κάθετο εξωτερικό τοιχείο  ύψους 3,5 μ όπου ανοίγουμε 

εγκοπή για να καλυφθεί το κατακόρυφο   τμήμα του σωλήνα. 

-σωλήνας Φ125:  13,5 μ 

-γωνίες/ημιγ.Φ125: 4 τεμ 

-ταφφ125: 1 τεμ 

-σύνδεση: 1 τεμ 

-καθαίρεση: 3,5 Χ0,20Χ0,15=0,10 μ3 

-σκυρόδεμα:  0,05 μ3 

6.3-τέλος  τοποθέτηση του σωλήνα σε μήκος 9 μ έως  την αναμονή του νέου δικτύου, κατά 

μήκος του δρόμου που οδηγεί στην ιδιοκτησία  

-καθαίρεση: 9Χ0,50Χ0,15=0,675 μ3 

-εκσκαφές: 9Χ0,40Χ0,30= 1,08 

-σωλήνας φ125: 9 μ 

-γωνίες/ημιγ.Φ125: 2 τεμ 

-ταφ Φ125: 1 τεμ 

-συστολήΦ125/140:  1τεμ 

-σύνδεση: 1 τεμ 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες. 

-εκσκαφές: 2,58 μ3 

-επιχώσεις: 2,58 μ3 

-καθαιρέσεις: 5,10 μ3 

-σκυρόδεμα: 0,85 

-σιδηρούς οπλισμός: 3,60 χλμ 
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-αργολιθοδομή:  4,14 μ3 

-χειρονακτική  διακίνηση προιόντων καθαίρεσης: 2,5 τον/40 μ 

-οπή αργολιθοδομής:1 τεμ 

-σωλήνα Φ125: 30 μ 

-γωνίες/ημιγ.Φ125:  12 τεμ 

-ταφΦ125: 2τεμ 

-συστολή Φ125/Φ140: 1τεμ 

-συνδέσεις : 3 τεμ 

 

7-Τμήμα συνεργείων Αφων Γεωργελη…………………………………………………………………………22 μ 

   Περιλαμβάνει μικρό δίκτυο ομβρίων Φ110 ώστε να διοχετευούν  τα ομβρια των οικιών 

Γεωργέλη κ. & Χ., Τόδη Ι. στο παλαιό δίκτυο και να συνδεθεί το υπάρχων τμήμα 

αποχέτευσης των ανωτέρω οικιών ως έχει. 

Τοποθέτηση αγωγού 4,5 μ εξωτερικά σε τοιχείο με εγκιβωτισμό μήκους 2μ, διάτρηση 

τοιχείου αργολιθοδομής, εκσκαφή 8μ Γ εως εξωτερική τουαλέτα, εκσκαφή 6μ Γ  ανηφορικά 

εξωτερικά ιδιοκτησίας και τέλος εξωτερικά 2μ σωλήνα ως αναμονή .Συνολικά τέσσερις 

αναμονές οβμρίων. 

7.1-τοποθέτηση αγωγού Φ110 PVC εξωτερικά λιθοδομής και σύνδεσή του στο παλαιό 

δίκτυο 

7.2-κατασκευή οπής Φ 125 σε λιθοδομή πάχους 0,60 μ 

7.3-εκσκαφή τάφρου μήκους 14 μ και τοποθέτηση αγωγού Φ110, εως οικία Αφών Γεωργέλη 

με παράλληλη σύνδεση δύο  υδρορροών: 

-εκσκαφές: 14,4Χ0,40Χ0,30=1,728 μ3 

-Επίχωσεις: 1,728 μ3 

7.4-τοποθέτηση και εγκιβωτισμός τέλος 2μ εξωτερικός σωλήνας Φ110, και σύνδεσή του με 

υδρορροή στο όριο ιδιοκτησίας Αφών Γεωργέλη και Ι.Τόδη  

-σκυρόδεμα: 2.00 Χ0,15Χ0,15=0,045 μ3 

 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες. 
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-αγωγός Φ110 γκρί: 22 μ 

-ημιγωνίες φ110 γκρί:  6 τεμ 

-ταφ φ110:      3 τεμ 

-συστολές Φ110/80: 3 τεμ 

-Εκσκαφές : 1,47 μ3 

-επιχώσεις: 1,47 μ3 

-σκυρόδεμα:0,05 μ3 

-οπές σε αργολιθοδομή : 1 τεμ 

8-Τμήμα οικία Αφων Φούφα-πλακοσκεπή…………………………………………………………………  22 μ 

   Περιλαμβάνει μικρό κλάδο αγωγού Φ110 με εξωτερικό εγκιβωτισμό έως υπάρχουσα 

αναμονή κατωθι οικίας Αφών Φούφα. Η συγκεκριμένη οικία συνδέεται απ΄ευθείας σε 

πλακοσκεπή οχετό και δεν διαθέτη κλάδο αποχέτευσης που να μπορεί να εκτραπεί προς 

στο νέο δίκτυο αποχέτευσης. Η υπάρχουσα αποχέτευση  βρίσκεται εντός του 

πλακοσκεπούς οχετού και πρέπει εκεί να ανεβρεθεί, να εξέλθει του οχετού και στη 

συνέχεια να συνδεθεί στο νέο δίκτυο. 

-σύνδεση: 1 τεμ (εντός πλακοσκεπής με όλες τις σχετικές εργασίες) 

- 3μ σωλήνα Φ110 εντός πλακοσκεπής 

-19 μ τοποθέτηση εξωτερικά πλακοσκεπής και εγκιβωτισμός με  σκυρόδεμα:  

 (19 ,00 Χ 0,20Χ0,20)-(19,00Χ 3,14Χ0,052)=0,61 μ3 

-σύνδεση σ υπάρχουσα εξωτερική αναμονή 

 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες. 

-αγωγός Φ110 γκρί: 22 μ 

-ημιγωνίες φ110 γκρί:  3 τεμ 

-σκυρόδεμα:  0,61 μ3 

-σύνδεση:    1τεμ 

-σιδηρους οπλισμός: 19Χ0,40=7,60 μ2 η 9,12 χλμ 

-καθαιρέσεις: 0,2 μ3 (εντός οχετού στο σημείο σύνδεσης) 
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9-Ξενοδοχειο Βικτωρια-οινοποιείο………………..…………………………………………………………..62 

-ξεκινώντας  από την αναμονή  νέου δικτύου αποχέτευσης  που βρίσκεται σε κεντρικό 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο έναντι ξενοδοχείου Κατώγι, έχουμε:  εκσκαφή σε έδαφος 

γαιώδες έως ιδιοκτησία ξενοδοχείου  Βικτώρια μήκους 62 μ Φ160 

-αγωγός Φ160  62μ 

-ειδικά τεμάχια Φ160: 3 τεμ ημιγωνίες 

-μούφα Φ160: 1 τεμ 

-εκσκαφές: 62Χ0,40Χ0,40= 9,92 μ3 

-επιχώσεις: 9,92 μ3 

-συνδέσεις: αναμονή  ξενοδοχείο  Βικτώρια (μέχρι διαχωρισμού του δικτύου τους)  

 

10-Κάλυψη σωλήνα θέση Μπότα…………………………………………………………………………….. 28 μ 

 Σε τμήμα του κλάδου BCA του νέου δικτύου αποχέτευσης, οι αγωγοί σε μήκος  27,5 μ είναι 

εξωτερικοί, καθότι απαιτούνταν μεγάλα βάθη εκσκαφών σε  περιοχές κατολισθήσεων και 

κοντά σε οικίες. Κρίνεται απαραίτητος ο εγκιβωτισμός τους για λόγους ασφαλείας και 

αισθητικής. 

Ο  εγκιβωτισμός θα  καλύψει περιμετρικά τον αγωγό με σκυρόδεμα πάχους 5  εκ. και θα  

εδράζεται σε κολώνες από σκυρόδεμα κάθε τρία μέτρα. 

Σκυρόδεμα:  ( 27,5 Χ 0,30 Χ0,30)-(27,5 Χ3,14 Χ0,10 2  ) =2,475-0,863 =1,612 μ3 

 (0,50+0,70+0,80+1,3+1,2+1,1) Χ 0,15 Χ 0,30 = 0,252 μ3    κολώνες 

 

 8  Χ  (0,40Χ0,30 Χ0,15)  = 0,144 μ3   βάσεις κολώνων και 2 ακρινά 

Οπλισμός  : 27,5 Χ 2 Χ3,14 Χ 0,1 = 17,27 μ2 πλεγμα 

 (0,50+0,70+0,80+1,3+1,2+1,1) Χ 0,30 = 1,68 μ2 πλέγμα 

 8 Χ0,40Χ0,30 = 0,96 μ2  πλέγμα 

 ((0,50+0,70+0,80+1,3+1,2+1,1) μ+(6Χ0,20)μ )Χ 3 τεμ = 20,40 μ Φ10 σιδηρος 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες. 

-σκυρόδεμα:  2,00  μ3 

-σιδηρους οπλισμός: 23,89  χλμ+24,48=48,37 χλμ 
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11-Τμήμα  κήπων   Αγ.Γεωργίου   εως θέση Στάνος…………………………………………….125 μ 

-ξεκινώντας  από  φρεάτιο  παλαιού δικτύου υποδοχής λυμάτων οικιών Δασούλα Απ. 

Μαγειρία Αθ. κ.α, με εκσκαφή σκυροδέματος  που καλύπτει υπάρχοντα σωλήνα μεγάλης 

διατομής ανηφορίζουμε σε μήκος 105 μ. 

Από το υπάρχων φρεάτιο  έως σύνδεση οικιών Αφών Ι. Πανάγιου με σωλήνα Φ 140 μήκους 

80 μ, στη συνέχεια έως οικία Ρόζου Αρ. με σωλήνα Φ 125 μήκους 13 μ και έως οικία 

Κατσώρα Απ. με σωλήνα Φ 100 μήκους 35 μ 

-από οικία Κατσώρα Απ. έως τσιμεντόδρομο 20 μ εξωτερικός εγκιβωρισμός Φ 100, στη 

συνέχεια τομή σε τρία λιθόστρωτα σκαλοπάτια και σε τσιμεντόδρομο έως σύνδεση οικίας 

Ρόζου Αρ. για αγωγό Φ100 15 μ.    Στη συνέχεια τομή σε τσιμεντόδρομο, από σύνδεση 

οικίας Ρόζου Αρ. έως σύνδεση οικιών Αφων Ι . Πανάγιου με σωλήνα  Φ125 13 μ και από εκεί 

έως φρεάτιο παλαιού δικτύου, Φ140 75 μ με τομή σε σκυρόδεμα. 

- τέλος σύνδεση παλαιού και νέου αγωγού  ως ενιαίου, στη θέση διασταύρωση Στάνου με 

το νέο δίκτυο σε υπάρχουσα αναμονή. 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-αγωγός  Φ110: 35 μ 

-αγωγός Φ125 13 μ 

-αγωγός Φ140 75 μ 

-ειδικά τεμάχια Φ110: 4 ημιγωνίες 

-ειδικά τεμάχια Φ140: 5 ημιγωνίες 

-συστολή Φ100/Φ125: 1τεμ          συστολή Φ125/Φ140:  1 τεμ 

-εκσκαφές: 105Χ0,15Χ0,35=5,51 μ3 

-καθαίρεσεις: 105 Χ 0,35 Χ 0,25 = 7,35  μ3 

-σκυρόδεμα: 105Χ0,35Χ0,15=5,51  μ3 

-λιθόστρωτο: 2,20Χ0,60=1,32 μ2 

-σιδηρους οπλισμός: 105Χ0,35=36,75 μ2Χ1,6 χλμ/μ2=58,80 χλμ 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής 7,35 μ3 Χ 2,5 τον/μ3=18,37 τον για  60 μ 

-συνδέσεις: Κατσώρας Απ./Ρόζος Αρ/Αφοί Ι. Πανάγιου/Αναμονή Πέτρη Φ.Γεωργίου/ 

σύνδεση  κατάληξης νεου και παλαιού αγωγού στη θέση διασταύρωση Στάνου  Φ200 PVC 

με το νεο δίκτυο. Ήτοι: 4 τεμ 
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12-τμήμα  οικίας Αφων Ναζίρη εως πλακοσκεπή οχετό (ομβρια) 

  Περιλαμβάνει  κατασκευή μικρού δικτύου ομβρίων που εισέρχονται σε αποχέτευση από 

πλαστικούς σωλήνες που εξυπηρετεί τις οικίες Αφων Δ. Ναζίρη καιΠανάγιου Δημ. τα 

όμβρια προέρχονται κυρίως από την πρώτη οικία  και από σχάρα συλλογής ομβρίων βόρεια 

της οικίας. 

Ο αγωγός των ομβρίων διαχωρίζεται και οδηγείται εκτός δικτύου αποχέτευσης, 

ακολουθώντας την εξής πορεία: 

-2 μ κατακόρυφα επί αργολιθοδομής , όπου εγκιβωτίζεται εξωτερικά με σκυρόδεμα 

-8 μ εκσκαφή σε έδαφος γ/η 

-4 μ  κατακόρυφα επί αργολιθοδομής , όπου εγκιβωτίζεται εξωτερικά με σκυρόδεμα 

-9 μ εκσκαφή σε έδαφος γ/η έως τοιχείου αργολιθοδομής  το οποίο διαπερνάμε για να 

καταλήξουμε στο σημείο όπου  ο αγωγός ομβρίων συνδέεται  σε πλακοσκεπή οχετό 

ομβρίων , και ο αγωγός αποχέτευσης στο νέο δίκτυο αποχέτευσης. 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-εκσκαφές γ/η:  17,00 Χ 0,40 Χ 0,40= 2,72 μ3 

-επιχώσεις: 2,72 μ3 

-σκυρόδεμα:   (6,00Χ0,22Χ0,20=0,264 μ3)-(6Χ3,14Χ0,062=0,068μ3)=0,196 μ3 

-σιδηρούς οπλισμός:6Χ0,50=3 μ2 η 3,6 χλμ + 4 χλμ Φ8 αντιρείδων στήριξης=7,6 χλμ 

-συνδέσεις: 2 τεμ 

-γωνίες/ημιγωνίες Φ125: 6 τεμ 

-διάτρηση αργολιθοδομής:  1 τεμ 

-αγωγός Φ125: 23 μ 

13-Τμήμα οικίας  Η.Σταυράκη εως λιθόστρωτος δρόμος 

   Περιλαμβάνει τμήμα μήκους 12 μ από σκυρόδεμα (18 σκαλοπάτια από σκυρόδεμα) από 

όριο οικιών Σταυράκη Η και Αρντάνη Μ.,έως αναμονή νέου δικτύου αποχέτευσης στο 

λιθόστρωτο του πλησιέστερου δρόμου. 

  Στο ψηλότερο σημείο των σκαλοπατιών, συνδέουμε τις  δύο αποχετεύσεις(Σταυράκη και 

Αρντάνη) στον ίδιο αγωγό Φ125. 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 
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-καθαίρεση: 12,00 Χ 0,40Χ0,20= 0,96 μ3 

-εκσκαφές: 12,00Χ0,40Χ0,20= 0,96 μ3 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής: 0,96Χ2,5=2,40 τον Χ 30(3Χ10) μ 

-σκυρόδεμα: 1,00 μ3 

-σιδηρούς οπλισμός: 12Χ0,40=4,8 μ2 Χ2 =9,6 μ2 =11,52 χλμ. 

-συνδέσεις: 2 τεμ 

-σωλήνα Φ125: 12 μ 

-ημιγωνίες Φ125: 4 τεμ 

-συστολή Φ125/140: 1 τεμ 

-ταφ Φ125: 1 τεμ 

14-Σύνδεση  Δημοτικού καταστήματος <Πάμε πλατεία> 

  Περιλαμβάνει την σύνδεση του δημοτικού καταστήματος  <πάμε πλατεία> μήκους  9μ, 

από το σημείο εισόδου του καταστήματος έως την αναμονή του νέου δικτύου 

αποχέτευσης. 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-καθαίρεση:  9 Χ0,50Χ0,15=0,675 μ3 

-εκσκαφές: 9Χ0,50Χ ((0,60+1,00)/2)=3,60 μ3 

-επιχώσεις: 3,60 μ3 

-σκυρόδεμα: 9Χ0,50Χ0,12=0,54 μ3 

-σιδηρούς οπλισμός: 9χ0,50=4,5 μ3 η 5,40 χλμ 

-σύνδεση: 1 τεμ 

-σωλήνα Φ125: 9 μ 

-ημιγωνίες Φ125: 3 τεμ 

-συστολή φ125/140: 1 τεμ 

15-Τμήμα οικιών  Χ.Μασούρα-Χ.Νάκου (ομβρια)………………………………………………………20 μ 

Περιλαμβάνει μικρό δίκτυο ομβρίων που θα δέχεται όμβρια των αναφερόμενων οικιών από 

υδρορροές και  από αύλακα που συλλέγει όμβρια από πρανές ανάντι των οικιών. 
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Το δίκτυο ξεκινά από υπάρχουσα αναμονή ομβρίων, διασχίζει ανισόπεδο λιθόστρωτο χώρο 

6 μ, διέρχεται μέσω τοιχείου αργολιθοδομής, διανύει αύλειο κοινόχρηστο χώρο 

σκαλοπατιών 11 μ και καταλήγει σε αναμονή όπου θα συνδεθούν τα όμβρια. 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-καθαίρεση : 6,00Χ0,35Χ0,15=0,315 μ3  λιθόστρωτο 

                       ( 10,80+2,20)Χ0,35Χ0,20=0,91 μ3   σκαλοπάτια    

                       1,10Χ0,30Χ0,30=0,01 μ3 τοιχείο                σύνολο: 1,24 μ3 

-εκσκαφές: 19,00Χ 0,35Χ 0,15=0,998 μ3 

-σκυρόδεμα: 0,91 μ3 

-λιθόστρωτο:2,10 μ3 

-πλακόστρωτο: 10,80Χ0,60=6,48 μ2 

--χειρονακτική διακίνηση προιόντων εκσκαφής: 1,24Χ2,5=3,10 τον Χ 40 μ 

-αγωγός Φ110: 20 μ 

-γωνίες/ημιγωνίες Φ110: 9 τεμ 

16-Τμήμα οικιών Αφών  Ν.Πάφη (όμβρια) 

Περιλαμβάνει μικρό δίκτυο ομβρίων που θα δέχεται όμβρια των αναφερόμενων οικιών από 

υδρορροές και θα τα οδηγεί  σε αύλακα που συλλέγει όμβρια και νερά εξωτερικής βρύσης 

Το δίκτυο από σωλήνα Φ110, ξεκινά από την παρακείμενη εξωτερική βρύση  και διανύει 

απόσταση 29 μ, κατά μήκος της οποίας έχει τρεις κάθετους εξωτερικούς σωλήνες  επί  της 

υπάρχουσας αργολιθοδομής, ο ένας εκ των οποίων (2μ) εντός του εδάφους. 

 Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-εκσκαφές: (29,00+2,00)Χ 0,40 Χ0,30=3,72 μ3 

-επιχώσεις: 3,72 μ3 

-αγωγός φ110:  29+3+3+2,5=37,50 μ 

-γωνίες/ημιγωνίες: 4 τεμ 

-ταφ Φ110: 2 τεμ 

-σκυρόδεμα: 4,00Χ0,20Χ0,15)-(3,14Χ0,052)=0,112 μ3 εγκιβωτισμού δυο κάθετων σωλήνων 

                                                                             =0,30 επισκευή τσιμεντένιου αύλακα 
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17-Ανακατασκευή  αντλιοστασίου  λυμάτων 

Περιλαμβάνει τη τοποθέτηση  στην οροφή του αντλιοστασίου δύο  θυρίδων-φρεατίων 

τετραγωνικής διατομής  για την ανέλκυση των αντλιών κατά τη συντήρησή τους. Τα 

φρεάτια θα είναι κλάσης D 400, εξωτερικών διαστάσεων έως 850Χ850 mm με καθαρό 

άνοιγμα εισόδου 70Χ70  cm.Η υπάρχουσα θυρίδα καταργείται και στεγανοποιείται. 

Αφού   γίνει μικρής έκτασης εκσκαφή στην εξωτερική επιφάνεια της δεξαμενής διαστάσεων 

1,80Χ1,80  μ, θα γίνουν δύο οπές στην οροφή της πάχους 0,30 m( σε κατάλληλη θέση που 

θα επιτρέπει την  ανέλκυση των  αντλιών)  με αδιατάραχτη κοπή  διαμπερείς  0,70Χ0,70 μ 

και σε βάθος 0,15 μ μη διαμπερείς χαράξεις 0,85Χ0,85 μ ώστε να δημιουργηθεί εσοχή  για 

την έδραση του  μεταλλικού πλαισίου  των φρεατίων. 

Θα ακολουθήσει σκυρόδεμα σε όλη την επιφάνεια εκσκαφής έως 4 εκ. κάτω από την 

επιφάνεια του δρόμου, ακολουθώντας την  κλίση του δρόμου όπου τελικά θα 

ασφαλτοστρωθεί σε πάχος 4 εκ. 

Οι δύο νέες θυρίδες που θα τοποθετηθούν  θα αλφαδιαστούν με βάση την τελική 

εξωτερική επιφάνεια του δρόμου  . 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-εκσκαφές:  1,80Χ1,80Χ0,20=0,648 μ3 

-σκυρόδεμα: 1,80χ1,80 Χ((0,10+0,20)/2))-(2Χ(3,14Χ0,352Χ0,15))-(3,14Χ0,302Χ0,15)= 

 0,486 - 0,115 -0,04                 =0,331 μ3 

-σιδηρούς οπλισμός: 1,8Χ1,8=3,24 μ2  η 3,89 χλμ 

-κάλυμα με πλαίσιο μεταλλικό (ελατό  χυτοσίδηρο) D400,Φ700 εξωτ. Διαστάσεων 850Χ850 

mm,ύψους  mm  και βάρους 102 kg,   τεμ 2  ήτοι 204 Kg X 2,90 e/Kg =591,60 Ευρώ 

-αδιατάραχτη κοπή διαμπερής τετράγωνης διατομής0,70Χ0,70 μ   H=25 cm:     2 τεμ 

-αδιατάραχτη κοπή χάραξης τετράγωνης διατομής 0,85Χ0,85  H=15 cm:     2 τεμ 

-ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένη  0,05 μ:  3 μ2 

18-Τμήμα οικία Κ.Γκίνα-αναμονή αντλιοστασίου Ι.Μ. Παναγίας…………………………….146 μ 

      Περιλαμβάνει  δίκτυο από σωλήνα φ125 που τοποθετείται επάνω η δίπλα από 

υπάρχοντα παντοροικό αγωγό Φ200  σε ιδιαίτερα επικλινές έδαφος, και συνδέει τις οικίες 

Κ.Γκίνα, Χ.Ρόζου και Δ.Μπαρσούκη  σε αναμονή του νέου δικτύου στο δρόμο   προς Ι.Μ  

Παναγίας, που οδηγεί στο αντλιοστάσιο λυμάτων.  

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-εκσκαφές: 146 Χ0,40Χ0,40=23,36 μ3 
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-επιχώσεις: 23,36 μ3 

-σωλήνας Φ125: 146 μ 

-ημιγωνίες Φ125: 9 τεμ 

-ταφ Φ125: 3 τεμ: 

-συνδέσεις: 3+1= 4 τεμ 

 

19-Τμήμα οικία Αφών Ν.φάφαλη έως αναμονή νέου δικτίου…………………………  …………15 μ 

     Περιλαμβάνει την σύνδεση των οικιών Αφοί Ν.Φάφαλη και Διαμ.φάφαλη στο νέο  δίκτυο 

αποχέτευσης. 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-καθαίρεση λιθοστρώτου: 15Χ0,60Χ0,20=1,80 μ3 

-εκσκαφές: 15Χ0,45Χ0,40=2,70 μ3 

-επιχώσεις: 2,70 μ3 

-λιθόστρωτο: 15Χ0,60=9 ,00 μ2 

-αγωγός Φ125:   15 μ 

-γωνία/ημιγωνία:  2 τεμ 

-ταφ/ημιταφ: 1 τεμ 

-συστολή Φ125/140: 1 τεμ 

-συνδέσεις: 3+1=4 τεμ 

20-Σύνδεση δυτικού νέου αγωγού αποχέτευσης με Βιολογικό 

 Ο νέος αγωγός του νέου δικτύου αποχέτευσης που φθάνει στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων από τη δυτική πλευρά, πρέπει να συνδεθεί με υπάρχων φρεάτιο 

εφοδιασμένο με  θυρόφραγμα ,το οποίο πρέπει να διαχωριστεί σε χωριστικό (όπου θα 

εκβάλει ο νέος χωριστικός αγωγός) και σε παντοροικό (όπου θα εκβάλει ο σημερινός 

αγωγός τα όμβρια). 

Αυτό θα γίνει με κατασκευή τοιχείου 2,00Χ1,00Χ0,20 μ στη μέση περίπου του φρεατίου. 

Μετά την είσοδο σε χωριστικό φρεάτιο, τα λύματα οδηγούνται στην εγκατάσταση μέσω 

ανισόπεδου αγωγού από σκυρόδεμα τύπου ανοιχτού αύλακα μήκους 27 μ, ο οποίος θα 

καλυφθεί στο πάνω μέρος με σκυρόδεμα πάχους 0,10 μ. Κάθε πέντε μέτρα το σκυρόδεμα   

(οροφή αύλακα) θα έχει ανασηκόμενες πλάκες μήκους 0,60 μ για έλεγχο του αύλακα. 
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Επίσης θα κατασκευαστεί διάδρομος πλάτους 1 μ, για πρόσβαση στο νέο φρεάτιο. 

 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-σκυρόδεμα:   2,00Χ1,00Χ0,20=0,40 μ3  τοιχείο 

                          1,20Χ1,40Χ0,15=0,25 μ3   δάπεδο 

                         27,00Χ0,97Χ0,10=2,62  μ3 οροφή αύλακα 

                         4,00Χ1,00Χ0,10=0,40  διάδρομος πρόσβασης 

-σιδηρούς οπλισμός: 40 μ2 η 48,00 χλμ 

-αργολιθοδομή: 3,00Χ1,60Χ0,50=2,40 μ3 για διάδρομο πρόσβασης 

-αγωγός Φ200 : 1 ,5 μ 

-ημιγωγία Φ200: 1 τεμ 

 

21-Τμήμα Τόδης Δ-κεντρικός δρόμος……………………………………………………………………..……..80 μ 

Από την αναμονή του νέου δικτύου αποχέτευσης στον ασφαλτοστρωμένο περιφερειακό 

δρόμο  στη θέση κτήμα Καλέσιου, θα τοποθετηθεί παράλληλα με το φυσικό ρέμα νέος 

αγωγός Φ125 μήκους 80 μ, έως εκβολή αποχέτευσης μαντρας υλικών Τόδη Δ.  Αρχικά τα 

πρώτα 25 μ διέρχονται από ιδιαίτερα δύσβατο και επικλινές έδαφος. Στο τμήμα αυτό ο 

αγωγός θα τοποθετηθεί πίσω από τοιχειο αργολιθοδομής που θα κατασκευαστεί για το 

λόγο αυτό προς τη πλευρά ιδιοκτησίας Καλέσιου Κ και το οποίο θα εδράζεται σε σενάζ που 

θα στηρίζεται σε βράχο με πακτωμένα σίδερα. Στη συνέχεια με εκσκαφές χωρίς χρήση 

μηχανικών μέσων ακολουθώντας το φυσικό ρέμα φθάνουμε στη υπάρχουσα αποχέτευση. 

 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-αργολιθοδομή: 25,00Χ0,90Χ0,45=10,13 μ3 

-εκσκαφές: 65,00Χ0,40Χ0,40=10,40 μ3 

-σκυρόδεμα: 1 μ3 αναβαθμός προσπέλασης ρέματος  

 25,00Χ0,40Χ0,15=1,50 σενάζ έδρασης αργολιθοδομής 

-σιδηρούς οπλισμός: 80 χλμ σίδερα σεναζ (πακτωμένα σίδερα σε βράχο) 
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22-Τμήμα οικίας Μαυρογιώργου Γ. (όμβρια)………………………………………………………………16 μ 

Περιλαμβάνει τοποθέτηση τοπικού αγωγού ομβρίων Φ160 .  

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-καθαίρεση : 16,00Χ0,10Χ0,50=0,80 μ3 

-εκσκαφές: 16Χ0,45Χ0,40= 2,88  μ3 

-σκυρόδεμα: 16Χ0,50Χ0,10=0,80 μ3 

-σιδηρους οπλισμός: 8 μ2 η 9,60 χλμ 

-χειρονακτική διακίνηση : 2 τον/10 μ 

Σωλήνα Φ160 ΡΡ: 16 μ 

 

23-Τμήμα οικια Μπούμπα Ι-Καφε Σεργιο………………..………………………………………………….46 μ 

Περιλαμβάνει δίκτυο με αγωγό Φ110 και τη σύνδεση οικιών Μπούμπα Ι.Τσιρογιάννη Ι  και 

Τσιρογιάννη Δ. Τα τελευταία  20 μ, ο αγωγός θα διέλθει  12 μ εντός τοιχείου σκυροδέματος 

και 8 μ εντός τοιχείου αργολιθοδομής ιδιοκτησίας Τζαφέα Π., καθώς ο υπάρχων αγωγός 

του παντοροικού δικτύου διέρχεται εντός οικοδομής Τζαφέα Π. τα επόμενα 7 μ. 

εγκιβωτίζονται εξωτερικά με σκυρόδεμα. 

Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-διάνοιξη αύλακα σε λιθοδομή η σκυρόδεμα πλάτους 0,10-0,20 μ μήκους 20 μ 

-σκυρόδεμα -εκγιβωτισμός σωλήνα Φ110 μηκους 7 μ (6+1 κατακόρυφο) 

6Χ0,15Χ((0,20+0,60)/2))+(1Χ 0,20Χ0,20)=0,40 μ3 

-σιδηρούς οπλισμός:  3,6 χλμ 

-εκσκαφές: (13+3+3)Χ0,40Χ((0,30+0,70)/2)=3,80 μ3  

-καθαίρεση: (3+3)Χ0,1Χ0,40=0,24  στη πλευρά σύνδεσης οικιών  

-σκυρόδεμα: 0,50 μ3 

-σωλήνας Φ110 : 46 μ 

-γωνίες/ημιγωνίες10 τεμ 

-συνδέσεις : 3 τεμ 
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24-Τμήμα Γυμνάσιο-οικίες Δάλλα…………………………………………………………………………….175 μ 

  Περιλαμβάνει κατασκευή δικτύου με σωλήνα Φ160 ΡΡ, από την κύρια είσοδο του 

Γυμνασίου Μετσόβου έως τις οικίες Αφών Δάλλα. Ο κύριος κλάδος καταλήγει στην οικία 

Δ.Δάλλα και υπάρχουν δύο κάθετοι σε αυτόν μήκους 10 και 30μ. .Στα πρώτα 25 μ  θα  γίνει  

εκσκαφή με τα χέρια και το υπόλοιπο τμήμα με  μηχανικά μέσα. 

24-1:στο σημείο αναμονής (σύνδεσης στο νέο δίκτυο) καθαιρείται τοιχείο αργολιθοδομής, 

ακολουθεί εκσκαφή με τα χέρια 5μ, καθαίρεση νέας λιθοδομής, καθαίρεση λιθοστρώτου, 

εκσκαφή με τα χέρια 2 μ, κατασκευή φρεατίου από σκυρόδεμα όπου συνδέεται το 

Γυμνάσιο και εκσκαφή 10 περίπου μ έως τον αύλειο χώρο του σχολείου όπου ξεκινά η 

εκσκαφή με μηχανικά μέσα, ήτοι: 

-καθαίρεση αργολιθοδομής:  1,00Χ0,60Χ0,60=0,36 μ3    

 1,20Χ0,60Χ0,60=0,43 μ3 

 1,4Χ0,60Χ0,20= 0,17        λιθόστρωτο 

-κατασκευή αργολιθοδομής: 0,80 μ3 

-κατασκευή λιθοστρώτου:  0,84 μ2 

-εκσκαφή χωρίς μ.μ: (5,00Χ((1,20+0,40)/2)Χ0,60) + ((10+2)Χ0,60Χ0,50)=2,40+3,60= 6 μ3 

-επίχωση: 6 μ3 

-φρεάτιο από σκυρόδεμα 0,40Χ0,40Χ0,70 μ, καθαρό πάχους 0,10 μ οπλισμένο: 

 2Χ( 0,80Χ0,60Χ0,10)+2Χ(0,80Χ0,40Χ0,10)+(0,40Χ0,40Χ0,10)=0,096+0,064+0,016=0,17 μ3 

-κάλυμα 0,50Χ0,50 με πλάισιο από ελατό χυτοσίδηρο………………………………………………….1 τεμ 

-σωλήνα Φ160 ΡΡ: 25 μ 

-ημιγωνίες: 4 τεμ 

 

24-2. εκσκαφές με μηχανικά  μέσα:  

(25,00 Χ((1,60+0,50)/2)Χ0,50) +(125,00Χ0,50Χ0,50)=13,125+31,25=44,375 μ3 

-επιχώσεις: 44,37 μ3 

-σωλήνες Φ160 ΡΡ: 150 μ 

-ημιγωνίες Φ160: 6 τεμ. 

-ταφ φ160: 2 τεμ 
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   Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-καθαιρέσεις: 0,96 μ3 

-αργολιθοδομή:  0,80 μ3 

-λιθόστρωτο: 0,84 μ3 

-εκσκαφές χωρίς μ.μ: 6 μ3  & επιχώσεις 

-εκσκαφές με μ.μ:  44,37 μ3 & επιχώσεις 

-σκυρόδεμα (φρεάτιο): 0,17 μ3 

-μεταλλικό κάλυμα με πλαίσιο: 1 τεμ    

-σιδηρούς οπλισμός: 3,5 χλμ. 

-σωλήνα Φ160 ΡΡ: 175 μ 

-ημιγωνίες Φ160: 10 τεμ 

-ταφ /ημιτάφ Φ160: 2 τεμ 

-συνδέσεις: 6 τεμ  (3 Δάλλας, 1 Γυμνάσιο,1 εκκλησία, 1 συνδεση στο νέο)  

 

25-Τμήμα  Σούλτης Δ-Μπλίχα Ι…(διαχωρισμός  ομβρίων)………………………………..…….…25 μ 

 Στο συγκεκριμένο τμήμα συλλέγονται όμβρια από παρακείμενο δρόμο, εντός ιδιοκτησίας 

Σούλτη Δ.την αποχέτευση του οποίου διαχωρίζουμε οδηγώντας τη στο νέο δίκτυο, 

παραμένοντας ταυτόχρονα το παλαιό δίκτυο ομβρίων ως έχει.  Επίσης με μικρό δίκτυο 

ομβρίων, συνδέουμε τα όμβρια οικίας Μπλίχα Ι. Με το δίκτυο ομβρίων Σούλτη Δ. 

25-1:Καθαίρεση λιθοστρώτου: 1,4Χ0,60Χ0,20=0,17 μ3 

       -  Εκσκαφές:   1,4Χ0,50Χ0,50=0,35 μ3 

       - Σωλήνα Φ110:  1,5+4=5,5 μ    (1,5 στη τάφρο + 4 μ εξωτερικά επί τοιχείου) 

-κατασκευή λιθοστρώτου: 0,84 μ3         

-Εκσκαφές: (7,5+2)Χ0,40Χ0,5=1,9 μ3   εντός κήπου Σούλτη .Δ 

-σωλήνας Φ110: 7,5+2+2=11,5 μ  (2 μ εξωτερικά κάθετα) 

-επιχώσεις:2,25 μ 

25-2: εξωτερικός σωλήνας ομβρίων Μπλίχα  Ι. και σύνδεσή του με δίκτυο ομβρίων 

         -σωλήνας Φ110:  8 μ 

 Σελ-25 



   Συνολικά προκύπτουν οι εξής ποσότητες 

-καθαιρέσεις:  0,17 μ3 

-Εκσκαφές:  2,25 μ3 

-επιχώσεις:  2,25 μ3 

-λιθόστρωτο: 1 μ2 

-σωλήνα Φ110:  25 μ 

-γωνίες/ημιγ. Φ110:  12 τεμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σελ-26 



3-  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α/α Εργασία/είδος Αρ.Προτ.  

Τιμολογίου 

Μονάδα ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη 

χρήση  μηχανικών μέσων σε εδάφη 

γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΟΙΚ 20.04.01 Μ3 128,00 

2 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρις τη 

χρήση μηχανικών μέσων,σε εδάφη 

βραχώδη 

ΟΙΚ 20.04.02 Μ3 32,00 

3 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων  ΜΕ τη 

χρήση  μηχανικών μέσων σε εδάφη 

γαιώδη-ημιβραχώδη με πλευρική 

απόθεση και όρυγμα  έως 3Χ4 μ 

ΥΔΡ   

3.10.01.01 

Μ3 45,00 

4 Επίχωση με κατάλληλα προιόντα  

εκσκαφών,εκβραχισμών,κατεδαφίσεων 

ΟΙΚ.20.10 Μ3 157,00 

5 Επίχωση ορυγμάτων με προιόντα 

εκσκαφής χωρίς απαιτήσεις συμπήκνωσης 

ΥΔΡ 5.03 Μ3 45,00 

6 

 

Καθαιρέσεις μεμονομένων στοιχείων  η 

κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα,συνήθους ακρίβειας κοπής 

 

ΥΔΡ 4.01.01 

 

Μ3 

 

24,00 

7 

 

Φορτοεκφόρτωση  προιόντων εκσκαφών 

και κατεδαφίσεων χωρίς τη χρήση 

μηχανικών μέσων 

ΟΙΚ 20.31.02 Μ3  

24,00 

8 Χειρονακτική διακίνηση  προιόντων 

εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

ΟΙΚ 20.40 Τον/10μ 183,00 

9 Διάνοιξη οπής σε λιθοδομή για οπές 

επιφανείας 0,51-1,00 μ2 

ΟΙΚ 22.36.01 τεμ 7,00 

10 Κατασκευή λιθοστρώτου ΟΙΚ ΣΧ  

41.02 

 18,00 

11 Κατασκευή αργολιθοδομής ΟΙΚ 42.05.02  14,00 

12 

 

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

μικροκατασκευών (φρεάτια,ορθογ. 

Κατασκευές) C 16/20 

ΟΔΟ Β 

29.3.4 

Μ3 26,00 

 

 Σελ-34  



α/α                                   Εργασία/είδος Αρ.Προτ. 

Τιμολογίου 

Μονά 

δα 

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 280,00 

15 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 

οπλισμού  σκυροδεμάτων τ.ε 

ΥΔΡ 26 Kg 347,00 

16 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο λατομείου 

ΥΔΡ 5.07 Μ3 1,50 

17 Μεταφορά υλικών  με τα χέρια ΟΙΚ  10.03 Τον/ 

10μ 

219,00 

18 Αντλία ανοξείδωτο  λυμάτων , 

εμβαπτιζόμενη με φλοτέρ, 1,25 KW, 220 V, 

50 Hz,Hmax=13 m, 20 m3/h,  εισόδου 

Φ50mm, πλήρως τοποθετημένη έτοιμη 

προς χρήση 

ΗΛΜ021 ΤΕΜ 1,00 

19 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.ΣΧ        

16.04.02 

ΤΕΜ 45,00 

20 Διάνοιξη οπών με αδιατάραχτη κοπή σε 

τσιμεντόπλακα πάχους 25 cm, διαστάσεων 

0,70Χ0,70 μ 

ΥΔΡ.ΣΧ    

4.01.02.01 

ΤΕΜ 2,00 

21 Χάραξη με αδιατάραχτη κοπή σε 

τσιμεντόπλακα τομής βάθους 15 cm, σε 

μήκος 3,40 m 

ΥΔΡ.ΣΧ    

4.01.02.02 

ΤΕΜ 2,00 

22 Διάνοιξη αυλακα 10-20 cm σε λιθοδομή η 

σκυρόδεμα 

ΥΔΡ        

11.01.02 

μ 20,00 

23 Αποκατάσταση πλακόστρωσης  

πεζοδρομίου 

ΥΔΡ 4.10 Μ2 28,00 

 

 Σελ-35 

 



 

α/α Εργασία/είδος Αρ.Προτ. 

Τιμολογίου 

Μονά δα ΣΥΝΟΛΟ 

24 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 

PVC-U, SDR 41, DN 110 mm  
ΥΔΡ 6711.1 μ 187,00 

25 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 

PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

ΥΔΡ 6711.1 μ 369,00 

26 Aγωγοί κτιρ. αποχέτευσης από 

σωλήνες  PVC-U Φ140 Γκρί  d=2,9 

mm 

ΥΔΡ6620.2 μ 92,00 

27 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 

PP δομημ.τοιχ.λειας εσωτ.επιφ.& 

αυλακ.εξωτ.επιφ. ακαμψιας SN8, 

ELOT EN  13476-3,  DN 160 mm  

ΥΔΡ  

12.30.02. 22 

μ 535,00 

28 Ειδικά τεμάχια σωλήνα Φ110 PVC-U  

,SDR 41, DN 110 mm/ημιγωνίες 

ΥΔΡ12.12.02 01 τεμ   49,00 

29 Ειδικά τεμάχια σωλήνα Φ1125 PVC-

U  ,SDR 41, DN 125 mm/ημιγωνίες 

ΥΔΡ12.12.02 02 τεμ 55,00 

30 Ειδικά τεμάχια σωλήνα Φ140 PVC-U  

,Γκρί 6 ατμ, DN 140 mm/ημιγωνίες 

ΥΔΡ12.12.02 03 τεμ   11,00 

31 Ειδικά τεμάχια σωλήνα Φ160 PP  

,SN 8, DN 160 mm/ημιγωνίες 

ΥΔΡ12.12.02 04 τεμ  40,00 

32 Συστολές  PVC Φ140/Φ125 ΥΔΡ12.12.03.01 σετ   12,00 

33 Συστολές Φ160/Φ140 ΥΔΡ12.12.03.03 σετ    1,00 

34 Συστολές  Φ200/Φ160 PP χυτες ΥΔΡ12.12.03.04 σετ    1,00 

35    Κάλυμα με πλαίσιο από ελάτό  

χυτοσίδηρο D400, Φ700 , 2  τεμ 

ΥΔΡ        

11.01.02 

χλμ 204,00 

36   Κάλυματα με πλαίσιο από ελατό 

χυτοσίδηρο, απλά 

ΥΔΡ 11.01.02 χλμ 50,00 

 

Σελ-36 

         



 Εργασία/είδος Αρ.πρωτ. 

τομολ 

Μον ποσότητα 

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 10,00 

39 Μούφα  Φ160 PP  SN8 DN-160,  ΥΔΡ12.12.06  

03 

τεμ 20,00 

     

     

     

 

 

                                           Μέτσοβο      _____ / 4 / 2021 

         ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΝΑΚΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ                         Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ   Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

     Πολιτικός  Μηχανικός 

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ   ΣΤΕΡΓΙΟΣ                                                                 ΔΑΣΟΥΛΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   Χημικός   Μηχανικός                                                                      Πολιτικός    Μηχανικός 

 

 

 Σελ-37 
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