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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΩΝ . 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

 

ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΟΣ: 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: 

∆ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
(Φράγµα Μαριών) 

   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 21.000,00€ 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

 Α.Τ.1 
   Σωλήνες γαλβανιζέ Φ150 

1. Οι σωλήνες µε περιστρεφόµενα κλειδιά είναι κατασκευασµένες από ταινιοχάλυβα 
και επιψευδαργυρωµένοι εσωτερικά και εξωτερικά εν θερµώ αρίστης ποιότητας. Το 
πάχος τοιχώµατος των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων  από ταινιοχάλυβα είναι χωρίς 
την επιψευδαργύρωση 1,4 χλστ. για την διάµετρο Φ120 χλστ.  
 
2. Τα εσωτερικά τοιχώµατα των σωλήνων είναι λεία, χωρίς διογκώσεις και το 
προστατευτικό περίβληµα ( επιψευδαργύρωση ), είναι στενά συνδεδεµένο µε την κύρια 
ύλη κατασκευής ώστε να µην αποκολλάται µε τα χτυπήµατα που συµβαινούν κατά την 
µεταφορά, µετακίνηση και δεν θα δηµιουργούνται τριχοειδείς ρωγµές. ∆εν θα 
υπάρχουν κατά την επιψευδαργύρωση κατάλοιπα γαλβανίσµατος στα άκρα των 
σωλήνων και δεν θα παρουσιάζουν ανωµαλίες από συµπίεση  ή χτυπήµατα καθώς και 
τα τεµάχια των σωλήνων θα είναι ευθύγραµµα. Το µήκος των σωλήνων από 
ταινιοχάλυβα θα είναι περίπου 6,00µ. Η επιψευδαργύρωση δεν απολεπίζεται κατά την 
µεταφορά. 
 
 3. Οι σωλήνες είναι εφοδιασµένες µε περιστρεφόµενα κλειδιά ταχείας σύνδεσης ώστε 
να εξασφαλίζεται η στεγανότητα µε τη βοήθεια ελαστικού δακτυλίου (ο οποίος είναι 
αναπόσπαστο µέρος του συνδέσµου) που λειτουργεί µε µηχανική πίεση (µηχανικός 
σύνδεσµος). Το κλείστρο του µηχανικού συνδέσµου θα φέρει ανάγλυφα η µε 
χαραγµένα γράµµατα τη λέξη ΤΟΕΒ και η αποσύνδεση των σωλήνων µετά την 
απασφάλιση του κλείστρου, επιτυγχάνεται µε ελαφρά ανύψωση των. 
4. Το ελάχιστο πάχος των τοιχωµάτων των συνδέσµων της από ταινιοχάλυβα 
σωλήνωσης είναι 2.5 χλστ. για την διάµετρο Φ150 χωρίς την επιψευδαργύρωση και η 
αρπάγη του κλείστρου (γάντζος) είναι κατασκευασµένη από ταινιοχάλυβα πάχους 4 
χλστ. Οι πύροι της αρπάγης των κλείστρων είναι τύπου MASSIF. 
  
Οι σωλήνες είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το DIN 19654 και έχουν ληφθεί 
υπόψη τα εξής : 
 

• Πιέσεις δοκιµών και µέγιστη γωνιακή απόκλιση 12 µοιρών για σωλήνες 
διαµέτρου Φ150 χλστ.  

• Μέγιστο επιτρεπτό βάθος κρούσης 2 χιλ. και βάθος κάµψης µε πλήρη σωλήνα 
10 χλστ. 

• Επιτρεπτή απόκλιση από τη ζητούµενη διάµετρο + 0,3 χλστ. 
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• ∆υνατότητα αντικατάστασης σωλήνων σύµφωνα µε το DIN 19654. 
• Απώλεια τριβών σε ευθύγραµµη και γωνιακή τοποθέτηση σε µέτρα ανά 100 

µέτρα σωλήνων. 
• Για σωλήνα Φ150 χλστ. 2,21 - 2,67 - 3,12-3,65 για παροχές αντίστοιχα 100-

110-120-130 m3/Η και σε τοποθέτηση µε γωνιακή απόκλιση 12ο αυξηµένες κατά 25% 
µε επιτρεπτή απόκλιση 10%. 
Όλα τα υλικά που αναγράφονται θα είναι καινούργια και αµεταχείριστα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια ,µεταφορά των σωλήνων και όλων των ειδικών 
τεµαχίων για την σύνδεση µεταξύ τους. 
Τιµή ενός µ.µ 
  ΕΥΡΩ   Ολογράφως : Είκοσι  εννέα             
               Αριθµητικώς: (29,00) 
 

 
A.T.2 

 
Αρθρο 12.13 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U (Σχετ.) 
 
Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), 
συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-
02-01 "∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων . 
 
 

. 
 

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονοµαστικής 
πίεσης,  
 
 
 
12.13.02  Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 

 
   
  

12.13.02.08  Ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm 
Κωδικός αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6621.4 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆εκαεπτά 
  Αριθµητικώς:  17,00€  
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Άρθρο 12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 
12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής 
(ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη 
εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν 
εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν 
να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που 
ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων από ΡΕ.. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο ως εξής: 

12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. 

 
  

12.14.01.11  Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6621.4  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆εκαπέντε 
  Αριθµητικώς:  15,00€  

 
 
 
 

A.T.3 
 
 

 



  
 

 
 

4 

 
 
 
 
 
 
A.T.4 

 
Αρθρο 13.15 Χαλύβδινες εξαρµώσεις  

 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την  µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών". 
 

Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης, 
 

Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) στοιχείου εξάρµωσης. 
 
 
13.15.01 Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at 
 

Κωδικός Αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6651.1    
 

13.15.01.08  Oνοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Εκατόν εννενήντα  πέντε 
           Αριθµητικώς:   195,00  
 
 
 

 
 
 

Καβάλα, 05-.06-2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 
 

Φωτεινή Παγώνη 
Πολ/κός Μηχανικός ΤΕ 

Καβάλα, 05.- 06.-2019 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
  

Ιωάννης Νεστορίδης 
Αρχ/κτων  Μηχανικός 

Καβάλα, 05.-06.-2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 

Θωµάς Καραβάς  
Τοπογράφος Μηχανικός 


