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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΕΡΓΟ:  Ολοκλήρωση συνδέσεων οικιών 
δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Κορώνης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  62.080,00 € 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

 
Άρθρο 1 
ΥΔΡ ΣΧ.16.21.52 Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα, ορειχάλκινου 7 οπών, για την 

εγκατάσταση 5 παροχών επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού.  
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
 
Τοποθέτηση στο πεζοδρόμιο οδού πολλαπλού διανομέα επί αναμονής αγωγού ύδρευσης, 
ευρισκόμενης στο πεζοδρόμιο ή στο κατάστρωμα της οδού, για την εγκατάσταση παροχών 
ύδρευσης, μετά της προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και των εργασιών 
που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 
 
Στην τιμή τοποθέτησης περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των κάτωθι 
υλικών ύδρευσης: 
 
α.  Κολλεκτέρ (συλλέκτης) ορειχάλκινο, επτά οπών, εισόδου διαμέτρου 1", δυνατότητας 

τοποθέτησης πέντε υδρομετρητών, για τοποθέτηση εντός του φρεατίου των υδρομετρητών. 
Σε περιπτώσεις υπόδειξης της Υπηρεσίας δύναται να τοποθετηθεί κολλεκτέρ ορειχάλκινο, 
πέντε οπών, εισόδου διαμέτρου 1", δυνατότητας τοποθέτησης τριών υδρομετρητών 

β.  Ορειχάλκινη εξαγωνική τάπα διαμέτρου 1" για την έξοδο του κολλεκτέρ.   
γ.  Όλα τα ορειχάλκινα ρακόρ σύσφιξης, διαμέτρου Φ32x1" βαρέως τύπου και τα μικροϋλικα 

που απαιτούνται για τη σύνδεση του κεντρικού αγωγού με το κολλεκτέρ.   
δ. Φρεάτιο τοποθέτησης υδρομετρητών τσιμεντένιο εξωτερικών διαστάσεων 50x60, βαρέως 

τύπου, με το χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου βαρέως τύπου. Τα φρεάτια θα τοποθετηθούν σε 
θέσεις υπόδειξης της Υπηρεσίας.   

 
Όλα τα ορειχάλκινα είδη θα είναι βαρέως τύπου, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή 
οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια, κατάλληλα για σωλήνες πολυαιθυλενίου, είναι 
ευρωπαϊκης κατασκευής.  
 
Στη τιμή δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια του υδρομετρητή. 
 
Στην τιμή τοποθέτησης επίσης περιλαμβάνεται: 
 
α.  Διάνοιξη ορύγματος στο πεζοδρόμιο ή το δρόμο επαρκών διαστάσεων για την εγκατάσταση 

του προβλεπόμενου πολλαπλού διανομέα και την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης, με 
μηχανικά μέσα ή και χειρωνακτικά (περιλαμβάνεται η αποσύνθεση των κρασπεδορείθρων, 
της πλακόστρωσης και των επιστρώσεων κάθε είδους επί του πεζοδρομίου ή του δρόμου 
στην επιφάνεια επέμβασης). 

β.  Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων 
αποξηλώσεων και εκσκαφών, η απόρριψη και διάστρωση των προϊόντων καθαιρέσεως και 
εκσκαφής σε μέρη επιτρεπόμενα από τις αρχές καθώς και η δαπάνη για την καθυστέρηση 
του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 

γ.  Η μεταφορά επί τόπου του έργου από την αποθήκη του Φορέα Εργων Υδρευσης, των 
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων και υλικών (χορηγούνται από τον Φορέα). 

δ. Η τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου πολλαπλού διανομέα 
i. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού φρεατίου και του πεζοδρομίου ή του δρόμου, 

διαμόρφωσης και καθαρισμού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη 
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θέση του νέου φρεατίου με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού. Η έδραση του φρεατίου θα 
γίνει επί μεταλλικού πλαισίου, αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του φρεατίου. Η επίχωση 
μέχρι την επιφάνεια του πεζοδρομίου με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης 
αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα κατάσταση. Η επαναφορά (υλικά, 
εργασία και συσκευές) των κρασπεδορείθρων, εάν αυτά υποστούν ζημιά, στην προτέρα 
τους κατάσταση. 

ii. Η μεταφορά όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή των 
πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης που ορίζεται από την Υπηρεσία. 

iii. Οι τυχόν απαιτούμενοι ξυλότυποι, το σκυρόδεμα C16/20, η σκυροδέτηση, το μεταλλικό 
πλαίσιο έδρασης, το μεταλλικό κάλυμμα, κάθε μεταλλική ενίσχυση. 

iv. Κάθε απαιτούμενη εργασία, συσκευή και υλικό για την έντεχνη κατασκευή ενός πλήρους 
φρεατίου πολλαπλού διανομέα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 Το φρεάτιο μπορεί να είναι προκατασκευασμένο ή να κατασκευάζεται από χυτό 
σκυρόδεμα. 

ε.  Η επαναφορά του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην προτέρα τους κατάσταση 
(οδοστρωσία, ασφαλτικά, κρασπεδόρειθρα, πλακοστρώσεις, επιστρώσεις σκυροδέματος 
κλπ), σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων" και 08-06-08-04 "Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων". 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση (εργασία, υλικά και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη) 
της δυσχέρειας λόγω υπαρχόντων δικτύων κοινής ωφέλειας. 
 
Για πολλαπλούς διανομείς με αριθμό συνδέσεων Ν μεγαλύτερο από 5 συνδέσεις, η τιμή μονάδας 
του παρόντος άρθρου (Τιμή βάσεως = ΤΒ) προσαρμόζεται σύμφωνα με την σχέση, σύμφωνα με 
την σχέση: 
 
Τιμή Εφαρμογής  = (N/4) x ΤΒ x (1,00 - 0,005 x N) 
 
Τιμή για την τοποθέτηση ενός πολλαπλού διανομέα (τεμ) επί αγωγού από οποιοδήποτε υλικό και 
οποιασδήποτε διαμέτρου, ανά ομάδα 5 υδρομετρητών σύνδεσης (κολλεκτέρ 7 οπών).  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εκατόν εξήντα πέντε 
         (Αριθμητικά) :    165,00 
 

Άρθρο 2 
ΥΔΡ Ν5.13 Βάνα διακοπής σφαιρική, ορειχάλκινη Φ1'' 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 
Προμήθεια σφαιρικής, ορειχάλκινης βάνας διακοπής παροχής, διαμέτρου 1'', τύπου πεταλούδας με 
σπείρωμα αρσενικό ή θηλυκό (ανάλογα με τις απαιτήσεις σωστής τοποθέτησης και λειτουργίας του 
δικτύου) και τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
  
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  εννέα και δέκα έξι λεπτά 
         (Αριθμητικά) :    9,16 
 

Άρθρο 3 
ΥΔΡ ΣΧ.16.24.1 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου υδρομετρητή Φ1/2''  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6326 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομέτρου Φ1/2" εντός φρεατίου. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:  
α.  Υδρόμετρο Φ1/2'' πολλαπλής ριπής λαδιού, κατάλληλο για πόσιμο νερό, με βαλβίδα 

αντεπιστροφής 
β.  Απαιτούμενα ρακόρ 
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γ.  Βάνα διακοπής παροχής τύπου πεταλούδας 1/2'' 
δ.  Μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και αποκομιδή των 

πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης  
ε.  Εργασία τοποθέτησης του υδρομέτρου εντός του φρεατίου με τα μικροϋλικά αυτού 
  
Τιμή ενός υδρομέτρου Φ1/2'' τοποθετημένου εντός φρεατίου. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  τριάντα πέντε 
         (Αριθμητικά) :    35,00 
 

Άρθρο 4 
ΥΔΡ Ν4.11 Γωνία ορειχάλκινη Φ1/2'' 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 
Προμήθεια ορειχάλκινης γωνίας διαμέτρου 1/2'', με σπείρωμα μέσα-έξω βόλτα ή θηλυκό (ανάλογα 
με τις απαιτήσεις σωστής τοποθέτησης και λειτουργίας του δικτύου) και τοποθέτηση σε κατάλληλη 
θέση στον πολλαπλό διανομέα (κολλεκτέρ) , σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
  
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ένα και ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά) :    1,80 
 

Άρθρο 5 
ΥΔΡ Ν4.21 Μαστός (λαιμός) ορειχάλκινος Φ1/2'' 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 
Προμήθεια ορειχάλκινου μαστού (λαιμού) διαμέτρου 1/2'' και μήκους 10cm, με σπείρωμα αρσενικό 
ή θηλυκό (ανάλογα με τις απαιτήσεις σωστής τοποθέτησης και λειτουργίας του δικτύου) και 
τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση στον πολλαπλό διανομέα (κολλεκτέρ) , σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της Υπηρεσίας. 
  
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  ενενήντα οκτώ λεπτά 
         (Αριθμητικά) :    0,98 
 

Άρθρο 6 
ΥΔΡ ΣΧ.16.24.2 Μεταφορά υπάρχοντος υδρομέτρητή από την παλιά του θέση εντός του 

φρεατίου  
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6326 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:  
α.  Εργασία αποσυναρμολόγησης του υπάρχοντος υδρομετρητή από την παλιά θέση, εντός του 

φρεατίου και επανατοποθέτησης αυτού στο νέο κολλεκτέρ 7 οπών 
β.  Προμήθεια, χρήση και τοποθέτηση των απαιτούμενων μικροϋλικών για την ανωτέρω 

εργασία 
γ.  Προμήθεια και τοποθέτηση δυο ρακόρ 1/2” βαρέως τύπου, αρσενικών ή θηλυκών, ανάλογα 

με την απαίτηση της εργασίας και τον τρόπο τοποθέτησης του υδρομέτρου 
δ.  Προμήθεια και τοποθέτηση σφαιρικής βάνας διακοπής παροχής (διακόπτη) τύπου 

πεταλούδας 1/2” αρσενικής ή θηλυκής, ανάλογα με την απαίτηση της εργασίας και τον 
τρόπο τοποθέτησης του υδρομέτρου 

ε.  Μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και αποκομιδή των 
πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης 
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Τιμή για πλήρη μεταφορά ενός υδρομέτρου Φ1/2'' τοποθετημένου εντός φρεατίου με τα 
απιαιτούμενα εξαρτήματά του. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  είκοσι 
         (Αριθμητικά) :    20,00 
 

Άρθρο 7 
ΥΔΡ ΣΧ.16.18.01 Επέκταση αγωγού παροχής ύδρευσης από PE, ονομ. διαμέτρου Φ18, 

ονομ. πίεσης 16 atm για απόσταση <=5,00 m, ή Φ22 για απόσταση >5,00 
m  

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ18 (για απόσταση 
<=5,00 m) ή Φ22 (για απόσταση >5,00 m), για τη σύνδεση από τον πολλαπλό διανομέα 
(κολλεκτέρ) έως την υφιστάμενη θέση μετρητή της κατοικίας και σύνδεσης με το σωλήνο 
τροφοδοσίας της κατοικίας, ανεξαρτήτου τύπου σωλήνα, μετά της προμήθειας όλων των 
απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή, καθώς και των υλικών σύνδεσης με το σωλήνα της κατοικίας. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:  
α.  Χάραξη του οδοστρώματος (ασφαλτικού ή από σκυρόδεμα) στην θέση επέμβασης με 

ασφαλτοκόφτη  και εσκαφή μέχρι την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης, με μηχανικά μέσα 
ή/και χειρωνακτικά (όταν ο αγωγός διέρχεται υπό το κατάστρωμα της οδού) 

β.  Εκσκαφή τάφρου σε διαστάσεις καθοριζόμενες από τις σχετικές τυπικές διατομές που 
συνοδεύουν τη μελέτη σε κάθε είδους έδαφος με μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά όπου τούτο 
κρίνεται απαραίτητο με παρουσία ή μη υπογείων ή επιφανειακών υδάτων, αντλήσεις των 
υπογείων ή επιφανειακών υδάτων και τις παντός είδους αντιστηρίξεις. 

γ.  Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων 
αποξηλώσεων και εκσκαφών, η απόρριψη και διάστρωση των προϊόντων καθαιρέσεως και 
εκσκαφής σε μέρη επιτρεπόμενα από τις αρχές καθώς και η δαπάνη για την καθυστέρηση 
του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 

δ.  Η μεταφορά επί τόπου του έργου από την αποθήκη του Φορέα Εργων Υδρευσης, των 
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων και υλικών (χορηγούνται από τον Φορέα). 

ε.  Η εργασία και τα υλικά σύνδεσης του σωλήνα PE με το κολλεκτέρ και την υφιστάμενη 
σωλήνα της κατοικίας, ανεξαρτήτου τύπου.  

στ.  Η επανεπίχωση του ορύγματος με άμμο λατομείου και η επαναφορά του οδοστρώματος και 
του πεζοδρομίου στην προτέρα τους κατάσταση (οδοστρωσία, ασφαλτικά, κρασπεδόρειθρα, 
πλακοστρώσεις, επιστρώσεις σκυροδέματος κλπ), σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-06-08-03 
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" και 08-06-08-04  
 
Τιμή για πλήρη κατασκευή ενός μέτρου μήκους οριζοντιας προβολής αγωγού Φ18 ή Φ22. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  δώδεκα και εβδομήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) :    12,75 
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                                              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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