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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Γενικά  
Το παρόν τεύχος αφορά τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια 
τσιµεντοσωλήνων διαφόρων διαµέτρων (D600mm, D800mm, D1000mm)  για τις ανάγκες του έργου 
µε τίτλο : «Τσιµεντοστρώσεις αγροτικών δρόµων ∆.Η.  (µε αυτεπιστασία)». 
  
Περιγραφή  
 
 
Άοπλος προκατασκευασµένος τσιµεντοσωλήνας κυκλικής διατοµής D600mm, ωφέλιµου 
µήκους 1 µέτρου χωρίς επίπεδη βάση έδρασης µε τόρµη εντορµία για τη µεταφορά λυµάτων, 
βρόχινου και επιφανειακού νερού µέσω βαρύτητας ή περιστασιακά µε χαµηλή πίεση σε αγωγούς 
που είναι γενικά υπόγειοι. Κατηγορία σκυροδέµατος C16/20. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια, η µεταφορά και η τοποθέτηση επί τόπου του έργου 
τσιµεντοσωλήνων  µε σήµανση CE και κατά την ΠΤΠ 110. Περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες πλάγιες 
µεταφορές, ο καταβιβασµός σε διανοιγµένη τάφρο µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση και η ευθυγράµµιση και 

προσωρινή στήριξη των σωλήνων, σε σηµεία που είναι δυνατή η προσέγγιση γερανοφόρου.   Μονάδα 
µέτρησης (µµ) 
Τιµή µονάδας: 86 Ευρώ. 
 
Άοπλος προκατασκευασµένος τσιµεντοσωλήνας κυκλικής διατοµής D800mm, ωφέλιµου 
µήκους 1 µέτρου χωρίς επίπεδη βάση έδρασης µε τόρµη εντορµία για τη µεταφορά λυµάτων, 
βρόχινου και επιφανειακού νερού µέσω βαρύτητας ή περιστασιακά µε χαµηλή πίεση σε αγωγούς 
που είναι γενικά υπόγειοι. Κατηγορία σκυροδέµατος C16/20. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια, η µεταφορά και η τοποθέτηση επί τόπου του έργου 
τσιµεντοσωλήνων  µε σήµανση CE και κατά την ΠΤΠ 110. Περιλαµβάνονται  οι απαιτούµενες πλάγιες 
µεταφορές, ο καταβιβασµός σε διανοιγµένη τάφρο µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση και η ευθυγράµµιση και 
προσωρινή στήριξη των σωλήνων, σε σηµεία που είναι δυνατή η προσέγγιση γερανοφόρου.   
 Μονάδα µέτρησης (µµ) 
Τιµή µονάδας: 129 Ευρώ. 
 
Άοπλος προκατασκευασµένος τσιµεντοσωλήνας κυκλικής διατοµής D1000mm, ωφέλιµου 
µήκους 1 µέτρου χωρίς επίπεδη βάση έδρασης µε τόρµη εντορµία για τη µεταφορά λυµάτων, 
βρόχινου και επιφανειακού νερού µέσω βαρύτητας ή περιστασιακά µε χαµηλή πίεση σε αγωγούς 
που είναι γενικά υπόγειοι. Κατηγορία σκυροδέµατος C16/20. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια, η µεταφορά και η τοποθέτηση επί τόπου του έργου 
τσιµεντοσωλήνων  µε σήµανση CE και κατά την ΠΤΠ 110. Περιλαµβάνονται  οι απαιτούµενες πλάγιες 
µεταφορές, ο καταβιβασµός σε διανοιγµένη τάφρο µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση και η ευθυγράµµιση και 
προσωρινή στήριξη των σωλήνων, σε σηµεία που είναι δυνατή η προσέγγιση γερανοφόρου.   

 Μονάδα µέτρησης (µµ) 
Τιµή µονάδας: 154 Ευρώ. 


