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Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ 
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100 Λέζβνο 

Σει:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 
E-mail:deyam2@otenet.gr 

 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ:      
Απνθαηάζηαζε ηνκώλ νδνζηξσκάησλ δηθηύσλ ζηηο 
Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Πισκαξίνπ, Αγηάζνπ, Γέξαο θαη 
Δπεξγέηνπια 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:  25/2016 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:     Πόξνη ΓΔΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 31.600,00 € Υσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΙΜΩΝ 

 

Α-1. ΒΑΙΚΔ ΣΙΜΔ ΗΜΔΡΟΜIΘΙΩΝ 
Λήθζεθαλ από ην Πξαθηηθό Γηαπηζηώζεσο Σηκώλ   
001        Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο                 62,99Υ1,1358X1,65891/7,75  =  15,31 
002        Βνεζόο (εηδηθεπκέλνο εξγάηεο)  69,28Υ1,1358X1,65891/7,75  =  16,84 
003        Σερλίηεο                                      87,71Υ1,1358X1,65891/7,75  =  19,87                                   
 
A-2. ΣΙΜΔ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 
ΣΔ 1: Πξνκήζεηα ςπρξήο αζθάιηνπ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ:          0,50 €/ριγ                                 
 
Α-3 ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΤΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  

ε αζηηθέο πεξηνρέο 

Απόζηαζε < 5 Km 0,28 

Απόζηαζε ≥ 5 Km 0,21 

Με παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθόξησζεο  
(αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

Απόζηαζε < 5 Km 0,22 

Απόζηαζε ≥ 5 Km 0,18 

Δθηόο πόιεσο 

Οδνί θαιήο βαηόηεηαο  

Απόζηαζε < 5 Km 0,20 

Απόζηαζε ≥ 5 Km 0,19 

Οδνί θαθήο βαηόηεηαο 

Απόζηαζε < 5 Km 0,25 

Απόζηαζε ≥ 5 Km 0,21 

Δξγνηαμηαθέο νδνί  

Απόζηαζε < 5 Km 0,22 

Απόζηαζε ≥ 5 Km 0,20 

  
Β. ΒΟΗΘΗΣΙΚΔ ΣΙΜΔ 
BT1: Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόθηε  
ΝΔΣ ΟΓΟ Γ/Γ01 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόθηε: 
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,00 
           (Οινγξάθσο) : Έλα επξώ 
 
BT2: Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδύλνπ 
ΝΔΣ ΤΓΡ Α/1.03 
Σηκή αλά κήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιάκπνληνο θαλνύ ή θιάζκα απηνύ 
ΔΤΡΩ  (Αξηζκεηηθά) : 10,30 
            (Οινγξάθσο) : Γέθα επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά. 
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ΒΣ3: Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν 
ιαηνκείνπ γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm 
ΝΔΣ ΤΓΡ Α/5.05.01 
ΑΝΑΛΤΗ 
α. ΝΔΣ ΤΓΡ Α/5.05.01                                                                              12,40 
β. Γαπάλε κεηαθνξάο ζε απόζηαζε 30 Km (εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο  
βαηόηεηαο, απόζηαζε >5 Κm)  (0,19 €/m³ x Km)     
      30,00 x 0,19                          5,70  
γ. Γαπάλε κεηαθνξάο  4 Κm (ζε αζηηθέο πεξηνρέο, 
απόζηαζε < 5 Km )     (0,28 €/m³ x Km)         
                  1,00 x 0,28                                                                                0,28 
Άζξνηζκα                                                                                                  18,38 
Tηκή γηα έλα θπβηθό κέηξν (m³) επίρσζεο 
ΔΤΡΩ  (Αξηζκεηηθά) :  18,38 
            (Οινγξάθσο) :  Γέθα νθηώ επξώ  θαη ηξηάληα νθηώ ιεπηά. 
 
BT4: Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο. 
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα C16/20 
ΝΔΣ ΤΓΡ Α/9.10.04 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, ζύκθσλα κε 
ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 82,00 
           (Οινγξάθσο) : Ογδόληα δύν επξώ 
 
ΒΣ5: Πξνζαύμεζε ηηκήο ζθπξνδεκάησλ κηθξώλ απνκαθξπζκέλσλ ηερληθώλ έξγσλ 
ΝΔΣ Α/ 9.13 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) ζθπξνδέκαηνο 
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 18,50 
          (Οινγξάθσο) : Γεθανθηώ επξώ θαη πελήληα ιεπηά 
 
ΒΣ 6:  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθώλ 
έξγσλ 
ΝΔΣ ΤΓΡ Α/9.26 
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν (Kg) ζηδεξνύ νπιηζκνύ πδξαπιηθώλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε 
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,98 
           (Οινγξάθσο) : Δλελήληα νθηώ ιεπηά  
 
ΒΣ 7: Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηύσλ 
ΑΝΑΛΤΗ 
α. ΝΔΣ ΤΓΡ Α/4.09                                                                                      18,50 
β. Απνκείσζε ηηκήο ιόγσ κε θαηαζθεπήο ησλ ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο 
ππόβαζεο θαη βάζεο, ηεο αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο & ηεο αζθαιηηθήο 
ζηξώζεο βάζεο                                                                                           -11,55                                                                                    
Άζξνηζκα                                                                                                        6,95 
Tηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (κ2)                                                                                                     
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 6,95 
           (Οινγξάθσο) : Έμη επξώ θαη ελελήληα πέληε ιεπηά  
 
ΒΣ 8: Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 
ΝΔΣ ΤΓΡ Α/4.10 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) πιήξσο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο 
επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ 
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 25,80 
           (Οινγξάθσο) : Δίθνζη πέληε επξώ θαη νγδόληα ιεπηά  
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BT 9: Θαιάζζηα κεηαθνξά ηζηκέληνπ 
Nέν άξζξν 
ΑΝΑΛΤΗ 
Η δαπάλε κεηαθνξάο ελόο ηόλνπ ηζηκέληνπ κε θνξηεγίδα, από ηνλ ηόπν παξαγσγήο 
ζηνλ ηόπν ελζσκάησζεο, ζηελ Μπηηιήλε γηα ηελ παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο νηαζδήπνηε 
θαηεγνξίαο είλαη 80 €/ηνλ. 
Σηκή ελόο ηόλνπ (1 ηνλ.) 
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 80,00 
           (Οινγξάθσο) : Ογδόληα επξώ 
 

ΒΣ 10: Θαιάζζηα κεηαθνξά αζθαιηηθνύ πιηθνύ  
Νέν άξζξν 
ΑΝΑΛΤΗ 
Γαπάλε κεηαθνξάο ελόο ηόλνπ αζθάιηνπ: 84 επξώ/Σ. 
Η δαπάλε ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ελόο θηινύ είλαη: 84/1000=0,84επξώ/ριγ. 
Έλα θπβηθό κέηξν αζπκπίεζηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζηξώζεσλ θπθινθνξίαο πεξηέρεη 
90,00 θηιά (ριγ) αζθάιηνπ.  
Δπνκέλσο ε δαπάλε ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ηεο αζθάιηνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
παξαγσγή ελόο θπβηθνύ κέηξνπ αζπκπίεζηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζηξώζεσλ 
θπθινθνξίαο είλαη: 90,00 x 0,084 = 7,56 επξώ/m³. 
Σηκή ελόο θπβηθνύ κέηξνπ (m³) αζπκπίεζηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζηξώζεσλ 
θπθινθνξίαο. 
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 7,56 
           (Οινγξάθσο) : Δπηά επξώ θαη πελήληα έμη ιεπηά  
 

ΒΣ 11: Πξόζζεηε απνδεκίσζε δνκηθώλ πιεγκάησλ θαη ζηδεξώλ νπιηζκώλ  όισλ ησλ 
θαηεγνξηώλ έξγσλ γηα ηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά απηώλ 
Νέν άξζξν 
ΑΝΑΛΤΗ 
Σηκή ελόο θηινύ (kg). 
ΔΤΡΩ   (Αξηζκεηηθά) : 0,06 
             (Οινγξάθσο) : Έμη ιεπηά. 
 
Γ. ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
ΑΡΘΡΟ 1Ο : Απνθαηαζηάζεηο ηνκώλ νδνζηξσκάησλ κε αζθαιηνζθπξόδεκα 
                      (θσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΟΓΟ 4521Β ) 
ΝΔΟ ΑΡΘΡΟ 
Αλάιπζε 
1. Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε 
BT1    2,20 κκ/κ2    x 1,00 (επξώ /κκ)                                        2,20 
2. Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδύλνπ 
ΒΣ2      2 ηεκ  x (2/30)   x 10,30 (επξώ/κήκα)                             1,37 
3. Δξγαζίεο άξζεο πξνζσξηλήο επίρσζεο & κεηαθνξά  
πιηθώλ, πεξηθξάμεηο, επηπιένλ ξύζκηζε θπθινθνξίαο & θαζαξηζκόο 
νδνζηξώκαηνο κεηά ηελ απνθαηάζηαζε, αλεγκέλεο ζε  
ώξεο ηερλίηε & εξγάηε 
Σερλίηεο (113)     Ω    0,25 x  19,87                                            4,97 
Δξγάηεο (111)     Ω    0,25 x  15,31                                            3,83 
4. Δπίρσζεηο νξπγκάησλ ππόγεησλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν 
Θξαπζηό πιηθό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ 
ΒΣ 3       0,20 (κ3) x 18,38 (επξώ/κ3)                                        3,68 
5. Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη  
ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα 
C16/20 
BT 4   0,12 (κ3/κ2) x 82,00 (επξώ/κ3)                                        9,84 
6. Πξνζαύμεζε ηηκήο ζθπξνδεκάησλ κηθξώλ απνκαθξπζκέλσλ 
ηερληθώλ έξγσλ 
ΒΣ 5   0,12 (κ3/κ2) x 18,50 (επξώ/κ3)                                        2,20 
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7. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ 
ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ 
ΒΣ 6   2,00 (ριγ/κ2) x 0,98 (επξώ/ριγ)                                       1,96                              
8.Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 
BT 7   1,00 (κ2)    x 6,95 (επξώ/κ2)                                            6,95   
9. Θαιάζζηα κεηαθνξά ηζηκέληνπ  
BT 9  [0,12 (κ3)x 350,00 (ριγ/κ3)]/1000 (ηνλ)x 80 (επξώ/ηνλ.)   3,36   
10.  Θαιάζζηα κεηαθνξά αζθαιηηθνύ πιηθνύ 
BT 10   [1,00   x 0,05 ] (κ3)  x 7,56 (επξώ/κ3)                             0,38   
11.  Πξόζζεηε απνδεκίσζε δνκηθώλ πιεγκάησλ θαη  
ζηδεξώλ νπιηζκώλ  όισλ ησλ θαηεγνξηώλ έξγσλ γηα  
ηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά απηώλ   
ΒΣ11  2,00 (ριγ/κ2) x 0,06 (επξώ/ριγ)                                        0,12                
Σηκή εθαξκνγήο                                                                         41,62                                                                      
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (κ2) πιήξσο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο ηνπ 
νδνζηξώκαηνο. 
 ΔΤΡΩ: (Αξηζκεηηθά)  : 41,62 
             (Οινγξάθσο) : αξάληα έλα επξώ θαη εμήληα δύν ιεπηά 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο : Απνθαηαζηάζεηο ηνκώλ νδνζηξσκάησλ κε ςπρξή άζθαιην 
                      (θσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΟΓΟ 4521Β ) 
ΝΔΟ ΑΡΘΡΟ 
Αλάιπζε 
1. Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε 
BT1    2,20 κκ/κ2    x 1,00 (επξώ /κκ)                                        2,20 
2. Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδύλνπ 
ΒΣ2      2 ηεκ  x (2/30)   x 10,30 (επξώ/κήκα)                             1,37 
3.Δξγαζίεο άξζεο πξνζσξηλήο επίρσζεο, κεηαθνξά  
πιηθώλ, επηπιένλ ξύζκηζε θπθινθνξίαο, δηάζηξσζε  
ςπρξήο αζθάιηνπ , θαζαξηζκόο νδνζηξώκαηνο κεηά  
ηελ απνθαηάζηαζε, αλεγκέλεο ζε ώξεο ηερλίηε & εξγάηε 
Σερλίηεο (113)     Ω    0,25 x  19,87                                            4,97 
Δξγάηεο (111)     Ω    0,25 x  15,31                                            3,83 
4. Δπίρσζεηο νξπγκάησλ ππόγεησλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν 
Θξαπζηό πιηθό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ 
ΒΣ 3  0,20 (κ3) x 18,38 (επξώ/κ3)                                             3,68 
5. Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη  
ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα 
C16/20 
BT 4   0,12 (κ3/κ2) x 82,00 (επξώ/κ3)                                        9,84 
6. Πξνζαύμεζε ηηκήο ζθπξνδεκάησλ κηθξώλ απνκαθξπζκέλσλ 
ηερληθώλ έξγσλ 
ΒΣ 5   0,12 (κ3/κ2) x 18,50 (επξώ/κ3)                                        2,20 
7. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ 
ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ 
ΒΣ 6   2,00 (ριγ/κ2) x 0,98 (επξώ/ριγ)                                       1,96   
8. Πξνκήζεηα ςπρξήο αζθάιηνπ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ       
ΣΔ 1  21 (ριγ/κ2/εθ.) x 4 (εθ.) x 0,50 (επξώ/ριγ )                     42,00   
9. Θαιάζζηα κεηαθνξά ηζηκέληνπ  
BT 9  [0,12 (κ3)x 350,00 (ριγ/κ3)]/1000 (ηνλ) x 80(επξώ/ηνλ)   3,36     
10.  Πξόζζεηε απνδεκίσζε δνκηθώλ πιεγκάησλ θαη  
ζηδεξώλ νπιηζκώλ  όισλ ησλ θαηεγνξηώλ έξγσλ γηα  
ηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά απηώλ   
ΒΣ11  2,00 (ριγ/κ2) x 0,06 (επξώ/ριγ)                                       0,12                
Σηκή εθαξκνγήο                                                                        75,53 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (κ2) πιήξσο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο ηνπ 
νδνζηξώκαηνο. 
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 ΔΤΡΩ: (Αξηζκεηηθά)  :  75,53   
             (Οινγξάθσο) :  Δβδνκήληα πέληε επξώ θαη πελήληα ηξία ιεπηά 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο : Απνθαηαζηάζεηο ηνκώλ νδνζηξσκάησλ κε ζθπξόδεκα C16/20 
                      (θσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΟΓΟ 2532 ) 
ΝΔΟ ΑΡΘΡΟ 
Αλάιπζε 
1. Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε 
BT1    2,20 κκ/κ2    x 1,00 (επξώ /κκ)                                        2,20 
2. Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδύλνπ 
ΒΣ2      2 ηεκ  x (2/30)   x 10,30 (επξώ/κήκα)                             1,37 
3. Δξγαζίεο άξζεο πξνζσξηλήο επίρσζεο & κεηαθνξά  
πιηθώλ, επηπιένλ ξύζκηζε θπθινθνξίαο & θαζαξηζκόο  
νδνζηξώκαηνο κεηά ηελ απνθαηάζηαζε, αλεγκέλεο ζε  
ώξεο ηερλίηε & εξγάηε  
Σερλίηεο (113)     Ω    0,25 x  19,87                                            4,97 
Δξγάηεο (111)     Ω    0,25 x 15,31                                             3,83 
4.Δπίρσζεηο νξπγκάησλ ππόγεησλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν 
Θξαπζηό πιηθό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ 
ΒΣ 3  0,20 (κ3) x 18,38 (επξώ/κ3)                                             3,68 
5. Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη  
ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα 
C16/20 
BT 4   0,15 (κ3/κ2) x 82,00 (επξώ/κ3)                                      12,30 
6. Πξνζαύμεζε ηηκήο ζθπξνδεκάησλ κηθξώλ απνκαθξπζκέλσλ 
ηερληθώλ έξγσλ 
ΒΣ 5   0,12 (κ3/κ2) x 18,50 (επξώ/κ3)                                        2,20 
7. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ 
ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ 
ΒΣ 6   2,00 (ριγ/κ2) x 0,98 (επξώ/ριγ)                                       1,96  
8. Θαιάζζηα κεηαθνξά ηζηκέληνπ  
BT 9    [0,15 (κ3)x 350,00 (ριγ/κ3)]/1000 x 80(επξώ/ηνλ)          4,20     
9.  Πξόζζεηε απνδεκίσζε δνκηθώλ πιεγκάησλ θαη  
ζηδεξώλ νπιηζκώλ  όισλ ησλ θαηεγνξηώλ έξγσλ γηα  
ηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά απηώλ   
ΒΣ11  2,00 (ριγ/κ2) x 0,06 (επξώ/ριγ)                                       0,12                
 Άζξνηζκα                                                                                  36,83 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (κ2) πιήξσο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο ηνπ 
νδνζηξώκαηνο. 
 ΔΤΡΩ: (Αξηζκεηηθά)  : 36,83  
             (Οινγξάθσο) : Σξηάληα έμη επξώ θαη νγδόληα ηξία ιεπηά 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο: Απνθαηαζηάζεηο ηνκώλ νδνζηξσκάησλ νδνύ, πεδνδξνκίνπ, 

πιαηείαο ή λεζίδαο κε ρξήζε ηζηκεληνπιαθώλ, θπβνιίζσλ, 
ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ 
(θσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΤΓΡ 6804 ) 

ΝΔΟ ΑΡΘΡΟ 
Αλάιπζε 
1. Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδύλνπ 
ΒΣ2      2 ηεκ  x (2/30)   x 10,30 (επξώ/κήκα)                             1,37 
2. Δξγαζίεο άξζεο πξνζσξηλήο επίρσζεο & κεηαθνξά  
 πιηθώλ, επηπιένλ ξύζκηζε θπθινθνξίαο & θαζαξηζκόο  
νδνζηξώκαηνο κεηά ηελ απνθαηάζηαζε, αλεγκέλεο ζε  
ώξεο ηερλίηε & εξγάηε  
Σερλίηεο (113)     Ω    0,30 x  19,87                                            5,96 
Δξγάηεο (111)     Ω    0,30 x 15,31                                             4,59 
3. Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή  
Πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 
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ΒΣ 8    1,00 Υ 25,80                                                                  25,80   
4. Θαιάζζηα κεηαθνξά ηζηκέληνπ  
BT 9    [0,15 (κ3)x 350,00 (ριγ/κ3)]/1000 x 80(επξώ/ηνλ)          4,20     
5.  Πξόζζεηε απνδεκίσζε δνκηθώλ πιεγκάησλ θαη  
ζηδεξώλ νπιηζκώλ  όισλ ησλ θαηεγνξηώλ έξγσλ γηα  
ηελ ζαιάζζηα κεηαθνξά απηώλ   
ΒΣ11  2,00 (ριγ/κ2) x 0,06 (επξώ/ριγ)                                       0,12                
Άζξνηζκα                                                                                  42,04  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (κ2) πιήξσο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο ηνπ 
νδνζηξώκαηνο. 
 ΔΤΡΩ: (Αξηζκεηηθά)  : 42,04  
             (Οινγξάθσο) : αξάληα δύν επξώ θαη ηέζζεξα ιεπηά 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο : Πξόζζεηε άξζε πξνζσξηλήο επίρσζεο ζθάκκαηνο ηνκήο θαη 

επαλαθνξά ηεο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκαράιηθν 
ιαηνκείνπ 

                          (θσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΤΓΡ 6068 ) 
ΝΔΟ ΑΡΘΡΟ 
Αλάιπζε 
1. Δξγαζίεο άξζεο πξνζσξηλήο επίρσζεο & κεηαθνξά  
πιηθώλ, επηπιένλ ξύζκηζε θπθινθνξίαο & θαζαξηζκόο  
νδνζηξώκαηνο κεηά ηελ απνθαηάζηαζε, αλεγκέλεο ζε  
ώξεο ηερλίηε & εξγάηε  
Σερλίηεο (113)     Ω    0,30 x  19,87                                            5,96 
Δξγάηεο (111)     Ω    0,30 x 15,31                                             4,59 
2.Δπίρσζεηο νξπγκάησλ ππόγεησλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν 
Θξαπζηό πιηθό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ 
ΒΣ 4     80% x 1,00 (κ3) x 18,38 (επξώ/κ3)                              14,70 
Άζξνηζκα                                                                                  25,25 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (κ3) ζπκππθλσκέλνπ όγθνπ επίρσζεο νξύγκαηνο 
 ΔΤΡΩ: (Αξηζκεηηθά)  : 25,25  
             (Οινγξάθσο) : Δίθνζη πέληε επξώ θαη είθνζη πέληε ιεπηά  
 
 
 

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ    Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ. ΓΔΤΑΛ 
ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ   θ.α.α    

   
    
 
 
 

ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΑΙΟΤ     ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΦΙΝΓΑΝΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ    ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ  

          
  


