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    ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                      ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                          ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ   

  ΛΕΣΒΟΥ                                                   ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β’) 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 
 

Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων 
Ελήφθησαν από το Πρακτικό ∆ιαπιστώσεως Τιµών 
001  Εργάτης ανειδίκευτος                    62,99 x 1,1358 x 1,65891/7,75 =          15,31 
002  Βοηθός (ειδικευµένος εργάτης)     69,28 x 1,1358 x 1,65891/7,75  =            16,84 
003  Τεχνίτης                                         81,71 x 1,1358 x 1,65891/7,75 =             19,87  
 
Α-2. Βασικές Τιµές Υλικών 
Προµήθεια ηµιταύ (Υ∆Ρ 375.14) Τιµή ενός τεµαχίου              16,64 
Χρήση πώµατος (Υ∆Ρ 375.13)   Τιµή ενός τεµαχίου                 9,65 
 
 
Α-3 Μεταφορές υλικών ή προϊόντων  

Σε αστικές περιοχές 

Απόσταση < 5 Km 0,28 
Απόσταση ≥ 5 Km 0,21 
Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων 

και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) 
Απόσταση < 5 Km 0,22 
Απόσταση ≥ 5 Km 0,18 

Εκτός πόλεως 

Οδοί καλής βατότητας  

Απόσταση < 5 Km 0,20 
Απόσταση ≥ 5 Km 0,19 
Οδοί κακής βατότητας 

Απόσταση < 5 Km 0,25 
Απόσταση ≥ 5 Km 0,21 
Εργοταξιακές οδοί  

Απόσταση < 5 Km 0,22 
Απόσταση ≥ 5 Km 0,20 

  
Β-1. Τιµές Εφαρµογής (Περιγραφές άρθρων ως Τιµολόγιο Μελέτης) 
 
Α.Τ.: 1 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή   
ηµιβραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής . Για βάθος ορύγµατος ως 4,00m. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100%) 
 ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.10.01.01 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m³) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά):  6,70 
            (Ολογράφως):  Έξη και εβδοµήντα λεπτά 
 
Α.Τ.: 2 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 
πλάτος πυθµένα έως 3,00m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00m. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.11.01.01 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 25,80 
            (Ολογράφως): Είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά 
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ΑΤ.: 3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και 
αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6071) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/2.01 
ΑΝΑΛΥΣΗ  
α. ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/2.01                                                                             0,36 
β. ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 20Km (εκτός πόλεως, οδοί 
καλής βατότητας απόσταση L(>= 5 Km) (0,19 e/m3 x Km) 
   20,00 x 0,19                                                                                      3,80 
γ. ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 6 Km σε αστικές περιοχές, 
απόσταση L(>=5,00 Km) (0,21 e/m3 x Km) 
    6,00 x 0,21                                                                                       1,26 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                  5,42   
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :  5,42 
            (Ολογράφως):  Πέντε και σαράντα δύο λεπτά 
 
ΑΤ.: 4 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή 
αόπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6072) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/2.02 
ΑΝΑΛΥΣΗ  
α. ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/2.02                                                                             0,41 
β. ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 20Km (εκτός πόλεως, οδοί 
καλής βατότητας απόσταση L(>= 5 Km) (0,19 e/m3 x Km) 
   20,00 x 0,19                                                                                      3,80 
γ. ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 6 Km σε αστικές περιοχές, 
απόσταση L(>=5,00 Km) (0,21 e/m3 x Km) 
    6,00 x 0,21                                                                                       1,26 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                  5,47   
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά)  :  5,47 
            (Ολογράφως):  Πέντε και σαράντα επτά λεπτά 
 
                        
Α.Τ.: 5 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα 
ΟΚΩ. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6087 100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.12 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντωµένου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια  
Εκσκαφής. 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 15,50 
            (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και πενήντα  λεπτά. 
 
Α.Τ.: 6 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα. 
 (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6103 100%) 
 ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/7.06 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) επιφάνειας αντιστήριξης. 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 34,60 
            (Ολογράφως): τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 
 
A.T. : 7 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα 
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6301 100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ 7.01 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή µε τις παρειές 
του ορύγµατος 
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,20 
           (Ολογράφως): ∆ύο και είκοσι  λεπτά 
 
Α.Τ.: 8 Στρώσεις έδρασης  και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προλεύσεως 
λατοµείου. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069 100%) 
 ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.07 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α) ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.07        11,30  
β) ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 12 Km (εκτός πόλεως, οδοί 
καλής βατότητας απόσταση L(≥5 Km) (0,19 €/m³ x Km)     
     12,00 x 0,19                   2,28  
γ) ∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές,  
απόσταση L(≥5,00 Km) (0,21 €/m³ x Km) 

    6,00 x 0,21                    1,26 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                  14,84 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m³) επίχωσης, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες από 
την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών). 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 14,84 
            (Ολογράφως): δέκα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
 
A.T.: 9 Επίχωσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068 100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.05.01 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
α) ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.05.01               12,40  
β) ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 12 Km (εκτός πόλεως, οδοί 
καλής βατότητας απόσταση L(≥5 Km) (0,19 €/m³ x Km)     
      12,00 x 0,19                  2,28  
γ) ∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές,  
απόσταση L(≥5,00 Km) (0,21 €/m³ x Km) 

     6,00 x 0,21        1,26 
 Άθροισµα τιµής εφαρµογής               15,94 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών 
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζεται στην µελέτη. 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 15,94 
             (Ολογράφως): ∆έκα πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
 
A.T.: 10 Επίχωσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm. 
(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068 100%) 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.05.02 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
α) ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.05.02               11,30  
β) ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 12 Km (εκτός πόλεως, οδοί 
καλής βατότητας απόσταση L(≥5 Km) (0,19 €/m³ x Km)     
      12,00 x 0,19                  2,28  
γ) ∆απάνη µεταφοράς σε αστικές περιοχές,  
απόσταση L(≥5,00 Km) (0,21 €/m³ x Km) 

     6,00 x 0,21        1,26 
 Άθροισµα τιµής εφαρµογής               14,84 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών 
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζεται στην µελέτη. 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 14,84 
             (Ολογράφως): ∆έκα τέσσερα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
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Α.Τ.: 11 Επίχωσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσακφών, µε  

 ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης. 
             (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6067 100%) 
             ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.04 
             Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης. 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):1,55 
             (Ολογράφως): ένα και πενήντα πέντε λεπτά 
 
 
Α.Τ.:12 Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων χαλύβδινο πλέγµα Β500C.  
           (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 7018 100%) 
           ΝΑΟ∆Ο Α\Β30.3 
           Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) τοποθετηµένου οπλισµού 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):1,15 
             (Ολογράφως):ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά. 
 
 
Α.Τ.:13 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση  

 σκυροδέµατος.  Για κατασκευές από σκυρόδεµα C16/20 
           (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327100%) 
           ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/9.10.04 
           Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος. 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 82,00 
             (Ολογράφως): ογδόντα δύο ευρώ. 
 
A.T.: 14 Θαλάσσια µεταφορά τσιµέντου. 
             (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 100%) 
             ΑΝΑΛΥΣΗ 
             Η δαπάνη µεταφοράς ενός τόνου τσιµέντου µε φορτηγίδα, από τον τόπο 
             Παραγωγής στον τόπο ενσωµάτωσης, στην Μυτιλήνη για την παραγωγή 
             Σκυροδέµατος οιασδήποτε κατηγορίας είναι 90 e/ton. 
             Τιµή ενός τόννου (1τον) 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 90,00 
              (Ολογράφως): ενενήντα 
 
Α.Τ.:15 Πρόσθετη αποζηµίωση δοµικών πλεγµάτων και σιδηρών οπλισµών  

 όλων των κατηγοριών έργων για την θαλάσσια µεταφορά αυτών. 
           (Κωδικός αναθεώρησης: 6311 100%)  

 Τιµή ενός κιλού (kg). 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 0,06 
             (Ολογράφως): έξι λεπτά. 
 
Α.Τ.:16 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καµπύλων επιφανειών. 
           (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6302 100%) 
           ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/9.02 
           Τιµή ανά τετραγωνικό (m²) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το   
           σκυρόδεµα.  
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 18,50 
             (Ολογράφως): δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά 
 
Α.Τ.:17 Καλύµµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). 
            (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%) 
           ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/11.01.02 
           Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg). 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 2,90 
             (Ολογράφως): δύο και ενενήντα λεπτά. 
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Α.Τ.: 18 Θαλάσσια µεταφορά χυτοσιδηρών καλυµµάτων από ελατό  

  χυτοσίδηρο 
             (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.2 100%) 
   ΑΝΑΛΥΣΗ 
             Η δαπάνη µεταφοράς οιουδήποτε υλικού από το λιµάνι του Πειραιά ή της   
             Θεσσαλονίκης, µε φορτηγό αυτοκίνητο βάρους 25 τόνων  
             συµπεριλαµβανοµένων όλων των δαπανών είναι 1500 ευρώ 
             1500/25.000= 0,06 
            Τιµή ενός χιλιογράµµου (1 Kg). 
ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά): 0,06 
              (Ολογράφως): έξι λεπτά. 
 
Α.Τ.: 19 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος, 

  SDR 41, DN 160 mm. 
             (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1 100%) 
            ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/12.10.03 
            Τιµή ανά τρέχον µέτρο (mm) αξονικού µήκους. 
ΕΥΡΩ    (Αριθµητικά): 7,00 
              (Ολογράφως): επτά ευρώ 
 
Α.Τ.: 20 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος,  

 SDR 41, DN 200 mm. 
            Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.2 100%) 
           ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/12.10.04 
           Τιµή ανά τρέχον µέτρο (mm) αξονικού µήκους. 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 9,30 
             (Ολογράφως): εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά 
 
Α.Τ.:21 Θαλάσσια µεταφορά σωλήνων αποχέτευσης D=160χλσ. 
           (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ  6711.1 100%) 
            ΑΝΑΛΥΣΗ 
            Η δαπάνη µεταφοράς οιουδήποτε υλικού από το λιµάνι του Πειραιά ή της 
            Θεσσαλονίκης, µε φορτηγό αυτοκίνητο µήκους 12µ. πλάτους 2,20µ και  

 Ύψους 1,50 και βάρους 25 τόνων συµπεριλαµβανοµένων όλων των    
 δαπανών είναι 1500 ευρώ. 

            ∆απάνη µεταφοράς/Μέτρα µήκους σωλήνων 
            1500 E/12µµΧ(2,20/0,20)Χ(1,00Χ0,20)= 1,00 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 1,00 
             (Ολογράφως): ένα ευρώ. 
 
Α.Τ.:22 Θαλάσσια µεταφορά σωλήνων αποχέτευσης D=200χλσ. 

 (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ  6711.2 100%) 
            ΑΝΑΛΥΣΗ 
            Η δαπάνη µεταφοράς οιουδήποτε υλικού από το λιµάνι του Πειραιά ή της 

 Θεσσαλονίκης, µε φορτηγό αυτοκίνητο µήκους 12µ. πλάτους 2,20µ και          
 υψους 1,50 και βάρους 25 τόνων συµπεριλαµβανοµένων όλων των  
 δαπανών είναι 1500 ευρώ. 

            ∆απάνη µεταφοράς/Μέτρα µήκους σωλήνων 
            1500 E/12µµΧ(2,20/0,20)Χ(1,50Χ0,20)= 1,51 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 1,51 
             (Ολογράφως): ένα και πενήντα ένα λεπτά. 
 
Α.Τ.:23 Προµήθεια εγκατάσταση ηµιταύ 200/160. 
            (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6713 100%) 
           ΑΝΑΛΥΣΗ 
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           α) Προµήθεια ηµιταύ      (375.14) τεµ      1 x 16,64    16,64 
           β) Χρήση πώµατος         (375.13) τεµ      1 x 9,65      9,65 
           γ) Τεχνίτης         (113)  Ω 0,02125  x 20,42     0,43 
           δ) Ανειδίκευτος εργάτης  (111)  Ω 0,187     x 15,74      2,94 
             Άθροισµα τιµής εφαρµογής       29,66                                     
           Τιµή ανά τρέχον τεµάχιο. 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 29,66 
             (Ολογράφως): είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά. 
 
Α.Τ.:24 Βαθµίδες από χυτοσίδηρο. 
            (Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6753 100%) 
           ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/11.03 
           Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά): 2,20 
             (Ολογράφως): δύο ευρώ και είκοσι λεπτά  
 
 
 
 
             O                                                                                             H 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                        ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ  ∆ΕΥΑΛ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                                         ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
   
        
 
 
 
          
 
 


