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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ          ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                 ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος 
           ΛΕΣΒΟΥ                                         ΙΙ (Μόριας –Λάρσου) του έργου : «36

η
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                              ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- 

                                                                    ΚΑΛΛΟΝΗΣ» 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 

Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

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. ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

1.Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3ης
 γενιάς (σ.80, MRS 10, P 100) κατά CEN:TC 

155/WG 12/20.1/N 110 κατά TC 155/20.2/N 1002 REN (PN 16 bar) (DN 140) 

Υ∆Ρ.Ν.404γ.9 

Τιµή : ∆έκα πέντε και ενενήντα οκτώ λεπτά (15,98) 

2.Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3ης
 γενιάς (σ.80, MRS 10, P 100) κατά CEN:TC 

155/WG 12/20.1/N 110 κατά TC 155/20.2/N 1002 REN (PN 16 bar) (DN 280) 

Υ∆Ρ.Ν.404γ.14 

Τιµή : Εξήντα εννέα και εννέα λεπτά (69,09) 

3. Σύνδεσµος από ελατό χυτοσίδηρο µε δακτυλίους αγκύρωσης στα δύο άκρα για 

σωλήνες PVC/PE, εύρος εξωτερικής διαµέτρου για σύνδεση PVC 140 mm/PE 

140mm, και µε πίεση λειτουργίας PN 16 bar 

Τιµή Εµπορίου: Τριακόσια ογδόντα (380,00) ευρώ  

4. Σύνδεσµος από ελατό χυτοσίδηρο µε δακτυλίους αγκύρωσης στα δύο άκρα για 

σωλήνες PVC/PE, εύρος εξωτερικής διαµέτρου για σύνδεση PVC 280 mm/PE 

280mm, και µε πίεση λειτουργίας PN 16 bar 

Τιµή Εµπορίου: Οχτακόσια εξήντα  (860,00) ευρώ  

 

Β. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ηµιβραχώδες. Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. 

(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1  100%) 

ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.10.02.01 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

α).ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.10.02.01                                                                          7,50   

β). ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 15 Κm (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
βατότητας απόσταση L(>=5 Km) (0,19 ευρώ/m3.Km) 

15,00 x 0,19                                                                                                 2,85 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                       10,35 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που 

καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του 

ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 10,35 

           (Ολογράφως): ∆έκα και τριάντα πέντε λεπτά 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 

πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου  και την µεταφορά σε απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. 

(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1  100%) 

ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.11.02.01 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

α).ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.11.02.01                                                                        26,30  

β). ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 15 Κm (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
βατότητας απόσταση L(>=5 Km) (0,19 ευρώ/m3.Km) 

15,00 x 0,19                                                                                                2,85 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                      29,15 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που 

καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του 

ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 29,15 

           (Ολογράφως): Είκοσι εννέα και δέκα πέντε λεπτά 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο 

: Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 

υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών, σε κάθε είδος 

εδάφη, εκτός από βραχώδη. 

(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6065    100%) 

ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.15.01 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

α). ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.15.01                                                                              1,24 

β). ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 15 Κm (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
βατότητας απόσταση L(>=5 Km) (0,19 ευρώ/m3.Km) 

15,00 x 0,19                                                                                                 2,85 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                        4,09 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (µ3) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  4,09 

           (Ολογράφως): Τέσσερα και εννέα λεπτά  

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο 

: Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 

υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών, σε κάθε είδος 

εδάφη, σε βραχώδη εδάφη. 

(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6065  100%) 

ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.15.02 

ΑΝΑΛΥΣΗ  

α). ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.15.01                                                                              4,10 

β). ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 15 Κm (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
βατότητας απόσταση L(>=5 Km) (0,19 ευρώ/m3.Km) 

15,00 x 0,19                                                                                                 2,85 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                        6,95 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (µ3) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  6,95 

           (Ολογράφως): Έξι και ενενήντα πέντε λεπτά  
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ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269
 Α         100%) 

ΝΕΤ Ο∆Ο Γ/∆01 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  1,00 

           (Ολογράφως): Ένα 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο 

: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 

προελεύσεως 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 10 Km (εκτός πόλεως, οδοί καλής 
βατότητας απόσταση L(>=5 Km) (0,19 ευρώ/m3.Km) 

10,00 x 0,19                                                                                               1,90 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                     13,20 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από µελέτη γραµµές πληρωµές (τυπικές διατοµές αγωγών) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  13,20 

           (Ολογράφως): ∆έκα τρία και είκοσι  λεπτά 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
: Επιχώσεις 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 10 Km (εκτός πόλεως, οδοί καλής 
βατότητας απόσταση L(>=5 Km) (0,19 ευρώ/m3.Km) 

10,00 x 0,19                                                                                               1,90 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                     14,30 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ως ανωτέρω, 

σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από µελέτη γραµµές πληρωµές (τυπικές διατοµές 
αγωγών) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  14,30 

           (Ολογράφως): ∆έκα τέσσερα και τριάντα  λεπτά 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : Ανακατασκευή οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα 

(Κωδικός αναθεώρησης:  Ο∆Ο 2532     100%) 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

α). Σκυρόδεµα C 16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 

ΝΕΤ Ο∆Ο Α/Β-29.3.3                   1,00 µ3 x 115,00                           115,00 

β). Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C εκτός υπογείων έργων 

ΝΕΤ Ο∆Ο Α/Β-30.3                   14,00χλγ/µ3 x 1,15                            16,10 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                 131,10 

Τιµή ενός κυβικού                                                                                                                            

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  131,10 

           (Ολογράφως): Eκατόν τριάντα ένα και δέκα λεπτά 
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AΡΘΡΟ 9
ο
 : Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN<600 mm διαστάσεων 

2,00x1,50m 

(Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6329 (50%)+Υ∆Ρ 6311 (50%) 

ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/9.30.1 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  2.370,00 

           (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα (2.370,00) 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε 

ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10=10MPa) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm/PN 16atm (χωρίς την 

προµήθεια των υλικών) 

(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.2) 

ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/12.14.01.49 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

α. ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/12.14.01.49                                                                  21,60 

β. Προµήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3ης
 γενιάς  

Υ∆Ρ .Ν. 404γ.9  (DN 140)     Aφαιρείται                                             15,98 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                    5,62 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλενίου, πλήρως 
εγκατεστηµένου (χωρίς προµήθεια) 

ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά): 5,62 

            (Ολογράφως): Πέντε και εξήντα δύο λεπτά  

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 : Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (µε 

ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10=10MPa) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm/PN 16atm (χωρίς την 

προµήθεια υλικών). 

(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.3) 

ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/12.14.01.54 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

α. ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/12.14.01.54                                                                  76,00 

β. Προµήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3ης
 γενιάς  

Υ∆Ρ .Ν. 404γ.14  (DN 140)     Aφαιρείται                                           69,09 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                    6,91 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλενίου, πλήρως 
εγκατεστηµένου (χωρίς προµήθεια) 

ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά): 6,91 

            (Ολογράφως): Έξι και ενενήντα ένα λεπτά  

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο 

: Αερεξαγωγός εξωτερικού υδραγωγείου ονοµαστικής πιέσεως 16 

ατµ. 

(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6655.1 100%) 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

α) Βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα τριπλής ενεργείας,  
τύπου Glenfield. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50mm 

Προµήθεια επί τόπου.Τιµή Εµπορίου                  1τεµ x  300,00 =     300,00 

β) ∆ικλείδα ταχείας εξαέρωσης DN 50mm 

Προµήθεια επί τόπου. Τιµή Εµπορίου                 1τεµ x  120,00=      120,00 

γ) Τοποθέτηση, µικρουλικά , δοκιµές, κλπ                       
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       10% x (300,00 +120,00)                                                                 84,00 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                 504,00 

Τιµή ενός τεµαχίου 

ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά): 504,00 

            (Ολογράφως): Πεντακόσια τέσσερα   

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 : Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ΄επέκταση υφιστάµενου από 

οποιοδήποτε υλικό µε την χρήση συνδέσµου από ελατό χυτοσίδηρο για διάµετρο 

υφισταµένου αγωγού Φ. 140 mm (χωρίς την προµήθεια υλικών) 

(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6611.1 (30%)+Υ∆Ρ 6622.1 (70%) 

Ανάλυση 

Εργασία σύνδεσης ανοιγµένη σε  ώρες τεχνίτη , εργάτη 

Τεχνίτης (003)  Ω              2,50 x  19,87                                             49,68 

Εργάτης  (001) Ω              2,50 x  15,31                                              38,28 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                 87,96 

Τιµή ενός τεµαχίου 

ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά): 87,96 

            (Ολογράφως):  Ογδόντα επτά και ενενήντα έξι 
 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 : Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ΄επέκταση υφιστάµενου από 

οποιοδήποτε υλικό µε την χρήση συνδέσµου από ελατό χυτοσίδηρο για διάµετρο 

υφισταµένου αγωγού Φ. 280 mm (χωρίς την προµήθεια υλικών) 

(Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6611.1 (30%)+Υ∆Ρ 6622.1 (70%) 

Ανάλυση 

Εργασία σύνδεσης ανοιγµένη σε  ώρες τεχνίτη , εργάτη 

Τεχνίτης (003)  Ω              3,00 x  19,87                                             59,61 

Εργάτης  (001) Ω              3,00 x  15,31                                              45,93 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                               105,54 

Τιµή ενός τεµαχίου 

ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά): 105,54 

            (Ολογράφως):  Εκατόν πέντε και πενήντα τέσσερα 

 

 

 

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ  

ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ       ∆ΕΥΑΛ 

 

 

 

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                                 ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  


