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∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

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

              
 

ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ:      
Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα  ύδρευσης-
αποχέτευσης στην ∆ηµοτική Ενότητα Eρεσού-
Αντίσσης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  11/2015 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    Πόροι ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  53.600,00 € Χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 
 
Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων 
Ελήφθησαν από το Πρακτικό ∆ιαπιστώσεως Τιµών 
111  Εργάτης ανειδίκευτος                    64,99 x 1,1358 x 1,65266/7,75 =          15,31 
112  Βοηθός (ειδικευµένος εργάτης)     71,48 x 1,1358 x 1,65266/7,75  =            17,31 
113  Τεχνίτης                                         84,31 x 1,1358 x 1,65266/7,75 =             20,42  
 
Α-2. Βασικές Τιµές Υλικών 
ΤΕ 1: Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου:                                         0,40 ευρώ/χλγ 

 
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. Βοηθητικές τιµές 
Β-1  Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
ΝΕΤ Υ∆Ρ A/4.13 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α. ΝΕΤ Υ∆Ρ  Α/4.13                                                                                    20,60                                             
β. ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 2 Km (σε αστικές περιοχές µε  
παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές  
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) απόσταση 
 L<5 Km) (0,22 €/m³ x Km)     
      2,00 x 0,22                                       0,44  
γ. ∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εκτός πόλεως οδοί καλής  
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βατότητας L<5  Km) (0,20 €/m³ x Km)         
                  4,00 x 0,20                                                                                 0,80 
δ. ∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εργοταξιακές οδοί L<5  Km) 
(0,22 €/m³ x Km)         
                  4,00 x 0,22                                                                                 0,88 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                        22,72  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρούµενης κατασκευής, µε 
βάση αναλυτική επιµέτρηση                         
ΕΥΡΩ: Ολογράφως : Είκοσι δύο ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά 
             Αριθµητικώς: 22,72 
 
Β-2 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίου 
ΝΕΤ Υ∆Ρ  A/4.04 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Α.ΝΕΤ Υ∆Ρ  Α/ 4.04                                                                                       12,40 
β. ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 2 Km (σε αστικές περιοχές µε  
παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές  
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) απόσταση 
 L<5 Km) (0,22 €/m³ x Km)     
    0,10 x  2,00 x 0,22                                0,04  
γ. ∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εκτός πόλεως οδοί καλής  
βατότητας L<5  Km) (0,20 €/m³ x Km)         
                0,10 x  4,00 x 0,20                                                                           0,08 
δ. ∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εργοταξιακές οδοί L<5  Km) 
(0,22 €/m³ x Km)         
                 0,10 x  4,00 x 0,22                                                                          0,09 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                        12,61 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ: Ολογράφως : ∆ώδεκα και εξήντα ένα λεπτά 
             Αριθµητικώς: 12,61 
 
Β-3 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδεις ή 
ηµιβραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής, για βάθος έως 4,00 m. 
NET Υ∆Ρ  Α/3.10.01.01                                                          
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: Ολογράφως : Έξι  και εβδοµήντα λεπτά 
             Αριθµητικώς:  6,70 
 
B-4 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, µε πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προιόντων εκσκαφής, για 
βάθος έως 4,00 m. 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/ 3.11.01.01                                                      
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: Ολογράφως : Είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά 
             Αριθµητικώς:  25,80 

 
Β-5 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα 
ΟΚΩ. 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.12 
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντωµένου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια  
εκσκαφής. 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 15,50 
            (Ολογράφως): ∆έκα πέντε και πενήντα  λεπτά. 
 
Β-6 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/3.13 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά):  4,10 
            (Ολογράφως): Tέσσερα και δέκα  λεπτά. 
 
Β-7 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/7.06 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένων πετασµάτων αντιστήριξης. 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά):  34,60 
            (Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα  και εξήντα  λεπτά. 
 
 
Β-8 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών  στηθείων οδού, τύπου Ney jersey, 
από σκληρό πλαστικό. 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/1.02 
Τιµή ανά µήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου Ney jersey (ή κλάσµα αυτού) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά):  5,20 
            (Ολογράφως): Πέντε  και είκοσι  λεπτά. 
 
B-9 Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/1.03 
Τιµή ανά µήνα λειτουργίας του αναλάµποντος φανού ή κλάσµα αυτού 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά):  10,30 
            (Ολογράφως): ∆έκα  και τριάντα λεπτά. 
 
Β-10 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και 
αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
ΝΕΤ Υ∆Ρ A/ 2.01 
ΑΝΑΛΥΣΗ  
α. ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/2.01                                                                                     0,36 
β. ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 2 Km (σε αστικές περιοχές µε  
παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές  
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) απόσταση 
 L<5 Km) (0,22 €/m³ x Km)     
      2,00 x 0,22                                       0,44  
γ. ∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εκτός πόλεως οδοί καλής  
βατότητας L<5  Km) (0,20 €/m³ x Km)         
                  4,00 x 0,20                                                                                 0,80 
δ. ∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εργοταξιακές οδοί L<5  Km) 
(0,22 €/m³ x Km)         
                  4,00 x 0,22                                                                                 0,88 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                         2,48 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά):  2,48 
            (Ολογράφως): ∆ύο και σαράντα οκτώ  λεπτά. 
 
Β-11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή 
αόπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
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ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/2.02 
ΑΝΑΛΥΣΗ  
α. ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/2.02                                                                                     0,41 
β. ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 2 Km (σε αστικές περιοχές µε  
παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές  
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) απόσταση 
 L<5 Km) (0,22 €/m³ x Km)     
      2,00 x 0,22                                      0,44  
γ. ∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εκτός πόλεως οδοί καλής  
βατότητας L<5  Km) (0,20 €/m³ x Km)         
                  4,00 x 0,20                                                                                0,80 
δ. ∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 4 Κm (εργοταξιακές οδοί L<5  Km) 
(0,22 €/m³ x Km)         
                  4,00 x 0,22                                                                                0,88 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                        2,53 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά):  2,53 
            (Ολογράφως): ∆ύο και πενήντα τρία  λεπτά. 
 
ΒΤ 12 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προέλευσης 
λατοµείου 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.07 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α. ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.07                                                                                   11,30 
β. ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 28 Km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
βατότητας, απόσταση >5 Κm)  (0,19 €/m³ x Km)     
      28,00 x 0,19                           5,32  
γ. ∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 2 Κm (σε αστικές περιοχές, 
απόσταση < 5 Km )     (0,28 €/m³ x Km)         
                  2,00 x 0,28                                                                                0,56 
δ. ∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 2 Κm (εργοταξιακές οδοί L<5  Km) 
(0,22 €/m³ x Km)         
                  2,00 x 0,22                                                                                0,44 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                       17,62 
Tιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά):  17,62 
            (Ολογράφως): ∆εκαεπτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά. 
 
ΒΤ-13 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.05.01 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α. ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.05.01                                                                              12,40 
β. ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 28 Km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
βατότητας, απόσταση >5 Κm)  (0,19 €/m³ x Km)     
      28,00 x 0,19                           5,32  
γ. ∆απάνη µεταφοράς  2 Κm (σε αστικές περιοχές, 
απόσταση < 5 Km )     (0,28 €/m³ x Km)         
                  2,00 x 0,28                                                                                0,56 
δ. ∆απάνη µεταφοράς 2 Κm ( εκτός πόλεως εργοταξιακές οδοί L<5  Km) 
(0,22 €/m³ x Km)         
                  2,00 x 0,22                                                                                0,44 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                       18,72 
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Tιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά):  18,72 
            (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά. 
 
ΒΤ-14 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 
ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.05.02 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α. ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.05.02                                                                              11,30 
β. ∆απάνη µεταφοράς σε απόσταση 28 Km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  
βατότητας, απόσταση >5 Κm)  (0,19 €/m³ x Km)     
      28,00 x 0,19                           5,32  
γ. ∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 2 Κm (σε αστικές περιοχές, 
απόσταση < 5 Km )     (0,28 €/m³ x Km)         
                  2,00 x 0,28                                                                                0,56 
δ. ∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως 2 Κm (εργοταξιακές οδοί L<5  Km) 
(0,22 €/m³ x Km)         
                  2,00 x 0,22                                                                                0,44 
Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                                       17,62 
Tιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά):  17,62 
            (Ολογράφως): ∆εκαεπτά  και εξήντα δύο λεπτά. 
 
 
ΒT-15 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης  
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/5.04 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά):  1,55 
            (Ολογράφως): Ένα και πενήντα πέντε λεπτά. 
 
BT-16 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα C16/20 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/9.10.04 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα 
µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 88,00 
           (Ολογράφως) : Ογδόντα οκτώ  
 
 BT-17 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη  
ΝΕΤ Ο∆Ο Γ/∆01 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη: 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,00 
           (Ολογράφως) : Ένα 
 
ΒΤ-18  Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων 
υδραυλικών έργων 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/9.26 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (Kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 
σύµφωνα µε την µελέτη 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,98 
           (Ολογράφως) : Ενενήντα οκτώ λεπτά  
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ΒΤ-19 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α. ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/4.09                                                                                      18,50 
β. Αποµείωση τιµής λόγω µη κατασκευής των στρώσεων οδοστρωσίας 
υπόβασης και βάσης, της ασφαλτικής προεπάλειψης & της ασφαλτικής 
στρώσης βάσης                                                                                           - 9,42 
                                                                                                                       9,08 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 9,08 
           (Ολογράφως) : Εννέα  και οκτώ λεπτά  
 
ΒΤ-20 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις 
θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
ΝΕΤ Α/4.10 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς 
επίστρωσης πεζοδροµίου 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,80 
           (Ολογράφως) : Είκοσι πέντε  και ογδόντα λεπτά  
 
 
ΒΤ-21 Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 
έργων 
ΝΕΤ Α/9.13 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σκυροδέµατος 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,50 
           (Ολογράφως) : ∆εκαοκτώ   και πενήντα λεπτά  
 
ΒΤ-22 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. 
Αγωγοί αποχέτευση από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm 
ΝΕΤ Α/12.10.03 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,00 
           (Ολογράφως) : Επτά  
 
 
 
 
 
 
Γ. Τιµές Εφαρµογής (Περιγραφές άρθρων ως Τιµολόγιο Μελέτης) 
A.T.: 1ο Επισκευή βλάβης  σε σωλήνα δικτύου ύδρευσης ή ακαθάρτων ή 
οµβρίων έως πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του  (για βάθος 
επισκευαζόµενου αγωγού έως 1,20 µ., από την στάθµη καταστρώµατος της 
οδού και όγκου εκσκαφής έως 2,00 µ3), χωρίς  τις υδραυλικές εργασίες. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6807 (25%), Υ∆Ρ 6082.1 (25%), Υ∆Ρ 6069 (25%), 
Υ∆Ρ 6068 (25%) 
Νέο Άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
[H ανάλυση της τιµής γίνεται για τυπικό σκάµµα διαστάσεων 1,30 (L) x 1,10 (B) x 
1,10(H), (όγκου 1,57 µ3), το οποίο θεωρείται το µέσο σκάµµα των περιπτώσεων 
επισκευής βλάβης σε αγωγούς έως βάθος 1,20 µ. από την στάθµη του 
καταστρώµατος της οδού ] 
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Α.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
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α. Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
ΒΤ-1      1,30 (L) x 1,10 (B) x 0,15 (d σκυροδ.) x 20%x 22,72 (ευρώ/µ3)           0,97 
β. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων 
ΒΤ-2        1,30  (L)x1,10 (B) x 60% x 12,61 (ευρώ/µ2)                                      10,82 
Α.2  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
α. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 
ΒΤ-3      1,30 (L) x1,10 (B)  x0,95 (H-dσκυρ.) x 90% x 6,70 (ευρώ/µ3)               8,19 
β. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
ΒΤ-4         1,30 (L) x 1,10 (B) x1,10 (B) x 10% x 25,80 (ευρώ/µ3)                       4,05 
γ. Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για 
την αντιµετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος 
δίκτυα ΟΚΩ 
ΒΤ-5                      1,30 (L) x 20% x 15,50  (ευρώ/µ.µ)                                        4,03            
δ.Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 
χώρου 
ΒΤ-6     1,30 (L) x 1,10 (B) x 1,10 (H) x 60% x 4,10 (ευρώ/µ3)                            3,87 
ε. Προσαύξηση λόγω σταλιών & παραµένοντος αγωγού στο όρυγµα 
ανηγµένα σε ώρες εργάτη & τεχνίτη  
Τεχνίτης  (113)          2  (Ω)    x    20,42                                                              40,84 
Εργάτης  (111)     1,84  (Ω)  x     15,74                                                               28,97  
στ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών  στηθείων οδού, τύπου  
Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. 
BT-8      4 τεµ. x (2/30) x  5,20  (ευρώ/µήνα)                                                        1,37 
ζ. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
BT-9     2 τεµ. x (2/30) x 10,30  (ευρώ/µήνα)                                                        1,37 
η. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών  
και αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
(µόνο για τα προϊόντα εκσκαφής, η µεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης 
Περιλαµβάνεται στις ΒΤ1, ΒΤ2,ΒΤ3)  
ΒΤ-10    1,30(L)x 1,10(B)x 0,90(H-dσκυρ.)  x 90% x 50% x 2,48 (ευρώ/ µ3)       1,44                        
θ. Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου  
ή αόπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
(µόνο για τα προϊόντα εκσκαφής, η µεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης 
Περιλαµβάνεται στις ΒΤ1, ΒΤ2,ΒΤ3)  
BT-11     1,30 (L) x 1,10 (B) x 1,10 (H) x 10% x 50%x 2,53(ευρώ/ µ3)                0,20 
 
B. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ ΑΓΩΓΟΥ –ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ 
α. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 
προέλευσης λατοµείου 
ΒΤ-12    [( 1,30 x 1,10 x 0,50)-(1,30  x3,14 XD2)] x 17,62 (ευρώ/ µ3)                12,02                                                            
β. Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο  
θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 
έως 50  cm 
ΒΤ-13   1,30 (L) x 1,10 (B) x 0,40 (h επιχ.) x 50% x 18,72 (ευρώ/ µ3)                 5,35                                
γ. Επιιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, 
µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης 
ΒΤ-15  1,30(L) x 1,10 (B) x 0,40(h επιχ.) x 50% x 1,55 (ευρώ/ µ3)                       0,44                                 
Τιµή εφαρµογής   :                                                                                              123,93 
Τιµή ενός τεµαχίου αποκαθιστάµενου τµήµατος ορύγµατος όγκου έως 2,00 µ3 και 
βάθους έως 1,20µ. 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 123,93 
           (Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά 
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A.T.: 2ο Επισκευή βλάβης  σε σωλήνα δικτύου ύδρευσης ή ακαθάρτων ή 
οµβρίων έως πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του  (για βάθος 
επισκευαζόµενου αγωγού έως 2,00 µ., από την στάθµη καταστρώµατος της 
οδού και όγκου εκσκαφής έως 11,00 µ3), χωρίς  τις υδραυλικές εργασίες 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6807 (25%), Υ∆Ρ 6082.2 (25%), Υ∆Ρ 6069 (25%), 
Υ∆Ρ 6103 (25%) 
Νέο Άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
[H ανάλυση της τιµής γίνεται για τυπικό σκάµµα διαστάσεων 3,00 (L) x 1,50 (B) x 
1,80 (H), (όγκου εκσκαφής 8,10 µ3) το οποίο θεωρείται το µέσο σκάµµα των 
περιπτώσεων επισκευής βλάβης σε αγωγούς έως βάθος ροής   2,00 µ. από την 
στάθµη του καταστρώµατος της οδού ] 
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Α.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 α. Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
ΒΤ-1   3,00(L) x 1,50 (B)x 0,15 (d σκυροδ.) x 20%x 22,72 (ευρώ/µ3)           3,07                      
β. Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων 
ΒΤ-2               3,00 (L) x1,50 (B) x 60% x 12,61(ευρώ/µ2)                           34,05 
Α.2  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
α. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 
ΒΤ-3   3,00 (L) x1,50 (B) x 1,65 (H-dσκυρ.) x 95% x 6,70 (ευρώ/µ3)           47,26                        
β. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
ΒΤ-4   3,00 (L) x 1,50 (B)x 1,80 (H) x  5% x 25,80(ευρώ/µ3)                       10,45 
γ. Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για 
την αντιµετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος 
δίκτυα ΟΚΩ 
ΒΤ-5                      3,00  (L)x 10% x 15,50  (ευρώ/µ.µ)                                  4,65            
δ.Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 
χώρου 
ΒΤ-6       3,00 (L) x 1,50 (B) x 1,80 (H) x 20% x 4,10 (ευρώ/µ2)                   3,32 
ε. Προσαύξηση  λόγω σταλιών & παραµένοντος αγωγού στο όρυγµα 
ανηγµένα σε ώρες εργάτη & τεχνίτη  
Τεχνίτης (113)                       1 (Ω)      x    20,42                                          20,42 
Εργάτης (111)                   0,496 (Ω)    x     15,74                                          7,81  
στ. Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα 
ΒΤ-7            3,00 (L) x [1,80(H)+ 0,20] x 34,60                                          207,60 
ζ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών  στηθείων οδού, τύπου  
Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. 
BT-8             4 τεµ. x (2/30) x  5,20  (ευρώ/µήνα)                                           1,37                                                           
η. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
BT-9            2 τεµ. x (2/30) x 10,30 (ευρώ/µήνα)                                            1,37                                                     
θ. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και 
αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
(µόνο για τα προϊόντα εκσκαφής, η µεταφορά των προιόντων καθαίρεσης 
Περιλαµβάνεται στις ΒΤ1, ΒΤ2,ΒΤ3)  
ΒΤ-10  3,00 (L) x 1,50 (B)x 1,65 (Η-d.σκυρ.) x 95% x 50% x 2,48(ευρώ/µ3) 8,74                                                   
ι. Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή αόπλου 
σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
(µόνο για τα προϊόντα εκσκαφής, η µεταφορά των προιόντων καθαίρεσης 
Περιλαµβάνεται στις ΒΤ1, ΒΤ2,ΒΤ3)  
BT-11  3,00 (L) x 1,50(B) x 1,80 (H) x 5% x 50%x 2,53  (ευρώ/µ3)                0,51                          
B. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
α. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 
προέλευσης λατοµείου 
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ΒΤ-12    [ (3,00 x 0,60 x 1,50)-(3,00 x 3,14 x D2)] x 17,62 (ευρώ/µ3)           32,64                                                                                   
β. Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο  
θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των  50  cm 
ΒΤ-14   3,00 (L) x 1,50 (B) x 1,00(h επιχ.) x 50% x 17,62 (ευρώ/µ3)            39,65 
γ. Επιιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, 
µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης 
ΒΤ-15   3,00(L)x 1,50 (B) x 1,00(h επιχ.) x 50% x 1,55 (ευρώ/µ3)                 3,49                                     
Τιµή  εφαρµογής   :                                                                                     426,41                                        
Τιµή ενός τεµαχίου αποκαθιστάµενου τµήµατος ορύγµατος όγκου έως 11,00 µ3 και 
βάθους έως 2,00 µ.                                       
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 426,41 
           (Ολογράφως) : Τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 
 
 
A.T.: 3ο Υδραυλικές εργασίες επισκευής αγωγού ύδρευσης, αποχέτευσης 
οµβρίων ή ακαθάρτων ανεξαρτήτως διαµέτρου & υλικού. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.1 
Νέο Άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ  
(Υδραυλικές εργασίες ανοιγµένες σε ώρες τεχνίτη & εργάτη) 
Τεχνίτης (113)           2 (Ω)  x  20,42                                                             40,84 
Εργάτης  (111)        1,194  (Ω)   x 15,74                                                       18,80 
Τιµή εφαρµογής   :                                                                                        59,64                                        
Τιµή ενός τεµαχίου αποκαθιστάµενης διαρροής                                       
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 59,64 
           (Ολογράφως) : Πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 
 
 
A.T.: 4ο Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε ασφαλτοσκυρόδεµα 
Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 4521Β 
Νέο Άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α. Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη  
ΒΤ 17          4,30 (µµ/µ2)  x 1,00   (ευρώ/µ.µ)                                           4,30                                                     

β. Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέµατος. Για κατασκευές από  
σκυρόδεµα C16/20 
ΒΤ 16        0,12 (µ3/µ2)      x   88,00(ευρώ/µ3)                                       10,56 

γ.Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων 
τεχνικών έργων 
ΒΤ 21          0,12 (µ3/µ2)      x   18,50  (ευρώ/µ3)                                     2,22 
δ.Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού  
σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων 
ΒΤ-18     4,50 (χλγ/µ2)  x    0,98 (ευρώ/χλγ)                                             4,41                         
ε. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων 
 στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων:         
ΒΤ-19     1,00   (µ2)    x   9,08  (ευρώ/µ2)                                                 9,08 
στ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών  στηθείων οδού, τύπου  
Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. 
BT-8             4 τεµ. x (2/30) x  5,20 (ευρώ/µήνα )                                     1,37 
ζ. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
BT-9     2 τεµ. x (2/30) x 10,30 (ευρώ/µήνα )                                            1,37 
Τιµή εφαρµογής                                                                                      33,31 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά):  33,31  
             (Ολογράφως):  Τριάντα τρία   και τριάντα ένα λεπτά 
 
 
ΑΤ 5ο :Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε ψυχρή άσφαλτο 
Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 4521 Β 
Νέο Άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α. Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη  
ΒΤ 17       4,30 (µµ/µ2)  x 1,00  (ευρώ/µ.µ)                                          4,30       

β. Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέµατος. Για κατασκευές από  
σκυρόδεµα C16/20 
ΒΤ 16       0,12 (µ3/µ2)      x   88,00 (ευρώ/µ3)                                  10,56 

γ.Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων 
τεχνικών έργων 
ΒΤ 21          0,12 (µ3/µ2)      x   18,50 (ευρώ/µ3)                                 2,22 
δ.Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού  
σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων 
ΒΤ-18        4,50 (χλγ/µ2)  x    0,98  (ευρώ/χλγ)                                    4,41                         
ε. (ΤΕ 1) Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου       
85,00 ( χλγ/µ2 )  x    0,40 (ευρώ/χλγ )                                                34,00 
στ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών  στηθείων οδού, τύπου  
Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. 
BT-8             4 τεµ. x (2/30) x  5,20  (ευρώ/µήνα)                                 1,37 
ζ. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
BT-9        2 τεµ. x (2/30) x 10,30 ((ευρώ/µήνα)                                     1,37 
Τιµή εφαρµογής                                                                                   58,23 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά):  58,23 
             (Ολογράφως):  Πενήντα οκτώ  και είκοσι τρία λεπτά 
 
 
 
 
ΑΤ 6ο :Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε σκυρόδεµα C 16/20 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 
Νέο Άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
α. Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόφτη  
ΒΤ 17                  4,30 (µµ/µ2)  x 1,00                                                 4,30        

β. Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέµατος. Για κατασκευές από  
σκυρόδεµα C16/20 
ΒΤ 16                          0,15 (µ3/µ2)      x   88,00 (ευρώ/µ3)               13,20 

γ.Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων 
τεχνικών έργων 
ΒΤ 21                          0,15 (µ3/µ2)      x   18,50                                  2,78 
δ.Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού  
σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων 
ΒΤ-18                     4,50 (χλγ/µ2)  x    0,98                                           4,41                         



 11

ε. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών  στηθείων οδού, τύπου  
Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. 
BT-8             4 τεµ. x (2/30) x  5,20                                                       1,37 
στ. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
BT-9            2 τεµ. x (2/30) x 10,30                                                       1,37 
Τιµή εφαρµογής                                                                                  27,43 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος. 
ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά):  27,43 
             (Ολογράφως):  Είκοσι επτά  και σαράντα τρία λεπτά 
 
 
AT 7o : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρώµατος οδού, πεζοδροµίου, πλατείας ή 
νησίδας µε χρήση τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων επί 
υποστρώµατος µε σκυρόδεµα και δοµικό πλέγµα 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6804 
Νέο Άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
1. Πρόσθετη αποζηµίωση της ΒΤ 20 για κατασκευή υποστρώµατος 
Έδρασης  µε στρώση σκυροδέµατος µε δοµικό πλέγµα 
α. Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέµατος. Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα  C 16/20. 
ΒΤ 16     [ 0,10 (µ3/µ2)/2] x 88,00 (ευρώ/µ3)                                        4,40 
β. Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων 
τεχνικών έργων 
ΒΤ 21     [ 0,10 (µ3/µ2)/2] x 18,50 (ευρώ/µ3)                                        0,93  
γ. Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού  
σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων 
ΒΤ-18                     2,00 (χλγ/µ2)  x    0,98 (ευρώ/χλγ)                         1,96    
2. Αποκατάσταση επίστρωσης                                        
α.Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή  
Πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
ΒΤ 20     1,00 (µ2) Χ 25,80  (ευρώ/µ2)                                                25,80   
Τιµή εφαρµογής                                                                                   33,09 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του 
οδοστρώµατος. 
 ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά):  33,09  
             (Ολογράφως): Τριάντα τρία και εννέα λεπτά 
 
AT.: 8Ο Κατασκευή αναµονής (µούφας) σε αγωγούς από τσιµεντοσωλήνες για 
σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο υπονόµων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 
ΝΕΤ Υ∆Ρ Α/16.03 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,50 
           (Ολογράφως) : ∆έκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 
                                                                                                            
 
 
 
 AT.: 9Ο Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων από 
τσιµεντοσωλήνα,  µε σωλήνες PVC ονοµ. διαµέτρου D160 mm (για βάθος 
τοποθέτησης κεντρικού αγωγού έως 1,20µµ). 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1 
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Νέο Άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
[Η ανάλυση της τιµής γίνεται για τυπικό σκάµµα διαστάσεων 1,00 (L) x 0,80 (B) x 
1,00 (H), το οποίο θεωρείται το µέσο σκάµµα των περιπτώσεων για κατασκευή 
ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης σε δίκτυο αποχέτευσης από τσιµεντοσωλήνα, για 
βάθος τοποθέτησης κεντρικού αγωγού έως 1,20µµ).] 
Α.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Καθαίρεση οδοστρώµατος οιοδήποτε τύπου ανοιγµένα σε εργασία  
Τεχνίτη & εργάτη  
Τεχνίτης (113)                       0,30 (Ω)      x    20,42                                      6,13 
Εργάτης (111)                       0,50 (Ω)      x    15,74                                      7,87                                                                         
Α.2  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
α. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 
ΒΤ-3   1,00 (L) x0,80 (B) x 0,85 (H-dσκυρ.) x 60% x 6,70 (ευρώ/µ3)            2,73                        
β. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
ΒΤ-4   1,00 (L) x 0,80 (B)x 0,85 ( H-dσκυρ) x  40% x 25,80(ευρώ/µ3)          7,01 
γ. Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για 
την αντιµετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος 
δίκτυα ΟΚΩ 
ΒΤ-5                      1,00  (L)x 40% x 15,50  (ευρώ/µ.µ)                                 6,20           
δ.Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 
χώρου 
ΒΤ-6       1,00 (L) x 0,80 (B) x 1,00 (H) x 20% x 4,10 (ευρώ/µ2)                   0,66 
ε. Προσαύξηση  λόγω σταλιών & επικάλυψης κεντρικού αγωγού, 
ανεύρεση αγωγού από ιδιοκτησία ανηγµένα σε ώρες εργάτη  
& τεχνίτη  
Τεχνίτης (113)                   0,50 (Ω)      x    20,42                                         10,21 
Εργάτης (111)                   0,50 (Ω)      x    15,74                                           7,87  
στ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών  στηθείων οδού, τύπου  
Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. 
BT-8             4 τεµ. x (2/30) x  5,20  (ευρώ/µήνα)                                          1,37                                                              
ζ. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
BT-9            2 τεµ. x (2/30) x 10,30 (ευρώ/µήνα)                                           1,37                                                            
ε. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και 
αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
ΒΤ-10  1,00 (L) x 0,80 (B)x 0,85 (Η-d.σκυρ.) x 55% x 2,48(ευρώ/µ3)            0,93                                                  
στ. Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή αόπλου 
σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
BT-11  1,00 (L) x 0,80(B) x 0,85 (H) x 45% x 2,53  (ευρώ/µ3)                       0,77                         
B. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
α. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 
προέλευσης λατοµείου 
ΒΤ-12    [ (1,00 x 0,80 x 0,45)-(1,00 x 3,14 x D2/4)] x 17,62 (ευρώ/µ3)         5,99                                       
β. Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο  
θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 
έως  50  cm 
ΒΤ-13   1,00 (L) x 0,80 (B) x 0,40 (h επιχ.) x 18,72 (ευρώ/µ3)                      6,05 
Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΗ 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. Αγωγοί 
αποχέτευση από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm 
ΒΤ-22    1,05 (προσαύξηση 5% λόγω φθοράς) x 7,00                                 7,35 
∆. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Για κατασκευή συνδέσεων µε κεντρικό αγωγό & εσωτερικό 
∆ίκτυο ιδιοκτησίας ανηγµένα σε εργασία τεχνίτη & εργάτη 
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Τεχνίτης (113)                       0,30 (Ω)      x    20,42                                      6,13 
Εργάτης (111)                       0,20 (Ω)      x    15,74                                      3,15 
Τιµή  εφαρµογής   :                                                                                     81,80                                          
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)                                    
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 81,80 
           (Ολογράφως) : Ογδόντα ένα & ογδόντα λεπτά 
 
 
AT.: 10Ο Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων από σωλήνες u-
PVC µε σωλήνες PVC ονοµ. διαµέτρου D160 mm (για βάθος τοποθέτησης 
κεντρικού αγωγού έως 2,20µµ). 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1 
Νέο Άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
[Η ανάλυση της τιµής γίνεται για τυπικό σκάµµα διαστάσεων 1,00 (L) x 1,00 (B) x 
1,60 (H), το οποίο θεωρείται το µέσο σκάµµα των περιπτώσεων για κατασκευή 
ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης σε δίκτυο αποχέτευσης από PVC, για βάθος 
τοποθέτησης κεντρικού αγωγού έως 2,20µµ. ] 
Α.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Καθαίρεση οδοστρώµατος οιοδήποτε τύπου ανοιγµένα σε εργασία  
Τεχνίτη & εργάτη  
Τεχνίτης (113)                       0,40 (Ω)      x    20,42                                      8,17 
Εργάτης (111)                       0,55 (Ω)      x    15,74                                      8,66                                                                         
Α.2  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
α. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 
ΒΤ-3   1,00 (L) x1,00 (B) x 1,45 (H-dσκυρ.) x 60% x 6,70 (ευρώ/µ3)           5,83                        
β. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
ΒΤ-4   1,00 (L) x 1,00 (B)x 1,45 ( H-dσκυρ) x  40% x 25,80(ευρώ/µ3)       14,96 
γ. Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για 
την αντιµετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος 
δίκτυα ΟΚΩ 
ΒΤ-5                      1,00  (L)x 40% x 15,50  (ευρώ/µ.µ)                                6,20           
δ.Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 
χώρου 
ΒΤ-6       1,00 (L) x 1,00 (B) x 1,60 (H) x 20% x 4,10 (ευρώ/µ2)                  1,31 
ε. Προσαύξηση  λόγω σταλιών & επικάλυψης κεντρικού αγωγού, 
ανεύρεση αγωγού από ιδιοκτησία ανηγµένα σε ώρες εργάτη  
& τεχνίτη  
Τεχνίτης (113)                   0,50 (Ω)      x    20,42                                        10,21 
Εργάτης (111)                   0,50 (Ω)      x    15,74                                          7,87 
στ. Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα 
ΒΤ-7      1,00(L) x 1,80 x 34,60                                                                                        
ζ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών  στηθείων οδού, τύπου  
Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. 
BT-8             4 τεµ. x (2/30) x  5,20  (ευρώ/µήνα)                                         1,39                                                              
η. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
BT-9            2 τεµ. x (2/30) x 10,30 (ευρώ/µήνα)                                          1,37                                                            
θ. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και 
αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
ΒΤ-10  1,00 (L) x 1,00 (B)x 0,45 (Η-d.σκυρ.) x 55% x 2,48(ευρώ/µ3)           0,61                                                  
ι. Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή αόπλου 
σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
BT-11  1,00 (L) x 1,00 (B) x 0,45 (H) x 45% x 2,53  (ευρώ/µ3)                     0,51                         
B. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
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α. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 
προέλευσης λατοµείου 
ΒΤ-12    [ (1,00 x 1,00 x 0,45)-(1,00 x 3,14 x D2/4)] x 17,62 (ευρώ/µ3)        7,57                                                                                                     
β. Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο  
θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των  50  cm 
ΒΤ-14   1,00 (L) x 1,00 (B) x 1,00 (h επιχ.) x 17,62 (ευρώ/µ3)                    17,60 
 
Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΗ 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. 
Αγωγοί αποχέτευση από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm 
ΒΤ-22    1,05 (προσαύξηση 5% λόγω φθοράς) x 7,00                                 7,35 
∆. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Για σωλήνωση, τοποθέτηση ιδιωτικού φρεατίου, καλλύµατος 
& συνδέσεις µε κεντρικό αγωγό (τοποθέτηση ηµιταύ ή σαµάρι) 
& εσωτερικό δίκτυο ιδιοκτησίας ανηγµένα σε εργασία τεχνίτη  
& εργάτη 
Τεχνίτης (113)                       0,60 (Ω)      x    20,42                                     12,25 
Εργάτης (111)                       0,20 (Ω)      x    15,74                                       3,15 
Τιµή  εφαρµογής   :                                                                                     115,01                                        
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)                                    
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : Εκατό δέκα πέντε & ένα λεπτό 
           (Ολογράφως) : 115,01 
 
AT.: 11Ο Κατασκευή νέας ή ανακατασκευή λόγω διαρροής παλαιάς παροχής 
ύδρευσης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 
Νέο Άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
[Η ανάλυση της τιµής γίνεται για τυπικό σκάµµα διαστάσεων 1,00 (L) x 0,40 (B) x 
0,50 (H), το οποίο θεωρείται το µέσο σκάµµα των περιπτώσεων για κατασκευή 
ιδιωτικής παροχής ύδρευσης  σε οποιοδήποτε τύπο σωλήνα δικτύου & διαµέτρου ] 
Α.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Καθαίρεση οδοστρώµατος οιοδήποτε τύπου ανοιγµένα σε εργασία  
Τεχνίτη & εργάτη  
Τεχνίτης (113)                       0,10 (Ω)      x    20,42                                      2,04 
Εργάτης (111)                       0,15 (Ω)      x    15,74                                      2,36                                                                         
Α.2  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
α. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 
ΒΤ-3   1,00 (L) x0,40 (B) x 0,35 (H-dσκυρ.) x 60% x 6,70 (ευρώ/µ3)           0,56                        
β. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
ΒΤ-4   1,00 (L) x 0,40 (B)x 0,35 ( H-dσκυρ) x  40% x 25,80(ευρώ/µ3)         1,44 
γ. Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για 
την αντιµετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος 
δίκτυα ΟΚΩ 
ΒΤ-5                      1,00  (L)x 20% x 15,50  (ευρώ/µ.µ)                                 3,10           
δ.Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 
χώρου 
ΒΤ-6       1,00 (L) x 0,40 (B) x 0,50 (H) x 20% x 4,10 (ευρώ/µ2)                   0,16 
ε. Προσαύξηση  λόγω σταλιών & αποκάλυψης κεντρικού αγωγού, 
αποµόνωση δικτύου ανηγµένα σε ώρες εργάτη & τεχνίτη  
Τεχνίτης (113)                   0,40 (Ω)      x    20,42                                           8,17 
Εργάτης (111)                   0,50 (Ω)      x    15,74                                           7,90                                                                                      
στ. Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών  στηθείων οδού, τύπου  
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Ney jersey, από σκληρό πλαστικό. 
BT-8             2 τεµ. x (2/30) x  5,20  (ευρώ/µήνα)                                          0,69                                                              
ζ. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 
BT-9            2 τεµ. x (2/30) x 10,30 (ευρώ/µήνα)                                           1,37                                                            
η. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και 
αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
ΒΤ-10  1,00 (L) x 0,40 (Β) x 0,50 (Η-d.σκυρ.) x 55% x 2,48(ευρώ/µ3)           0,27                                                  
θ. Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή αόπλου 
σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
BT-11  1,00 (L) x 0,40 (B) x 0,50  (H) x 45% x 2,53  (ευρώ/µ3)                     0,23                         
B. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
α. Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 
προέλευσης λατοµείου 
ΒΤ-12       1,00 x 0,40 x 0,20 x17,62 (ευρώ/µ3)                                              1,41                                       
β. Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο  
θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 
έως   50  cm 
ΒΤ-13   1,00 (L) x 1,00 (B) x 0,15 (h επιχ.) x 18,72 (ευρώ/µ3)                       2,81 
Γ. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Εργασίες για σωλήνωση, τοποθέτηση ηλεκτροσυγκολλούµενης σέλλας 
ή κολάρου παροχής, σύνδεση µε υδροµετρητή   ανηγµένα σε εργασία  
τεχνίτη & εργάτη 
Τεχνίτης (113)                       0,60 (Ω)      x    20,42                                      12,25 
Εργάτης (111)                       0,20 (Ω)      x    15,74                                        3,15 
Τιµή  εφαρµογής   :                                                                                       47,91                                                                              
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)                                    
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 47,91  
           (Ολογράφως) : Σαράντα επτά & ενενήντα ένα λεπτά  
 
 
AT.: 12Ο Τοποθέτηση υδροµετρητή-µικροεπισκευές ιδιωτικών παροχών 
ύδρευσης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 
Νέο Άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Εργασία για αποµόνωση παροχής νερού, αποσυναρµολόγηση παλαιού, 
συναρµολόγηση νέου & όλων των µικρούλικων, καταγραφή των αριθµών 
υδροµετρητή -ενδείξεων & σύνδεση µε την παροχή του ιδιοκτήτη ή µικρο- 
επισκευές ιδιωτικών παροχών ύδρευσης  
ανηγµένη σε εργασία τεχνίτη & εργάτη 
Τεχνίτης (113)                       0,30 (Ω)      x    20,42                                        6,13 
Εργάτης (111)                       0,10 (Ω)      x    15,74                                        1,57 
Τιµή  εφαρµογής   :                                                                                         7,70                                        
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)                                    
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  7,70 
           (Ολογράφως) : Επτά & εβδοµήντα λεπτά 
 
 
AT.: 13Ο Καθαρισµός δεξαµενής ύδρευσης 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 
Νέο Άρθρο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Εργασία ανηγµένη σε ώρες τεχνίτη & εργάτη 
Τεχνίτης (113)                       10,00 (Ω)      x    20,42            204,20                                
Εργάτης (111)                         7,00 (Ω)      x    15,74            110,18                                   
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Τιµή  εφαρµογής   :                                                               314,38                                                              
Τιµή ενός τεµαχίου δεξαµενής                                    
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 314,38 
           (Ολογράφως) : Τριακόσια δέκα τέσσερα & τριάντα οκτώ 
 
                
             O                                                                                             H 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                        ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ  ∆ΕΥΑΛ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                                         ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
   
        
 
 
 
          

 
 


