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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 

Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΩΝ 

Λήφθηκαν από το Πρακτικό ∆ιαπιστώσεως Τιµών   

001        Εργάτης ανειδίκευτος                 64,99Χ1,1358X1,65266/7,75  =  15,74 

002        Βοηθός (ειδικευµένος εργάτης)  71,48Χ1,1358X1,65266/7,75  =  17,31 

003        Τεχνίτης                                      84,31Χ1,1358X1,65266/7,75  =  20,42                                   

∆/111    Εργάτης ανειδίκευτος                 64,99Χ1,1358X1,65266/7,75  =  15,74 

∆/112    Βοηθός (ειδικευµένος εργάτης)  71,48Χ1,1358X1,65266/7,75  =  17,31 

∆/113    Τεχνίτης                                      84,31Χ1,1358X1,65266/7,75  =  20,42 

 

A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΤΕ 1: Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου:                                                0,40 ευρώ/χλγ 

 

Β. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΒΤ1: Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 

αµµοχάλικο λατοµείου, για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50cm. 

ΝET Υ∆Ρ Α/5.05.01 

Τιµή: είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά (20,80) 

ΒΤ2: Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων 

δικτύων. 

ΝET Υ∆Ρ Α/4.09 

Τιµή: δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (18,50)  

ΒΤ3: Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C 16/20 

ΝET Ο∆Ο Β-29.3.1 

Τιµή: ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά (94,20) 

ΒΤ4: Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C εκτός υπογείων έργων 

ΝET Ο∆Ο Β-30.3 

Τιµή: ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1,15)  

ΒΤ5: Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 

ορυγµάτων υπογείων έργων 

ΝET Υ∆Ρ Α/4.10 

Τιµή: είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (25,80) 

 

Γ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης  

                      (Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541  100%) 

                      ΝET Υ∆Ρ Α/1.01 

                     Τιµή ανά µήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσµα αυτού). 

         ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά): 8,20 ευρώ 

                     (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

 



ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : Χρήση αµφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New  

                     jersey, από σκληρό πλαστικό. 

                     (Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108) 

                     ΝET Υ∆Ρ Α/1.02 

                    Τιµή ανά µήνα πλαστικού στοιχείου στηθαίου Ney jersey (ή κλάσµα  

                    αυτού) 

         ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά):  5,20 ευρώ 

                     (Ολογράφως): πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

ΑΡΘΡΟ 3
0 

: Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 

                     (Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108) 

                     ΝET Υ∆Ρ Α/1.03 

                    Τιµή ανά µήνα µήνα λειτουργίας του αναλάµποντος φανού, ή κλάσµα  

                    αυτού. 

         ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά): 10,30 ευρώ 

                     (Ολογράφως): δέκα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

 : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε ασφαλτοσκυρόδεµα 

                      (κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 4521Β ) 

Ανάλυση 

1. (ΒΤ1) Επιχώσεις ορυγµάτων υπόγειων δικτύων µε 

 διαβαθµισµένο θραυστό υλικό αµµοχάλικο  

λατοµείου 

  µ3     0,30 x      20,80                                                               =      6,24 

2. (BT2) Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων 

 στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων:         

µ2     1,00 x       18,50                                                                =     18,50 

3. Κοπή οδοστρώµατος µε αρµοκόφτη, άρση  

προσωρινής επίχωσης, διαλογή πλεανοζόντων υλικών,  

µεταφορές ανοιγµένα σε ώρες τεχνίτη & εργάτη 

Τεχνίτης (113)               Ω       0,75 x 20,42                              =      15,32 

Εργάτης (111)               Ω       0,75 x 15,74                              =       11,81 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                               51,87 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του 

οδοστρώµατος. 

 ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά):  51,87 ευρώ 

             (Ολογράφως): πενήντα ένα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

 : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε ψυχρή άσφαλτο 

                      (κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 4521Β ) 

Ανάλυση 

1. (ΒΤ1) Επιχώσεις ορυγµάτων υπόγειων δικτύων µε 

 διαβαθµισµένο θραυστό υλικό αµµοχάλικο  

λατοµείου 

  µ3     0,30 x      20,80                                                               =      6,24 

2. (ΤΕ 1) Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου       

85,00 ( χλγ/µ2 )  x    0,40 (ευρώ/χλγ )                                      =      34,00 

3. (ΒΤ 3)  Σκυρόδεµα C 16/20 

NO∆Ο Β-29.3.1        0,15 (µ3/µ2)      x  94,20                         =      14,13     

4. Κοπή οδοστρώµατος µε αρµοκόφτη, άρση  



προσωρινής επίχωσης, διαλογή πλεανοζόντων υλικών,  

µεταφορές, διάστρωση ασφαλτικού ανοιγµένα  

σε ώρες τεχνίτη & εργάτη 

Τεχνίτης (113)               Ω       0,80 x  20,42                              =     16,34 

Εργάτης (111)               Ω       0,80 x  15,74                              =      12,59 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                               83,30 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του 

οδοστρώµατος. 

 ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά):  83,30 ευρώ 

             (Ολογράφως): ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο

 : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων µε σκυρόδεµα C16/20 

                      (κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 2532 ) 

Ανάλυση 

1. (ΒΤ1) Επιχώσεις ορυγµάτων υπόγειων δικτύων µε 

 διαβαθµισµένο θραυστό υλικό αµµοχάλικο  

λατοµείου 

  µ3     0,30 x      20,80                                                              =       6,24     

2. (ΒΤ 3)  Σκυρόδεµα C 16/20 

        0,15 (µ3/µ2)      x  94,20                                                   =     14,13     

3.(ΒΤ 4)Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα Β 500C  εκτός 

υπογείων έργων 

           4,50 (χλγ/µ2)   x   1,15                                                  =       5,18  

4. Κοπή οδοστρώµατος µε αρµοκόφτη, άρση  

προσωρινής επίχωσης, διαλογή πλεανοζόντων υλικών,  

µεταφορές, ανοιγµένα σε ώρες τεχνίτη & εργάτη 

Τεχνίτης (113)               Ω       0,75 x  20,42                              =    15,31 

Εργάτης (111)               Ω       0,75 x  15,74                              =     11,81 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                             52,67 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του 

οδοστρώµατος. 

 ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά):  52,67 ευρώ 

             (Ολογράφως): πενήντα δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτά 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο

 : Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων οδού, πεζοδροµίου,  

                      πλατείας ή νησίδας µε χρήση τσιµεντοπλακών, κυβολίθων,  

                      λιθοσωµάτων, µαρµάρων 

                      (κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6804 ) 

Ανάλυση 

1. (ΒΤ1) Επιχώσεις ορυγµάτων υπόγειων δικτύων µε 

 διαβαθµισµένο θραυστό υλικό αµµοχάλικο  

λατοµείου 

  µ3     0,30 x      20,80                                                              =       6,24    

2.  (ΒΤ5) Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή  

Πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων 

Μ2     1,00 Χ 25,80                                                                   =      25,80   

3. Κοπή οδοστρώµατος µε αρµοκόφτη, άρση  

προσωρινής επίχωσης, διαλογή πλεανοζόντων υλικών,  

µεταφορές, σε ώρες τεχνίτη & εργάτη 

Τεχνίτης (113)               Ω       1,00 x  20,42                              =    20,42 



Εργάτης (111)               Ω       1,00 x  15,74                              =   15,74 

Άθροισµα τιµής εφαρµογής                                                            68,20 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως ανακατασκευής και επαναφοράς του 

οδοστρώµατος. 

 ΕΥΡΩ: (Αριθµητικά):  68,20 ευρώ 

             (Ολογράφως): εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

 

 

 

                    Ο                                                                               Η 
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