
 1 

Γεκοηηθή Δπητείρεζε Ύδρεσζες Αποτέηεσζες Λέζβοσ 
Ειεσζερίοσ Βεληδέιοσ 13-17, 81100 Λέζβος 

Τει:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 
E-mail:meletes@deyamyt.gr 

 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ:      ΕΠΙΚΕΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΔΡΕΤΗ  Δ.Κ  ΛΟΤΣΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ:   67   /2019 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:     Πόροι ΔΕΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:    9.837,97€  χωρίς τον Υ.Π.Α. 

 
 
 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΙΜΩΝ 
 

Α-1. ΒΑΙΚΔ ΣΙΜΔ ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΩΝ 
Ειήθζεζαλ από ηο Πραθηηθό Δηαπηζηώζεως Τηκώλ 
111  Εργάηες αλεηδίθεσηος                    62,99 x 1,1358 x 1,65891/7,75  =   15,31 
112  Βοεζός (εηδηθεσκέλος εργάηες)     69,28 x 1,1358 x 1,65891/7,75  =   16,84 
113  Τετλίηες                                         81,71 x 1,1358 x 1,65891/7,75  =   19,86 
 
 
 
Α-2 ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΤΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  
 

ε αστικές περιοτές   

 - απόζηαζε < 5 km 0,28   

 - απόζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δκτός πόλεως   

 · οδοί καλήρ βατότηταρ   

 - απόζηαζε < 5 km 0,20   

 - απόζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακήρ βατότηταρ   

 - απόζηαζε < 5 km 0,25   

 - απόζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · επγοταξιακέρ οδοί   

 - απόζηαζε < 3 km 0,22   

 - απόζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
υορτοεκυόρτωσης (αζθαιηηθά, εθζθαθές 
ζεκειίωλ θαη ταλδάθωλ, κηθρής θιίκαθας 
εθζθαθές) 

0,03 
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Β. ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Άρθρο 1ο:   Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από  

                    οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών     

                     κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα,   

ηλεκτροεργαλεία κλπ). 

                       Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6082.1 

ΑΝΑΛΤΗ  

 

1. Κωδικόςάρθρου: ΝΑΤΔΡ4.01.01………………………………………41,20€ 

2. Μεταφορά σε οδό καλής βατότητας εκτός κατοικημένης  

περιοχής  0,19 χ  30………………………………………………………...5,70€  

        ύνολο                                                                                          46,90€ 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφως: αράντα έξι  ευρώ και ενενήντα  λεπτά 

              Αριθμητικώς:   46,90 

 

 

              

 

              Αρθρο 2ο : Υορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή   

                                 άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση  

                                    Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6072 

 

Κωδικός άρθρου: ΝΑΤΔΡ 2.02..…………………………………………………………..…6,11€ 

 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή 

καθαιρεθείσας κατασκευής (κατά περίπτωση),  

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφως:  Έξι ευρώ και έντεκα λεπτά   

 Αριθμητικώς:  6,11 

 

Άρθρο 3ο: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C20/25. 

Κωδικός αναθεώρηση: ΤΔΡ 6329  

 

Κωδικός άρθρου: ΝΑΤΔΡ 9.10.05………………………………………………………..…88,00€ 

 

 

Σιμή ανα κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυτόδεμα, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες από τη μελέτη διαστάσεις. 

 

ΕΤΡΩ  (Ολογράφως) : Ογδόντα οχτώ ευρώ 

 (Αριθμητικά)   : 88,00 
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Άρθρο 4ο Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 

σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223 100% 

 

Κωδικός άρθρου: ΟΙΚ 32.25…….………………………………………………………..…22,50€ 

 

ΕΤΡΩ  (Ολογράφως)  : Είκοσι δυο   ευρώ και πενήντα   λεπτά 

            (Αριθμητικά)    : 22,50 

 

 
 

Άρθρο 5ο: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων  επιφανειών 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΤΔΡ 6301 

 

Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης και συνδέσεων πάσης φύσεως 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το 

σκυρόδεμα. 

 

Κωδικός άρθρου: ΝΑΤΔΡ 9.03..…………………………………………………………..…8,20€ 

 

 

 

ΕΤΡΩ  (Ολογράφως)  : Οκτώ ευρώ και είκοσι  λεπτά 

            (Αριθμητικά)    : 8,20 
 

 

Άρθρo 6ο: Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών     

                έργων 

                  Κωδικός αναθεώρησης : ΤΔΡ 6311 100%  

 

Κωδικός άρθρου: ΝΑΤΔΡ 9.26..…………………………………………………………..…0,98€ 

 

 

Σιμή ανά χιλιόγραμμα (Κg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

 

ΕΤΡΩ  (Αριθμητικά):    0,98 

          (Ολογράφως) : Ενενήντα οκτώ λεπτά  

 
 

 

 

Άρθρο 7ο: Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductileiron) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΤΔΡ 6752  100% 

 

Κωδικός άρθρου: ΝΑΤΔΡ 11.01.02………………………………………………………..…2,90€ 

 

 

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση) 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, 

ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 

 

ΕΤΡΩ  (Ολογράφως) : Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικά)   : 2,90 
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Αρθρο 8ο: Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών 

σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, 

κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο 

νερό.  Κωδικός Αναθεώρησης  ΤΔΡ 6401 

 

Κωδικός άρθρου: ΝΑΤΔΡ 10.10.03……………………………………………..……….20,60€ 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας 

 

ΕΤΡΩ  (Ολογράφως) : Είκοσι   ευρώ και εξήντα  λεπτά 

 (Αριθμητικά)   : 20,60 

 

 

 

Άρθρο 9ο : Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  

 

Κωδικός άρθρου: ΟΙΚ  71.21………………………………………………………..……….13,50€ 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΤΡΩ  (Ολογράφως) : Δέκα τρία  ευρώ και πενήντα  λεπτά 

 (Αριθμητικά)   : 13,50 

 

 

Άρθρο 10ο : Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονία  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131  

 

Κωδικός άρθρου: ΟΙΚ  71.31………………………………………………………..……….11,20€ 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΤΡΩ  (Ολογράφως) : Έντεκα   ευρώ και είκοσι   λεπτά 

 (Αριθμητικά)   : 11,20 

 

  
                                                 Μστιλήνη   Απρίλιος   2019 
 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΩΝ & 

ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΗ ΔΕΤΑ ΛΕΒΟΤ  

 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 

 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ  

Ο 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΣΗ Σ.Τ  Δ.Ε.Τ.Α.ΛΕΒΟΤ 

 

 

 

 

          ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΥΙΝΔΑΝΗ  

         ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε 

 


