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Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ 
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100 Λέζβνο 

Σει:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 
E-mail:meletes@deaymyt.gr 

              
 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ:      Ανηικαηάζηαζη αγωγού ομβπίων ζηην Πηεπούνηα 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:  67 / 2018 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:     ΠΟΡΟΙ ΓΔΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 11.515,53€ ρωξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

 
 
 

3. ΑΝΑΛΤΗ ΣΙΜΩΝ 
 

Α-1. ΒΑΙΚΔ ΣΙΜΔ ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΩΝ 
Διήθζεζαλ από ην Πξαθηηθό Γηαπηζηώζεωο Σηκώλ 
111  Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο                    62,99 x 1,1358 x 1,65891/7,75  =   15,31 
112  Βνεζόο (εηδηθεπκέλνο εξγάηεο)     69,28 x 1,1358 x 1,65891/7,75  =   16,84 
113  Σερλίηεο                                         81,71 x 1,1358 x 1,65891/7,75  =   19,86 
 
 
 
Α-2 ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΤΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  
 

ε αζηικέρ πεπιοσέρ   

 - απόζηαζε < 5 km 0,28   

 - απόζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δκηόρ πόλεωρ   

 · οδοί καλήρ βαηόηηηαρ   

 - απόζηαζε < 5 km 0,20   

 - απόζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακήρ βαηόηηηαρ   

 - απόζηαζε < 5 km 0,25   

 - απόζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · επγοηαξιακέρ οδοί   

 - απόζηαζε < 3 km 0,22   

 - απόζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Ππόζθεηη ηιμή για παπαηεηαμένη 
αναμονή θοπηοεκθόπηωζηρ (αζθαιηηθά, 
εθζθαθέο ζεκειίωλ θαη ραλδάθωλ, κηθξήο 
θιίκαθαο εθζθαθέο) 

0,03 
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Β. ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Άπθπο 1ο: Δκζκαθή οπςγμάηων ςπογείων δικηύων ζε έδαθορ γαιώδερ ή 
ημιβπασώδερ. Με πλάηορ πςθμένα έωρ 3,00 m, με ηην θόπηωζη ηων 
πποϊόνηων εκζκαθήρ επί αςηοκινήηος, ηην ζηαλία ηος αςηοκινήηος και ηην 
μεηαθοπά ζε οποιαδήποηε απόζηαζη. Για βάθορ οπύγμαηορ έωρ 4,00 m 
Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ ΤΓΡ 6081.1 
 
ΑΝΑΛΤΗ 
α) ΤΓΡ 3.10.02.01                                                                                        7.50 
β) Γαπάλε κεηαθνξάο  

 ζε απόζηαζε 50km (εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο  
             βαηόηεηαο απόζηαζε L(>=5 km) (0,19 επξώ/m³.km) 

   50 x 0,19 =                                                                                          9,50 
Άθποιζμα ηιμήρ εθαπμογήρ:                                                                     17,00 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) νξύγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξωκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη από ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ 
νξύγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ηωλ πξνϊόληωλ εθζθαθώλ. 
ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Γέκα επηά  εςπώ  
 (Απιθμηηικά)  : 17,00 
 
 
Άπθπο 2ο: Δκζκαθή οπςγμάηων ςπογείων δικηύων ζε έδαθορ βπασώδερ. Με 
πλάηορ πςθμένα έωρ 3,00 m, με ηην πλεςπική απόθεζη ηων πποϊόνηων 
εκζκαθήρ. Για βάθορ οπύγμαηορ έωρ 4,00 m. 
Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ ΤΓΡ 6082.1 
 
ΑΝΑΛΤΗ 
α) ΤΓΡ 3.11.02.01                                                                                         26,30 
β) Γαπάλε κεηαθνξάο  

 ζε απόζηαζε 50km (εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο  
             βαηόηεηαο απόζηαζε L(>=5 km) (0,19 επξώ/m³.km) 

   50  x 0,19 =                                                                                            9,50 
Άθποιζμα ηιμήρ εθαπμογήρ:                                                                         35,80 
 
ΝΔΣ ΤΓΡ 3.11.02.01 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) νξύγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξωκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη από ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ 
νξύγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ηωλ πξνϊόληωλ εθζθαθώλ. 
 
ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Σπιάνηα πένηε  εςπώ και ογδόνηα λεπηά 
 (Απιθμηηικά)  : 35,80 
 
 
Άπθπο 3ο: Καθαίπεζη καηαζκεςών από άοπλο ζκςπόδεμα 
Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ ΤΓΡ 6082.1 
 
ΑΝΑΛΤΗ 
α) ΤΓΡ 4.13                                                                                                        20,60                                                                                                  
β) Γαπάλε κεηαθνξάο  

 ζε απόζηαζε 50km (εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο  
             βαηόηεηαο απόζηαζε L(>=5 km) (0,19 επξώ/m³.km) 

   50 x 0,19 =                                                                                                 9,50 
Άθποιζμα ηιμήρ εθαπμογήρ:                                                                             30,10 
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Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) πξαγκαηηθνύ όγθνπ θαζαηξνπκέλεο θαηαζθεπήο, κε 
βάζε αλαιπηηθή επηκέηξεζε. 
ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Σπιάνηα  εςπώ και δέκα  λεπηά 
 (Απιθμηηικά)  : 30,10 
 
 
Άπθπο 4ο: Τπόβαζη οδοζηπωζίαρ ζςμπςκνωμένος πάσοςρ 0,10m 
                      (θωδηθόο αλαζεώξεζεο: ΟΓΟ 3111.B)                           
α.ΟΓΟ Γ 1.2                                                                                                     1,10€        
β. Γαπάλε κεηαθνξάο ζε απόζηαζε 20 Km (εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο  
βαηόηεηαο, απόζηαζε >5 Κm)  (0,19 €/m³ x Km)     
 20,00 x 0,19                                                      3,80€  
Άθποιζμα ηιμήρ εθαπμογήρ                                                                          4,90€               
 
Σηκή αλά ηεηξαγωληθό κέηξν (κ2) πιήξωο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο ηνπ 
νδνζηξώκαηνο. 
 ΔΤΡΩ: (Απιθμηηικά)  : 4,90 
             (Ολογπάθωρ) :Σέζζεπα εςπώ και ενενήνηα λεπηά  . 
 
 
Άπθπο 5ο: Δπισώζειρ οπςγμάηων ςπογείων δικηύων με διαβαθμιζμένο 
θπαςζηό αμμοσάλικο λαηομείος 
Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ ΤΓΡ 6067 
 
α.ΝΔΣ ΤΓΡ Α/5.05.01                                                                                     12,40€  
β. Γαπάλε κεηαθνξάο ζε απόζηαζε 20 Km (εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο  
βαηόηεηαο, απόζηαζε >5 Κm)  (0,19 €/m³ x Km)     
 20,00 x 0,19                                                            3,80€  
                                                                                         
Άθποιζμα ηιμήρ εθαπμογήρ:                                                                          16,20€    
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) ζπκππθλωκέλνπ όγθνπ επίρωζεο νξπγκάηωλ. 
ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) :Γέκα έξι εςπώ  και είκοζι   λεπηά 
 (Απιθμηηικά)  : 16,20 
 
 
Άπθπο 6ο: ηπώζειρ έδπαζηρ και εγκιβωηιζμόρ ζωλήνων με άμμο 
πποελεύζεωρ λαηομείος. 
Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ ΤΓΡ 6069 
 
ΑΝΑΛΤΗ 
α) ΤΓΡ 5.07                                                                                                       11,30 
β) Γαπάλε κεηαθνξάο  

 ζε απόζηαζε 20km (εθηόο πόιεωο, νδνί θαιήο  
             βαηόηεηαο απόζηαζε L(>=5 km) (0,19 επξώ/m³.km) 

20 x 0,19 =                                                                                                    3,80 
Άθποιζμα ηιμήρ εθαπμογήρ:                                                                            14,10 
 
Σηκή γηα έλα θπβηθό κέηξν (m3) επίρωζεο ωο αλωηέξω, ζύκθωλα κε ηηο 
πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε γξακκέο πιεξωκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγωγώλ) 
ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Γέκα ηέζζεπα  εςπώ και δέκα   λεπηά 
 (Απιθμηηικά)  : 14,10 
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Άπθπο 7ο: Ξςλόηςποι ή ζιδηπόηςποι επιπέδων επιθανειών 
Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ: ΤΓΡ 6301 
 
ΝΔΣ ΤΓΡ Α/9.01 
Σηκή αλά ηεηξαγωληθό κέηξν (m2) αλαπηπγκέλεο επηθάλεηαο ζε επαθή κε ην 
ζθπξόδεκα. 
ΔΤΡΩ (Απιθμηηικά) : 8,20 
           (Ολογπάθωρ) : Οκηώ εςπώ και είκοζι λεπηά 
 
 
Απθπο 8ο: Παπαγωγή, μεηαθοπά, διάζηπωζη, ζςμπύκνωζη και ζςνηήπηζη 
ζκςποδέμαηορ. Για καηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα καηηγοπίαρ C16/20   
Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ   ΤΓΡ 6327 
  
ΝΔΣ ΤΓΡ Α/9.10.04 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, ζύκθωλα 
κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 
ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Ογδόνηα δύο εςπώ 
 (Απιθμηηικά)  : 82,00 
 
 
Άπθπο 9ο: Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ζιδηπού οπλιζμού ζκςποδεμάηων 
ςδπαςλικών έπγων  
Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ:  ΤΓΡ 6311 

 
ΝΔΣ ΤΓΡ Α/9.26 
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν (kg) ζηδεξνύ νπιηζκνύ πδξαπιηθώλ έξγωλ ηνπνζεηεκέλνπ 
ζύκθωλα κε ηελ κειέηε. 
ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Δνενήνηα οκηώ εςπώ 
(Απιθμηηικά)  : 0,98 
 
 
Άπθπο 10ο: Καλύμμαηα από ελαηό σςηοζίδηπο (ductile iron) 
Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ: ΤΓΡ 6752  100% 
 
ΝΔΣ ΤΓΡ Α/11.01.02 
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν (Kg) θαιύκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο, 
αλεμαξηήηωο ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο. 
ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Γύο εςπώ και ενενήνηα λεπηά 

 (Απιθμηηικά)   : 2,90 
 
 
Άπθπο 11ο: Αγωγοί αποσέηεςζηρ από ζωλήνερ PVC-U ζςμπαγούρ 
ηοισώμαηορ. Αγωγοί αποσέηεςζηρ από ζωλήνερ PVC-U, SDR 41, DN 400 mm  
Κωδικόρ Αναθεώπηζηρ ΤΓΡ 6711.6 
 
ΝΔΣ ΤΓΡ Α/12.10.08 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνύ κήθνπο ζωιήλωζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο 
ηωλ θξεαηίωλ θαη ηωλ εηδηθώλ ηεκαρίωλ. 
ΔΤΡΩ  (Ολογπάθωρ) : Δπηά εςπώ 
(Απιθμηηικά)   : 34,00 
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Άπθπο 12ο: ύνδεζη με ςθιζηάμενο δίκηςο αποσέηεςζηρ ακαθάπηων/ομβπίων  
σεηικό : σεη..ΤΓΡ 6.711  
Κωδικόρ αναθεώπηζηρ: ΤΓΡ 6711 100% . 
Γηα κία ζύλδεζε επί πθηζηακέλνπ θξεαηίνπ απνρέηεπζεο αθαζάξηωλ/νκβξίωλ απν 
ζωιήλα P.V.C. ή ηζηκεληνζωιήλα, νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
εξγαζίαο εθζθαθήο κε πξνζνρή θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ 
πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ ζηε ζέζε ηεο ζύλδεζεο, ηεο εξγαζίαο δηάλνημεο νπήο ζην 
ηνίρωκα ηνπ θξεαηίνπ, θνπήο ηνπ ζωιήλα θαη ζηεγαλνπνίεζεο ηεο ζύλδεζεο ηνπ 
ζωιήλα κε ην ηνίρωκα ηνπ θξεαηίνπ. Πιήξεο εξγαζία. (1 ηεκ)  
Δξγαζία, πιηθά θιπ. αλεγκέλα ζε ώξεο  
 α. Σερλίηεο (113) h 1,30x 19,87 =                                                       25,83 
 β. Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο (111) h 1,50x 15,31 =                                   22,97  
Άθποιζμα ηιμήρ εθαπμογήρ =                                                           48,80               
 
Δςπώ (Ολογπάθωρ) : απάνηα οκηώ και ογδόνηα λεπηά 
           (Απιθμηηικά)  : 48,80 
 
                              
 
 
 
 
                                                 Μςηιλήνη    / 7 /2018 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο 

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

 

 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟ ΒΔΡΒΑΣΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 

 

Ο 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ  Γ.Δ.Τ.Α ΛΔΒΟΤ 

 

 

 

 

           

          

          ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΦΙΝΓΑΝΗ  

         ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ 

 


