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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 

Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

Σηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 

E-mail:meletes@deyamyt.gr 

 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ:      
Επισκεσή πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στην Αγία 
Παρασκεσή 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ:  77/ 2020 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:     Πόροι ΔΕΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:   19.980,44€   χωρίς τον Υ.Π.Α. 

 

3. ΑΝΑΛΤΗ ΣΙΜΩΝ 

 

 

Α-1. ΒΑΙΚΕ ΣΙΜΕ ΗΜΕΡΟΜIΘΙΩΝ 

Λήφθηκαν από το Πρακτικό Διαπιστώσεως Σιμών   

001        Εργάτης ανειδίκευτος                     62,99Φ1,1358X1,65891/7,75  =  15,31 

002        Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης)    69,28Φ1,1358X1,65891/7,75  =  16,84 

003        Σεχνίτης                                            87,71Φ1,1358X1,65891/7,75  =  19,87                                   

 

 

 

 

Α-2 ΜΕΣΑΥΟΡΕ ΤΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  

 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με 

βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες 

τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

ε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

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 < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

0,03 

 

 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων 

του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρούνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον 

τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
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ε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται 

στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον 

εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση 

του μεταφορικού έργου 

 

 

 

Γ. ΣΙΜΕ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

 

 

Άρθρο 1Ο: Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών 

                    ΝΑΤΔΡ Α/ 4.14       

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6081.1 

 

Καθαίρεση κάθε είδους λιθοδομών ή πλινθοδομών, σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη 

από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με ή χωρίς 

χειρωνακτική υποβοήθηση, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτούμενων 

ικριωμάτων προσπέλασης και αντιστηρίξεων για την προστασία παρακείμενων 

κατασκευών. 

 

την τιμή περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων της καθαίρεσης στον χώρο 

φόρτωσης, η επιλογή αξιοποιήσιμων για δάφορες κατασκευές (εάν προβλέπεται από 

την μελέτη) και η φόρτωση και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, προς 

οριστική απόθεση ή αξιοποίηση.  

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκεής, με βάση 

αναλυτική επιμέτρηση. 

 
από το ΝΑΤΔΡ Α4.14 …………………………………………………………………………11,30€ 

 

Δαπάνη μεταφοράς σε απόσταση 20Km: 

 

i. ε αστικές περιοχές, απόσταση l (> 5 Km) (0.19€/m3.Km) 

20 x 0.19 =………………………………………………………………………...3.80€ 

 

υνολικό κόστος                                                                                               15,10€ 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δεκαπέντε και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):   15,10 

 

Άρθρο 3ο:   Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, εξυγιαντικές  

                     στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου 

   ΝΑΤΔΡ Α/5.09.02  

   Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6067 

 

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του 

έργου (περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με 

αμμοχαλικώδη υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού 

συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του έργου. 
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την τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από 

οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή 

τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 
από το ΝΑΤΔΡ Α5.09.02 …………………………………………………………………………10,30€ 

 

Δαπάνη μεταφοράς σε απόσταση 30Km: 

 

i. ε αστικές περιοχές, απόσταση l (> 5 Km) (0.19€/m3.Km) 

30 x 0.19 =…………………………………………………………………………...5.70€ 

 

υνολικό κόστος                                                                                                  16,00€ 

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δέκα έξι  

 (Αριθμητικώς): 16,00 

                                         

 

 

                                       Μυτιλήνη  Μάρτιος  2020 

 

 

  
 

Η ΤΝΣΑΞΑ  

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΓΛΑΪΑ  ΚΑΒΟΤΡΑ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  Σ.Τ. ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

                 ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΥΙΝΔΑΝΗ 

  ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 
 

  

 


