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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Σαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Σαχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες :Υινδανή Παρασκευάς  

Σηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  :meletes@deyamyt.gr 

ΕΡΓΟ: 

 

ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ 

ΤΔΡΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 

 

117/20 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  4.702,44€ χωρίς Υ .Π.Α. 

 

 

 

ΣΕΤΦΟ  

 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΙΜΩΝ 

 

Α-1. ΒΑΙΚΕ ΣΙΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΘΙΩΝ 

Λήφθηκαν από το Πρακτικό Διαπιστώσεως Σιμών   

ΤΔΡ 111   001        Εργάτης ανειδίκευτος                      62,99 x 1,1358 x 1,65891 /7,75  =  15,31 

ΤΔΡ 112   002        Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης)       69,28 x 1,1358 x 1,65891 /7,75  =  16,84 

ΤΔΡ 113   003        Σεχνίτης             81,71 x 1,1358 x 1,65891 /7,75  =  19,86                                   

 

Α-2.  ΜΕΣΑΥΟΡΕ ΤΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  

 

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 
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Α-3.  ΣΙΜΕ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

 

1. ΣΕ 1     Σαυ PE  Υ90               9,23 €/τεμ 

2. ΣΕ 2     Υλάντζα τόρνου Υ90   8,16 €/τεμ 

3. ΣΕ 3     Λαιμός  PE  Υ90    5,18 €/τεμ 

4. ΣΕ 4     Μούφα   Υ90                5,25 €/τεμ 

5. ΣΕ 5     Βίδα                   0,94 €/τεμ 

6. ΣΕ 6     Υλαντζολάστιχο    1,21 €/ τεμ 

7. ΣΕ 7      Ηλεκτροκολάρο παροχης Υ90                21,80€/τεμ 

8. ΣΕ 8      Υρεάτιο αποχέτευσης 25εκ                       50,00€/τεμ 

 

 

 

 

 

Β. ΣΙΜΕ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Αρθρο 1ο :   Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επι αυτοκινήτου 

την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση . Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6081.1 100% 

             ΝΕΣ ΤΔΡ Α/3.10.02.01 

ΑΝΑΛΤΗ 

α) ΝΕΣ ΤΔΡ 3.10.02.01                                                                                                  7.50 

β) Δαπάνη μεταφοράς  

 σε απόσταση 3 km (σε αστικές περιοχές, L(<5Km)  

(0,28 ευρώ/m3.km) 

3,00x0,28                                                                                                                         0,84                                                                   

 σε απόσταση 5 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  

βατότητας απόσταση L(≥5 km) (0,19 ευρώ/m³.km) 

27,00 x 0,19 =                              5,13 

Άθροισμα τιμής εφαρμογής:                                                                                     13.47 

Σιμή 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. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δέκα τρία   ευρώ  και σαράντα  επτά   λεπτά 

(Αριθμητικά) : 13,47 

 

 

Αρθρο 2ο:  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επι αυτοκινήτου την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση . Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6082.1 100% 

             ΝΑ ΤΔΡ Α/3.11.02.01 

ΑΝΑΛΤΗ 

α) ΝΕΣ ΤΔΡ 3.11.02.01                                                                                                   26,30 

β) Δαπάνη μεταφοράς  

 σε απόσταση 3 km (σε αστικές περιοχές, L(<5Km)  

(0,28 ευρώ/m3.km) 

3,00x0,28                                                                                                                         0,84                                                                   
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 σε απόσταση 5 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  

βατότητας απόσταση L(≥5 km) (0,19 ευρώ/m³.km) 

27,00 x 0,19 =                              5,13 

Άθροισμα τιμής εφαρμογής:                                                                                     32,27 

 

Σιμή 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. 

 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφως:  Σριάντα δυο ευρώ και είκοσι επτά  λεπτά 

 Αριθμητικώς:  32,27 

 

 

 

Άρθρο 3ο: τρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΤΔΡ 6069 100% ) 

ΝΕΣ ΤΔΡ Α/5.07 

α) ΝΕΣ ΤΔΡ Α/5.07                                                                                                                11,30 

β) Δαπάνη μεταφοράς  

 σε απόσταση 3 km (σε αστικές περιοχές, L(<5Km)  

(0,28 ευρώ/m3.km)     

3,00x0,28                                                                                                                               0,84                                                                   

 σε απόσταση 5 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  

βατότητας απόσταση L(≥5 km) (0,19 ευρώ/m³.km) 

17,00 x 0,19 =                                     3,23 

Άθροισμα τιμής εφαρμογής:                                                                                    15,37 

Σιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 

μελέτη γραμμές πληρωμές (τυπικές διατομές αγωγών): 

ΕΤΡΩ (Αριθμητικά) : 15,37 

(Ολογράφως): Δέκα πέντε ευρώ και  τριάντα επτά   λεπτά 

 

 

Άρθρο 4ο: Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm. 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΤΔΡ 6068   100%) 

α) ΝΕΣ ΤΔΡ Α/5.05.01                                                                                                        12,40 

β) Δαπάνη μεταφοράς  

 σε απόσταση 3 km (σε αστικές περιοχές, L(<5Km)  

(0,28 ευρώ/m3.km)     

3,00x0,28                                                                                                                               0,84                                                                   

 σε απόσταση 5 km (εκτός πόλεως, οδοί καλής  

βατότητας απόσταση L(≥5 km) (0,19 ευρώ/m³.km) 

17,00 x 0,19 =                                              3,23 

 

Άθροισμα τιμής εφαρμογής                                      16,47 

 

Σιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών 

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη (τυπική διατομή) 

ΕΤΡΩ (Αριθμητικά) :  16,47 

(Ολογράφως): Δέκα έξι  ευρώ και σαράντα επτά  λεπτά 
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Άρθρο 6ο : ΟΔΟ Ν\2111 Διαμόρφωση σκάφης οδοστρώματος 

χετικό : Σ\Ανάλ..ιμών .ΤΠ.Ε.. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2111 100% 

Για ένα m2 χωματουργικών εργασιών οδού (εκσκαφές και επιχώσεις) επι πάσης 

φύσεως εδάφους, ήτοι εκσκαφή σκάφης, καθαιρέσεως τυχόν υφισταμένων παλαιών 

οδοστρωμάτων πάσης φύσεως μετά των τυχόν υφισταμένων κρασπεδορείθρων και 

πεζοδρομίων, άρση επίχωσης ορύγματος που επιχώθηκε έως την στάθμη κυκλοφορίας 

προσωρινά μέχρι την οριστική οδοστρωσία, κοπής και απομάκρυνσης δένδρων και 

θάμνων, καθώς και πρόσθετων χωματουργικών εργασιών, ήτοι ερευνητικών τομών 

τάφρων προς καταβιβασμό και μετατόπιση ή επανατοποθέτηση συναντηθησομένων 

αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και των διακλαδώσεων αυτών, της εργασίας 

πραγματοποιούμενης δι οιονδήποτε μέσου της εκλογής του εργολάβου, μετά της 

μορφώσεως πρανών και πυθμένων της σκάφης, της απαιτηθησομένης μετακινήσεως, 

διαστρώσεως και συμπυκνώσεως των προς τούτο κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής προς 

μόρφωση επιχώσεως μετά της αξίας και μεταφοράς τυχόν χρησιμοποίησης αμμοχάλικού ή 

υλικού 3Α, της δαπάνης φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των πλεοναζόντων προϊόντων 

εκσκαφής. 

(1 m2) 

a) Εκσκαφές, καθαιρέσεις διάστρωση, συμπίεση, ανηγμένα σε ώρες χωματουργού  

                                                                                                             (112) h 0,10 x 16,84 = 1,68 

β) Υορτοεκφόρτωση, συμπύκνωση μεταφορά κλπ., ανηγμένα σε ώρες χειρώνακτος    

                                                                                                              (111) h 0,07 x 15,31 = 1,07 

                                                                                                                     ------------------------------- 

                                                                                                                              Αθροισμα ΣΕ 2,75 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,75 

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα πέντε λεπτά  
 
 
 

Άρθρο 6ο: Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΤΔΡ 6311   100%) 

ΝΕΣ ΤΔΡ Α/9.26 

 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα 

με την μελέτη 

ΕΤΡΩ (Αριθμητικά) : 0,98 

(Ολογράφως): Ενενήντα οκτώ λεπτά  

 

 

Άρθρο 7ο: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΤΔΡ 6327   100%) 

ΝΕΣ ΤΔΡ Α/9.10.04 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

ΕΤΡΩ (Αριθμητικά) : 82,00 

(Ολογράφως): Ογδόντα δύο ευρώ 
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Άρθρο 8ο: ωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ 100) με συμπαγές 

τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. ωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 

100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 

12201-2. Oνομ. διαμέτρου DN 63 mm/ονομ. πίεσης PN 10atm. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΤΔΡ 6621.1 100% 

ΝΕΣ ΤΔΡ Α/12.14.01.04 

 

Σιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως) : Σέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 

(Αριθμητικά) :             4,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 9ο : Κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας σύνδεσης  

(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%)  

ΗΛΜ Η\7.1 

Για την κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας σύνδεσης απο τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης 

μέχρι το φρεάτιο ιδιωτικών παροχών ή τον υδρομετρητή, συνολικού μήκους 5,00 μ. (το 

επιπλέον πληρώνεται χωριστά). Ητοι εργασία εκσκαφής τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως 

βάθους τουλάχιστον 0,40 μ. κάτω απο την στάθμη του δρόμου, προμήθεια και τοποθέτηση 

σωλήνα PE Υ20 με τις φθορές και τα τυχόν αναγκαία μικροϋλικά (ταύ, καμπύλες συστολές, 

ηλεκτρομούφα, ορειχάλκινο ρακόρ και βάννα κλπ.), εγκιβωτισμός του σωλήνα με άμμο, 

επίχωση της τάφρου με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 

των πλεοναζόντων υλικών, σύνδεση του σωλήνα με την υποδοχή του υδρομετρητή και 

δοκιμασία της παροχής. Πλήρης εργασία και όλα τα υλικά. Η σύνδεση του σωλήνα PE με 

τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης θα γίνει με ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα 

παροχής κατάλληλων διαστάσεων, η προμήθεια και μεταφορά της οποίας επί τόπου του 

έργου πληρώνεται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. Η εργασία σύνδεσης 

περιλαμβάνεται και αποζημιώνεται με το παρόν άρθρο του τιμολογίου. (τεμ) ελίδα 10 από 

21  

Σιμές Εφαρμογής 

 Α) Τλικά 

- ωλήνας από PE διαμέτρου Υ20 χλστ. αυξημένος κατά 5% για φθορά και μικροϋλικά 

   (ΤΔΡ Π\6621.1) m                                                                                 2,50x1,05x 2,39 = 6,27 

 - Ηλεκτρομούφα Υ20 (Ν\ΗΛ.1) τεμ                                                               1,00x 5,04 = 5,04  

- Ορειχάλκινο ρακόρ Υ20x1/2" και βάννα (Σ.Ε.) τεμ                                     1,00x 6,60 =  6,60  

 

Β) Εργασία 

- Σεχνίτης (003) h                                                                                            1,50x 19,87 = 29,81 

 - Εργάτης χειρ. (001) h                                                                                 0,50x 15,31 =   7,66 

Αθροισμα                                                                                                                             55,38  

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,38  

           (Ολογράφως) : πενήντα πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά 
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Μυτιλήνη    επτέμβριος 2020 

 

 

Η ΤΝΣΑΞΑ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

ΚΑΒΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΛΑΪΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ ΣΗ  

Δ.Ε.Τ.Α.Λ 

 

 

ΥΙΝΔΑΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε          

 
 


