
1 

 

 

  

  

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Σαχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Σαχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Υινδανής Παρασκευάς  

Σηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 

ΕΡΓΟ: 

 

Κατασκευή αγωγών 

ύδρευσης στο στρατιωτικό 

πρατήριο 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 

 

82/18 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΤΑΛ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 4.096,19 € χωρίς Υ.Π.Α. 

 

 

 

ΣΕΤΦΟ 4 

 

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  Υ63     9,23 €/τεμ 

2. ΣΕ 2     Υλάντζα τόρνου Υ63   8,16 €/τεμ 

3. ΣΕ 3     Λαιμός  PE  Υ63    5,18 €/τεμ 

4. ΣΕ 4     Μούφα   Υ63     5,25 €/τεμ 

5. ΣΕ 5     Βίδα        0,94 €/τεμ 

6. ΣΕ 6     Υλαντζολάστιχο    1,21 €/τεμ 

 

 

 

 

Β. ΣΙΜΕ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

 

Άρθρο 1ο: Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων 

σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών. ε κάθε είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη. 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΤΔΡ 6065    100%) 

ΝΕΣ ΤΔΡ Α/3.15.01 

 

Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός των 

προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής 

ΕΤΡΩ (Αριθμητικά) :  1,24 

(Ολογράφως) : Ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά  

 

Άρθρο 2ο: Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων 

σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών. ε  βραχώδη εδάφη. 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΤΔΡ 6065  100%) 

ΝΕΣ ΤΔΡ Α/3.15.02 

 

Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός των 

προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής 

ΕΤΡΩ (Αριθμητικά) :  4,10 

(Ολογράφως) : Σέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά  

 

Άρθρο 3ο : Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

(Κωδικός αναθεώρησης ΤΔΡ 6082.1  100%) 

ΝΕΣ ΤΔΡ Α/4.13 

ΑΝΑΛΤΗ 

α) ΝΕΣ Α/4.13                                                                                                                20,60 

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) 

15,00 x 0,19 =                2,85 

Άθροισμα τιμής εφαρμογής:                                                                           24,29     

 

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

επιμέτρηση. 

ΕΤΡΩ (Αριθμητικά) : 24,29 

(Ολογράφως) : Είκοσι  ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά 

 

 

Άρθρο 4ο: 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)  
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(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) 

15,00 x 0,19 =                      2,85 

Άθροισμα τιμής εφαρμογής:                                                                               14,99 

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

γραμμές πληρωμές (τυπικές διατομές αγωγών): 

ΕΤΡΩ (Αριθμητικά) : 14,99 

(Ολογράφως) : Δέκα τέσσερα  ευρώ και  ενενήντα εννέα   λεπτά 

 

 

Άρθρο 5ο: 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) 

15,00 x 0,19 =                      2,85 

 

Άθροισμα τιμής εφαρμογής                                 16,09 

 

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

ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη (τυπική διατομή) 

ΕΤΡΩ (Αριθμητικά) :  16,09 

(Ολογράφως) : Δέκα έξι  ευρώ και εννέα   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 

 

 

Άρθρο 8ο: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΤΔΡ 6301   100% )  

ΝΕΣ ΤΔΡ Α/9.01 

 

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

ΕΤΡΩ (Αριθμητικά) : 8,20 
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(Ολογράφως) : Οκτώ και είκοσι λεπτά 

 

 

Άρθρο 9ο: Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΤΔΡ 6752   100% )  

ΝΕΣ ΤΔΡ Α/11.01.02 

 

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

φέρουσας ικανότητας.  

ΕΤΡΩ (Αριθμητικά) : 2,90 

(Ολογράφως): Δύο και ενενήντα λεπτά 

 

 

 

Άρθρο 10ο: ωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. ωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10=10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-21. Ονομ. 

διαμέτρου DN 63 mm/ονομ. πίεσης PN 16 atm. 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΤΔΡ 6621.1) 

ΝΕΣ ΤΔΡ Α/12.14.01.44 

 

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

ΕΤΡΩ: (Αριθμητικά) : 6,10 

(Ολογράφως) : Έξι ευρώ και δέκα λεπτά  

 

 

Άρθρο 11ο: Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής 

διαμέτρου DN 50mm 

(Κωδικός αναθεώρησης: ΤΔΡ 6651.1 100%) 

ΝΕΣ ΤΔΡ Α/13.03.03.01 

 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 

ΕΤΡΩ: (Αριθμητικά) : 165,00 

(Ολογράφως) : Εκατό εξήντα πέντε ευρώ 

 

 

Άρθρο 12ο : Καηαζκεσή παροτής ύδρεσζης μίας ζύνδεζης  
(Κωδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 7 100%)  

ΗΛΜ Η\7.1 

Γηα ηελ θαηαζθεπή παξνρήο ύδξεπζεο κίαο ζύλδεζεο απν ηνλ θεληξηθό αγωγό ύδξεπζεο κέρξη ην 

θξεάηην ηδηωηηθώλ παξνρώλ ή ηνλ πδξνκεηξεηή, ζπλνιηθνύ κήθνπο 5,00 κ. (ην επηπιένλ 

πιεξώλεηαη ρωξηζηά). Ηηνη εξγαζία εθζθαθήο ηάθξνπ ζε έδαθνο πάζεο θύζεωο βάζνπο 

ηνπιάρηζηνλ 0,40 κ. θάηω απν ηελ ζηάζκε ηνπ δξόκνπ, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζωιήλα PE Φ20 

κε ηηο θζνξέο θαη ηα ηπρόλ αλαγθαία κηθξνϋιηθά (ηαύ, θακπύιεο ζπζηνιέο, ειεθηξνκνύθα, 

νξεηράιθηλν ξαθόξ θαη βάλλα θιπ.), εγθηβωηηζκόο ηνπ ζωιήλα κε άκκν, επίρωζε ηεο ηάθξνπ κε 

θαηάιιεια πξνϊόληα εθζθαθώλ, θνξηνεθθόξηωζε θαη κεηαθνξά ηωλ πιενλαδόληωλ πιηθώλ, 

ζύλδεζε ηνπ ζωιήλα κε ηελ ππνδνρή ηνπ πδξνκεηξεηή θαη δνθηκαζία ηεο παξνρήο. Πιήξεο 

εξγαζία θαη όια ηα πιηθά. Η ζύλδεζε ηνπ ζωιήλα PE κε ηνλ θεληξηθό αγωγό ηνπ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ζα γίλεη κε ειεθηξνζπγθνιινύκελε ζέιια παξνρήο θαηάιιειωλ δηαζηάζεωλ, ε 

πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηεο νπνίαο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ πιεξώλεηαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. Η εξγαζία ζύλδεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη απνδεκηώλεηαη κε ην παξόλ 

άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. (ηεκ) ειίδα 10 από 21  

Σηκέο Δθαξκνγήο 

 Α) Τιηθά 

- ωιήλαο από PE δηακέηξνπ Φ20 ριζη. απμεκέλνο θαηά 5% γηα θζνξά θαη κηθξνϋιηθά 

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

 - Ηιεθηξνκνύθα Φ20 (Ν\ΗΛ.1) ηεκ                                                               1,00x 5,04 = 5,04  
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- Οξεηράιθηλν ξαθόξ Φ20x1/2" θαη βάλλα (Σ.Δ.) ηεκ                                     1,00x 6,60 =  6,60  

Β) Δξγαζία 

 -----------  

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

 - Δξγάηεο ρεηξ. (001) h                                                                                 0,50x 15,31 =   7,66 

Αθροιζμα                                                                                                                             55,38  

Εσρώ (Αριθμηηικά) : 55,38  

           (Ολογράθως) : πενήνηα πένηε και ηριάνηα οκηώ λεπηά 

 

 

 

Άρθρο 12ο : Ηλεκηροζσγκολλούμενη ζέλλα παροτής. Διαζηάζεις 63 x 20 τλζη. ή 63 x 25 τλζη. 

ή 63 x 32 τλζη.  

Κωδηθόο αλαζεώξεζεο: ΤΓΡ 6621 100%  

Άξζξν : ΤΓΡ \6628.10 

.  

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ειεθηξνζπγθνιινύκελεο ζέιιαο παξνρήο κε 

πξνέθηαζε  

Σηκέο Δθαξκνγήο (1 ηεκ)  

6628.10 Γηαζηάζεηο 63x20 ή 63x25 ή 63x32 ριζη.  

Πξνκήζεηα επί ηόπνπ           (T.E.)                                                             1x 21,80 = 21,80  

Άθροιζμα                                                                                                                      21,80 

Εσρώ  (Αριθμηηικά) : 21,80  

           (Ολογράθως) : Είκοζι ένα εσρώ και ογδόνηα  λεπηά 
 

 

 

 

Άρθρο 14ο: ύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ΄επέκταση υφιστάμενου από οποιοδήποτε υλικό, ο 

οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου 

αγωγού Υ63mm. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΤΔΡ 6611.1 (30%)+ΤΔΡ 6622.1 (70%) 

ΝΕΣ ΤΔΡ Α/16.18.01 

 

ΑΝΑΛΤΗ 

ΤΛΙΚΑ 

α) Σαυ PE  Υ63 

ΣΕ 1             1    τεμ x 9,23   ευρώ/τεμ                                                   9,23 

β) Υλάντζες τόρνου Υ63 

ΣΕ 2             3    τεμ x 8,16   ευρώ/τεμ                                                   24,48 

γ) Λαιμός  PE  Υ63 

ΣΕ 3            3    τεμ x 5,18   ευρώ/τεμ                                                    15,54         

δ) Μούφα   Υ63 

ΣΕ 4            3    τεμ x 5,25   ευρώ/τεμ                                                    15,75         

ε) Βίδες   

ΣΕ 5          12    τεμ x 0,94   ευρώ/τεμ                                                    11,28         

στ) Υλαντζολάστιχο   

ΣΕ 6           3    τεμ x 1,21   ευρώ/τεμ                                                      3,63         

 

ΕΡΓΑΙΑ 

α) Σεχνίτης (113)    Ω  2,00 x 19,86                                                      39,72 

β) Εργάτης (111)   Ω  2,00 x 15,31                                                      30,62 

 

Άθροισμα τιμής εφαρμογής :                                                          150,25                          

Σιμή ανά τεμάχιο. 

Σιμή ανά σύνδεση, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού 
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ΕΤΡΩ (Αριθμητικά) : 150,25 

(Ολογράφως) :  Εκατό πενήντα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά  

 

 

                                         Μσηιλήνη    /  9 /2018 

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  

ΜΕΛΕΣΩΝ & ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ  

ΣΗ ΔΕΤΑΛ   

 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

 

 

 

 

Ο 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ ΣΗ  

Δ.Ε.Τ.Α.ΛΕΒΟΤ 

 

 

 

ΥΙΝΔΑΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε          

 


