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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ –  ΕΡΓΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ – Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 

Α.Τ. Α.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος 

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

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

ορύγµατος έως 4,00 m. 

(Υ∆Ρ 3.10.02.01)    (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6081.1) 

 

 

Αρχική τιµή του άρθρου Υ∆Ρ 3.10.2.01 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 

19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

7,50€ 

Αύξηση λόγω δαπάνης µεταφοράς σε οδό καλής βατότητας εκτός 

πόλεως: 5,00km *0,19€/m
3
 km όπου: α) 5,00km η µέση απόσταση 

από την θέση κατασκευής του έργου έως τους αποδεκτούς και νοµίµως 

λειτουργούντες χώρους απόθεσης των αποβλήτων από εκσκαφές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που έχει υποδείξει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. β) 

0,19€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί στην µεταφορά για απόρριψη 

όγκου  αχρηστου υλικού 1m
3
 σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως 

βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών 

Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

+0,95€ 

Αύξηση λόγω παρατεταµένης αναµονής φορτοεκφόρτωσης: 5,00km 

*0,03€/m
3
 km όπου: α) 5,00km η µέση απόσταση από την θέση 

κατασκευής του έργου έως τους αποδεκτούς και νοµίµως 

λειτουργούντες χώρους απόθεσης των αποβλήτων από εκσκαφές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που έχει υποδείξει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. β) 

0,03€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί στην Πρόσθετη τιµή για 

παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) όγκου υλικού 1m
3
 

βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών 

Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων»  

+0,15€ 

Τελική τιµή 8,60€ 

 



                                                                                                                              Σελίδα 2 

 

Α.Τ. Α.02 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση 

εκρηκτικών υλών (µόνον µε κρουστικό εξοπλισµό). 

(Υ∆Ρ 3.18.01)    (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6055) 

 

 

Αρχική τιµή του άρθρου Υ∆Ρ 3.18.01 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-

05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

25,80€ 

Αύξηση λόγω δαπάνης µεταφοράς σε οδό καλής βατότητας εκτός 

πόλεως: 5,00km *0,19€/m
3
 km όπου: α) 5,00km η µέση απόσταση 

από την θέση κατασκευής του έργου έως τους αποδεκτούς και νοµίµως 

λειτουργούντες χώρους απόθεσης των αποβλήτων από εκσκαφές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που έχει υποδείξει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. β) 

0,19€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί στην µεταφορά για απόρριψη 

όγκου  αχρηστου υλικού 1m
3
 σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως 

βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών 

Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

+0,95€ 

Αύξηση λόγω παρατεταµένης αναµονής φορτοεκφόρτωσης: 5,00km 

*0,03€/m
3
 km όπου: α) 5,00km η µέση απόσταση από την θέση 

κατασκευής του έργου έως τους αποδεκτούς και νοµίµως 

λειτουργούντες χώρους απόθεσης των αποβλήτων από εκσκαφές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που έχει υποδείξει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. β) 

0,03€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί στην Πρόσθετη τιµή για 

παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) όγκου υλικού 1m
3
 

βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών 

Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων»  

 

+0,15€ 

Τελική τιµή 26,90€ 

 

 

 

 

Α.Τ. Α.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. 

(Ο∆Ο Α-3.3)    (Αναθεώρηση Ο∆Ο-1133Α) 
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Αρχική τιµή του άρθρου Ο∆Ο Α-3.3 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-

05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

8,20€ 

Αύξηση λόγω δαπάνης µεταφοράς σε οδό καλής βατότητας εκτός 

πόλεως: 5,00km *0,19€/m
3
 km όπου: α) 5,00km η µέση απόσταση 

από την θέση κατασκευής του έργου έως τους αποδεκτούς και νοµίµως 

λειτουργούντες χώρους απόθεσης των αποβλήτων από εκσκαφές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που έχει υποδείξει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. β) 

0,19€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί στην µεταφορά για απόρριψη 

όγκου  αχρηστου υλικού 1m
3
 σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως 

βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών 

Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

+0,95€ 

Αύξηση λόγω παρατεταµένης αναµονής φορτοεκφόρτωσης: 5,00km 

*0,03€/m
3
 km όπου: α) 5,00km η µέση απόσταση από την θέση 

κατασκευής του έργου έως τους αποδεκτούς και νοµίµως 

λειτουργούντες χώρους απόθεσης των αποβλήτων από εκσκαφές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που έχει υποδείξει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. β) 

0,03€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί στην Πρόσθετη τιµή για 

παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) όγκου υλικού 1m
3
 

βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών 

Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων»  

 

+0,15€ 

Τελική τιµή 9,30€ 
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Α.Τ. Α.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη. 

(Υ∆Ρ Ν4.05)    (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6808) 

 

Αρχική τιµή του άρθρου Υ∆Ρ 4.05 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-

05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

3,30€ 

Μείωση δαπάνης λόγω της αποξήλωσης των κρασπέδων χωρίς 

ιδιαίτερη επιµέλεια κατά την αποξήλωση τους. 

 

-0,80€ 

Αύξηση λόγω δαπάνης µεταφοράς σε οδό καλής βατότητας εκτός 

πόλεως: 5,00km *0,19€/m
3
 km* 0,075 m

3
 όπου: α) 5,00km η µέση 

απόσταση από την θέση κατασκευής του έργου έως τους αποδεκτούς 

και νοµίµως λειτουργούντες χώρους απόθεσης των αποβλήτων από 

εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που έχει υποδείξει η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία. β) 0,19€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί στην µεταφορά για 

απόρριψη όγκου αχρηστου υλικού 1m
3
 σε οδό καλής βατότητας εκτός 

πόλεως βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 «Κανονισµός 

Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

γ) 0,075m
3
 συµβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον µέτρο αποξήλωσης 

κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m
3
 προϊόντων προς µεταφορά για 

οριστική απόθεση. 

 

+0,07€ 

Τελική τιµή 2,57€ 
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Α.Τ. Α.06 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως 

λατοµείου. 

(Υ∆Ρ 5.07)    (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6069) 

 

Αρχική τιµή του άρθρου Υ∆Ρ 5.07 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-

05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

11,30€ 

Αύξηση λόγω δαπάνης µεταφοράς σε οδό καλής βατότητας εκτός 

πόλεως: 20,00km *0,19€/m
3
 km όπου: α) 20,00km η απόσταση από 

την θέση κατασκευής του έργου έως το νοµίµως λειτουργούν λατοµείο 

για την προµήθεια του υλικού  β) 0,19€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί 

στην µεταφορά του υλικού 1m
3
 σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως 

βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών 

Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

+3,80€ 

Τελική τιµή 15,10€ 

 

 

 

Α.Τ. Α.09 Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m. 

(Ο∆Ο Γ-1.2)    (Αναθεώρηση Ο∆Ο-3111.Β) 

 

Αρχική τιµή του άρθρου Ο∆Ο Γ-1.2 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-

05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

1,10€ 

∆απάνη µεταφοράς σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως  

0,19€/m
3
.km *20,00km*0,10m  όπου:  

α) 20,00km η µέση απόσταση από την θέση κατασκευής του έργου 

έως τα νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία για την προµήθεια του υλικού. 

β) 0,19€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί στην µεταφορά του υλικού 

1m
3
 σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 

19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων»  γ) 0,10m συµπυκνωµένο πάχος 

υπόβασης 

+0,38€ 

Τελική τιµή 1,48€ 



                                                                                                                              Σελίδα 6 

 

Α.Τ. Α.10 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m. 

(Ο∆Ο Γ-2.2)    (Αναθεώρηση Ο∆Ο-3211.Β) 

 

Αρχική τιµή του άρθρου Ο∆Ο Γ-2.2 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-

05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

1,20€ 

∆απάνη µεταφοράς σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως  

0,19€/m
3
.km *20,00km*0,10m  όπου:  

α) 20,00km η µέση απόσταση από την θέση κατασκευής του έργου 

έως τα νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία για την προµήθεια του υλικού. 

β) 0,19€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί στην µεταφορά του υλικού 

1m
3
 σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 

19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων»  γ) 0,10m συµπυκνωµένο πάχος βάσης 

+0,38€ 

Τελική τιµή 1,58€ 

 

 

Α.Τ. Α.13 Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05m. 

(Ο∆Ο ∆-5.1)    (Αναθεώρηση Ο∆Ο-4321Β) 

 

Αρχική τιµή του άρθρου Ο∆Ο ∆-5.1 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-

05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

7,10€ 

∆απάνη µεταφοράς σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως  

0,19€/m
3
.km *20,00km* 0,05 m όπου:  

α) 20,00km η µέση απόσταση από την θέση κατασκευής του έργου 

εως τα νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία για την προµήθεια του υλικού. 

β) 0,19€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί στην µεταφορά του υλικού 

1m
3
 σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 

19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» γ) 0,05m ασφαλτική στρώση βάσης 

συµπυκνωµένου πάχου 5cm. 

+0,19€ 

Αύξηση λόγω παρατεταµένης αναµονής φορτοεκφόρτωσης: 20,00km 

*0,03€/m
3
 km *0,05 m όπου: α) 20,00km η µέση απόσταση από την 

θέση κατασκευής του έργου εως τα νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία 

για την προµήθεια του υλικού. β) 0,03€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί 

στην Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης 

(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 

εκσκαφές) όγκου υλικού 1m
3
 βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 

+0,03€ 
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«Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων» γ) 0,05m ασφαλτική στρώση βάσης 

συµπυκνωµένου πάχου 5cm. 

Τελική τιµή 7,32€ 

 

 

Α.Τ. Α.14 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05m µε χρήση 

κοινής ασφάλτου. 

(Ο∆Ο ∆-8.1)    (Αναθεώρηση Ο∆Ο-4521Β) 

 

Αρχική τιµή του άρθρου Ο∆Ο ∆-8.1 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-

05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

7,70€ 

∆απάνη µεταφοράς σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως  

0,19€/m
3
.km *20,00km* 0,05 m όπου:  

α) 20,00km η µέση απόσταση από την θέση κατασκευής του έργου 

εως τα νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία για την προµήθεια του υλικού. 

β) 0,19€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί στην µεταφορά του υλικού 

1m
3
 σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 

19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» γ) 0,05m ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχου 5cm. 

+0,19€ 

Αύξηση λόγω παρατεταµένης αναµονής φορτοεκφόρτωσης: 20,00km 

*0,03€/m
3
 km *0,05 m όπου: α) 20,00km η µέση απόσταση από την 

θέση κατασκευής του έργου εως τα νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία 

για την προµήθεια του υλικού. β) 0,03€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί 

στην Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης 

(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 

εκσκαφές) όγκου υλικού 1m
3
 βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 

«Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων» γ) 0,05m ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

συµπυκνωµένου πάχου 5cm. 

+0,03€ 

Τελική τιµή 7,92€ 
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Α.Τ. Α.15 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα. 

(Ο∆Ο ΝΒ-51)    (Αναθεώρηση Ο∆Ο-2921) 

 

 

Αρχική τιµή του άρθρου Ο∆Ο Β-51 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-

05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

9,60€ 

Αύξηση λόγω κατασκευής βάσης έδρασης του κρασπέδου που δεν 

περιλαµβάνεται στο άρθρο 

0,10m (ύψος)*0,50µ (πλάτος)*1,00µ (µήκος)*67,00€ (Υ∆Ρ 9.10.01 

σκυρόδεµα C8/10) 

+3,35€ 

Τελική τιµή 12,95€ 

 

 

 

Α.Τ. Α.17 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 

αµµοχάλικο λατοµείου, για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50cm. 

(Υ∆Ρ 5.05.01)    (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6068) 

 

 

Αρχική τιµή του άρθρου Υ∆Ρ 5.05.01 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-

05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

12,40€ 

Αύξηση λόγω δαπάνης µεταφοράς σε οδό καλής βατότητας εκτός 

πόλεως: 20,00km *0,19€/m
3
 km όπου: α) 20,00km η απόσταση από 

την θέση κατασκευής του έργου έως το νοµίµως λειτουργούν λατοµείο 

για την προµήθεια του υλικού  β) 0,19€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί 

στην µεταφορά του υλικού 1m
3
 σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως 

βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών 

Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

+3,80€ 

Τελική τιµή 16,20€ 
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Α.Τ. Α.18 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 

αµµοχάλικο λατοµείου, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50cm. 

(Υ∆Ρ 5.05.02)    (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6068) 

 

Αρχική τιµή του άρθρου Υ∆Ρ 5.05.01 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-

05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

11,30€ 

Αύξηση λόγω δαπάνης µεταφοράς σε οδό καλής βατότητας εκτός 

πόλεως: 20,00km *0,19€/m
3
 km όπου: α) 20,00km η απόσταση από 

την θέση κατασκευής του έργου έως το νοµίµως λειτουργούν λατοµείο 

για την προµήθεια του υλικού  β) 0,19€/m
3
 km δαπάνη που αντιστοιχεί 

στην µεταφορά του υλικού 1m
3
 σε οδό καλής βατότητας εκτός πόλεως 

βάσει του ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών 

Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

+3,80€ 

Τελική τιµή 15,10€ 
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΤΥΑ - 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ (Ο∆ΙΚΩΝ κ.λ.π.). 

 

Α.Τ. Γ.01 Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη επίπεδη λαµαρίνα πάχους 2,00mm. 

(ΟΙΚ Ν72.31.02)    (Αναθεώρηση ΟΙΚ 7231) 

 

Αρχική τιµή του άρθρου ΟΙΚ 72.31.02 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 

19-05-2017 «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων» 

 

14,60€ 

Αύξηση λόγω πάχους της λαµαρίνας  από 1mm σε 2,00mm +14,60€ 

Προσαύξηση για την τοποθέτηση του υλικού . Εκτιµάται ότι θα 

απαιτηθούν επιπλέον 0,201h εργασίας τεχνίτη και 0,183h εργασίας 

εργάτη .Συνεπώς σύµφωνα µε την ανάλυση τιµών των Υδραυλικών 

έργων   (3
ο
 τρίµηνο του 2012) προκύπτει:  

113 (Τεχνίτης)               0,201h/m
2
*19,864197€/h=4,00€/m

2
 

111 (Εργάτης)               0,183h/m
2
*15,315315€/h=2,80€/m

2
 

 

+6,80€ 

Τελική τιµή 36,00€ 

 

 

Α.Τ. Γ.05 Ειδικό τεµάχιο συναρµογής αγωγού PE100 Φ200 µε φλάντζα DN200. 

(Υ∆Ρ Ν12.20)    (Αναθεώρηση 80% Υ∆Ρ 6651.1 20%Υ∆Ρ 6621.3) 

 

Τιµή εµπορίου 

 
108,30€ 

Προσαύξηση για την τοποθέτηση του ειδικού τεµαχίου συναρµογής  

ποσοστού 15% σύµφωνα µε τον προµηθευτή 

108,30*15%= 

+16,25€ 

Συνολική τιµή ειδικού τεµαχίου συναρµογής 124,55€/τεµ 

Στρογγυλοποίηση  0,45€/τεµ 

Τελική τιµή 125,00€ 
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Α.Τ. Γ.06 Χαλύβδινες εξαρµώσεις ονοµαστικής πίεσης PN 10at, ονοµαστικής 

διαµέτρου DN200mm. 

(Υ∆Ρ Ν13.15.01.08)    (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6651.1) 

 

Τιµή εµπορίου 

 
253,00€ 

Προσαύξηση για την τοποθέτηση του ειδικού τεµαχίου συναρµογής  

ποσοστού 15% σύµφωνα µε τον προµηθευτή 

253,00*15%= 

+290,95€ 

Συνολική τιµή ειδικού τεµαχίου συναρµογής 290,95€/τεµ 

Στρογγυλοποίηση  0,05€/τεµ 

Τελική τιµή 291,00€ 

 

 

Α.Τ. Γ.09 Επεξεργασία εξωτερικής επιφάνειας αγωγού µε κόλλα και άµµο. 

(Υ∆Ρ Ν10.25)    (Αναθεώρηση Υ∆Ρ 6370) 

 

Προµήθεια κόλλας και άµµου επί τόπου του έργου 12,00€ 

Λοιπά υλικά και µικρουλικά (10%) +1,20€ 

Εργατικά 

 

Προσαύξηση για την τοποθέτηση της κόλλας και της άµµου. Θα 

απαιτηθούν επιπλέον 0,3423h εργασίας τεχνίτη. Συνεπώς σύµφωνα µε 

την ανάλυση τιµών έργων  (3
ο
 τρίµηνο του 2012) προκύπτει:  

113 (Τεχνίτης)               0,3423h *19,864197€/h= 

 

+6,80€ 

Τελική Τιµή  20,00€ 
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Α.Τ. Γ.14 Συρόµενη µεταλλική θύρα µε το µηχανισµό ανοίγµατος αυτής. 

(ΟΙΚ Ν62.25)    (Αναθεώρηση ΟΙΚ6225) 

 

Θεωρούµε ότι η θύρα ζυγίζει περίπου 720,00kgr.  Αρχική τιµή του 

άρθρου ΟΙΚ 62.25 σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017 

«Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων» 6,70€/kgr*720,00kgr= 

 

4.824,00€ 

Αύξηση λόγω προµήθειας και τοποθέτησης µηχανισµού ανοίγµατος  +176,00€ 

Τελική τιµή 5.000,00€ 
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑ ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΚΑΙ Η/Μ), 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΡΓΑ ΠΟΛ.ΜΗΧ ΚΑΙ Η/Μ), 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ-ΧΥΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

(ΕΡΓΑ ΠΟΛ.ΜΗΧ ΚΑΙ Η/Μ)  

 

 
 

Α.Τ. ∆.01 Προµήθεια και τοποθέτηση διάταξης έλικας Αρχιµήδη διαµέτρου DN200. 

(ΑΤΗΕ Ν001.1)    (Αναθεώρηση ΗΛΜ 22) 

 

Τιµή εµπορίου από έρευνα αγοράς (Οικονοµική Προσφορά).  6.500,00€ 

Προσαύξηση για την προµήθεια επί τόπου του έργου και πλήρης 

εγκατάσταση της έλικας Αρχιµήδη. 
1.500,00€ 

Τελική τιµή 8.000,00€ 

 

 

Α.Τ. ∆.02 Προµήθεια και τοποθέτηση ενός Compact συγκροτήµατος εσχάρωσης - 

εξάµµωσης και απολίπανσης υγρών αποβλήτων. 

(ΑΤΗΕ Ν001.2)    (Αναθεώρηση ΗΛΜ 22) 

 

Τιµή εµπορίου από έρευνα αγοράς (Οικονοµική Προσφορά).   44.000,00€ 

Προσαύξηση για την  προµήθεια επί τόπου του έργου και η πλήρης 

εγκατάσταση του συγκροτήµατος εσχάρωσης – εξάµµωσης και 

απολίπανσης υγρών αποβλήτων 

1.500,00€ 

Τελική τιµή 52.000,00€ 

 
 

 

Α.Τ. ∆.03 Πλαστικός κάδος απορριµµάτων χωρητικότητητας 1.100lt. 

(ΠΡΣ ΝΒ11.4)    (Αναθεώρηση ΟΙΚ 5104) 

 

Τιµή εµπορίου από έρευνα αγοράς (Οικονοµική Προσφορά) µε την 

προµήθεια και την πλήρης τοποθέτηση των πλαστικών κάδων.   
250,00€ 

Τελική τιµή 250,00€ 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

∆ιπλ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ 

∆ιπλ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΑΤΣΗ 

∆ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ           

Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΧΑΡΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ)



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΧΑΡΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ  ΚΑΙ 

ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟ



ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β.∆. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
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