


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 

  

ΕΡΓΟ : ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΙΝΟΥ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

                     ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 
 

A.T.: 

Κωδικός 
 

Άρθρο Υ∆Ρ-11.05.03.01 

(ΣΧΕΤ.)  
 

2.15 

Υ∆Ρ-11.05.03.01 (ΣΧΕΤ.) 

Ανάρτηση αγωγών από φορέα οδικής γέφυρας. 

Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6751 (50%) + ΗΛΜ 40 (50%) 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην προµήθεια, µεταφορά στη θέση του έργου, τελική 

συναρµολόγηση και τοποθέτηση/εγκατάσταση στις προβλεπόµενες από τη µελέτη 

θέσεις, διάταξης ανάρτησης καταθλιπτικών αγωγών ύδρευσης από το φορέα οδικής 

γέφυρας.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και τοποθέτηση πλαισίων στήριξης 

των αγωγών αποτελούµενα από γαλβανισµένα ειδικά τεµάχια (σύµφωνα µε την 

ΕΤΕΠ 08-07-02-01), κοχλιωτές ράβδους και λοιπό εξοπλισµό, σύµφωνα µε τα σχέδια 

της µελέτης. 

• Η αγκύρωση των πλαισίων ανάρτησης από το φορέα της οδικής γέφυρας µε 

αγκυρόβιδες (αγκύρια τύπου HILTI). 

• Η θερµική µόνωση των αγωγών µε αυτοκόλλητο εύκαµπτο µονωτικό υλικό 

δοµής κλειστών κυψελών (closed cell rubber insulation) πάχους 19mm και εξωτερική 

στρώση από φύλλο αλουµινίου. 

• Η τοποθέτηση των αγωγών στα πλαίσια ανάρτησης. 

Το υλικό των αγωγών επιµετρείται µε ξεχωριστά άρθρα. 

 

 

Τιµή ανά τεµάχιο ολοκληρωµένης ανάρτησης των αγωγών σε γέφυρες συνολικού 

µήκους 156,68 m. 

Α. Υλικά ανάρτησης: 

 Συνολικό µήκος: 0,20 x 6,5τεµ.=1,30µ. Για την κάθε ανάρτηση 

                             Συνολικό βάρος: 16 x 1,30 x 7(αναρτήσεις)= 145,60 kg 

                             Τιµή/kg:10 €/kg x 145,60 kg=  1.456,00 €   

Β. Υλικά θερµοµόνωσης: Μόνωση αγωγών 

                              156,68m x 3,14 x 0.25m x 22,00 €/m2 =  2.705,86  € 

                                 

           



Γ. Εργασία τοποθέτησης:  

Για την κοστολόγηση των εργασιών θα χρησιµοποιηθούν οι βασικές τιµές 

ηµεροµισθίων, υλικών, µηχανηµάτων της ανάλυσης τιµών έργου 4ου τριµήνου 

2016 (διότι µέχρι το τρίµηνο αυτό υπάρχουν)  

Εργάτης ειδικευόµενος Υ∆Ρ 112:            66,70 €/ηµέρα 

Τεχνίτης Υ∆Ρ 113:                                   88,32 €/ηµέρα 

 

Χρόνος κατασκευής 3 ηµέρες: 

Εργάτης ειδικευόµενος Υ∆Ρ 112:         3ηµ. x 66,70 € =                200,10 € 

Τεχνίτης Υ∆Ρ 113:                                3ηµ. x 88,32 € =                264,96 € 

 

        Για την τοποθέτηση θα χρησιµοποιηθεί ειδικό όχηµα µε δυνατότητα µεταφοράς 

ανθρώπου και υλικών στο κατάλληλο σηµείο.  

Χρόνος απασχόλησης  1 ηµέρα: 

Χειριστής βαριού µηχανήµατος Υ∆Ρ 114:         1ηµ. x 88,32 € =                88,32 € 

Ενοίκιο µηχανήµατος:                                        1ηµ. x 230,00 € =               230,00 € 

 

Σύνολο:     4.945,24 €  λαµβάνεται 5.000,00€ 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  

   Αριθµητικώς:  5.000,00 

 

 

A.T.: 

Κωδικός 
 

Άρθρο Υ∆Ρ-12.14.01.46 

(ΣΧΕΤ.)  

 

3.04 

Υ∆Ρ-12.14.01.46 (ΣΧΕΤ.) 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 

απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2. Ονοµ. διαµέτρου DN 90mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm µε ειδικό 

περίµβληµα για ανάρτηση. 

Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6621.1 

 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην προµήθεια, µεταφορά στη θέση του έργου, τελική 

συναρµολόγηση και τοποθέτηση/εγκατάσταση στις προβλεπόµενες από τη µελέτη 

θέσεις, διάταξης διέλευσης αγωγών ύδρευσης υπό πίεση από τεχνικά.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια, µεταφορά, συναρµολόγηση και τοποθέτηση πλαισίων στήριξης 

των αγωγών αποτελούµενα από γαλβανισµένα ειδικά τεµάχια (σύµφωνα µε την 

ΕΤΕΠ 08-07-02-01), κοχλιωτές ράβδους και λοιπό εξοπλισµό, σύµφωνα µε τα 

σχέδια της µελέτης. 

• Η αγκύρωση των πλαισίων ανάρτησης από το φορέα της οδικής γέφυρας µε 

αγκυρόβιδες (αγκύρια τύπου HILTI). 

• Η θερµική µόνωση των αγωγών µε αυτοκόλλητο εύκαµπτο µονωτικό υλικό 

δοµής κλειστών κυψελών (closed cell rubber insulation) πάχους 19mm και 

εξωτερική στρώση από φύλλο αλουµινίου. 



• Η τοποθέτηση των αγωγών στα πλαίσια ανάρτησης. 

• Το υλικό των αγωγών. 

 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως 

εγκατεστηµένου, ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση. 

Α. Υλικά ανάρτησης: 

 Συνολικό µήκος: 0,15 x 2τεµ.=0,30µ. Για την κάθε ανάρτηση 

                             Συνολικό βάρος: 16 x 0,30 = 4,8 kg 

                             Τιµή/kg:1 €/kg x 4,8 kg=  4,80 €   

Β. Υλικά θερµοµόνωσης: Μόνωση αγωγών 

                                     3,14 x 0.18m x 11,00 €/m2 =  6,21  € 

                                       

Γ. Εργασία τοποθέτησης:  

Για την κοστολόγηση των εργασιών θα χρησιµοποιηθούν οι βασικές τιµές 

ηµεροµισθίων, υλικών, µηχανηµάτων της ανάλυσης τιµών έργου 4ου τριµήνου 

2016 (διότι µέχρι το τρίµηνο αυτό υπάρχουν)  

Εργάτης ειδικευόµενος Υ∆Ρ 112:            66,70 €/ηµέρα 

 

Χρόνος κατασκευής 0.0625ηµέρες: 

Εργάτης ειδικευόµενος Υ∆Ρ 112:         0,0625ηµ. x 66,70 € =                4,16€ 

  

∆. Υλικό Αγωγού 

         Για διατοµή πολυαιθυλενίου 9,60 ευρώ /µ.µ. 

 

 

Σύνολο:     24,77 €  λαµβάνεται 25,00 € 

 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  ΕΙΚΟΣΙ  ΠΕΝΤΕ  

   Αριθµητικώς:  25,00 
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