
 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ  Α.Ε.  (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)  

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:  «ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΝΗΣ Ι – ΔΥΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ» 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ  

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός: 162.903,22  € προ ΦΠΑ 

 

Χρηματοδότηση: Ιδίοι πόροι ΟΑΚ ΑΕ (Λογαριασμός  11.07.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2022 

 

 

 

 

 

ARISTEIDIS 
PAPADOG
IANNIS

Digitally signed by ARISTEIDIS 
PAPADOGIANNIS 
DN: o=Hellenic Public Administration 
Certification Services, 
serialNumber=ERMIS-19555838, 
ou=YPOURGEIO YPODOMON KAI 
METAFORON, ou=MINISTRY OF 
INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT, c=GR, 
email=papadogiannis_ar@hotmail.com, 
sn=PAPADOGIANNIS, 
givenName=ARISTEIDIS, ou=ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, cn=ARISTEIDIS 
PAPADOGIANNIS 
Date: 2022.03.18 11:18:20 +02'00'



 

 
  Σελ. 1 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. ΤΙΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΠΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ  

Α. ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για τα άρθρα, για τα οποία ρητά αναφέρεται εντός του «Κανονισμού Περιγραφικών 

Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», ότι οι τιμές εφαρμογής δεν 

συμπεριλαμβάνουν τη δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 

προϊόντων, η τιμή εφαρμογής του αντίστοιχου άρθρου προέκυψε ως άθροισμα της τιμής 

εφαρμογής του άρθρου του Κανονισμού και της δαπάνης του μεταφορικού έργου. Για τον 

προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου οι τιμές μονάδας σε €/m
3
.km 

λαμβάνονται από τον επόμενο πίνακα, που περιέχεται εντός του Κανονισμού : 

Σε 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 

 

Ειδικότερα δαπάνη του μεταφορικού έργου, για τα άρθρα Α.2 και Α.3 του τιμολογίου υπολογίζεται 

ως ακολούθως : 

Μέση απόσταση μεταφοράς υλικών στην πλησιέστερη στη θέση των έργων αδειοδοτημένη μονάδα 

διαχείρισης ΑΕΚΚ εκσκαφών (λατομεία «Κύδων Α.Ε.») = 20,0 km x 0,19 €/m
3
.km = 3,80 €/m

3
. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου για το άρθρο Α.5 του τιμολογίου υπολογίζεται ως ακολούθως : 

Απόσταση μεταφοράς υλικών από το πλησιέστερο στη θέση των έργων πιστοποιημένο λατομείο 

(λατομεία «Κύδων Α.Ε.») = 20,0 km x 0,19 €/m
3
.km = 3,80 €/m

3
. 
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Β. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
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Γ. ΤΙΜΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Άρθρο Α.2 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 

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

επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Τιμή Κανονισμού (ΥΔΡ 3.10.02.01) = 7,50 €/m
3 

Δαπάνη μεταφορικού έργου =   3,80 €/m
3
 

Άθροισμα = 11,30 €/m
3
 

Τιμή Εφαρμογής :  11,30 €/m
3
 

 

Άρθρο Α.3 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος 

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

αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Τιμή Κανονισμού (ΥΔΡ 3.11.02.01) = 26,30 €/m
3 

Δαπάνη μεταφορικού έργου =   3,80 €/m
3
 

Άθροισμα = 30,10 €/m
3
 

Τιμή Εφαρμογής :  30,10 €/m
3
 

 

Άρθρο Α.5 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 

Τιμή Κανονισμού (ΥΔΡ 5.07) = 11,30 €/m
3 

Δαπάνη μεταφορικού έργου =   3,80 €/m
3
 

Άθροισμα = 15,10 €/m
3
 

Τιμή Εφαρμογής :  15,10 €/m
3
 

 

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομ. πίεσης 16 atm 

Άρθρο Γ.8 Ονομ. διαμέτρου DN 300 mm 

Τιμή εμπορίου = 642,90 €/τεμ. 

Προσαύξηση 5% για την προσκόμιση επί 

τόπου του έργου, σύνδεση και στερέωση =   32,15 €/τεμ. 

Άθροισμα = 675,05 €/τεμ. 

Τιμή Εφαρμογής :  675,00 €/ τεμ. 

 

 

 

 



 

 
  Σελ. 7 
 

Άρθρο Γ.9 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield               

DN 80 / 400, ονομ. πίεσης 16 atm 

Τιμή εμπορίου = 160,00 €/τεμ. 

Προσαύξηση 5% για την προσκόμιση επί 

τόπου του έργου, σύνδεση και στερέωση =    8,00 €/τεμ. 

Άθροισμα = 168,00 €/τεμ. 

Τιμή Εφαρμογής :  170,00 €/τεμ. 

 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις ον. πίεσης 16 atm 

Άρθρο Γ.10 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm 

Τιμή εμπορίου = 294,00 €/τεμ. 

Προσαύξηση 5% για την προσκόμιση επί 

τόπου του έργου, σύνδεση και στερέωση =    14,70 €/τεμ. 

Άθροισμα = 308,70 €/τεμ. 

Τιμή Εφαρμογής :  310,00 €/τεμ. 

 

Άρθρο Γ.11 Ονομ. διαμέτρου DN 300 mm 

Τιμή εμπορίου = 607,00 €/τεμ. 

Προσαύξηση 5% για την προσκόμιση επί 

τόπου του έργου, σύνδεση και στερέωση =    30,35 €/τεμ. 

Άθροισμα = 637,35 €/τεμ. 

Τιμή Εφαρμογής :  640,00 €/τεμ. 

 

Άρθρο Γ.12 Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ονομ. διαμέτρου DN 200 mm PN 16 atm 

Τιμή εμπορίου = 2.908,00 €/τεμ. 

Προσαύξηση 5% για την προσκόμιση επί 

τόπου του έργου, σύνδεση και στερέωση =    145,40 €/τεμ. 

Άθροισμα = 3.053,50 €/τεμ. 

Τιμή Εφαρμογής :  3.050,00 €/τεμ. 

 

Άρθρο Γ.13 Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ονομ. διαμέτρου DN 300 mm PN 16 atm 

Τιμή εμπορίου = 5.500,00 €/τεμ. 

Προσαύξηση 5% για την προσκόμιση επί 

τόπου του έργου, σύνδεση και στερέωση =    275,00 €/τεμ. 

Άθροισμα = 5.775,00 €/τεμ. 

Τιμή Εφαρμογής :  5.800,00 €/τεμ. 
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Άρθρο Γ.14 Μηχανικά φλοτέρ ονομ. διαμέτρου ονομ. διαμέτρου DN 200 m PN 16 atm 

Τιμή εμπορίου = 1.521,00 €/τεμ. 

Προσαύξηση 5% για την προσκόμιση επί 

τόπου του έργου, σύνδεση και στερέωση =    76,05 €/τεμ. 

Άθροισμα = 1.597,05 €/τεμ. 

Τιμή Εφαρμογής :  1.600,00 €/τεμ. 

 

Άρθρο Γ.15 Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ονομ. διαμέτρου DN 300 mm PN 16 atm 

Τιμή εμπορίου = 2.100,00 €/τεμ. 

Προσαύξηση 5% για την προσκόμιση επί 

τόπου του έργου, σύνδεση και στερέωση =    105,00 €/τεμ. 

Άθροισμα = 2.205,00 €/τεμ. 

Τιμή Εφαρμογής :  2.200,00 €/τεμ. 

 

Άρθρο Γ.53 Προκατασκευασμένες μεταλλικές δεξαμενές, χωρητικότητας 1.000 m
3
 

Βάσει προσφοράς, που ακολουθεί   =  60.000,00 €/τεμ. 

Τιμή Εφαρμογής :  60.000,00 €/τεμ. 

 

Απολογιστικά : 

Υποδοχή ανακυκλώσιμων υλικών εκσκαφών = 187 m
3
 x 2,5 tn/m

3
 x 3,01 €/tn = 1.407 € 

λαμβάνεται 1.500 €. 

 


