
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ  
 

Η ανάλυση τιμών συντάχθηκε, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του   Ν. 4412/2016, την 
υπ.αριθμ. ΔNΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017(Β΄1746) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & 
Μεταφορών «Κανονισμός περιγραφικών τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις 
έργων» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ.  ΔNΣγ/οικ.39340/ΦΝ466/31-5-
2017(Β΄1994). 

 
ΑΡΘΡΟ 1.  
22.04  Καθαιρέσεις πλινθοδομών 

                       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση 
τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.  

                     ΕΥΡΩ(Ολογράφως): Δεκαπέντε Ευρώ  και εβδομήντα λεπτά  
          (Αριθμητικά):  15,70  €/m3 

 
ΑΡΘΡΟ 2.  
22.15  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.  

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 
υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και 
προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των 
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 
με μηχανικά μέσα". 

22.15.01  Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

                             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή 
μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

                          Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

                     ΕΥΡΩ(Ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ 
          (Αριθμητικά): 56  €/m3 

ΑΡΘΡΟ 3.  

22.56   Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 

                             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102  

 



Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε 
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς 
φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις 
μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους". 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 

                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 
          (Αριθμητικά): 0,35  €/Kgr 

ΑΡΘΡΟ 4.  

22.22           Καθαίρεση επικεραμώσεων  

             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241  

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή 
των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

22.22.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή  

                      ακεραίων κεράμων  

                             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 

                       ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Έξι  Eυρώ  και εβδομήντα λεπτά 
          (Αριθμητικά): 6,70  €/m2 

ΑΡΘΡΟ 5. 

22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των 
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά 
στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς 
φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή 
πλαισίου  

                        ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Δεκάξι  Eυρώ  και  ογδόντα λεπτά 
          (Αριθμητικά): 16,80  €/m2 

ΑΡΘΡΟ 6. 

22.51  Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276  

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε 
τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου  

                      ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Πενήντα έξι  Eυρώ   
          (Αριθμητικά): 56  €/m3 

 
 



ΑΡΘΡΟ 7.  

22.52  Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, 
απλή ή με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με 
την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 
φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή 
αποθήκευση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

                        ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Δύο Eυρώ  και  εξήντα λεπτά 
          (Αριθμητικά): 2,60  €/m2 

 

ΑΡΘΡΟ 8.                      

10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 

             Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, 
σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχάλικου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και 
σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 

Τιμή ανά τόνο (ton) 

10.01.02  Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104 

                   ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Ένα   Eυρώ  και εξήντα πέντε λεπτά 
                                (Αριθμητικά): 1,65 €/ton          

ΑΡΘΡΟ 9.                      

 10.07  Μεταφορές με αυτοκίνητο  

              Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

 

10.07.01 δια μέσου οδών καλής βατότητας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 

                   ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Μηδέν  Eυρώ  και τριάντα  πέντε λεπτά 
                                (Αριθμητικά): 0,35  €/ ton.km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 10.  

170904-3 Τιμή  εισφοράς    υλικών κατεδαφίσεων-αποκαταστάσεων (σκυρόδεμα , τούβλα, 

                    κεραμικά, ξύλο, γυαλί, πλαστικό , γύψος κλπ.)    

      Τιμή ανά τόνο (ton) 

                   ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  Δώδεκα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά 
                                (Αριθμητικά): 12,89  €/ton 

                     

                                                                 Δράμα        10/12/2019 
                                                                         Η  Συντάκτρια 
 
 
                                                               Γεωργία   Αρναούτογλου 
                                                               Δασολόγος με A΄ βαθμό 


