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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ  ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ  ΕΡΓΑΙΩΝ 

 
Α. Υσκαηνπξγηθά, θαζαηξέζεηο: 

 
1. Καζαίξεζε θηηζκάησλ κε θέξνληα ζηνηρεία από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Γηα ύςνο έσο θαη 4,0 κ. (ΟΓΟ Α-5.1) 
 

 95. ΝΗΚΖΣΑ 6 – θαηεδάθηζε ελαπνκεηλάλησλ ηνηρίσλ, θαη’ εθηίκεζε 3,0 κ3 

 98. ΘΟΤΚΗΓΗΓΟΤ ΚΑΗ ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟΤ, όγθνο θαζαίξεζεο: 63,11κ2 * 3,50κ=220,89 κ3 

 124. ΒΑΦΔΗΟΠΟΤΛΟΤ 20 (Α΄ΟΡΟΦΟ), όγθνο θαζαίξεζεο: 6,50κ * 6,0κ * 3,0κ= 117,0 κ3 

 131. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ 78 ΚΑΗ ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ- ΒΡΑΥΝΔΗΚΑ, όγθνο θαζαίξεζεο: θαη’ εθηίκεζε 350,0κ3 

 144. ΠΑΠΑΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 31 - ΒΡΑΥΝΑΗΗΚΑ, όγθνο θαζαίξεζεο: θαη’ εθηίκεζε 350,0 κ3 

  ΗΓΗΟΚΣΖΗΔ ΓΖΜΟΤ (Αξαρσβίηηθα θιπ), όγθνο θαζαίξεζεο: θαη’ εθηίκεζε 350,0 κ3 

 ΔΛΗΚΩΝΟ 33 (Ο.Σ. 717, 719) , όγθνο θαζαίξεζεο: 80,0κ2 * 3,50κ= 280,0 κ3 

 ΠΔΛΟΠΟ 141, όγθνο θαζαίξεζεο: 80,0κ2 * 3,50κ= 280,0 κ3 

 Κηίζκαηα ζην Ρίν: 880,80 κ3 

 

Οινθιήξσζε θαηεδαθίζεσλ, άξζε πξντόλησλ θαηεδάθηζεο θαη θαζαξηζκνί θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζε παξάιιειε 

δώλε ηεο γέθπξαο Ρίνπ – Αληηξξίνπ. 

ε κήθνο νδνύ πεξί ηα 150 κ. βξίζθνληαη πέληε θηίζκαηα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε θαηεδάθηζή ηνπο 

θαη λα αθνινπζήζεη θαζαξηζκόο θαη άξζε ησλ πξντόλησλ θαηεδάθηζεο. 

Κηίζκα 1 θαη’ εθηίκεζε όγθνο θαζαίξεζεο δύν ηκεκάησλ:  

α) 10*6*4,0 ύςνο= 240,0 κ3  

β) 5*4*4,0 ύςνο= 80,0 κ3 

Κηίζκα 2 θαη’ εθηίκεζε όγθνο θαζαίξεζεο: 10*12*4,0 ύςνο= 480,0 κ3  

Κηίζκα 3 θαη’ εθηίκεζε όγθνο θαζαίξεζεο: 10*8*4,0 ύςνο= 320,0 κ3  

Κηίζκα 4 θαη’ εθηίκεζε όγθνο θαζαίξεζεο: 6*5*2,0 ύςνο= 60,0 κ3  

Κηίζκα 5 θαη’ εθηίκεζε όγθνο θαζαίξεζεο: 12*6*4,0 ύςνο= 288,0 κ3  

πλνιηθή θαζαίξεζε 1.468,0 κ3, 60% νπι.ζθπξ/κα (880,80 κ3) θαη 40% νπηνπιηλζνδνκή (587,20 κ3) 

 
ύλνιν: 2.831,59 κ3 

 
 
2. Καζαίξεζε θηηζκάησλ κε θέξνληα ζηνηρεία από νπι. ζθπξόδεκα. Γηα ύςνο πέξαλ ησλ 4,0m (ΟΓΟ Α-5.2) 
 

 130. ΑΡΜΑΣΟΛΩΝ, ΜΠΟΤΚΑΟΤΡΖ, ΑΖΜΑΚΖ ΦΩΣΖΛΑ, όγθνο θαζαίξεζεο: 10,0κ*4,70κ*6,50κ+4,0κ*    

*4,0κ*3,50κ+3,0κ*4,0κ*3,50κ= 403,50 κ3 

 155. ΦΑΡΡΩΝ 4, όγθνο θαζαίξεζεο: 104,0κ2*4,50κ= 450,0 κ3 

 171. ΔΓΛΤΚΑΓΟ 178, όγθνο θαζαίξεζεο: 100,0κ2*2νξ.*3,50κ= 700,0κ3 

 179. ΔΓΛΤΚΑΓΟ 174, όγθνο θαζαίξεζεο: 100,0κ2*2νξ.*3,50κ= 700,0κ3 

 69. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ 81,83, όγθνο θαζαίξεζεο: 9,0κ*7,0κ*7,0κ = 441,0 κ3 

 229. ΣΑΜΑΓΟΤ 107, όγθνο θαζαίξεζεο: 10,0κ*5,0κ*6,0κ = 300,0 κ3 

 235. ΠΑΡΟΓΟ 57 ΠΑΤΛΟΤ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ όγθνο θαζαίξεζεο: θαη’ εθηίκεζε 300,0 κ3 

 237. ΜΑΣΡΟΕΟΤ 40, όγθνο θαζαίξεζεο: θαη’ εθηίκεζε 300,0 κ3 

 
ύλνιν: 3.594,50 κ3 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
 
Γ/ΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ - Ζ/Μ 
ΣΜΖΜΑ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 

             

 
 
 

 
 

ΕΡΓΟ: 
ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ 
ΔΣΟΗΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ, 
ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΚΑΗ 
ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΩΜΔΝΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ  
ΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΔΗ ΟΓΩΝ 
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3. Καζαίξεζε θηηζκάησλ κε θέξνληα ζηνηρεία από νπι. θπξόδεκα κε εθαξκνγή ηερληθώλ αδηαηάξαρηεο θνπήο 

(ΝΑΟΗΚ 22.15.03) 
Κπξίσο γηα ηα Γεκνηηθά θηίξηα ηεο Αγίαο Σξηάδαο 81,83 θαη όπνπ αιινύ απαηηεζεί, ζε εθηηκώκελν  ζπλνιηθό 
κήθνο 30,0κ. θαη βάζνο θνπήο 40εθ. (δνθάξηα). 

 
4. Καζαίξεζε θηηζκάησλ από νπηνπιηλζνδνκέο θ.ι.π. (ΟΓΟ Α-6) 
 

 150. ΦΡΟΤΡΗΟΤ 62, όγθνο θαζαίξεζεο: 131,0κ2*3,0κ = 393,0κ3 

 156. ΝΟΡΜΑΝ 110, όγθνο θαζαίξεζεο: 90,0κ2*3,0κ= 270,0κ3 

 Κηίζκαηα ζην Ρίν: 587,20κ3 
 

ύλνιν: 1.250,20 κ3 
5. Δθζάκλσζε εδάθνπο (ΟΗΚ 20.01.01).  

Κηίζκαηα ζην Ρίν ζε επηθάλεηα 150,0κ * 10.0κ = 1.500,0 κ2 
 

 
Δηδηθέο εξγαζίεο θαηεδάθηζεο (θαη’ απνθνπή νηθνδνκηθέο εξγαζίεο)  
Καηεδάθηζε Κηηζκάησλ (ΟΓΟ Α05.ρεη.) 
Δθηεινύληαη ζηα θηίξηα ΟΛΠΑ, ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ θαη δπζθνιίαο θαηεδάθηζήο ηνπο. Ζ ηηκή θαηεδάθηζήο ηνπο 
δίλεηαη θαη’ απνθνπή σο εμήο: 

 153. ΑΠΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΔΓΟ ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΔΛΩΝΔΗΟΤ ΟΛΠΑ 

Απνζήθε: Όγθνο 18.700,0 κ3, θόζηνο 65.000,0 € 

ηέγαζηξν: 13.100,0 κ3, θόζηνο 17.000,0 € 

ύλνιν: 82.000,0 €. 

 
Δηαρείξηζε πξνϊόληωλ ΑΕΚΚ 
 
6. Κόζηνο ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαηεδαθίζεσλ - απνθαηαζηάζεσλ (ΟΓΟ Β\20.50.5)  
(κε πνιιέο πξνζκίμεηο πιαζηηθώλ θ.ι.π.) (ΑΔΚΚ), ζε πηζηνπνηεκέλνπο ρώξνπο ππνδνρήο. Σν ζύλνιν ησλ 
απνβιήησλ ζα είλαη πξντόληα θαηεδαθίζεσλ (θσδηθόο ΔΚΑ ξεύκαηνο ΑΔΚΚ 170904-3, θαηεδαθίζεσλ κε πνιιέο 
πξνζκίμεηο πιαζηηθώλ θιπ).  
 
πλνιηθόο όγθνο θαηεδαθίζεσλ: 
2.831,69 κ3 (ΟΓΟ Α-5.1) + 3.594,50 κ3 (ΟΓΟ Α-5.2) + 1.250,20 κ3 (ΟΓΟ Α-6) = 7.676,39 κ3.  
Από 153. ΑΠΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΔΓΟ ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΔΛΩΝΔΗΟΤ ΟΛΠΑ 

18.700 + 13.100 = 31.800,0 κ3 

Πξαγκαηηθόο όγθνο θαηεδαθίζεσλ γηα κεηαθνξά: (7.676,39+31.800,0) κ3 * 20% = 7.895,28 κ3 
7.895,28 κ3 * 1,80 ηλ/κ3 (Μ.Ο.) = 14.211,50 ηόλνη. 
 
 
Υπνινηπόκελεο εξγαζίεο 
 
7. Εθζθαθή ζεκειίωλ θαη ηάθξωλ ρωξίο ρξήζε κεραληθώλ κέζωλ (ΟΙΚ 20.04.01) 

Καηαζθεπή βάζεωλ ζηήξημεο ηωλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείωλ 
Καη’ εθηίκεζε 50,0 κ3 
 

8. Χεηξνλαθηηθή δηαρείξηζε πξνϊόληωλ θαηεδαθίζεωλ (ΟΙΚ 20.40)  
Καη’ εθηίκεζε 300 ηλρ10κ. 
 

9. Φνξηνεθθόξηωζε πιηθώλ επη απη/ηνπ ή ζε δώα, ή κε ηα ρέξηα (ΟΙΚ 10.01.01) 
Καη’ εθηίκεζε 100,0 ηλ 

 
10. Εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θζνξώλ από ηηο θαηεδαθίζεηο (ΥΔΡ Α\4.1 ζρεη.) 

Απνθαηάζηαζε θζνξώλ πνπ ζα πξνθιεζνύλ από ηελ εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ ηεο εξγνιαβίαο ζηα όκνξα 
θηίξηα, θηίξηα θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν (πεδνδξόκηα, θξάζπεδα, δξόκνη θ.α.)., θζνξέο εζωηεξηθά ή εμωηεξηθά ηωλ 
θηηξίωλ θαζώο θαη ζε ηνηρνπνηίεο (επηρξίζκαηα - ρξωκαηηζκνί), ζηέγεο, θνπθώκαηα, δάπεδα θαη γεληθά νπνπδήπνηε 
πξνθιεζνύλ θζνξέο. Δηακνξθώζεηο ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ, όπωο ζπαζίκαηα ζε θξάζπεδα θαη δάπεδα 
πεδνδξνκίωλ, πεξηθξάμεηο θ.α., αιιά θαη θζνξέο ζην νδόζηξωκα. Όπνηεο δεκηέο πξνθιεζνύλ ζα απνθαηαζηαζνύλ 
από ηνλ αλάδνρν, ζύκθωλα κε ηηο εληνιέο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο.  

Καη’ εθηίκεζε ζε επηθάλεηα 200,0 κ2. 



3 

 

 
 
Εηδηθέο εξγαζίεο γηα απνμήιωζε πξνϊόληωλ ακηάληνπ (π.ρ. ζηέγεο από ειελίη, θακηλάδεο θ.α.) 
  
11. A1 - Σύληαμε & ππνβνιή ζρεδίνπ εθηέιεζεο εξγαζηώλ (ηεκάρην): Ιζρύεη γηα όια ηα αθίλεηα πνπ ελδερνκέλωο 
βξεζνύλ πξνϊόληα ακηάληνπ θαη όρη αλά έλα. 
12. Α2 - Εξγαζίεο  απνμήιωζεο  ζηεγώλ  από  θπκαηνεηδή  θύιια  ακηαληνηζηκέληνπ (κ2). Καη’ εθηίκεζε 300κ2 
13. Α3 - Σπιινγή - ζπζθεπαζία θαη απνκάθξπλζε πξνϊόληωλ ακηάληνπ (ριγ). Επηθάλεηα 300 κ2 ρ 20 ριγ/κ2 = 
6.000,0 ριγ. 
14. Α4 - Απνξξύπαλζε ρώξνπ κε ηε δηεμαγωγή ηειηθώλ κεηξήζεωλ (ηεκάρην): 1. Ιζρύεη γηα όια ηα αθίλεηα πνπ 
ελδερνκέλωο βξεζνύλ πξνϊόληα ακηάληνπ θαη όρη αλά έλα. 
 
Β. θπξνδέκαηα - νπιηζκόο: 
 
15. Δπηθαλεηαθή επηζθεπή ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα (ΟΗΚ 71.90Ν). Δπηθαλεηαθή επηζθεπή κε 
θαζαίξεζε ηνπ επηρξίζκαηνο θαη ηνπ απνζαξζξσκέλνπ πιηθνύ, θαζαξηζκόο ηνπ νπιηζκνύ, αληηζθσξηαθή βαθή ή 
αλαζηνιέα δηαύξσζεο, επηζθεπή κε κε ζπξξηθλνύκελν, αλζεθηηθό ζηηο ζεητθέο ελώζεηο, ξεπζηό, ξενπιαζηηθό θνλίακα 
επηζθεπώλ (ΔΛΟΣ 1404-3) θαη λέν επίρξηζκα. Καη’ εθηίκεζε επηθάλεηα 50,0κ2 
16. Βιήηξα Φ14 mm (ΟΓΟ Β92.3). Αγθπξώζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνύ εληόο πθηζηακέλσλ / δηαηεξνπκέλσλ 
ζηνηρείσλ/κειώλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα (βιήηξα από ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο). Από 
ζρέδην επεκβάζεσλ 580 ηεκάρηα. 
17. θπξνδέκαηα κηθξώλ έξγσλ (ΟΗΚ 32.05.04). Γηα ηελ θαηαζθεπή κηθξνθαηαζθεπώλ (π.ρ. βάζεσλ πεδίισλ 
ζηδεξνδνθώλ θιπ). Από ζρέδην επεκβάζεσλ 10κ3. 
18. ηδ. Οπιηζκόο STIII (ΟΗΚ 38.20.02). Οπιηζκόο πέδηισλ ζηδεξνδνθώλ θαη βιήηξσλ. Από ζρέδην επεκβάζεσλ 
1.800 ριγ. 
19. Γνκηθά Πιέγκαηα (ΟΗΚ 38.20.03) 

Καη’ εθηίκεζε 1.000,0 ριγ. 
20. Γηάλνημε νπήο ζε ζθπξόδεκα (ΟΗΚ 22.40.01) 300 ηεκάρηα. 
 
Γ. Σνηρνδνκέο, επηρξίζκαηα: 
 
21. Δπηρξίζκαηα ζε θαηαζθεπέο πνπ ρξήδνπλ επηζθεπή θαηόπηλ άξζεο επηθηλδπλόηεηαο ή θαηόπηλ θαηεδαθίζεσλ 
ζε όκνξα θηίξηα γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο (ΟΗΚ 71.22). Καη’ εθηίκεζε επηθάλεηα 500,0 κ2 
22. Οπηνπιηλζνδνκέο 6*9*19 δξνκηθή (ΟΗΚ 46.02.02). Καηόπηλ θαηεδαθίζεσλ ζε όκνξα θηίξηα γηα ηελ 
απνθαηάζηαζή ηνπο. Καη’ εθηίκεζε επηθάλεηα 50,0 κ2 
 
Γ. Καηαζθεπέο κεηαιιηθέο: 
 
23. Ηθξηώκαηα ζηδεξά ζσιελσηά (ΟΗΚ 23.03). Καη’ εθηίκεζε επηθάλεηα 3.000,0 κ2 
24. Πεηάζκαηα αζθαιείαο επί ηθξησκάησλ (ΟΗΚ 23.05). Καη’ εθηίκεζε επηθάλεηα 100,0 κ2 
25. Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο έσο 160 (ΟΗΚ 61.05). Καηαζθεπή ζθειεηνύ 
πξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ από ηελ επηθηλδπλόηεηα. Πεξηιακβάλνληαη όιεο νη θνιώλεο, νη δνθνί, νη ιακαξίλεο θαη νη 
ζθάθεο γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ. Από ζρέδην επεκβάζεσλ 19.000,0 ριγ. 
26. Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο >160 mm (ΟΗΚ 61.06). Οκνίσο κε ηα παξαπάλσ. 
Από ζρέδην επεκβάζεσλ 240,0 ριγ. 
27. Δπηθάιπςε ηνίρσλ κε ζπξκαηόπιεγκα (ΟΗΚ 61.20). Γηα ηελ πξνζηαζία ηκεκάησλ θηηξίσλ πνπ θηλδπλεύνπλ 
κε πηώζε θαη δελ κπνξνύλ λα θαζαηξεζνύλ. Καη’ εθηίκεζε επηθάλεηα 500,0κ2. 
28. Λακαξίλα επίπεδε κπαθιαβσηή ή θξηζαξσηή, πάρνπο 3,00 mm, γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθώλ ζθαθώλ 
(ΟΗΚ 72.31.03 ρεη). Από ζρέδην επεκβάζεσλ 400,0 κ2 
29. Αληηζθσξηαθέο βαθέο (ΟΗΚ 77.20.01). Δθαξκνγή αληηζθσξηαθήο βαθήο κε ηελ απαηηνύκελε πξνεηνηκαζία 
ηεο επηθαλείαο ζηδεξώλ επηθαλεηώλ. Καη’ εθηίκεζε επηθάλεηα 2.000,0 κ2. 
 

 
 
 

  Ο πληάμαο Ο Σκεκαηάξρεο 
Κηηξηαθώλ Έξγσλ 
 
 

Ζ  Γ/ληξηα  Αξρ. Έξγνπ - Ζ/Μ 

Οηθνλόκνπ Γεκήηξεο 
Πνιηηηθόο Μερ/θόο 
 

Νηθνιάνπ Γεκήηξεο 
Πνιηηηθόο Μερ/θόο 

Διέλε Αιεμνπνύινπ 
Αγξ. Σνπ. Μερ/θόο κε β. Α’ 
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