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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών,
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται
στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην
περιοχή του Εργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.

1.1

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση
των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα
του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
1.1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του
µέσων.

1.1.2

Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης,
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και
τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.1.3

Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
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ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως)
κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων,
υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων,
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.1.4

Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (µε ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθµισης
αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου,
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε
τους όρους δηµοπράτησης.

1.1.5

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών,
αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.1.6

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.1.7

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ,
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή
των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του
απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων
προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση
των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις,
τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του
χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες
Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)
(β)

1.1.8

Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
∆ηµόσιο
Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του
συγκεκριµένου έργου.

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά
µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές
καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.
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1.1.9

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ)
και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.1.10

Οι δαπάνες γιεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση
µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)

1.1.11

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του
έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα
µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο
του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.12

Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του
παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που
επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές,
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών όρων
δηµοπράτησης.

1.1.13

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α)
(β)

(γ)
(δ)
(ε)

σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
Ο.Κ.Ω. κλπ.),
στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),
στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),
στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως
άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε
άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
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(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και
υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.1.14

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1)

Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές

(2)

Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.

1.1.15

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης των
χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων
του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια,
υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του
έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥΦΑΥ) και του Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που
προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.1.16

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και
υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.1.17

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην
Υπηρεσία.

1.1.18

Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.1.19

Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών
εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) καθώς και
διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε
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να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.20

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ.
Καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.1.21

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.1.22

Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα
τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων,
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.23

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες,
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει,
τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου.

1.1.24

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις
για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων
µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε αµέλεια,
απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.25

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.1.26

Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή
διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Εργου (µίσθωση ή εξασφάλιση
δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση
υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση µετά την ολοκλήρωση
των εργασιών κατασκευής του Εργου), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων
χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή
τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαµόρφωση των χώρων µετά
την περαίωση των εργασιών), σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους
δηµοπράτησης.

1.1.27

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός,
δήµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεµα των παραπάνω εργασιών.

1.1.28

Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων,
τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών,
εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
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1.1.29

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και
ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας πρανών, µελέτες ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης
εδάφους κλπ.

1.1.30

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο.
ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.1.31

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο Εργο µέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά καθορίζονται στις
σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ., εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.1.32

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες
οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Εργου.

1.1.33

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας
των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης,
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει
µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή
άλλες εργασίες.

1.1.34

Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.2

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται τα πάσης
φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του
Εργου, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τόκων κεφαλαίων κίνησης,
προµηθειών εγγυητικών επιστολών, διοικητικών εξόδων, εξόδων λειτουργίας γραφείων
κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από
την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου
Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

1.3

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον
Κύριο του Έργου.

1.4

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο,
αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:
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∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από
σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται
αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο
παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
όπου

DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο
παρόν Τιµολόγιο.

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη
υπάρχουσα διάµετρος.
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος Τιµολογίου

1.5.

Σε περιπτώσεις επισκευών ή εργασιών συντήρησης, όταν οι συµβατικές ποσότητες είναι
µικρές, οι τιµές του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται ως εξής:
-

Εκσκαφές, για συνολική ποσότητα µικρότερη από 5.000 m3, προσαύξηση της τιµής
µονάδας κατά 10%
Επιχώσεις, για συνολική ποσότητα µικρότερη από 1.000 m3, προσαύξηση της τιµής
µονάδας κατά 10%
Εξυγιάνσεις, λιθορριπές και φυσικοί ογκόλιθοι, για ποσότητα µικρότερη από 3.000
m3, προσαύξηση της τιµής µονάδας κατά 15%
Κάθε είδους τεχνητοί ογκόλιθοι, για ποσότητα µικρότερη από 1.000 m3, προσαύξηση
της τιµής µονάδας κατά 10%
Ύφαλες σκυροδετήσεις, για ποσότητα µικρότερη από 20 m3, προσαύξηση της τιµής
µονάδας κατά 15%
Πάσσαλοι, για ποσότητα µικρότερη από 200 m3, προσαύξηση της τιµής µονάδας κατά
15%
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ΟΜΑ∆Α Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Άρθρο Α-1: ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-1112)
Για την καθαίρεση υφάλων τµηµάτων κάθε είδους κατασκευών λιµενικών έργων, σε
οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, αποτελουµένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδοµές,
λιθοδέµατα, άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, µεταλλικές κατασκευές κλπ., χωρίς την χρήση
εκρηκτικών υλών, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως τυχόν εµπεριεχοµένων υλικών, όπως
λιθορριπών ή αµµοχαλίκων πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων
κλπ., δια χρησιµοποιήσεως βραχοδιατρητήρος ή συγκροτήµατος σιδηράς σφύρας ή
αεροσυµπιεστού ή ετέρου προσφορότερου κατά τον Ανάδοχο µέσου.
Περιλαµβάνονται:
α) Η αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε
βάθη θαλάσσης µεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρµόδιες Υπηρεσίες
(π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως
µεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριµένες από τις αρµόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε
η συντελούµενη πρόσχωση να µη µειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν
των 3.00 m,
ή/και
β) Η µεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως
και µεθόδου µεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους
χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την µελέτη και
εγκρίνονται αρµοδίως, προς χρήση στο έργο ή µελλοντική χρησιµοποίησή τους
Η ως άνω καθαίρεση, αποκόµιση, µεταφορά και απόρριψη ή απόθεση θα εκτελούνται
σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους.
Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης µεµονωµένων αντικειµένων
οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες,
άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους, µεταλλικά τεµάχια ή εξαρτήµατα
κλπ.), που µπορούν να ανασυρθούν µε τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό, καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύµφωνα µε την µελέτη και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Η ανάσυρση ή εκσκαφή, αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, προϊόντων καθαίρεσης πάσης φύσεως και µεγέθους, ή πάσης φύσεως
εµπεριεχοµένων στις προς καθαίρεση κατασκευές υλικών, όπως λιθορριπές, αµµοχάλικα
πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., που συσσωρεύονται κατά
την εκτέλεση των καθαιρέσεων σε οποιοδήποτε σηµείο του πυθµένα και οφείλονται είτε στις
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι
κυµατισµοί, ρεύµατα κλπ.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του
συνόλου των προβλεπόµενων καθαιρέσεων, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιµετράται και δεν
πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο
κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του.
Ενιαία τιµή ανά κυβικό µέτρο µε επιµέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση κατασκευής
ή τµήµατος αυτής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και πενήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 17,57
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Άρθρο Α-2: ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-1123)
Για την καθαίρεση εξάλων τµηµάτων κάθε είδους κατασκευών λιµενικών έργων, σε
οποιοδήποτε ύψος άνω της θαλάσσης, αποτελουµένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδοµές,
λιθοδέµατα, άοπλο ή ωπλισµένο σκυρόδεµα, µεταλλικές κατασκευές κλπ., καθώς και των
ενσωµατωµένων σε αυτά εξαρτηµάτων όπως αγωγοί, µεταλλικά εξαρτήµατα, δέστρες,
προσκρουστήρες, κλίµακες, εξοπλισµός θαλάσσιας σήµανσης κλπ., χωρίς την χρήση εκρηκτικών
υλών, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως τυχόν εµπεριεχοµένων υλικών, όπως λιθορριπών
ή αµµοχαλίκων πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ.
Περιλαµβάνονται:
α) Η αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε
βάθη θαλάσσης µεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρµόδιες Υπηρεσίες
(π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως
µεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριµένες από τις αρµόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε
η συντελούµενη πρόσχωση να µη µειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν
των 3.00 m,
ή/και
β) Η µεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως
και µεθόδου µεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους
χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την µελέτη του έργου,
και εγκρίνονται αρµοδίως, προς χρήση στο έργο ή προς µελλοντική χρησιµοποίησή
τους,
Η ως άνω καθαίρεση, αποκόµιση, µεταφορά και απόρριψη ή απόθεση θα εκτελούνται
σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους.
Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης µεµονωµένων αντικειµένων
οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες,
άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους, µεταλλικά τεµάχια ή εξαρτήµατα
κλπ.).που µπορούν να ανασυρθούν µε τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό, καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύµφωνα µε την µελέτη και τους λοιπούς
όρους δηµοπράτησης.
Η ανάσυρση ή εκσκαφή, αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, προϊόντων καθαίρεσης πάσης φύσεως και µεγέθους, ή πάσης φύσεως
εµπεριεχοµένων στις προς καθαίρεση κατασκευές υλικών, όπως λιθορριπές, αµµοχάλικα
πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., που συσσω-ρεύονται κατά
την εκτέλεση των καθαιρέσεων σε οποιοδήποτε σηµείο του πυθµένα και οφείλονται είτε στις
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι
κυµατισµοί, ρεύµατα κλπ.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του
συνόλου των προβλεπόµενων καθαιρέσεων, δεν αναγνω-ρίζεται, δεν επιµετράται και δεν
πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο
κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του.
Ενιαία τιµή ανά κυβικό µέτρο µε επιµέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση κατασκευής
ή τµήµατος αυτής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαέξι € και πενήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 16,57
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Άρθρο Α-3: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-1210)
Για την εκσκαφή πυθµένα θαλάσσης αποτελούµενου από υλικά που δύνανται να
αποληφθούν µε εκσκαπτικό εξοπλισµό αναρρόφησης ή κάδο εκσκαφής, χωρίς προηγούµενη
διατάραξη/αναµόχλευση, ήτοι υλικά υδατοπερατά, χωρίς ή µε µικρή συνεκτικότητα, όπως
κοκκώδη εδάφη πολύ χαλαρά έως χαλαρά (χαλαρές άµµοι, λεπτοί χάλικες, αµµοχάλικα), συνεκτικά
εδάφη πολύ µαλακά έως µαλακά (άργιλοι, ιλύες, αµµοϊλύες µεγάλης περιεκτικότητας σε νερό), σε
οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την εκβάθυνση λιµενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων, ή την
κατασκευή αυλάκων θεµελιώσεως λιµενικών έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση
του πυθµένα.
Περιλαµβάνονται:
α) Η αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των βυθοκορηµάτων σε βάθη
θαλάσσης µεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρµόδιες Υπηρεσίες (π.χ.
ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως
µεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριµένες από τις αρµόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε
η συντελούµενη πρόσχωση να µη µειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν
των 3.00 m,
ή/και
β) Η µεταφορά των κατάλληλων βυθοκορηµάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και
µεθόδου µεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους
του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την µελέτη του έργου και
εγκρίνονται αρµοδίως, για την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου,
ή για µελλοντική χρησιµοποίησή τους.
Η ως άνω εκσκαφή, αποκόµιση, µεταφορά και απόρριψη ή απόθεση θα εκτελούνται
σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους.
Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη διαµόρφωσης των προβλεπόµενων από την µελέτη του
έργου υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθµών, η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης
µεµονωµένων αντικειµένων οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί
ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους,
µεταλλικά τεµάχια ή εξαρτήµατα κλπ.) που µπορούν να ανασυρθούν µε τον χρησιµοποιούµενο στο
έργο εξοπλισµό ή/και µε πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tn, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την
πλήρη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύµφωνα µε την µελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Η εκσκαφή, αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
βυθοκορηµάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων σε
οποιοδήποτε σηµείο του εκσκαπτοµένου πυθµένα και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές
δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυµατισµοί, ρεύµατα
κλπ.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των
προβλεπόµενων βυθοκορήσεων, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα,
νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της
προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής πυθµένα θαλάσσης (m3), µετρούµενο µε λήψη
αρχικών και τελικών διατοµών.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο € και εβδοµήντα επτά λεπτά
(Αριθµητικά): 2,77
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Άρθρο Α-4: ΥΦΑΛΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-1312)
Για την κατασκευή υφάλων επιχώσεων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης και µέχρι την
Μέση Στάθµη Θαλάσσης, µε κατάλληλα προϊόντα δανειοθαλάµων ή κατάλληλα προϊόντα
υπολειµµάτων λατοµείων, µε µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα γαιωδών προσµίξεων 10%,
κατόπιν εγκρίσεως του κυρίου του έργου, εκτελουµένων σε όλη την επιφάνειά του προς επίχωση
θαλασσίου χώρου κατά οριζόντιες στρώσεις πάχους όχι µεγαλύτερου των 2,00 m, σε στάθµες όπως
στα σχέδια καθορίζονται, ήτοι για όλες τις εργασίες και δαπάνες για την προµήθεια του
καταλλήλου υλικού, φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά ανεξαρτήτως
αποστάσεως, βύθιση, διάστρωση και µόρφωση, ως και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την
πλήρη κατασκευή υφάλων επιχώσεων από προϊόντα δανειοθαλάµων ή υπολειµµάτων λατοµείων
σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως.
Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου, ή λόγω διασποράς κατά την βύθιση του υλικού ή εισρόφησή του στον
πυθµένα, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται
ιδιαίτερα, θεωρουµένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την
σύνταξη της προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κατασκευής υφάλων επιχώσεων, µετρούµενο µε λήψη αρχικών
και τελικών διατοµών του προς επίχωση θαλασσίου χώρου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,60
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Άρθρο Α-5: ΕΞΑΛΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-1321)
Για την κατασκευή εξάλων επιχώσεων, σε οποιοδήποτε ύψος άνω της Μέσης Στάθµης
Θαλάσσης, µε κατάλληλα προϊόντα δανειοθαλάµων ή κατάλληλα προϊόντα υπολειµµάτων
λατοµείων, µε µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα γαιωδών προσµίξεων 10%, κατόπιν
εγκρίσεως του κυρίου του έργου, εκτελουµένων σε όλη την επιφάνεια του προς επίχωση χώρου
κατά οριζόντιες στρώσεις πάχους όχι µεγαλύτερου των 0,30 m, σε στάθµες όπως στα σχέδια
καθορίζονται, ήτοι για όλες τις εργασίες και δαπάνες για την προµήθεια του καταλλήλου υλικού,
φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως, βύθιση, διάστρωση
και µόρφωση των εξάλων επιχώσεων, καθώς και συµπύκνωση των ανωτέρων στρώσεων των
εξάλων επιχώσεων πάχους 1,00 m, ως και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη
κατασκευή εξάλων επιχώσεων από προϊόντα δανειοθαλάµων ή υπολειµµάτων λατοµείων σύµφωνα
µε τους όρους της συµβάσεως.
Κάθε απώλεια υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου, ή λόγω διασποράς ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν αναγνωρίζεται, δεν
επιµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, θεωρουµένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη
υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις
αντίστοιχες τιµές του.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κατασκευής εξάλων επιχώσεων, µετρούµενο µε λήψη αρχικών
και τελικών διατοµών του προς επίχωση θαλασσίου χώρου
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 15,80
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Άρθρο Α-6: ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-2140)
Για την εξυγίανση πυθµένα θαλάσσης µε αµµοχάλικο χειµάρρου ή ορυχείου ή λατοµείου,
αυτούσιου, ή κατόπιν διαλογής, ή παραγοµένου δια θραύσεως, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης,
για την θεµελίωση τεχνικών έργων, ήτοι προµήθεια του κατάλληλου υλικού, φορτοεκφόρτωση,
µεταφορά χερσαία ή θαλάσσια από οποιαδήποτε απόσταση, εργασία διάστρωσης και µόρφωσης
εκτελούµενη κατά οριζόντιες στρώσεις, πάχους έως 1,00 m, εκτός αν άλλως καθορίζεται από την
µελέτης, τακτοποίηση µε τη βοήθεια δύτη στις θέσεις και στάθµες, όπως στα σχέδια της µελέτης
καθορίζονται, καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη κατασκευή στρώσεων
εξυγίανσης τεχνικών έργων σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), µε λήψη διατοµών προ και µετά την διάστρωση
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆εκαεννέα € και δέκα λεπτά
(Αριθµητικά): 19,10
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ΟΜΑ∆Α Β: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ
Άρθρο Β-1: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΛΙΘΩΝ 0,5 ΕΩΣ 100 KG
(Αναθεωρείται µε το άρθροΛΙΜ-2210)
Για την κατασκευή λιθορριπών σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, µε
στερεούς λίθους προελεύσεως λατοµείου ατοµικού βάρους 0,5 έως 100 kg, προς έδραση λιµενικών
έργων, ή κατασκευή τµηµάτων λιµενικών έργων, στις θέσεις και στάθµες που προβλέπονται από
την τεχνική µελέτη του έργου, ήτοι για την προµήθεια και επιλογή του καταλλήλου υλικού οµαλής
διαβάθµισης, έλεγχο, φορτοεκφόρτωση, χερσαία ή/και θαλάσσια µεταφορά ανεξαρτήτως
αποστάσεως, βύθιση, διάστρωση και τακτοποίηση, εκτελούµενη κατά οριζόντιες στρώσεις, µε τη
βοήθεια δύτη εφ' όλης της επιφανείας και πάχους όχι µεγαλυτέρου του 1,00 m, εκτός αν άλλως
καθορίζεται από την µελέτη, καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και
σύµφωνα µε την µελέτη κατασκευή λιθορριπών.
Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου, είτε από εισρόφηση του υλικού στον πυθµένα ή από οποιαδήποτε άλλη
αιτία, καθώς και η συνίζηση του υλικού, δεν αναγνωρίζονται, δεν επιµετρώνται και δεν
πληρώνονται ιδιαίτερα, θεωρουµένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον
Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες
τιµές του.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε € και πενήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 25,53
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Άρθρο Β-2: ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 0,50 - 20 KG
(Αναθεωρείται µε το άρθροΛΙΜ-2230)
Κατασκευή λιθορριπής φίλτρου για τον διαχωρισµό της επιχώσεως από την λιθορριπή
του ανακουφιστικού πρίσµατος, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, από στερεούς
λίθους προελεύσεως λατοµείου 0,5 - 20 kg, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, δηλαδή προµήθεια
του καταλλήλου υλικού, φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, ανεξαρτήτως
αποστάσεως της, βύθιση, διάστρωση και τακτοποίηση, εκτελούµενη µε την βοήθεια δύτη σε
οριζόντιες στρώσεις, σε όλη την επιφάνεια, πάχους όχι µεγαλύτερου των 2,00 m, διαµόρφωση της
κεκλιµένης παρειάς, µε την βοήθεια δύτη, σε στάθµες όπως καθορίζονται στα σχέδια, καθώς και
κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύµφωνα µε την µελέτη κατασκευή των
λιθορριπών φίλτρου
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι έξι € και τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 26,03
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Άρθρο Β-3: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ Ε∆ΡΑΣΕΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΛΙΘΩΝ 0,50 - 50 KG
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 2210)
Κατασκευή λιθορριπών σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, από
στερεούς λίθους προελεύσεως λατοµείου ατοµικού βάρους 0,5 ως 50 kg, για την έδραση λιµενικών
έργων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, δηλαδή προµήθεια του καταλλήλου υλικού (λίθων
λατοµείου ατοµικού βάρους 0,5 ως 50 kg), φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά,
ανεξαρτήτως αποστάσεως της, βύθιση, διάστρωση και τακτοποίηση, εκτελούµενη µε την βοήθεια
δύτη, σε οριζόντιες στρώσεις, σε όλη την επιφάνεια, πάχους όχι µεγαλύτερου των 2,00 m, σε
στάθµες όπως καθορίζονται στα σχέδια, καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη
και σύµφωνα µε την µελέτη κατασκευή των λιθορριπών εδράσεως.
Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου, ή από εισρόφηση του υλικού στον πυθµένα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία,
καθώς και η συνίζηση του υλικού, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται
ιδιαίτερα, θεωρουµένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την
σύνταξη της προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε € και πενήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 25,53
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Άρθρο Β-4: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθροΛΙΜ 2240)
Πλήρωση κυψελών κυψελωτών ογκολίθων µε λιθορριπές προελεύσεως λατοµείου και
ατοµικού βάρους 0.50 έως 100 kg, και σε οποιαδήποτε αναλογία,σύµφωνα µε την µελέτη του
έργου, ήτοι προµήθεια του κατάλληλου υλικού, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά χερσαία ή θαλάσσια
από οποιαδήποτε απόσταση, πλήρωση των κυψελών κατά οριζόντιες στρώσεις πάχους έως 1.00 m,
καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη, σύµφωνα µε την µελέτη, εκτέλεση της
εργασίας
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), πληρουµένης κυψέλης
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι έξι € και τριάντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 26,33
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Άρθρο Β-5: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 100 ΕΩΣ 200 KG
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 2220)
Κατασκευή λιθορριπών σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, από
στερεούς λίθους προελεύσεως λατοµείου ατοµικού βάρους 100 ως 200 kg, σύµφωνα µε την µελέτη
του έργου, δηλαδή προµήθεια του καταλλήλου υλικού, φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια
µεταφορά, ανεξαρτήτως αποστάσεως της, βύθιση, διάστρωση και τακτοποίηση, εκτελούµενη µε
την βοήθεια δύτη, σε οριζόντιες στρώσεις, σε όλη την επιφάνεια, πάχους όχι µεγαλύτερου των 2,00
m, διαµόρφωση της κεκλιµένης παρειάς µε την βοήθεια δύτη, σε στάθµες όπως καθορίζονται στα
σχέδια, καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύµφωνα µε την µελέτη
και τις υποδείξεις και εντολές της Υπηρεσίας κατασκευή των λιθορριπών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά € και πενήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 27,53
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Άρθρο Β-6: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 20 100 KG
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 2230)
Kατασκευή λιθορριπών σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, από
στερεούς λίθους προελεύσεως λατοµείου ατοµικού βάρους από 20 έως 100 kg, για την δηµιουργία
ανακουφιστικού πρίσµατος όπισθεν των κρηπιδοτοίχων σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, δηλαδή
προµήθεια του καταλλήλου υλικού, διαλογή και διαβάθµιση αυτού, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά
χερσαία ή/και θαλάσσια ανεξαρτήτως αποστάσεως και µέσου, διάστρωση και τακτοποίηση,
εκτελούµενη κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια του πρίσµατος, µε τη βοήθεια δύτη,
καθώς κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως
κατασκευή των πρισµάτων λιθορριπών ανακουφιστικού πρίσµατος.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε € και πενήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 25,53
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Άρθρο Β-7: ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
Για την κατασκευή στρώσεων θωράκισης εξωτερικών λιµενικών έργων, σε οποιοδήποτε
βάθος θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, από φυσικούς λίθους, προελεύσεως λατοµείου εξ υγιών
πετρωµάτων, ήτοι για την προµήθεια του κατάλληλου υλικού, διαλογή και διαβάθµιση αυτού,
φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, ανεξαρτήτως αποστάσεως, βύθιση διάστρωση
τακτοποίηση και µόρφωση, εκτελούµενη σε οριζόντιες στρώσεις καθώς και την διαµόρφωση της
κεκλιµένης παρειάς, µε τη βοήθεια δύτη στις στάθµες και θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια της
µελέτης, καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές και τους όρους δηµοπράτησης, κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιµενικών έργων.
σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης και οποιοδήποτε ύψος άνω της ΜΣΘ, όπως και για κάθε άλλη
εργασία και δαπάνη, για την πλήρη και κατασκευή τµηµάτων λιµενικών έργων ή µόρφωση
προστασίας αυτών
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.

Άρθρο Β-7.1: Με φυσικούς ογκόλιθους ατοµικού βάρους 200 - 1500 kg
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 2310)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι επτά € και ενενήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 27,93

Άρθρο Β-7.2: Με φυσικούς ογκόλιθους ατοµικού βάρους 1500 - 2500 kg
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 2320)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι εννέα € και ενενήντα τρία λεπτά
(Αριθµητικά): 29,93
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Άρθρο Β-8: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΛΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 2140)
Για την κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα, δηλαδή για την προµήθεια
σκύρων λατοµείου διαστάσεων 1 έως 8 cm, φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά,
ανεξαρτήτως αποστάσεως, πόντιση και διάστρωση σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης προς
µόρφωση άνω στάθµης επιφανείας έδρασης τεχνικών έργων, της εργασίας διάστρωσης και
µορφώσεως εκτελούµενης από συνεργείο δυτών µε χρήση µεταλλικών οδηγών σηµαντήρων
οριζοντίωσης κ.λ.π. σε όλη την επιφάνεια των έργων όπως φαίνεται στα σχέδια.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) , µε βάση αρχικές και τελικές διατοµές.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι έξι € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 26,60
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Άρθρο Β-9: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥΣ ΕΞ ΑΝΕΛΚΥΣΕΩΣ
ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 200 - 1500 KG
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 2310)
Για την κατασκευή έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή ύψος άνω αυτής, από
στερεούς φυσικούς ογκολίθους ατοµικού βάρους 200 - 1500 kg, εξ ανελκύσεως είτε από την ακτή,
είτε από τον πυθµένα θαλάσσης, είτε από υφιστάµενα τµήµατα λιµενικών έργων που προβλέπεται
να καθαιρεθούν, µε την έγκριση του κυρίου του έργου, δηλαδή για την ανέλκυση του κατάλληλου
υλικού, φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως, βύθιση,
διάστρωση, τακτοποίηση και µόρφωση, µε την βοήθεια δύτη, σε στάθµες και θέσεις όπως
καθορίζονται στα σχέδια της µελέτης, όπως και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη, για την πλήρη
και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους όρους δηµοπράτησης, κατασκευή τµηµάτων λιµενικών
έργων ή µόρφωση της θωράκισής τους σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή οποιοδήποτε ύψος άνω
της ΜΣΘ.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και δεκαεννέα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,19
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Άρθρο Β-10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΟΥ ΣΕ ΥΦΑΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ TENAX GT220 Η ΑΝΑΛΟΓΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-3261)
Για την προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση γεωσύνθετου σε ύφαλα τµήµατα
θαλασσίων έργων, που είναι συνδυασµός διαξονικού γεωπλέγµατος τύπου TENAX GT220 ή
αναλόγου κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο µε τη µέθοδο της εξώθησης (extrusion) µε
θερµικά συγκολληµένο στη µία πλευρά γεωύφασµα το οποίο λειτουργεί ως φίλτρο και ως υλικό
διαχωρισµού. Οι ενώσεις µεταξύ των κατά µήκος και κατά πλάτος νευρώσεων είναι αναπόσπαστο
τµήµα της δοµής του γεωπλέγµατος και σε καµία περίπτωση δε πρέπει να υπάρχει ύφανση,
πλέξιµο ή συγκόλληση απλών ινών ή άλλων ελαστικών στοιχείων.
Τα γεωσύνθετα έχουν εφελκυστική αντοχή και κατά τις δύο διευθύνσεις ≥20 ΚΝ/m
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 10319. Η αντοχή σε 2% παραµόρφωση είναι ≥7 ΚΝ/m τόσο κατά την
κύρια διεύθυνση όσο και κάθετα σε αυτή ενώ σε 5% παραµόρφωση είναι ≥14 ΚΝ/m, σύµφωνα µε
το πρότυπο ISO 10319. Το βάρος του γεωπλέµατος είναι τουλάχιστον 410 gr/m2 σύµφωνα µε το
πρότυπο ISO 9864. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα της κατασκευής η αντοχή
στους κόµβους (junction strength) είναι ≥18 ΚΝ/m κατά την κύρια διεύθυνση. Τέλος η µέγιστη
παραµόρφωση θα είναι 11% σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 10319.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο διάστρωσής του µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ του γεωσύνθετου και όλων
των απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη διάστρωσης, αναδίπλωσης και στερέωσης του γεωσύνθετου
στις προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες, η δαπάνη των µέτρων προστασίας του
διαστρωµένου γεωσύνθετου από τις καιρικές και ατµοσφαιρικές επιδράσεις και από την τυχόν
επίδραση της θάλασσας µέχρι την οριστική κάλυψή του µε στρώσεις βάσης της Π.Τ.Π. Ο155, η
δαπάνη των φθορών και αλληλοεπικαλύψεων του γεωσύνθετου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
εργασίας και υλικού που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.
Η επιµέτρηση του γεωσύνθετου γίνεται µε βάση τη διαστρωµένη επιφάνεια σύµφωνα µε
τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια, χωρίς να επιµετρώνται οι φθορές και οι
αλληλοεπικαλύψεις των γειτονικών λωρίδων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας µε γεωσύνθετο.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πέντε € και δώδεκα λεπτά
(Αριθµητικά): 5,12
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Άρθρο Β-11: ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΠΤΠ Ο-155)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)
Για την πλήρη κατασκευή βάσης οδοστρωµάτων µεταβλητού πάχους από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155 µε συµπύκνωση κατά στρώσεις,
µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 µ, ανεξάρτητα από τη µορφή
και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της µεταφοράς των
υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και των
λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο
του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαµένο χρόνο
φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να
προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και
εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την
παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη στοιχείων γεωµετρικής χωροστάθµησης σε διατοµές
πριν και µετά την κατασκευή των έργων και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη και
τις παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο-155.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένου όγκου πλήρους κατασκευής βάσης
µεταβλητού πάχους, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα € και πενήντα έξι λεπτά
(Αριθµητικά): 24,56
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
Άρθρο Γ-1: ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Κατασκευή έργων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή ύψος άνω αυτής, µε συµπαγείς
τεχνητούς ογκόλιθους, από άοπλο ή ελαφρώς ωπλισµένο σκυρόδεµα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε
τσιµέντο ανά m3 σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και την
µελέτη, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως όλων των
απαιτουµένων υλικών επί τόπου των έργων, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν προβλεποµένων
προσθέτων σκυροδέµατος, πλην του σιδηρού οπλισµού του σκυροδέµατος, φορτοεκφόρτωση,
προσέγγιση και ανάµιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από την εγκεκριµένη µελέτη
συνθέσεως, έλεγχο της ποιότητας αυτού, µεταφορά και διάστρωση του σκυροδέµατος στους
τύπους σε στρώσεις πάχους όχι µεγαλυτέρου των 0.40 m, συµπύκνωση µε δονητές, συντήρηση του
σκυροδέµατος, προµήθεια επί τόπου των έργων, αποσύνδεση και επανασύνδεση των σιδηροτύπων,
φορτοεκφόρτωση, αφού παρέλθει ο προβλεπόµενος από τις τεχνικές προδιαγραφές χρόνος για την
άρση των ογκολίθων, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των
ογκολίθων µε την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις στάθµες και θέσεις που καθορίζονται στα
σχέδια, προφόρτιση των στηλών των τεχνητών ογκολίθων, καθώς και κάθε άλλη εργασία και
δαπάνη για την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της Συµβάσεως κατασκευή, του συστήµατος για
την άρση και πόντιση των τεχνητών ογκολίθων επιλεγόµενου από τον Ανάδοχο µε δική του
ευθύνη, της αντίστοιχης δαπάνης περιεχόµενης στην τιµή µονάδος του ογκολίθου.
Για την κατασκευή µόνον των Τεχνητών Ογκολίθων, ο Ανάδοχος δύναται να πληρώνεται
µε το 70% της συνολικής τιµής του παρόντος άρθρου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο ογκολίθου (m3), αφαιρουµένων των πάσης φύσεως εγκοπών που
προβλέπονται από την µελέτη,ή οφειλονται στο σύστηµα άρσης των Τεχνητών Ογκολίθων.

Άρθρο Γ-1.1: Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους µέχρι 35 ton
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 3110.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατό €
(Αριθµητικά): 100,00

Άρθρο Γ-1.2: Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους άνω των 35 ton
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 3120.1)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν πέντε €
(Αριθµητικά): 105,00
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Άρθρο Γ-2: ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 3110.1)

Κατασκευή έργων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης µε συµπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους
ανεξαρτήτως βάρους, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο ανά m3 σκυροδέµατος σύµφωνα µε
τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και την µελέτη, δηλαδή για την προµήθεια και
µεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου των έργων,
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν προβλεποµένων προσθέτων σκυροδέµατος, πλην του
προβλεπόµενου από την µελέτη σιδηρού οπλισµού, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάµιξη
αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως, έλεγχο της
ποιότητας αυτού, µεταφορά και διάστρωση του σκυροδέµατος στους τύπους σε στρώσεις πάχους
όχι µεγαλυτέρου των 0,40 m, συµπύκνωση του σκυροδέµατος µε δονητές, συντήρηση του
σκυροδέµατος, προµήθεια επί τόπου των έργων, αποσύνδεση και επανασύνδεση των σιδηροτύπων,
φορτοεκφόρτωση των ογκολίθων αφού παρέλθει ο προβλεπόµενος από τις τεχνικές προδιαγραφές
χρόνος για την άρση αυτών, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση και
τακτοποίηση των ογκολίθων µε την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις στάθµες και θέσεις που
καθορίζονται στα σχέδια, καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύµφωνα µε
τους όρους της Συµβάσεως κατασκευή, του συστήµατος για την άρση και πόντιση των τεχνητών
ογκολίθων επιλεγόµενου από τον Ανάδοχο µε δική του ευθύνη, της αντίστοιχης δαπάνης
περιεχόµενης στην τιµή µονάδος του ογκολίθου.
Για την κατασκευή µόνον των Τεχνητών Ογκολίθων, ο Ανάδοχος δύναται να πληρώνεται
µε το 70% της συνολικής τιµής του παρόντος άρθρου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο ογκολίθου (m3), αφαιρουµένων των πάσης φύσεως εγκοπών που
προβλέπονται από την µελέτη ή οφειλονται στο σύστηµα άρσης των Τεχνητών Ογκολίθων.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 95,00
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Άρθρο Γ-3: ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 3300.1)

Για την κατασκευή έργων σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης ή ύψος άνω αυτής, µε
κυψελωτούς τεχνητούς ογκόλιθους ανεξαρτήτως βάρους, µορφής και διαστάσεων, από οπλισµένο
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο ανά m3 σκυροδέµατος
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και την µελέτη, δηλαδή για την προµήθεια
και µεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου των έργων,
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν προβλεποµένων προσθέτων σκυροδέµατος, πλην του σιδηρού
οπλισµού, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάµιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από
την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως, έλεγχο της ποιότητας αυτού, µεταφορά και διάστρωση του
σκυροδέµατος στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι µεγαλυτέρου των 0.40 µέτρων, συµπύκνωση
του σκυροδέµατος µε δονητές, συντήρηση του σκυροδέµατος, προµήθεια επί τόπου των έργων,
αποσύνδεση και επανασύνδεση των σιδηροτύπων, φορτοεκφόρτωση, αφού παρέλθει ο
προβλεπόµενος από τις τεχνικές προδιαγραφές χρόνος για την άρση των ογκολίθων, χερσαία και
θαλάσσια µεταφορά, βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων µε την βοήθεια
καταδυτικού συνεργείου, στις στάθµες και θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια, προφόρτιση των
στηλών των τεχνητών ογκολίθων, καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και
σύµφωνα µε τους όρους της Συµβάσεως κατασκευή των έργων, του συστήµατος για την άρση και
πόντιση των τεχνητών ογκολίθων επιλεγόµενου από τον Ανάδοχο µε δική του ευθύνη, της
αντίστοιχης δαπάνης περιεχόµενης στην τιµή µονάδος του ογκολίθου.
Για την κατασκευή µόνον των Τεχνητών Ογκολίθων, ο Ανάδοχος δύναται να πληρώνεται
µε το 70% της συνολικής τιµής του παρόντος άρθρου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο ογκολίθου (m3) από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25,
αφαιρουµένων των πάσης φύσεως εγκοπών που προβλέπονται από την µελέτη ή οφειλονται στο
σύστηµα άρσης των Τεχνητών Ογκολίθων.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε €
(Αριθµητικά): 115,00
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Άρθρο Γ-4: ΑΝΩ∆ΟΜΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ Η ΕΛΑΦΡΩΣ OΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΕΓΧΥΤΟ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4240.1)
Για την κατασκευή ανωδοµών λιµενικών έργων (όπως κρηπιδοτοίχων, προβλητών,
µώλων, κυµατοθραυστών, νησίδων κλπ.) σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θάλασσας, από άοπλο ή
ελαφρώς oπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο ανά
m3 σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και την µελέτη, δηλαδή
για την προµήθεια και µεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως όλων των απαιτουµένων υλικών επί
τόπου των έργων, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν προβλεποµένων προσθέτων σκυροδέµατος,
πλην του σιδηρού οπλισµού του σκυροδέµατος και πλην των βλήτρων των αρµών διαστολής,
φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάµιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από την
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως του σκυροδέµατος, έλεγχο της ποιότητας αυτού, προµήθεια επί
τόπου των έργων, κατασκευή, αποσύνδεση αφού παρέλθει ο προβλεπόµενος από τις τεχνικές
προδιαγραφές χρόνος και επανασύνδεση των σιδηροτύπων, συνδέσµων και ικριωµάτων που
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, µεταφορά και διάστρωση του σκυροδέµατος στους
τύπους σε στρώσεις πάχους όχι µεγαλυτέρου των 0.40 m, συµπύκνωση του σκυροδέµατος κάθε
στρώσεως µε δονητές, προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων ανεξαρτήτως αποστάσεως,
φορτοεκφόρτωση και ανάµειξη όλων των απαιτουµένων εν γένει υλικών, επίπαση της τελευταίας
(άνω) στρώσεως της ανωδοµής µε σκληρυντικό µίγµα και ενσωµάτωση αυτού στην µάζα του
νωπού σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα ή χειρωνακτική εργασία, συντήρηση του σκυροδέµατος,
καθώς επίσης και για κάθε εργασία και δαπάνη για την διαµόρφωση εγκαρσίων αρµών διαστολής
στις θέσεις που προβλέπονται από την µελέτη του έργου, ήτοι για την προµήθεια και µεταφορά επί
τόπου των έργων, όλων των απαιτουµένων εν γένει υλικών διαµόρφωσης αρµών διαστολής και για
τις εργασίες πλήρωσης και σφράγισης των αρµών διαστολής, καθώς επίσης και κάθε εργασία και
δαπάνη για την ενσωµάτωση αγωγών διέλευσης παροχών και την διαµόρφωση φρεατίων,
καναλιών, θέσεων πακτώσεως δεστρών, προσκρουστήρων, κρίκων προσδέσεως, κλιµάκων
αναρριχήσεως και λοιπών ειδών εξοπλισµού ανωδοµών λιµενικών έργων, καθώς και κάθε άλλη
εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της Συµβάσεως, κατασκευή
ανωδοµών λιµενικών τεχνικών έργων.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25 (m3).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 95,00
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Άρθρο Γ-5: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ Η OΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4300.1)
Για την κατασκευή επιστρώσεων λιµενικών δαπέδων, από άοπλο ή ωπλισµένο έγχυτο επί
τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο ανά m3
σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον ΚΤΣ 1997 και την µελέτη, δηλαδή για την προµήθεια και
µεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου των έργων,
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν προβλεποµένων προσθέτων σκυροδέµατος, πλην του σιδηρού
οπλισµού του σκυροδέµατος, πλην βλήτρων των αρµών διαστολής και πλην του σκληρυντικού
επιφανείας δαπέδων, φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάµιξη αυτών στις αναλογίες που
καθορίζονται από την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως του σκυροδέµατος, παρασκευή του
σκυροδέµατος, έλεγχο της ποιότητας αυτού, προµήθεια επί τόπου των έργων, κατασκευή,
προετοιµασία, στερέωση, σύνδεση, αποσύνδεση αφού παρέλθει ο προβλεπόµενος από τις τεχνικές
προδιαγραφές χρόνος και επανασύνδεση των πλευρικών σιδηροτύπων που απαιτούνται για την
κατασκευή της επιστρώσεως, µεταφορά, διάστρωση, ισοπέδωση, συµπύκνωση και συντήρηση του
σκυροδέµατος, καθώς επίσης και κάθε εργασία και δαπάνη για την διαµόρφωση αρµών διαστολής
στις θέσεις που προβλέπονται από την µελέτη του έργου, ήτοι για την προµήθεια, και µεταφορά επί
τόπου των έργων, ανεξαρτήτως αποστάσεως, όλων των απαιτουµένων υλικών διαµόρφωσης αρµών
διαστολής (πλην των βλήτρων) και τις εργασίες πλήρωσης και σφράγισης των αρµών διαστολής,
καθώς επίσης και κάθε εργασία και δαπάνη για την διαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών
(διακοπής σκυροδετήσεως), για την κοπή αρµών συστολής ελέγχου ρηγµατώσεων (ψευδαρµών)
και για την διαµόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας, εφ΄ όσον προβλέπεται από την µελέτη του
έργου, µε κατεργασίας µε ειδική συρµάτινη βούρτσα, καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για
την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της Συµβάσεως, κατασκευή επιστρώσεων λιµενικών
δαπέδων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25 (m3).

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε €
(Αριθµητικά): 95,00
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Άρθρο Γ-6: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΑΣΗ
ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4300.2)

Για την επεξεργασία της τελικής επιφάνειας επιστρώσεων λιµενικών δαπέδων από άοπλο
ή οπλισµένο ή ινοπλισµένο σκυρόδεµα, δηλαδή για την προµήθεια, µεταφορά ανεξαρτήτως
αποστάσεως επί τόπου των έργων, φορτοεκφόρτωση και ανάµειξη όλων των απαιτουµένων εν
γένει υλικών, την επίπαση της τελευταίας (άνω) στρώσεως της επιστρώσεως µε ξηρό σκληρυντικό
µίγµα και ενσωµάτωση αυτού στην µάζα του νωπού σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα ή
χειρωνακτική εργασία, καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύµφωνα
µε τους όρους της Συµβάσεως, επεξεργασία τελικής επιφάνειας επιστρώσεων λιµενικών δαπέδων
στις θέσεις και στάθµες που καθορίζονται στα σχέδια της µελέτης του έργου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επεξεργασθείσας τελικής επιφάνειας επιστρώσεων (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Έξι € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 6,50
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ΆΡΘΡΟ Γ-7: ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6373)
Σφράγιση αρµών επενδύσεων διωρύγων, ορθογωνικών διατοµών τεχνικών και πάσης
φύσεως στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεµα µε χρήση ελαστοµερούς υλικού µε υψηλή αντοχή
στις συνθήκες περιβάλλοντος.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η διαµόρφωση των παρειών του αρµού, ο πλήρης
καθαρισµός τους από χαλαρά υλικά, η τοποθέτηση εµφρακτικού παρεµβύσµατος (κορδόνι αρµού),
η εφαρµογή υποστρώµατος (primer) και η προµήθεια και εφαρµογή του ελαστοµερούς υλικού.
Ανάµειξη και εφαρµογή των συστατικών σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρους εργασίας, σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 08-05-02-05.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 10,80
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Άρθρο Γ-8: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C20/25
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6329)

Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος C20/25.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Σαράντα ένα € και ογδόντα λεπτά
(Αριθµητικά): 41,80
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο ∆-1: ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ∆ΕΣΤΡΕΣ ΕΛΞΗΣ 70Τ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4600)
Προµήθεια και πλήρης τοποθέτηση χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων, συνοδευοµένων από τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας και ελκτικής ικανότητας σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές, µε όλα τα υλικά αγκύρωσής τους, µορφής και σχήµατος όπως καθορίζεται στην
µελέτη, µε την δαπάνη πάκτωσης αυτών εντός του σκυροδέµατος, ήτοι για την προµήθεια των
υλικών επί τόπου των έργων ανεξαρτήτως τρόπου και αποστάσεως µεταφοράς, φορτοεκφόρτωση,
κοπή, κατεργασία, φθορά, αποµείωση και τοποθέτηση σε θέσεις και στάθµες που ορίζονται στα
σχέδια της µελέτης καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη τοποθέτηση των
εξαρτηµάτων, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.
Tο κόστος µεταφοράς των δεστρών στις Οινούσσες πληρώνεται µε άλλο άρθρο του
Τιµολογίου.
Τιµή ανά ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆ύο €
(Αριθµητικά): 2,00
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Άρθρο ∆-2: ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ AN-FENDER 800(E3.0) ΤΗΣ TRELLEBORG Η
ΑΝΑΛΟΓΟΥ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2651)
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση προσκρουστήρα στην ανωδοµή
κρηπιδότοιχου, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, ικανότητας απορρόφησης ενέργειας
ανά µέτρο µήκους µε ποσοστό παραµόρφωσης 50 έως 52,5%: όχι µικρότερο των 210,0 kNm/m,
συντελεστή γωνίας: όχι µικρότερο από 0,975 (για α=2Ο deg), συντελεστή µέγιστης θερµοκρασίας:
όχι µικρότερο από 0,969 (για Tmax =30οC). Η εν λόγω ικανότητα θα προκύπτει από διαγράµµατα
του προµηθευτού που θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιµών και ελέγχων
σύµφωνα µε τις Οδηγίες της P.I.A.N.C. 2002 (Permanent International Association of Navigation
Congresses), όπως περιγράφονται στο παρ. Α, κεφ. 2.1. του σχετικού εγχειριδίου Guidelines for the
Design of fenders Systems:2002.
Ο προσκρουστήρας µπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου (κυλινδρικός/κωνικός µετά
µετώπης, ή εκ δύο ελαστικών στοιχείων µετά µετώπης κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι θα πληροί
την ανωτέρω απαίτηση ενέργειας απορρόφησης, µε απόκλιση ±2,5%.
Τα χαρακτηριστικά του προσκρουστήρα (απορροφούµενη ενέργεια, δύναµη αντίδρασης
και ιδιότητες του ελαστικού) θα επαληθευθούν µε εργαστηριακές δοκιµές και ελέγχους επί
αντιπροσωπευτικού δείγµατος πριν την εισκόµισή του στο έργο, σύµφωνα µε τις πρότυπες
προδιαγραφές της P.Ι.A.N.C., σε αναγνωρισµένο εργαστήριο της αποδοχής και της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας µε δαπάνες του Αναδόχου. Στην ανά τεµάχιο τιµή του τιµολογίου συµπεριλαµβάνονται
ανηγµένα οι δαπάνες εκτέλεσης των ανωτέρω δοκιµών, όπως αναλυτικότερα καθορίζονται στο
Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Το υλικό κατασκευής των προσκρουστήρων θα είναι φυσικό ελαστικό, ή παραγόµενο µε
πρέσα (extruded) από οµογενές, υψηλής ποιότητος, ελαστικό SBR (Styrene Butadiene Rubber), ή
συνδυασµός των δύο ανωτέρω, που σε κάθε περίπτωση θα έχει τις φυσικές ιδιότητες που
προβλέπονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στην ανά τεµάχιο τιµή προµηθείας του προσκρουστήρα, συµπεριλαµβάνεται και η
προστατευτική µετώπη (πανέλλο), αποτελούµενη από µεταλλικό πλαίσιο και αντιτριβική πλάκα.
Οι διαστάσεις του πλαισίου θα καθορισθούν από τον προµηθευτή του προσκρουστήρα µε κριτήριο,
η επιβαλλόµενη τάση στα τοιχώµατα του κύτους πλοίου να είναι µικρότερη ή ίση των Β t/m2.
Οι αναφερόµενες στην µελέτη του έργου διαστάσεις του µεταλλικού πλαισίου νοούνται
ως ενδεικτικές και σε καµία περίπτωση δεν δεσµεύουν την Υπηρεσία για την επιλογή
συγκεκριµένου είδους και µεγέθους. Το µεταλλικό πλαίσιο θα είναι κλειστού τύπου και θα φέρει
αντιτριβική πλάκα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητος (HPDE), τα φυσικά χαρακτηριστικά της
οποίας καθορίζονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Για την αποδοχή του µεταλλικού
πλαισίου από την Υπηρεσία, θα πρέπει να προσκοµίσει προηγουµένως ο Ανάδοχος αναλυτικούς
υπολογισµούς από τους οποίους να προκύπτει η επάρκεια της αντοχής του.
Περιλαµβάνεται επίσης στην ανά τεµάχιο τιµή του παρόντος άρθρου, η προµήθεια επί
τόπου του έργου όλων των απαραίτητων µεταλλικών εξαρτηµάτων του προσκρουστήρα
(ανοξείδωτοι κοχλίες αγκύρωσης, περικόχλια, ροδέλες, βύσµατα και ελάσµατα, άπαντα εν θερµώ
γαλβανισµένα κ.λ.π.), οι αλυσίδες, για όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται στο Τεύχος των
Τεχνικών Προδιαγραφών και εµφαίνονται στα σχέδια της µελέτης, ενδεικτικά για ανάληψη ιδίου
βάρους (weight chains), για διάτµηση (shear chains) και για σηµειακή πρόσκρουση (tension
chains). Στους προτεινόµενους από τον Ανάδοχο προσκρουστήρες δεν επιτρέπεται, επί ποινή
απόρριψης τους, η αφαίρεση οποιασδήποτε αλυσίδας λειτουργίας από τις προβλεπόµενες στην
µελέτη.
Στην ανά τεµάχιο τιµή περιλαµβάνονται και όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα αγκύρωσης
των αλυσίδων στο κρηπίδωµα και οι ειδικοί σύνδεσµοι και στοιχεία αυτών (στρεπτήρες κ.λ.π.)
όπως περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και στα σχέδια της µελέτης καθώς και
κάθε άλλη εργασία, υλικό και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση των
προσκρουστήρων.
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Επίσης συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα µικροϋλικά, τα παρεµβύσµατα
κατακορυφότητας, η εργασία και δαπάνες που απαιτούνται για την ορθή και σύµφωνα µε την
τεχνική προδιαγραφή του Προµηθευτή, εγκατάσταση και στερέωση του προσκρουστήρα στο
κατακόρυφο µέτωπο της ανωδοµής του κρηπιδοτοίχων, µε χρήση του κατάλληλου εξοπλισµού και
µηχανηµάτων, στις από τα σχέδια της µελέτης προβλεπόµενες θέσεις και στάθµες .
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκαταστηµένου προσκρουστήρα στην ανωδοµή του
κρηπιδώµατος.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά χιλιάδες €
(Αριθµητικά): 7.000,00
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Άρθρο ∆-3: ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΟΚΟΥΣ Η ΚΟΙΛΟ∆ΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Η
ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΩΣ 160 mm
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ5104)
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή
πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε
οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε
κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή
τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, και την έδρασή τους µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος
(τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων.
Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα µεταλλικών πασσάλων
για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων.



Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω εργασίες:
Καθαρισµός των µεταλλικών επιφανειών µε αµµοβολή για την αποµάκρυνση τυχόν
ανωµαλιών και γρεζιών.
Η βαφή των µεταλλικών επιφανειών µε µία στρώση αστάρι (primer) πάχους 75x10-6µ η
κάθε µία και δύο στρώσεις πίσσας (coal tar epoxy) πάχους 123x10-6µ η κάθε µία

Επίσης στην τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και οι εργασίες σιδηρουργικών
στις οποίες συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης,
κοχλίες κλπ), στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα πιστοποιηµένα κατά ΙSΟ 9001), και λειτουργίας
(όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ
γαλβανισµένα, τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο,
EPDM κλπ) καθώς και ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρία €
(Αριθµητικά): 3,00
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Άρθρο ∆-4: ΣΙ∆ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4400)
Σιδηρούς οπλισµός σκυροδεµάτων τεχνητών ογκολίθων, κυψελωτών κιβωτίων,
προκατασκευασµένων στοιχείων, ανωδοµών λιµενικών έργων, επιστρώσεων κλπ., πλήν πασσάλων
λιµενικών έργων, κατηγοριών B500A και B500C κατά ΕΛΟΤ 1423-2 και 14223-3, οποιασδήποτε
διατοµής, δηλαδή προµήθεια και µεταφορά του σιδηρού οπλισµού, σύρµατος προσδέσεως,
υποθεµάτων, αρµοκλείδων κλπ. επί τόπου των έργων, φορτοεκφόρτωση, κοπή, κατεργασία, φθορά,
αποµείωση, τοποθέτηση σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, καθώς και κάθε άλλη εργασία και
δαπάνη για την πλήρη και σύµφωνα µε την µελέτη και τους όρους της σύµβασης τοποθέτηση του
σιδηρού οπλισµού.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο τοποθετηµένου σιδηρού οπλισµού.
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά
(Αριθµητικά): 0,95
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Άρθρο ∆-5: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4400)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο χαλύβδινου οπλισµού σκυροδέµατος
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ∆έκα λεπτά
(Αριθµητικά): 0,10
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Άρθρο ∆-6: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ∆ΕΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4600)
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου (π.χ.
θαλάσσιες µεταφορές) κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο δεστρών
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Είκοσι λεπτά
(Αριθµητικά): 0,20
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ΟΜΑ∆Α E: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο Ε-1: ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης
και πλήρη εγκατάσταση γαλβανισµένου σιδηροϊστού ηλεκτροφωτισµού οδών, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές Η-Μ εργασιών της «Εγνατία Οδός ΑΕ», την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. την προκατασκευασµένη οπλισµένη βάση ιστού οδών περιλαµβανοµένων και των
αγκυρίων και της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον
κατασκευαστή, είτε σε έρεισµα, είτε στο σώµα της οδού, διαµορφωµένη ώστε να
περιλαµβάνει και φρεάτιο τραβήγµατος καλωδίων µε κατάλληλο κάλυµµα
β. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ10 από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του
προηγούµενου ιστού), µέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστηµένο σε υπόγειο
δίκτυο µέσα σε σωλήνα
γ. το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) µέχρι το
φρεάτιο του υπόψη ιστού, µε αυτογενώς συγκολλητές σωληνώσεις ΡΕ Φ90 6 ατµ.
στον χώρο της προβλήτας, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την
τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και
σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των σωλήνων µε σκυρόδεµα όπου
απαιτηθεί, καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων,
δ. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό
ε. το χάλκινο αγωγό γείωσης Φ25 του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο
του προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού.
στ.τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών
τροφοδότησης από το ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της
εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η
δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών µεταξύ των και προς τις
τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των
ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της «Εγνατία Οδός ΑΕ», την Τ.Σ.Υ., τα εγκεκριµένα σχέδια της
µελέτης που αφορούν την χωροθέτηση των ιστών και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα τεµάχιο ιστού ηλεκτροφωτισµού οδών

Άρθρο Ε-1.1: Ιστός ύψους 9,00µ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Χίλια εξακόσια είκοσι επτά €
(Αριθµητικά): 1.627,00

K:\N5000\cons\tefxi\TM.doc

40

Ν5000/4953/B06

Άρθρο Ε-2: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝaHP
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση ειδικού φωτιστικού σώµατος υψηλής
πίεσης, πλήρους (λυχνιολαβές, λαµπτήρες, όργανα αφής κλπ), µε βραχίονα και λαµπτήρα
Νατρίου ΥΠ, κατάλληλων για εγκατάσταση σε ιστό οδοφωτισµού, σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές των Η-Μ εργασιών της «Εγνατία Οδός ΑΕ», την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. τον ευθύγραµµο µονό (ή η αναλογία από διπλό, τριπλό κλπ.) µεταλλικό βραχίονα
οριζόντιας προβολής ανά φωτιστικό σώµα
β. το λαµπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης µε Dimer
γ. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΜ διατοµής 3Χ1,5
χλστ2, συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας των
καλωδίων, από το ακροκιβώτιο του ιστού µέχρι το φωτιστικό σώµα.
δ. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στο
βραχίονα και του βραχίονα στον ιστό, ανεξαρτήτως του αριθµού βραχιόνων ανά
ιστό.
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της
εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των
προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών,
των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη
και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές των Η-Μ εγκαταστάσεων της «Εγνατία Οδός ΑΕ», την Τ.Σ.Υ.
και τα εγκεκριµένα σχέδια.

Τιµή ανά τεµάχιο φωτιστικού σώµατος µε βραχίονα και λαµπτήρα Νατρίου ΥΠ.

Άρθρο Ε-2.1: Υψηλής Πίεσης

Άρθρο Ε-2.1.1: Ισχύος 150 W
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τετρακόσια τριάντα οκτώ € και εξήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 438,60
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Άρθρο Ε-3: ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ)
ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της «Εγνατία Οδός ΑΕ»,
την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια της µελέτης που αφορούν την χωροθέτηση του φωτισµού και τα λοιπά
τεύχη δηµοπράτησης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:
α. το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ) από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 2 χλστ.
β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα
γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, µέγιστου
απαιτούµενου αριθµού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισµού ως κατωτέρω, µε
χρονοδιακόπτη, φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για
τριφασική παροχή, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του
φωτοκύτταρου
δ. το φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού.
ε. το ρευµατοδότη 16 Α
στ.την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ5 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της µε
το πίλαρ.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον
τόπο ενσωµάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και των
µικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της
γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και
εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και
ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της
κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού.

Άρθρο Ε-3.1: µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων
(Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛM-52)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ €
(Αριθµητικά): 3.468,00
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Άρθρο Ε-4: ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ
(Aναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45)
Για την προµήθεια πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 5 χλστ. και την πλήρη
εγκατάστασή της µέσα στο έδαφος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Η-Μ εγκαταστάσεων της
«Εγνατία Οδός ΑΕ», την ΤΣΥ και τη σχετική µελέτη όσον αφορά την χωροθέτηση του
φωτισµού.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου, µε τη σταλία, τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, της πλάκας γειώσεως και όλων των
απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσής της, η δαπάνη κάθε
εργασίας για την εγκατάσταση και σύνδεσή της, η δαπάνη των ελέγχων και δοκιµών καθώς και
κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας,
σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα τεµάχιο πλάκας γειώσεως

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Εβδοµήντα €
(Αριθµητικά): 70,00
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Άρθρο Ε-5 : ΦΡΕΑΤΙΟ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-11)
Για την προµήθεια, κατασκευή και πλήρη εγκατάσταση πλήρους στεγανού φρεατίου
υδροληψίας, χωροθετηµένου µπροστά σε κάθε θέση υδροληψίας, εσωτερικών διαστάσεων
50Χ60 εκ, και βάθους 100 εκ, αποτελούµενου από:
1. παρειές και δάπεδο από σκυρόδεµα C12/15, πάχους 15cm µε εσωτερική στρώση
τσιµεντοκονίας πάχους 2 χλστ
2. κάλυµµα και πλαίσιο στήριξής του, από ελατό χυτοσίδηρο
3. σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) Φ2΄΄ ορειχάλκινη, βαρέως τύπου, µε µοχλό χειρισµού
(κλείσιµο µε ¼ της στροφής) πιέσεως λειτουργίας έως 10atm
4. ορειχάλκινο υδροµετρητή Φ2΄΄
5. ταχυσύνδεσµο Φ2΄΄
6. οπή στο δάπεδο η στην παρειά Φ75 µε την κατάλληλου µήκους σωλήνα PVC, Φ75, 6
atm, από το φρεάτιο έως το άκρο του ερείσµατος στην θάλασσα
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου, µε τη σταλία, τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, των υλικών του φρεατίου και όλων
των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσής του, η δαπάνη κάθε
εργασίας για την εγκατάσταση και σύνδεσής του µε το δίκτυο ύδρευσης, η δαπάνη των ελέγχων
και δοκιµών καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα πλήρες φρεάτιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Πεντακόσια σαράντα πέντε €
(Αριθµητικά): 545,00
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Άρθρο Ε-6 : ΣΩΛHΝΩΣΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1)

Για την προµήθεια, κατασκευή και πλήρη εγκατάσταση της σωλήνωσης
τροφοδοσίας της ύδρευσης αποτελούµενης από σωλήνες ΡΕ, 3ης γενιάς, 6at, Φ63,
κατασκευασµένες κατά DIN 8074/8075, σύµφωνα µε την χωροθέτηση της µελέτης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου, µε τη σταλία, τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, των υλικών της σωλήνωσης και όλων
των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσής των µε αυτογενή
συγκόλληση, η δαπάνη και τα υλικά για την εκσκαφή τάφρου διαστάσεων 0,20 εκ πλάτος και
0,60 εκ βάθος κάθε εργασία και υλικά για την επανεπίχωση του δικτύου, η δαπάνη των ελέγχων
και δοκιµών καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Τιµή για ένα µέτρο πλήρους σωληνογραµµής

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): Επτά € και πενήντα λεπτά
(Αριθµητικά): 7,50
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