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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Επέκταση προσήνεµου µώλου 
λιµένα Ευδήλου Ικαρίας (Ν53.00c)» 

 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 11.580.000,00 € 
 
 
 
 
 

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. 
 

1.1 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. 
 
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 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις 
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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)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

∆ηµόσιο 
(β)  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. 

 
1.1.8 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. 

 
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 
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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)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  
(ε)  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  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχηµάτων,  
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(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  (ΣΑΥ-
ΦΑΥ) 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 
να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 
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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. 

 
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 
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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: 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. 
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Ενιαία τιµή ανά κυβικό µέτρο µε επιµέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση κατασκευής ή 
τµήµατος αυτής 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € 
 (Αριθµητικά): 18,00 
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Άρθρο Α-2: ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΕΤΡΑΠΟ∆Α 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 1123) 
 

Για την άρση υφιστάµενων τεχνητών ογκολίθων εξωτερικής θωράκισης του προσήνεµου 
µώλου και την επανατοποθέτηση τους µετά την κατασκευή των έργων σύµφωνα µε σύµφωνα µε τα 
Σχέδια της µελέτης.  

 
Περιλαµβάνονται : α) κάθε εργασία για την επιµεληµένη άρση για την αποφυγή 

τραυµατισµού των τεχνητών ογκολίθων ανεξαρτήτως βάρους, σχήµατος, µορφής και διαστάσεων, 
από άοπλο ή ωπλισµένο σκυρόδεµα, σε οποιαδήποτε στάθµη άνω και κάτω από την θάλασσα και 
την διαµόρφωση των προβλεπόµενων από την µελέτη του έργου υφάλων πρανών εκσκαφής ή 
υφάλων αναβαθµών, β) η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης τυχόν µεµονωµένων αντικειµένων 
οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και σύστασης εφόσον συναντηθούν εντός του στρώµατος της 
θωράκισης ή τραυµατισµένων τεχνητών ογκολίθων, γ) η προσωρινή απόθεση των τεχνητών 
ογκολίθων που θα αρθούν σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιαδήποτε απόσταση κατόπιν εγκρίσεως 
της επιβλέπουσας υπηρεσίας, µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την επαναφορά τους, δ) 
επαναφορά και κατασκευή των στρώσεων θωράκισης του προσήνεµου µώλου, σε οποιοδήποτε 
βάθος θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, από τους τεχνητούς ογκολίθους που θα αρθούν, ήτοι 
φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, ανεξαρτήτως αποστάσεως, βύθιση 
επιµεληµένη τακτοποίηση για την επίτευξη της αλληλοεµπλοκής τους, 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.   

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 15,50 
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Άρθρο Α-3: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 1210) 

 

Για την εκσκαφή πυθµένα θαλάσσης αποτελούµενου από υλικά που δύνανται να 
αποληφθούν µε βυθοκόρο (δράγα) που διαθέτει κοπτική κεφαλή, ή κάδο εκσκαφής, µε ή χωρίς 
προηγούµενη διατάραξη µε τον ίδιο κάδο εκσκαφής, όπως κοκκώδη εδάφη µετρίως συµπυκνωµένα 
έως πολύ πυκνά (άµµοι, χάλικες, αµµοχάλικα αµµοϊλύες), συνεκτικά εδάφη µετρίας συνοχής έως 
στιφρά (άργιλοι, αργιλοιλύες) µεικτά ως άνω συνεκτικά εδάφη σε πρόσµειξη µε κοκκώδη σε 
κυµαινόµενο ποσοστό, πολύ ασθενείς έως ασθενείς βράχοι (όπως µάργες µετρίας διαγένεσης, 
κ.λ.π.) καθώς και αρκετά  χαλαροποιηµένοι, θρυµµατισµένοι ως και έντονα εξαλλοιωµένοι 
βραχώδεις σχηµατισµοί,  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): Πέντε € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  5,50 
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ΟΜΑ∆Α  Β: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ 
 
Άρθρο Β-1: ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΛΙΘΟΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΟΣ 5-10kg 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-2210) 
 

∆ιάστρωση λιθοσυντρίµµατος σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας, αποτελουµένου από    
στερεούς λίθους προελεύσεως  λατοµείου, βάρους  5 -10 kg, για την έδραση λιµενικών έργων, 
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, δηλαδή για την προµήθεια του καταλλήλου υλικού, 
φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, ανεξαρτήτως αποστάσεως, 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 για 
κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύµφωνα µε την µελέτη του έργου κατασκευή 
των στρώσεων λιθοσυντρίµµατος. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) λιθοσυντρίµµατος, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές 
διατοµές. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατέσσερα € και τρία λεπτά 
 (Αριθµητικά): 14,03 

 
 
Άρθρο Β-2: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΛΙΘΟΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΟΣ 5-10kg 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-2210) 
 

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 (m3) λιθοσυντρίµµατος, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και είκοσι ένα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,21 
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Άρθρο Β-3: 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): ∆εκαπέντε € και τριάντα έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 15,36 
 
 
 
Άρθρο Β-4: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΛΙΘΩΝ 

0,5-100kg 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ-2210) 

 

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 (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.   

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα ένα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,61 



  
 

K:\N5300c\tefhi\TM.doc 14                                               Ν5300c/5150/B06                                                     

 
Άρθρο Β-5: 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): ∆εκαπέντε € και τριάντα έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 15,36 
 
 
 
Άρθρο Β-6: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ Ε∆ΡΑΣΕΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 

ΛΙΘΩΝ 0,5-50kg 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 2210) 

 

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 (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.   

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα ένα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,61 
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Άρθρο Β-7: 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): ∆εκαπέντε € και τριάντα έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 15,36 
 
 
 
Άρθρο Β-8: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 20-100kg 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 2230) 

 

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 (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.   

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και εξήντα ένα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,61 
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Άρθρο Β-9: 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-9.1: Με φυσικούς ογκόλιθους ατοµικού βάρους 800 - 1700 kg 
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα  80% ΛΙΜ 2310 + 20% ΛΙΜ 2320) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και τρία λεπτά 
 (Αριθµητικά): 18,03 
 
 
 
 
Άρθρο Β-10: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ 

ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 800-1700kg 
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα  80% ΛΙΜ 2310 + 20% ΛΙΜ 2320) 

 

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 (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.   

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € 
 (Αριθµητικά):  9,00 
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Άρθρο Β-11: 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): ∆εκαεπτά € και τρία λεπτά 
 (Αριθµητικά): 17,03 

 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο Β-12: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΦΑΛΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ 

ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΑ 
(Αναθεωρείται µε τα άρθρα  ΛΙΜ 2140) 

 

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 (m3) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.   

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  5,10 
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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 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: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 3400.1) 

 

Για την κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιµενικών έργων σε οποιοδήποτε βάθος 
θαλάσσης ή ύψος άνω αυτής µε ειδικούς τεχνητούς ογκόλιθους, ανεξαρτήτως βάρους, σχήµατος, 
µορφής και διαστάσεων, από άοπλο ή 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 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 τ.ο. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 120,00 
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Άρθρο Γ-4: ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

 
 

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. 

 
 
Άρθρο Γ-4.1: Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 3300.1) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δεκαπέντε € 
 (Αριθµητικά): 115,00 
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Άρθρο Γ-5: ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ Ή ∆ΙΑΚΕΝΩΝ ΜΕ ΥΦΑΛΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 

Για την κατασκευή υφάλων τµηµάτων λιµενικών τεχνικών έργων σε οποιοδήποτε βάθος 
θαλάσσης, από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο ανά m3 
σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και την µελέτη, προς 
πλήρωση κυψελών στηλών, ή κυψελών µεταξύ διαδοχικών στηλών, ή διακένων µεταξύ ποδός 
λιµενικών έργων βαρύτητας και τεχνητών ογκολίθων προστασίας ποδός, ή κατασκευή υφάλων 
έργων προς υποθεµελίωση κρηπιδοτοίχων, προβλητών, νησίδων κλπ., επισκευή ή ενίσχυση και 
προστασία υφιστάµενων έργων, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά ανεξαρτήτως 
αποστάσεως όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου των έργων, συµπεριλαµβανοµένων των 
προβλεποµένων προσθέτων σκυροδέµατος, πλην του σιδηρού οπλισµού του σκυροδέµατος, 
φορτοεκφόρτωση, προσέγγιση και ανάµιξη αυτών στις αναλογίες που καθορίζονται από την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως του σκυροδέµατος, έλεγχο της ποιότητας αυτού, την λήψη µέτρων 
για αποφυγή διαρροών, µεταφορά, έγχυση και διάστρωση του σκυροδέµατος στις κυψέλες ή τα 
διάκενα και εντός του ύδατος µε την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου, στις θέσεις και στάθµες που 
καθορίζονται στην µελέτη, καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και 
σύµφωνα µε τους όρους της Συµβάσεως πλήρωση κυψελών ή διακένων τµηµάτων λιµενικών 
τεχνικών έργων βαρύτητας από ύφαλο σκυρόδεµα. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο υφάλου σκυροδέµατος (m3) . 

 

Άρθρο Γ-5.1: Πλήρωση κυψελών ή διακένων µε ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα  
κατηγορίας C20/25 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4110.1) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα € 
 (Αριθµητικά): 110,00 



  
 

K:\N5300c\tefhi\TM.doc 23                                               Ν5300c/5150/B06                                                     

 
Άρθρο Γ-6: ΑΝΩ∆ΟΜΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ Ή ΕΛΑΦΡΩΣ 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΓΧΥΤΟ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο 0) 

   

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, 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 (m3). 

 

Άρθρο Γ-6.1: Ανωδοµές λιµενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο έγχυτο επί τόπου 
σκυρόδεµα  κατηγορίας C20/25 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4240.1) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 95,00 
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Άρθρο Γ-7: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ Ή ΟΠΛΙΣΜΈΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  
 

Για την κατασκευή επιστρώσεων λιµενικών δαπέδων, από άοπλο ή ωπλισµένο έγχυτο επί 
τόπου σκυρόδεµα, 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 (m3). 

 

Άρθρο Γ-7.1: Επιστρώσεις δαπέδων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα  κατηγορίας C20/25 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4300.1) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 95,00 
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Άρθρο Γ-8: 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-9: 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): Τριάντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 35,00 
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Άρθρο Γ-10: 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 
 
 
 

 
Άρθρο Γ-11: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(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): Επτά λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,07 
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ΟΜΑ∆Α  ∆: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   
 
 
Άρθρο ∆-1: ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4600) 
 

Προµήθεια και πλήρης τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων και πλαισίων 
συνοδευόµενων από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, µε όλα τα υλικά αγκύρωσής τους, 
µορφής και σχήµατος όπως καθορίζεται στην µελέτη,  µε την δαπάνη πάκτωσης των πλαισίων 
εντός του σκυροδέµατος, δηλαδή 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 καθώς και για κάθε άλλη εργασία και 
δαπάνη για την πλήρη τοποθέτηση των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,70 

 

 

 

Άρθρο ∆-2: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
(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 (kg)  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,07 
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Άρθρο ∆-3: ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ∆ΕΣΤΡΕΣ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4700) 
 

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.   

 
 
Τιµή ανά ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € 
 (Αριθµητικά):  2,00 

 
 
 
 
Άρθρο ∆-4: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΩΝ ∆ΕΣΤΡΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4700) 
 

 
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 ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,07 
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Άρθρο ∆-5: ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4700) 
 

Προµήθεια και πλήρης τοποθέτηση χαλύβδινων βραχιόνων πρόσδεσης σκαφών, 
συνοδευοµένων από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, 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, και απολλυµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, 
κατεργασία και τοποθέτηση σε θέσεις και στάθµες που ορίζονται στην µελέτη, αντισκωριακή 
προστασία και βαφή καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη τοποθέτηση των 
εξαρτηµάτων, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,50 
 
 
 
Άρθρο ∆-6: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΚΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4700) 
 

 
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 ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,07 
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Άρθρο ∆-7: ΧΥΤΟΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4700) 

 

Προµήθεια και πλήρης τοποθέτηση χυτοχαλυβδίνων εξαρτηµάτων όπως ελάσµατα 
προστασίας γωνιών, κρηπίδων, ακµών ανωδοµών, καναλιών κλπ., βλήτρα αρµών διαστολής κλπ., 
συνοδευοµένων από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, µε όλα τα υλικά αγκύρωσής τους, µορφής και σχήµατος όπως καθορίζεται στην 
µελέτη, µε την δαπάνη πάκτωσης αυτών στο σκυρόδεµα, δηλαδή   προµήθεια των εν γένει υλικών 
επί τόπου των έργων ανεξαρτήτως τρόπου και αποστάσεως µεταφοράς, φορτοεκφόρτωση και 
απολλύµενος χρόνος φορτοεκφόρτωσης, κοπή, κατεργασία, φθορά, αποµείωση και τοποθέτηση 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, καθώς και κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη 
τοποθέτηση των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε την µελέτη και τους όρους της σύµβασης.   

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € 
 (Αριθµητικά):  4,00 
 
 
 
Άρθρο ∆-8: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΥΤΟΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4700) 
 

 
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 ανά χιλιόγραµµο (kg) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,07 
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Άρθρο ∆-9: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC 
 
 

Για την προµήθεια,  φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά 
διάµετρο αγωγού και κατηγορία ονοµαστικής πιέσεως. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
 
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από 
χυτοσίδηρο ή PVC, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, 
οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για 
αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης. 

 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των 

απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η 
πλήρης δοκιµασία των αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
γ. Η φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των 

εξαρτηµάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο 
όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC  µε το 

υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 

 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά 

κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για 
την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

 
 
Άρθρο ∆-9.1: Ονοµαστικής πίεσης 10atm 
 
Άρθρο ∆-9.1.1: Ονοµαστικής διαµέτρου D110mm 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  6,90 

 

Άρθρο ∆-9.1.2: Ονοµαστικής διαµέτρου D160mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.3) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 13,50 
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Άρθρο ∆-10: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΑΝΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΛΙΜ 4400) 

 
Για την πλήρη µεταφορά και σύνδεση του υφιστάµενου φανού ναυσιπλοίας, ήτοι την 

µεταφορά και τοποθέτηση του οβελού και του φανού, την εγκατάσταση στην προβλεπόµενη θέση 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Π.Ν.. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, 
µεταφορά, σύνδεση  όλων των υλικών και µικροϋλικών και η σύνδεση των στοιχείων και κάθε 
άλλη εργασία για την λειτουργία του φανού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της Υδρογραφικής 
Υπηρεσίας Π.Ν., στις θέσεις που προβλέπονται σύµφωνα µε τα Σχέδια της µελέτης. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως τοποθετηµένου οβελού και φανού 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι χιλιάδες επτακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 6.700 € 
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