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ΑΡΘΡΑ 

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

A.T. : 1 
 

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 2.02 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 1210 

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, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 09-02-01-00 ‘’Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών’’. 

 

Στην τιμή μονάδας 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 tοn. 

 

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 

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 : 3,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς   

(0,35€/m3.km)     1,50 x 0,35 =    0,53 

Συνολικό κόστος άρθρου 3,53 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,53 

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 2 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε 

συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή 

διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, 

χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, 

εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του 

πυθμένα τους,  

 

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών 

εκσκαφών της οδού, 

 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών 

εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 

 

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες,  

 

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός 

των αναβαθμών  

 

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για 

απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων 

και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με 

τους περιβαλλοντικούς όρους 

 

- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και 

απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση 

 

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα 

μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
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- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που 

λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, 

σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά 

ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

 

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές 

τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 

περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 

περιορισμούς.  

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων 

από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως 

κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα 

με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών 

σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται 

στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή 

από την Υπηρεσία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ : 0,65 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 19,75 (>=5km)  

(0,19€/m3.km)      19,75 x 0,19 =    3,75 

Συνολικό κόστος άρθρου 4,40 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,40 

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 3 
 

Άρθρο : ΝΕΤΟΔΟ Α\Α18.1 Προμήθεια δανείων,   συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 

Σχετικό :  

 

 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1510 
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Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την 

κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση 

θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ. 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

- οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου, 

 

- η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά 

των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 

 

- οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο του έργου, 

 

- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων 

  

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση 

λατομείων και δανειοθαλάμων". 

 

 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4.                                      

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και 

τελικών διατομών. 

ΕΥΡΩ : 1,05 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 19,75 (>=5km)  

(0,19€/m3.km)      19,75 x 0,19 =    3,75 

Συνολικό κόστος άρθρου 4,80 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,80 

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 4 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α20 Κατασκευή  επιχωμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1530 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους έδρασης, 

με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 

"Κατασκευή επιχωμάτων" 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

- Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, 

πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% 

αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή  
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στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα. 

 

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% 

της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

 

- Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόμενης 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό 

διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" 

επιφάνεια. 

  Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία τιμολογείται με 

το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

 

- Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος. 

 

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων 

που προβλέπει η μελέτη. 

 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης 

επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς 

και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 

του τιμολογίου: 

- Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, 

στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π) 

 

- Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών 

 

- Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα 

 

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,95 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 5 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α22 Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος χωρίς την δαπάνη των φύλλων οπλισμού και των 
απαιτούμενων δανείων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1530 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Κατασκευή επιχωμάτων οπλισμένων με γεωύφασμα ή γαιόπλεγμα ή χαλύβδινο συρματόπλεγμα, οποιασδήποτε 

ποιότητας και αντοχής, με διάστρωση των φύλλων οπλισμού σύμφωνα με την Γεωτεχνική Μελέτη και την ΕΤΕΠ 

02-07-04-00 "Οπλισμένες επιχώσεις". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η φόρτωση και μεταφορά επί τόπου των ποϊόντων εκσκαφών ή δανειοθαλάμων για την κατασκευή του οπλισμένου 

επιχώματος 

 

- Η επιμελής τοποθέτηση και ελαφρά τάνυση των φύλλων οπλισμού καθώς και η επικάλυψη αυτών με στρώση 

επίχωσης του καθοριζομένου από την μελέτη πάχους 

 

- Η συμπύκνωση της στρώσης της επίχωσης με δονητικό οδοστρωτήρα βάρους έως 13 kΝ ή με δονητική πλάκα 

βάρους έως 10 kΝ 

 

- Οι πάσης φύσεως καθυστερήσεις και δυσχέρειες λόγω απαγόρευσης της διακίνησης του εξοπλισμού κάθετα 

προς τον άξονα του επιχώματος και πάνω από τα διαστρωθέντα φύλλα οπλισμού πριν από την επικάλυψή τους 

με στρώση επίχωσης 

 

Η προμήθεια και τοποθέτηση των φύλλων οπλισμού και η προμήθεια και μεταφορά των τυχόν απαιτουμένων δανείων 

επιμετρώνται ιδιαίτερα. 

 

Για ένα κυβικό μέτρο (m3) πλήρους κατασκευής οπλισμένου επιχώματος με γεωύφασμα ή γαιόπλεγμα 

(χωματουργικό μέρος εργασιών). 

 

 

 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,30 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 6 
 

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 4.09 Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από άμμο θαλάσσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2140 

Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από άμμο θαλάσσης για την μόρφωση της 

επιφανείας προστασίας των αρχαίων μελών στη ζώνη του Δίολκου, σύμφωνα με την  

μελέτη 

Αφού γίνει η πλήρωση των αρμών μεταξύ των λίθων με άμμο και στρωθεί το γεωύφασμα 

διαχωρισμού θα αρχίσουν οι εργασίες διαμόρφωσης της στρώσης άμμου. Θα 

διαμορφωθούν οδηγοί για να εξασφαλισθεί το πάχος της στρώσης. Η άμμος θα 

προσκομίζεται σε μικρές ποσότητες σταδιακά με χειράμαξα ή σάκους και θα  

διαστρώνεται με πήχη. Δεν απαιτείται συμπύκνωση της στρώσης. Η στρώση θα  

καλυφθεί με γεωύφασμα διαχωρισμού. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια της άμμου, η φορτοεκφόρτωση και η 

χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως, η πόντιση, η  

διάστρωση και η μόρφωση από συνεργείο δυτών με χρήση μεταλλικών οδηγών- 

σημαντήρων οριζοντίωσης. 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των δύο στρώσεων του γεωυφάσματος 

διαχωρισμού. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) , με βάση τελικές διατομές. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,70 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 7 
 

Άρθρο : ΛΙΜ Σ\602 Αμμόσακοι προστασίας των λίθων αναλειμμάτων του Διόλκου 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4130 

[Προστασία των λίθων αναλειμμάτων του Δίολκου με αμμόσακκους, σε οποιοδήποτε βάθος 

θαλάσσης ,σύμφωνα με τη Μελέτη δημοπράτησης και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Το υλικό των σάκκων θα είναι ισότροπο με ονομαστική εφελκυστική αντοχή ≥ 170 kN/m 

ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και διαπερατότητα της τάξεως του 10-2 m/sec. Εάν η 

παραμένουσα αντοχή του μετά από έκθεση της τάξεως των 4000 h στην UV ακτινοβολία, 

σύμφωνα με το DIN EN 12224, είναι μικρότερη του 80% της ονομαστικής και οι σάκοι είναι 

εκτεθειμένοι στον ήλιο, όπως στην διατομή προστασίας του μνημείου που φαίνεται στην 

λεπτομέρεια 2 στο σχέδιο Λ-01 της μελέτης, θα πρέπει ο ανάδοχος να τους καλύψει με 

άμμο ή κατάλληλη μεμβράνη, αποδεκτή από την υπηρεσία. Το στόμιο πλήρωσης των 

σακών θα ραφτεί ή θα δεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου των σάκκων κατάλληλης 

χωρητικότητας και άμμου και λοιπών υλικών για την επί τόπου παρασκευή του, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

 η πλήρωση των σάκκων με άμμο, με ή χωρίς χρήση μηχανικού εξοπλισμού, και η 

πρόσδεσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή ώστε να διατηρούνται 

κλειστοί κατά τους χειρισμούς τους. 

 η προσέγγιση των γεμισμένων σάκκων στις θέσεις τοποθέτησης με χερσαία ή πλωτά 

μεταφορικά μέσα (φόρτωση με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων και μεταφορά), με 

επιμελημένη στοιβασία για την αποφυγή φθορών κατά τους χειρισμούς τους 

 η πόντιση και τακτοποίηση των σάκκων στη προβλεπόμενη διάταξη και στάθμη με την 

βοήθεια καταδυτικού συνεργείου εάν απαιτείται. 

 η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών 

και οι τυχόν σταλίες από οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός (καταπτώσεις, βλάβες κλπ). 

Επιμετράται ο αριθμός των πληρωθέντων σάκκων, γίνεται δειγματοληπτική ζύγιση γεμάτων 

σάκκων και ανάγεται το προκύπτον βάρος σε όγκο άμμου με βάση την παραδοχή: 1,0 m3 

άμμου = 2000 kg γεμάτων σάκκων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλων κατασκευών με σάκους άμμου. 

] 

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,06 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και έξι λεπτά 

 

 

 

 

A.T. : 8 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά 

στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 

επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική 

επιφάνεια. 

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, 

σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους. 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΕΥΡΩ : 10,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 19,75 (>=5km)  

(0,19€/m3.km)      19,75 x 0,19 =    3,75 

Συνολικό κόστος άρθρου 14,25 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,25 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά 

2. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ 

A.T. : 9 
 

Άρθρο : ΛΙΜ Σ\2210 Λιθορριπές πυρήνων λιμενικών έργων με σκύρα διαστάσεων 30mm<d<80mm 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης:  

[(Αναθεωρείται με το άρθρο ΛΙΜ 2210) 

Για την κατασκευή λιθορριπών σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, με 

σκύρα προελεύσεως λατομείου διαστάσεων 30mm<d<80mm, για την κατασκευή πρισμάτων 

πυρήνων εξωτερικών ή εσωτερικών λιμενικών έργων, στις θέσεις και στάθμες που 

προβλέπονται από την τεχνική μελέτη του έργου, ήτοι για την προμήθεια και επιλογή του 

κατάλληλου 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, καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και 

σύμφωνα με την μελέτη κατασκευή των λιθορριπών. 

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, θεωρούμενου 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. ] 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,20 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι λεπτά 

A.T. : 10 
 

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 4.04 Λιθορριπές εδράσεως ατομικού βάρους λίθων 0,50 - 50 kg 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2210 

Κατασκευή λιθορριπών για την έδραση λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος 

θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, από λίθους προελεύσεως λατομείου, ατομικού βάρους 

0,5 ως 50 kg, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1, διαβάθμισης σύμφωνα με την μελέτη του έργου 

και την ΕΤΕΠ 09-05-01-00 "Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για 

την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας". 

 

 

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού λιθορριπής, η 

φορτοεκφόρτωση και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως, 

η βύθιση, η διάστρωση και η τακτοποίηση με την βοήθεια δύτη, σε οριζόντιες 

στρώσεις πάχους έως 1,00 m. 

 

Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ή από 

διείσδυση 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. 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΕΥΡΩ : 12,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 19,75 (>=5km)  

(0,19€/m3.km)      19,75 x 0,19 =    3,75 

Συνολικό κόστος άρθρου 15,75 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,75 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 11 
 

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 4.05 Λιθορριπές πλήρωσης κυψελών των κυψελωτών ογκολίθων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2240 

Πλήρωση κυψελών κυψελωτών ογκολίθων με λιθορριπή από υλικά προελεύσεως 

λατομείου, ατομικού βάρους  0,50 έως 100 kg, στην προβλεπόμενη από την μελέτη 

διαβάθμιση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ  09-05-04-01 "Πλήρωση κυψελών τεχνητών 

ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορριπή". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού λιθορριπής, η 

φορτοεκφόρτωση και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως 

κι η πλήρωση των κυψελών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  (m3), πληρουμένης κυψέλης. 

ΕΥΡΩ : 12,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 19,75 (>=5km)  

(0,19€/m3.km)      19,75 x 0,19 =    3,75 

Συνολικό κόστος άρθρου 16,25 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,25 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 12 
 

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 4.07 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος ατομικού βάρους 20 - 100 kg 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2230 

Kατασκευή λιθορριπών για την  δημιουργία ανακουφιστικού πρίσματος όπισθεν των 

κρηπιδοτοίχων, από λίθους προελεύσεως λατομείου ατομικού βάρους από 20 έως 100 

kg, διαβάθμισης σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 09-05-03-00 

"Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού λιθορριπής, η 

φορτοεκφόρτωση και η χερσαία ή/και θαλάσσια μεταφορά του ανεξαρτήτως 

αποστάσεως, η διάστρωση και η τακτοποίηση της κατά οριζόντιες σρώσεις με την 

βοήθεια δύτη. 

 

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

 

 

 

 

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 19,75 (>=5km)  

(0,19€/m3.km)      19,75 x 0,19 =    3,75 

Συνολικό κόστος άρθρου 15,25 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,25 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 13 
 

Άρθρο : ΛΙΜ Σ\408 Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολιθούς ποέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 
150 - 250 kg 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2310 

[Κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή 

ύψος άνω αυτής, από φυσικούς λίθους προελεύσεως λατομείου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-06-01-00 ‘’Θωρακίσεις Πρανών Λιμενικών Έργων 

και Έργων προστασίας ακτών’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των φυσικών ογκολίθων, η φορτο- 

εκφόρτωση και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως, η 

βύθιση, η διάστρωση και η τακτοποίηση και διαμόρφωση της κεκλιμένης παρειάς με την 

βοήθεια δύτη. 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,20 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 14 
 

Άρθρο : ΛΙΜ Σ\41103 Προμήθεια και διάστρωση σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων μη υφαντού γεωυφάσματος 
βάρους 400gr/m2 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361 

[Προμήθεια και υποθαλάσσια διάστρωση, σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων, μη υφαντών 

γεωυφασμάτων από συνθετικές ίνες ανθεκτικές στο θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-03-03-00 ‘’Υποθαλάσσια διάστρωση γεωϋφασμάτων’’. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων του γεωυφάσματος και των 

απαιτούμενων υλικών ραφής 

 η προετοιμασία, κοπή και ραφή καθώς και η απομείωση και φθορά του γεωυφάσματος 

 η καταβίβαση του γεωυφάσματος στην προβλεπόμενη στάθμη διαστρώσεως και η 

διάστρωσή του από καταδυτικό συνεργείο 

 η επικάλυψη των φύλλων και η αγκύρωση των άκρων τους 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας με γεωύφασμα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00 

(Ολογράφως) : επτά 

A.T. : 15 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β12.3 Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 80 KN/m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση γεωπλέγματος πολυεστερικής σύστασης με προστασία ΡΕ, PVC ή άλλου πολυμερούς, 

ή πολυμερικής σύστασης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ή πολυπροπυλένιο, χαρακτηριστικής 

ονομαστικής οριακής αντοχής (Τult) κατά την κύρια διεύθυνση του υλικού, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, 

για την ενίσχυση και βελτίωση της μηχανικής αντοχής του εδάφους (οπλισμένο επίχωμα), με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 

- διάρκεια ζωής 120 ετών σε περιβάλλον 4 < pH <9.5 υπό θερμοκρασία 20-30C 

 

- μέγιστη επιμήκυνση υπό φορτίο έως 13% (κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319) 

 

- ονομαστική εφελκυστική αντοχή κατά την κυρία διεύθυνση κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319, όχι μικρότερη από την 

καθοριζόμενη στην μελέτη 

 

- ανθεκτικά στα χημικά που απαντώνται στο φυσικό έδαφος και μη βιοδιασπόμενα 

 

 

 

 

- ανθεκτικό στην υδρόλυση και τα υδατικά διαλύματα οξέων, αλάτων και αλκαλίων 

 

- χωρίς συστατικά διαλυτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

 

- ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία (με προσθήκη αιθάλης) 

 

Οι χαρακτηριστικά των γεωπλεγμάτων θα τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά διαπιστευμένων εργαστηρίων ή 

Eυρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις - Εuropean Technical Approvals, 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια του γεωπλέγματος και όλων των απαιτούμενων υλικών, και η  μεταφορά τους από οποιαδήποτε 

απόσταση στην θέση εφαρμογής, 

 

- οι φορτοεκφορτώσεις, η διάστρωση, αναδίπλωση και στερέωση του γεωπλέγματος στις προβλεπόμενες θέσεις, 

 

- τα μέτρα προστασίας του διαστρωμένου γεωπλέγματος από τις καιρικές και ατμοσφαιρικές επιδράσεις και 

από την κυκλοφορία, μέχρι την οριστική κάλυψή του με εδαφικό υλικό, οι φθορές και αλληλοεπικαλύψεις. 

 

Επιμέτρηση με βάση την καλυπτόμενη επιφάνεια, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια, με 

ανηγμένες τις φθορές και τις επικαλύψεις των γειτονικών λωρίδων. 

 

 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 80 KN/m                                                  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης από γεώπλεγμα επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,20 

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά 

3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

A.T. : 16 
 

Άρθρο : ΛΙΜ Σ\504 Προκατασκευασμένα στοιχεία ανωδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4240 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

[Διαμόρφωση μετωπών, προπλακών, διαχωριστικών δοκίδων, κεφαλοδέσμων κλπ 

κατασκευών ανωδομών λιμενικών έργων με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα του προβέπομένου από την μελέτη σχήματος, μορφής και διαστάσεων, 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 09-07-04-00 ‘’Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα’’ 

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας ή 

η επιτόπου παραγωγή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος 

 οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος 

 η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των 

σιδηροτύπων 

 η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους, σε στρώσεις των 0.30 

m, για στοιχεία πάχους άνω των 0,6 m και τουλάχιστον σε δύο στρώσεις για στοιχεία 

μικρότερου πάχους, και η συμπύκνωσή του με δονητές. 

 η συντήρηση του σκυροδέματος μετά την αφαίρεση των σιδηροτύπων 

 η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασμένων στοιχείων (αφού παρέλθει ο 

προβλεπόμενος από την μελέτη χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέματος) και η 

μεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης 

 η τοποθέτηση και τακτοποίηση των προκατασκευασμένων στοιχείων με χρήση 

γερανού 

Το υστερόχυτο σκυρόδεμα πάκτωσης / σύνδεσης των προκατασκευασμένων στοιχείων 

επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρρθρα του τιμολογίου 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο προκατασκευασμένου στοιχείου (m3), χωρίς την αξία του 

ενσωματουμένου οπλισμού, αφαιρουμένων των πάσης φύσεως εγκοπών που 

προβλέπονται από την μελέτη ή οφειλονται στο σύστημα άρσης αυτών. ] 

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα 

 

 
 

 

A.T. : 17 
 

Άρθρο : ΛΙΜ Σ\506 Προκατασκευασμένα κυψελωτά κιβώτια (caissons) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C30/37 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 3300 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

[Κατασκευή, καθέλκυση, ρυμούλκυση και πόντιση προκατασκευασμένων κυψελωτών 

κιβωτίων (caissons) από οπλισμένο σκυρόδεμα, της μορφής και διαστάσεων που 

καθορίζονται στην μελέτη και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 09-08-00-00 ‘’Κυψελωτά 

κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα’’. 

Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν: 

α. Την δημιουργία εργοταξιακού χώρου και την διαμόρφωση, χρήση και λειτουργία των 

πάσης φύσεως αναγκαίων εργοταξιακών εγκαταστάσεων, μόνιμων, προσωρινών ή 

πλωτού συγκροτήματος, τις οποίες θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την δόμηση και 

καθέλκυση των κυψελωτών κιβωτίων. 

β. Την προμήθεια και προσκόμιση στον χώρο προκατασκευής των κυψελωτών κιβωτίων, 

σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτης κατηγορίας, ετοίμου ή 

εργοταξιακού, με όλα τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

πρόσθετα και πρόσμικτα (αναστολέας διαβρώσεως, ρευστοποιητής, στεγανωτικό μάζας, 

συνθετικές ίνες πολυπροπυλενίου κλπ.), πλην του σιδηρού οπλισμού του 

σκυροδέματος, και τον έλεγχο της ποιότητας αυτού. 

γ. Την προμήθεια επί τόπου των έργων, κατασκευή, αποσύνδεση (αφού παρέλθει ο 

προβλεπόμενος από την μελέτη χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέματος) και 

επανασύνδεση των απαιτουμένων σιδηροτύπων, τις φθορές τους, καθώς και την αξία 

των τύπων που ενδεχομένως για κατασκευαστικούς λόγους θα παραμείνουν 

ενσωματωμένοι και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν. 

δ. Την διάστρωση του σκυροδέματος στους σιδηρότυπους σε στρώσεις πάχους όχι 

μεγαλυτέρου των 0,40 m, την συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος. 

ε. Την διόρθωση τυχόν ελαττωμάτων της επιφανείας των κυψελωτών κιβωτίων μετά την 

αφαίρεση των σιδηροτύπων. 

στ. Την καθέλκυση, ερματισμό και επίπλευση των κυψελωτών κιβωτίων, με σύστημα της 

επιλογής του Αναδόχου. Επισημαίνεται ότι εφ΄ όσον ο Ανάδοχος εφαρμόσει μέθοδο 

καθελκύσεως και επιπλεύσεως των κιβωτίων, εκ της οποίας οι φορτίσεις των 

κυψελωτών κιβωτίων επιβάλλουν αύξηση των διατομών του σκυροδέματος ή των 

οπλισμών, έναντι των προβλεπομένων στην μελέτη, τότε η πρόσθετη δαπάνη των 

εργασιών και υλικών τον βαρύνει εξ ολοκλήρου. 

ζ. Την συνέχιση μετά την καθέλκυση, εφ΄ όσον απαιτείται, της σκυροδετήσεως για την 

επίτευξη του επιθυμητού ύψους των κυψελωτών κιβωτίων και την παραμονή των 

κιβωτίων για όσο χρόνο απαιτείται για την επίτευξη των απαιτουμένων αντοχών του 

σκυροδέματος. 

η. Τον ελλιμενισμό, ασφάλιση, χερσαία ή/και θαλάσσια μεταφορά και ρυμούλκηση των 

κυψελωτών κιβωτίων στις τελικές θέσεις πόντισης αυτών με χρήση πλωτών μέσων, 

ανεξαρτήτως αποστάσεως από τον χώρο προκατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των 

πάσης φύσεως και για οποιονδήποτε λόγο σταλιών. Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα 

τεκμηριώσει στην Υπηρεσία, ότι ο τρόπος ρυμούλκησης που θα εφρμόσει δεν επιβάλει 

φορτίσεις, που θα μπορούσαν να επιφέρουν βλάβες ή ζημίες στα κυψελωτά κιβώτια. 

θ. Την πόντιση των κυψελωτών κιβωτίων στην τελική τους θέση, με χρήση καταδυτικού και 

τοπογραφικού συνεργείου, με σύστημα της επιλογής του Αναδόχου. Περιλαμβάνονται 

επίσης τα πάσης φύσεως απαιτούμενα μικροϋλικά (π.χ. σωληνώσεις, δικλείδες) ή/και 

εξοπλισμός (π.χ. αντλίες) για την εκτέλεση της πόντισης. 

ι. Τις ημεραργίες του προσωπικού και τις σταλίες πλωτών και χερσαίων μηχανημάτων 

μέχρι την πόντιση των κυψελωτών κιβωτίων στην οριστική τους θέση. 
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Διευκρινίζεται ότι ο τρόπος κατασκευής που περιγράφεται στην μελέτη και το παρόν άρθρο 

του Τιμολογίου, είναι δυνητικός για τον Ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα πληρώνεται μόνο 

για την εργασία κατασκευής ετοίμου και τοποθετημένου κυψελωτού κιβωτίου, ανεξάρτητα 

από την μεθοδολογία και τις επιμέρους φάσεις των εργασιών που θα απαιτηθούν προς 

τούτο. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την καθαίρεση των προσωρινών ή βοηθητικών 

κατασκευών στην περιοχή του εργοταξίου, ή και να τις κρατήσει για χρήση χωρίς επί πλέον 

πληρωμή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κυψελωτού κιβωτίου (m3), αφαιρουμένων των πάσης φύσεως 

εγκοπών που προβλέπονται από την μελέτη. ] 

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

 

 

 

 

A.T. : 18 
 

Άρθρο : ΛΙΜ Σ\4100 Ύφαλες κατασκευές με γεωσωλήνες (Soil tain tubes) 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4130 

[Κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών έργων με γεωσωλήνες σε οποιοδήποτε βάθος 

θαλάσσης (έργων υποθεμελίωσης κρηπιδοτοίχων, προβλητών, και νησίδων, επισκευής, 

ενίσχυσης και προστασίας υφιστάμενων έργων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη. 

Η διαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης των γεωσωλήνων,η διάστρωση και προσωρινή 

συγκράτησή τους στην θέση εγκατάστασης,ο τρόπος και το ποσοστό πλήρωσης των 

γεωσωλήνων, τα χαρακτηριστικά της άμμου και της αντλίας που θα χρησιμοποιηθεί για το 

σκοπό αυτό και ο τρόπος και το είδος της ραφής των επιστομίων πλήρωσης.θα είναι αυτά 

που προβλέπονται από τον προμηθευτή των γεωσωλήνων. Για τον λόγο αυτό ο ανάδοχος 

θα προσκομίσει αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας κατασκευής των γεωσωλήνων που 

θα εφαρμοσθεί θεωρημένη από τον προμηθευτή. 

Το υλικό των γεωσωλήνων θα είναι ισότροπο με ονομαστική εφελκυστική αντοχή ≥ 170 

kN/m, διαπερατότητα της τάξεως του 10-2 m/sec και παραμένουσα αντοχή του μετά από 

έκθεση της τάξεως των 4000 h στην UV ακτινοβολία, σύμφωνα με το DIN EN 12224 

τουλάχιστον 80% της ονομαστικής. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου γεωσωλήνων από υφαντό ή μη 

υφαντό γεωσυνθετικό υλικό, όπως περιγράφεται παραπάνω, κατάλληλης 

χωρητικότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 Η κατάλληλη στερέωση των γεωσωλήνων επί τόπου του έργου στην απαιτούμενη 

στάθμη, 

 η πλήρωση των γεωσωλήνων με άμμο με χρήση αντλίας από τα διαμορφωμένα 

στόμια τους και η πρόσδεσή τους με κατάλληλο νήμα, με ειδικό για αυτή την εργασία 

μηχάνημα ώστε να διατηρούνται κλειστοί κατά τους χειρισμούς τους. 

Σημειώνεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια και μεταφορά της απαιτούμενης 

άμμου πλήρωσης. 

Επιμετράται ο όγκος των πληρωθέντων γεωσωλήνων 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ] 

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε 

A.T. : 19 
 

Άρθρο : ΛΙΜ Σ\802 Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα,  κατηγορίας 
C20/25 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4240 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

[Κατασκευή ανωδομών λιμενικών έργων από oπλισμένο σκυρόδεμα (κρηπιδοτοίχων, 

προβλητών, μώλων, κυματοθραυστών, νησίδων κλπ.), σε οποιοδήποτε ύψος άνω της 

θάλασσας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-09-02-00 ‘’Ανωδομές Λιμενικών Έργων 

από οπλισμένο σκυρόδεμα’’. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας ή 

η επί τόπου παραγωγή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος 

 οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος 

 η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των 

απαιτουμένων σιδηροτύπων, συνδέσμων και ικριωμάτων 

 η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις πάχους 

όχι μεγαλυτέρου των 0.40 m, καθώς και η συμπύκνωσή του ανά στρώση με δονητές 

 η επίπαση της τελευταίας (άνω) στρώσεως της ανωδομής με μίγμα σκληρών αδρανών 

και τσιμέντου, σύμφωνα με την μελέτη συνθέσεως, το οποίο ενσωματώνεται στην 

μάζα του νωπού σκυροδέματος, καθώς και η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας με 

μηχανικά μέσα ή /και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 η συντήρηση του σκυροδέματος 

 η διαμόρφωση εγκαρσίων αρμών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την 

μελέτη και η πλήρωση και σφράγιση αυτών (εργασία και υλικά), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη 

 ο εγκιβωτισμός στο σκυρόδεμα σωλήνων διέλευσης παροχών, η διαμόρφωση 

φρεατίων, καναλιών, θέσεων πακτώσεως δεστρών, προσκρουστήρων, κρίκων 

προσδέσεως, κλιμάκων αναρριχήσεως και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού ανωδομής 

λιμενικών έργων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

Ο σιδηροπλισμός, τα βλήτρα στις θέσεις των αρμών (dowels), οι σωληνώσεις διέλευσης 

δικτύων και τα στοιχεία αγκύρωσης του εξοπλισμού ανωδομής επιμετρώνται ιδιαίτερα, 

σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου 

 

 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος (m3) ] 

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 20 
 

Άρθρο : ΛΙΜ Σ\802.1 Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα,  κατηγορίας 
C30/37 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4240 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

[Κατασκευή ανωδομών λιμενικών έργων από oπλισμένο σκυρόδεμα (κρηπιδοτοίχων, 

προβλητών, μώλων, κυματοθραυστών, νησίδων κλπ.), σε οποιοδήποτε ύψος άνω της 

θάλασσας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-09-02-00 ‘’Ανωδομές Λιμενικών Έργων 

από οπλισμένο σκυρόδεμα’’. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας ή 

η επί τόπου παραγωγή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος 

 οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος 

 η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των 

απαιτουμένων σιδηροτύπων, συνδέσμων και ικριωμάτων 

 η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις πάχους 

όχι μεγαλυτέρου των 0.40 m, καθώς και η συμπύκνωσή του ανά στρώση με δονητές 

 η επίπαση της τελευταίας (άνω) στρώσεως της ανωδομής με μίγμα σκληρών αδρανών 

και τσιμέντου, σύμφωνα με την μελέτη συνθέσεως, το οποίο ενσωματώνεται στην 

μάζα του νωπού σκυροδέματος, καθώς και η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας με 

μηχανικά μέσα ή /και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 η συντήρηση του σκυροδέματος 

 η διαμόρφωση εγκαρσίων αρμών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την 

μελέτη και η πλήρωση και σφράγιση αυτών (εργασία και υλικά), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη 

 ο εγκιβωτισμός στο σκυρόδεμα σωλήνων διέλευσης παροχών, η διαμόρφωση 

φρεατίων, καναλιών, θέσεων πακτώσεως δεστρών, προσκρουστήρων, κρίκων 

προσδέσεως, κλιμάκων αναρριχήσεως και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού ανωδομής 

λιμενικών έργων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

Ο σιδηροπλισμός, τα βλήτρα στις θέσεις των αρμών (dowels), οι σωληνώσεις διέλευσης 

δικτύων και τα στοιχεία αγκύρωσης του εξοπλισμού ανωδομής επιμετρώνται ιδιαίτερα, 

σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου ] 

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα 

A.T. : 21 
 

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 8.05 Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίπαση σκληρυντικού υλικού. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4300 

Επεξεργασία της τελικής επιφάνειας επιστρώσεων λιμενικών δαπέδων από άοπλο ή 

οπλισμένο ή ινοπλισμένο σκυρόδεμα με ξηρό σκληρυντικό μίγμα, συνθέσεως και 

κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των υλικών 

του σκληρυντικού μίγματος (σκληρά αδρανή με δείκτη Los Angeles < 25, χαλαζιακά 

αδρανή κλπ), η ενσωμάτωσή στην μάζα του νωπού σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση (επίπαση) και η ισοπέδωση και συμπύκνωση της 

επιφανειακής στοιβάδας της επιιστρώσεως. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο σκληρυντικής επεξεργασίας επιφάνειας επιστρώσεων (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00 

(Ολογράφως) : έξι 

A.T. : 22 
 

Άρθρο : ΟΔΟ Σ\Β29.1 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2551 

 

 
 

 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

[Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από 

σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με 

θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, 

τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 

σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των 

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 

καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που 

απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, 

αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

 η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόμηση καθώς 

 η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή 

άλλης μορφής κενών, 

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 

 η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι 

τη σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 

 οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων 

και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους 

προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 

 οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 

διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 

 η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του 

επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 

κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, 

προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως 

(σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 

γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, 

αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του 

σκυροδέματος. 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με 

βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος 

που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 

κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 

διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής 

και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες 

φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 

κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 

κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 

συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά 

τον κάθε τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων  

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και 

ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C20/25 άοπλο ή και οπλισμένο. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα] 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

 

 

 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 131,00 

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα ένα 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

A.T. : 23 
 

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 9.02 Χυτοχαλύβδινες δέστρες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4700 

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοχαλυβδίνων δεστρών, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 09-13-01-00 "Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων / 

σκαφών". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

- η προμήθεια και προσκόμιση στο έργο χυτοχαλυβδίνων δεστρών, πλήρων με την 

διάταξη αγκύρωσής τους, ελκτικής ικανότητας και λοιπών χαρακτηριστικών σύμφωνα 

με την μελέτη, συνοδευομένων από πιστοποιητικό νηογνώμονος 

- η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και προσωρινή στερέωσή τους στις προβλεπόμενες 

θέσεις, ούτως ώστε να παραμένουν ακλόνητες κατά την σκυροδέτηση της ανωδομής 

του σκυροδέματος 

- η τελική βαφή τους με χρώμα εποξειδικής βάσεως (coal tar epoxy) υψηλής 

ανθεκτικότητος στο θαλάσσιο περιβάλλον, σε δύο στρώσεις πάχους ξηρού υμένα 

εκάστης τουλάχιστον 125 μm  

- η χρήση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την διακίνηση και τοποθέτηση 

των δεστρών (γερανοβραχίονας κλπ) 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο δέστρας και αντίστοιχης διάταξης αγκύρωσης (kg), βάσει των 

σχετικών πινάκων του κατασκευαστή.  Oι προσκομιζόμενες προς τοποθέτηση δέστρες 

θα ελέγχονται από την Υπηρεσία δειγματοληπτικά με ζύγιση. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,60 

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά 

A.T. : 24 
 

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 9.01.02 Χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4600 

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων με τα αντίστοιχα 

πλαίσια έδρασης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D, σχήματος και 

διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από την 

μελέτη, τα καλύμματα θα είναι κλάσεως D400. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των χυτοσιδηρών καλυμμάτων και των 

πλασίων έδρασής τους, η προσκόμισή τους επί τόπου του έργου, καθώς και η 

τοποθέτηση, υψομετρική προσαρμογή και στερέωση του πλαισίου κατά την φάση της 

σκυροδέτησης της αντίστοιχης ανωδομής ή δαπάδου λιμενικών έργων. 

 

 Καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)        

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο καλύμματος και πλαισίου έδρασης (kg), με βάση τους πίνακες 

βαρών του κατασκευαστή.  Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση καλύμματα θα 

ελέγχονται από την Υπηρεσία δειγματοληπτικά με ζύγιση. 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 25 
 

Άρθρο : ΛΙΜ Σ\102 Ελαστικοί προσκρουστήρες 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης:  

[Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προσκρουστήρων D300, ℓ = 1.0 m στις 

προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

Απορρόφηση ενέργειας E ≥ 12.5 kN/m 

Αντίδραση R ≤ 250.0 kN/m 

 

 

 

Το υλικό κατασκευής των προσκρουστήρων θα είναι φυσικό ή συνθετικό (SBR)  

ελαστικό ή κατάλληλο μείγμα των δύο και η παραγωγή – διαμόρφωση του  

προσκρουστήρα θα γίνει με εξώθηση με την βοήθεια πρέσας (extruded). 

Τα χαρακτηριστικά του προσκρουστήρα θα τεκμηριώνονται από τα σχετικά  

πιστοποιητικά του κατασκευαστή. Οι δοκιμές που απαιτούνται για τον προσδιορισμό  

των χαρακτηριστικών του προσκρουστήρα θα είναι αυτές που καθορίζονται στο  

σχετικό τεύχος της PIANC ''Guidelines for the Design of fenders Systems'', 2002. 

Εκτός από το κόστος του προσκρουστήρα 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.) 

 για την αγκύρωση των προσκρουστήρων στην ανωδομή καθώς και κάθε άλλη εργασία,  

υλικό και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση των προσκρουστήρων. 

Στην ανά τεμάχιο τιμή προμηθείας του προσκρουστήρα, συμπεριλαμβάνεται Τέλος στο 

παρόν άρθρο 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, 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. ] 

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 26 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.6 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 

όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 

σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό 

δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

 

    Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

    Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

    Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 

    "καμπάνας" (bell-sochet pipes) 

    Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

    στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

    Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 

    ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 

    διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 

(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 

επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 

εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 

περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 

συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 

κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 

κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 

χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 

καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.  

 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 

του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 

μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 

παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

 

 

 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

   

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 

συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 

βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 

μονάδας κατά 10 %. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 

με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 

μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή 

του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 

μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την 

μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  

 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 

του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 

παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 

φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 

ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

 

 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916                                                                                               

 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 27 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.7 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 

όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 

σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό 

δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

 

    Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

    Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

    Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 

    "καμπάνας" (bell-sochet pipes) 

    Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

    στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

    Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 

    ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 

    διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 

(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 

επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 

εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 

περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 

συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 

κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 

κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 

χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 

 

 

 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.  

 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 

του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 

μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 

παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

   

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 

συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 

βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 

μονάδας κατά 10 %. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 

με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 

μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή 

του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 

μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την 

μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  

 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 

του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 

παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 

φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 

ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

 

 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916                                                                                               

 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα 

A.T. : 28 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

 

 

 

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου: 

 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm.                       

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 29 
 

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 11.01 Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4400 

Σιδηρούς οπλισμός σκυροδεμάτων τεχνητών ογκολίθων, κυψελωτών κιβωτίων, 

προκατασκευασμένων στοιχείων, ανωδομών λιμενικών έργων, επιστρώσεων κλπ., πλην 

πασσάλων λιμενικών έργων, κατηγοριών B500A και  B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-2 και 

1421-3, οποιασδήποτε διατομής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 

"Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος", δηλαδή προμήθεια και μεταφορά του σιδηρού 

οπλισμού, σύρματος προσδέσεως, υποθεμάτων, αρμοκλείδων κλπ. επί τόπου των 

έργων, φορτοεκφόρτωση, κοπή, κατεργασία, φθορά, απομείωση και τοποθέτηση. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού οπλισμού. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,95 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

A.T. : 30 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.2 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2612 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής 

διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην 

θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης 

του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C 

και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα 

του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης 

του οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις 

των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 

τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και 

το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο 

και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 

οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του 

μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

________________________________________________________________________________ 

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     | 

|_________|______________________________________________|_____________________| 

 

 

 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   | 

|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο| 

| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   | 

|_________|________|________________|____________________|_________|___________| 

|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           | 

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________| 

|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   | 

|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   | 

|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   | 

|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   | 

|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   | 

|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   | 

|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   | 

|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   | 

|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   | 

|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    | 

|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    | 

|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    | 

|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    | 

|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    | 

|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    | 

|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    | 

|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    | 

|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 

οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα 

πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων 

πασσάλων. 

 

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη 

πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2) 

 

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας 

 

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 

απαιτηθούν (εργασία και υλικά) 

 

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

 

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C                                            

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,05 

(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά 

A.T. : 31 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής 

διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην 

θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης 

του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C 

και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα 

του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης 

του οπλισμού.  

 
 

 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις 

των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 

τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και 

το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο 

και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 

οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του 

μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

________________________________________________________________________________ 

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     | 

|_________|______________________________________________|_____________________| 

| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   | 

|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο| 

| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   | 

|_________|________|________________|____________________|_________|___________| 

|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           | 

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________| 

|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   | 

|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   | 

|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   | 

|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   | 

|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   | 

|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   | 

|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   | 

|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   | 

|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   | 

|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    | 

|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    | 

|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    | 

|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    | 

|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    | 

|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    | 

|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    | 

|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    | 

|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 

οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα 

πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων 

πασσάλων. 

 

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη 

πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2) 

 

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας 

 

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 

απαιτηθούν (εργασία και υλικά) 

 

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

 

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C                                                  

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,05 

(Ολογράφως) : ένα και πέντε λεπτά 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

 

 

 

 

A.T. : 32 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Σ\ΝΤ3 Κατασκευή υποστέγου εργασίας 

Σχετικό :  Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΟΙΚ 640110% ΟΙΚ 387330% ΟΙΚ 610430% ΟΙΚ 3214 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

[Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πλήρη κατασκευή του υπόστεγου εργασίας 

διαστάσεων 8 mx 67m και ύψους 5m με επιπλέον μη στεγασμένο χώρο διαστασεων 8x8m στη 

μία του άκρη με δάπεδο από σκυρόδεμα, καθώς και του εξοπλισμού που απαιτείται για την 

υποδοχή και τη συντήρησή των δόμων όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή 

του Έργου και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Ο φορέας του υπόστεγου θα διαμορφωθεί με προκατασκευασμένα χαλύβδινα πλαίσια από 

μορφοσίδηρο που θα εδράζονται σε πέδιλα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα πέδιλα, δύο ανά 

πλαίσιο, θα συνδέονται με την περιμετρική δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα και ελκυστήρα 

στο επίπεδο του πλαισίου. Η περιμετρική συνδετήρια δοκός θα προβλεφθεί να φέρει τα 

φορτία της πλαγιοκάλυψης και του δαπέδου κυκλοφορίας. 

Οι στύλοι όλων των πλαισίων θα προβλεφθούν να φέρουν και τα φορτία της γερανογέφυρας 

που προβλέπεται να εγκατασταθεί και να έχουν διαμορφωμένες τις κονσόλες έδρασης της 

δοκού της σιδηροτροχιάς. 

Η βαφή των χαλύβδινων στοιχείων του φέροντος οργανισμού θα γίνει με την διαδικασία που 

περιγράφεται στην συνέχεια: 

1. Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική 

εγκατάσταση ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

8504-1. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία 

σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Επισημαίνεται ότι η αμμοβολή των 

κατασκευών προ της εφαρμογής των στρώσεων αντιδιαβρωτικής προστασίας 

είναι υποχρεωτική. 

2. Διπλή Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία (rust primer) χαλυβδίνων 

κατασκευών συμβατή με το χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί, αμέσως μετά την 

αμμοβολή μετά την διαμόρφωση των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του 

κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο για την τελική 

συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών 

έργων". Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν 

προκληθούν εκδορές των επιφανειών των στοιχείων κατά την 

φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής 

προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 

"Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".Οι δύο 

στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25 ± 5 μm εκάστη, θα είναι 

διαφορετικής απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. 

Η προστατευτική επάλειψη εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και 

πριν από την έναρξη της μηχανουργικής επεξεργασίας. 

3. Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη 

πόσιμο νερό στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό 

πάχος ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της 

επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή 

προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Επισημαίνεται ότι η 

παρούσα περιγραφή δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων.Εφαρμογή 

σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Β, σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικά με χρήση και στις δύο στρώσεις με αμινικο 

υλικό καθαρής εποξειδικής ρητίνης, δύο συστατικών. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται: το κόστος της μελέτης, της διαδικασίας 

αδειοδότησης και της μελέτης εφαρμογής του υπόστεγου.όλες οι απαιτούμενες εκσκαφές, η 

μεταλλική φέρουσα κατασκευή, η επικάλυψη, οι πλαγιοκαλύψεις από πολυεστερικές τέντες 

με χειροκίνητο μηχανισμό τύλιξης και οι θύρες εισόδου, κατάλληλος φωτισμός, παροχές, 

δάπεδα με κατάλληλη κλίση για την απορροή των υδάτων τα οποία θα υποστούν διαδικασία 

λείανσης με «ελικοπτέρωση», κατασκευές σκυροδέματος, οπλισμός και κάθε άλλη 

απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών και της 

εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή του υπόστεγου εργασίας μετά 

του εξοπλισμού του. 

Τιμή ανά τεμάχιο ] 

Ευρώ (Αριθμητικά): 150.000,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα χιλιάδες 

 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Σελίδα 28 από 32 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

A.T. : 33 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Σ\ΝΤ4 Κατασκευή στεγανής δεξαμενής συγκέντρωσης λυμάτων  διαστάσεων 2,00Χ5,00Χ2,00m 

Σχετικό :  Κωδικοί αναθεώρησης: 20% ΟΙΚ 212460% ΟΙΚ 321410% ΟΙΚ 380110% ΟΔΟ 2612 

[Για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή κατασκευή στεγανής δεξαμενής συγκέντρωσης λυμάτων 

διαστάσεων 2,00Χ5,00Χ2,00m σε χώρο του έργου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για: 

α) την προμήθεια των υλικών, η μεταφορά τους στο χώρο του έργου και η εκτέλεση των 

εργασιών που απαιτούται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή της δεξαμενής, 

β) τη διάθεση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση των 

απαραίτων εργασιών σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και κανόνες ασφαλείας, 

γ) την εργασία και τα υλικά (σφραγιστικά κονιάματα, μεμβράνες) που θα τοποθετηθούν στην 

εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια της δεξαμενής προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

στεγανότητά της. 

Τιμή κατ΄αποκοπήν πλήρους περαιωμένης εργασίας: ] 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.500,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : 34 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Σ\ΝΤ6 Κατασκευή βάσης κίνησης οικοδομικού γερανού 

Σχετικό :  Κωδικοί αναθεώρησης: 70% ΛΙΜ 424010% ΛΙΜ 440020% ΛΙΜ 4500 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

[Για την κατασκευή απολύτως επίπεδης βάσης κίνησης οικοδομικού γερανού ανατροπής 

45τονόμετρων διαστάσεων 155m x 5m x 0.20m προκειμένου να εκτελεστεί έντεχνα και με 

ασφάλεια το σύνολο των εργασιών που περιγράφονται στις μελέτες του έργου και για τις 

οποίες απαιτείται χρήση οικοδομικού γερανού, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις 

μελέτες του έργου, τα τεύχη δημοπράτησης, την ισχύουσα νομοθεσία και προδιαγραφές και 

τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για: 

 την κατασκευή βάσης οπλισμένου σκυροδέματος C20/25 μετά του απαραίτητου 

οπλισμού (90kg/m3) καθώς και των σιδηροτροχιών που προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή του και την κατάλληλη τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και στερέωσή 

τους στις προβλεπόμενες θέσεις. 

 για την προμήθεια των υλικών, τη μεταφορά τους στο χώρο του έργου και την 

εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούται για την έντεχνη και πλήρη 

κατασκευή της βάσης κίνησης του οικοδομικού γερανού (συμπεριλαμβανομένων 

των εκσκαφών, εξυγιάνσεων, κ.λ.π.), 

 τη διάθεση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση των 

απαραίτων εργασιών σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και κανόνες ασφαλείας, 

 για τις απαραίτητες μελέτες εφαρμογής (στατικές,γεωτεχνικές κλπ) που 

απαιτούνται για την ασφαλή εγκατάσταση και χρήση του οικοδομικού γερανού τις 

οποίες θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία 

 την καθαίρεση της βάσης με το πέρας της κατασκευής του έργου 

 τις απαραίτητες επιθεωρήσεις και ελέγχους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

και κανονισμούς. 

Οι γεωμετρικές ανοχές των σιδηροτροχιών θα καλύπτουν τις ανοχές της σύστασης Ε120 του 

EAU 2004. Συγκεκριμένα: 

Κατά μήκος κλίση σιδηροτροχιών 2‰ έως 4‰ εγκάρσια κλίση (διαφορά στάθμης) < 6‰ της 

απόστασης μεταξύ των σιδηροτροχιών, 

Κλίση των σιδηροτροχιών μεταξύ τους 3‰ έως 6‰. 

Εάν οι ανοχές που προβλέπει ο κατασκευαστής είναι αυστηρότερες θα τηρηθούν οι ανοχές 

του κατασκευαστή. 

Τιμή ανά τεμάχιο] 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60.000,00 

(Ολογράφως) : εξήντα χιλιάδες 

 

 

 

 

A.T. : 35 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε05.2 Περίφραξη μέσου ύψους   τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Κατασκευή τυποποιημένης περίφραξης οδών, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων 

(ΠΚΕ), από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, στερεωμένο σε φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C30/37, ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη 

ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 

3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρματοπλέγματος, των πασσάλων και 

των λοιπών απαιτουμένων υλικών 

 

- η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της στάθμης του εδάφους 

στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης 

 

- η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  

 

- η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα 

 

- η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης 

 

- η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων  

 

- οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών 

 

 Τυποποιημένη περίφραξη τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m.                             

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50 

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά 

5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

A.T. : 36 
 

Άρθρο : ΛΙΜ Σ\ΝΤ9 Εντόπιση, αλίευση και μεταφορά στον χώρο συντήρησης των αρχαίων τεμαχών του Διόλκου 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2310 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

[Για την εντόπιση, ανέλκυση, αλίευση από οποιοδήποτε βάθος της θάλασσας ή ύψος άνω 

αυτής και σε οποιαδήποτε απόσταση από την ακτή των βυθισμένων μελών του Δίολκου, είτε 

από τον πυθμένα θαλάσσης, είτε από υφιστάμενα τμήματα του Δίολκου και για την μεταφορά 

τους σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στο εργοτάξιο σύμφωνα με την μελέτη, τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης καθώς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι οι 

εργασίες θα γίνονται υπό την εποπτεία της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων. 

Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται: 

 Η δαπάνη των εργασιών εντοπισμού των βυθισμένων μελών της Δίολκου από 

εξειδικευμένους δύτες. 

 Η δαπάνη λειτουργίας και μετακίνησης με μικρό ρυμουλκό και από θέση σε θέση του 

πλωτού εργασίας, η δαπάνη αγκύρωσής του σε κάθε θέση εργασίας με κλάδους 

αγκύρωσης από συνθετικό σχοινί επαρκούς αντοχής και άγκυρες βαρύτητας από 

σκυρόδεμα. 

 Η δαπάνη της προμήθειας των υλικών και των εργασιών που απαιτούνται για την 

προσεκτική και χωρίς φθορές επιμελή αποκόλληση με υδροβολή, από εξειδικευμένο 

συνεργείο δυτών, των μελών του Δίολκου που είναι εγκιβωτισμένα στο ίζημα του 

πυθμένα της θάλασσας. 

 Η δαπάνη των υλικών, του εξοπλισμού και της εργασίας που απαιτούνται για το χωρίς 

φθορές «σαμπανιάρισμα» των βυθισμένων μελών του Δίολκου από εξειδικευμένο 

συνεργείο δυτών, την ανέλκυσή τους και την προσεκτική και επιμελή απόθεσή τους στο 

κατάστρωμα του πλωτού εργασίας σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. 

 Η δαπάνη των εργασιών και υλικών που απαιτούνται για την ασφαλή στερέωση – 

ανάρτηση των μελών του Δίολκου στον οικοδομικό γερανό, την μεταφορά τους από τον 

γερανό και την προσωρινή απόθεσή τους στον χώρο του εργοταξίου. 

 Η δαπάνη των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται για την μεταφορά και 

εξασφάλιση των ευρημάτων στην οριστική θέση απόθεσής τους εντός του 

εργοταξιακού χώρου με την βοήθεια περονοφόρου οχήματος. 

 
 

 

 Η δαπάνη του προσωπικού που απαιτείται για τις εργασίες του άρθρου. Το ελάχιστο 

απαιτούμενο προσωπικό θα αποτελείται από 4 καταδυόμενους εργατοτεχνίτες και 1 

καταδυόμενο αρχιτέκτονα ή αρχαιολόγο. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) των μελών του Δίολκου που ανελκύσθηκαν-αλιεύθηκαν και 

τοποθετήθηκαν στην οριστική θέση απόθεσής τους εντός του εργοταξιακού χώρου. ] 

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 37 
 

Άρθρο : ΟΔΟ Σ\ΝΤ10 Απομάκρυνση υλικών επίχωσης της ράμπας πρόσβασης 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 1123Α 

[Προσεκτική απομάκρυνση των υλικών επίχωσης της ράμπας πρόσβασης καθώς και της 

προστασίας των αρχαίων μελών του Δίολκου (Λεπτομέρειες του σχεδίου Λ-01) 

συμπεριλαμβανόμενων των αμμόσακων, των γεωυφασμάτων κ.λ.π. και πλήρης και επιμελής 

καθαρισμός του, που θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα και εργαλεία χειρός, μετά της μεταφοράς 

των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. Η εργασία θα γίνει με πάσα προσοχή και επιμέλεια 

έτσι ώστε να μην προκληθεί η παραμικρή φθορά στον αρχαίο Δίολκο, κατόπιν προγράμματος 

εργασιών το οποίο θα υποβληθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων, 

 η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού του Δίολκου με εργαλεία χειρός, 

 η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμού και μεταφοράς των παραγομένων 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Τιμή ανά m3 ] 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,45 

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα πέντε λεπτά 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

A.T. : 38 
 

Άρθρο : ΟΙΚ Σ\ΝΤ11 Άρση, συλλογή των μελών του μνημείου από την αμμουδιά 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 

[Για την απόσπαση από την αμμουδιά, στη ζώνη του άξονα του Δίολκου των βυθισμένων 

μελών του μνημείου και για την μεταφορά τους σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στο 

εργοτάξιο σύμφωνα με την μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται: 

 Η δαπάνη της προμήθειας των υλικών και των εργασιών που απαιτούνται για την 

προσεκτική και χωρίς φθορές επιμελή αποκόλληση με υδροβολή ή άλλα κατάλληλα μέσα 

της έγκρισης της Υπηρεσίας, από εξειδικευμένο συνεργείο των μελών του Δίολκου που 

είναι εγκιβωτισμένα στο ίζημα της ακτής. 

 Η δαπάνη των υλικών, του εξοπλισμού και της εργασίας που απαιτούνται για το χωρίς 

φθορές «σαμπανιάρισμα» των μελών του Δίολκου από εξειδικευμένο συνεργείο. 

 Η δαπάνη των εργασιών και υλικών που απαιτούνται για την ασφαλή στερέωση των 

μελών του Δίολκου στον οικοδομικό γερανό, την μεταφορά τους από τον γερανό και την 

προσωρινή απόθεσή τους στον χώρο του εργοταξίου. 

 Η δαπάνη των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται για την μεταφορά και 

εξασφάλιση των ευρημάτων στην οριστική θέση απόθεσής τους εντός του εργοταξιακού 

χώρου με την βοήθεια περονοφόρου οχήματος. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) των μελών του Δίολκου που αποσπάσθηκαν, μεταφέρθηκαν και 

τοποθετήθηκαν στην οριστική θέση απόθεσής τους εντός του εργοταξιακού χώρου. ] 

 

 
 

 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00 

 (Ολογράφως) 
: 

εκατό 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 
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Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε Π.Ε.Κ. 

α.α. 

 
 

Ο Aναπληρωτής    

Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 

Μιχαήλ Βλάσσης 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Νικόλαος Λούτας 

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β 

Νικόλαος Λούτας 

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β 
 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

 

 
 


		2020-09-07T19:22:14+0300




