
Σελ. 1 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

∆ήµος  : 
Έργο :  

ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ  

 
 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
Τιµαριθµική 2013Γ 

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

 
1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, 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 και 
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 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 
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της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, 
ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 
1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής 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   

 
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,  
(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: 
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(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. 

 
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. 
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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 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   

 

1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 
εξοπλισµού και υλικών  κατασκευής του Εργου (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 (εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης 
ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την 
περαίωση των εργασιών), σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 

1.1.27 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων  κλπ. 

 

1.1.28 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 και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 

1.1.29 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. 

 

1.1.30 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
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 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. 
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1.1.31 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 του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται 
οι φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης 
του Εργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξαδα λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. , 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%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) 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.   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%. Ισχύει και  για τις εργασίες άρσης 
και επανατοποθέτησης. 

- Ύφαλες σκυροδετήσεις, για ποσότητα µικρότερη από 20 m3, προσαύξηση 
της τιµής µονάδας κατά 15% 

-      Ύφαλες κατασκευές µε  σκυρόδεµα για ποσότητα µικρότερη  των  5  m3  

προσαύξηση  τιµής µονάδας  κατά  20 %. 

- Πάσσαλοι, για ποσότητα µικρότερη από 200 m3, προσαύξηση της τιµής 
µονάδας κατά 15% 

-      Ύφαλες κατασκευές µε σακκολίθους σκυροδέµατος για ποσότητα µικρότερη  
των  5  m3  προσαύξηση  τιµής µονάδας  κατά  15%. 

 
 
 

 
 

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν 
συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 

Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 
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ΟΜΑ∆Α Α: ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Α.Τ. :  1 
Άρθρο : ΛΙΜ 2.02            Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης σε εδάφη κατηγορίας B* 
                                                                   

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 1210  100% 
 

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. Περιλαµβάνεται θαλάσσια µεταφορά. (m3.Nmile) 

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  10,49 (3,30 + 6,24= 9,54*0,1)  
           (Ολογράφως) :   ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. :   2 
Άρθρο : ΛΙΜ 3.03  Εξυγιαντικές στρώσεις πυθµένα µε αµµοχάλικο * 

   Κωδικός Αναθεώρησης:   ΛΙΜ 2140 100% 
 

Εξυγίανση πυθµένα θαλάσσης µε αµµοχάλικο χειµάρρου ή ορυχείου αυτούσιου, ή κατόπιν 
διαλογής, ή παραγοµένου δια θραύσεως, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την 
θεµελίωση τεχνικών έργων, ήτοι προµήθεια του κατάλληλου υλικού, φορτοεκφόρτωση, 
µεταφορά χερσαία ή θαλάσσια από οποιαδήποτε απόσταση,  διάστρωση και µόρφωση 
εκτελούµενη κατά οριζόντιες στρώσεις, πάχους έως 1,00 m, εκτός αν άλλως καθορίζεται από 
την µελέτη, τακτοποίηση µε τη βοήθεια δύτη στις προβλεπόµενες θέσεις και στάθµες, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-03-01-00 ‘’Εξυγίανση θαλασσίου πυθµένα µε 
αµµοχαλικώδη υλικά’’. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), µε λήψη διατοµών προ και µετά την διάστρωση 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):   10,37 [(6,5+0,21*12km)*1,15] 
           (Ολογράφως):  ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ  

 
 

Α.Τ. :   3 
Άρθρο : ΛΙΜ 4.11.02  Προµήθεια και διάστρωση µη υφαντού γεωϋφάσµατος σε 
ύφαλα τµήµατα θαλασσίων έργων. Μη υφαντό γεωύφασµα βάρους 300 gr/m2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης:   Υ∆Ρ 6361 100% 
 

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  

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):   5,50 
           (Ολογράφως):  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α.Τ. :   4 
Άρθρο : ΛΙΜ Ν.5.08      Αρση - ανέλκυση φυσικών ή τεχνητών ογκολίθων και 
επανατοποθέτησή τους  
 

Κωδικός Αναθεώρησης:   ΛΙΜ 3110 100% 
 

Για την άρση-ανέλκυση στερεών φυσικών ογκολίθων κάθε κατηγορίας και τεχνητών 
ογκολίθων οποιονδήποτε διαστάσεων από οποιοδήποτε βάθος θάλασσας, µε την έγκριση 
του κυρίου του έργου, δηλαδή για την ανέλκυση κατάλληλων ογκολίθων φυσικών ή τεχνητών, 
φορτοεκφόρτωση, µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (χερσαία ή και θαλάσσια) για 
επανατοποθέτηση, διάστρωση, τακτοποίηση και µόρφωση εκτελούµενη σε οριζόντιες 
στρώσεις, όπως και τη διαµόρφωση της κεκλιµένης παρειάς µε τη βοήθεια δύτη σε στάθµες 
και θέσεις όπως καθορίζονται στα σχέδια, όπως και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για 
την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και τις υποδείξεις και εντολές της 
διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας κατασκευή τµηµάτων τεχνικού έργου ή µόρφωση 
εξωτερικής προστασίας αυτού σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή σε οποιοδήποτε ύψος 
πάνω από την επιφάνεια, χωρίς το ποσοστό γενικών εξόδων και το όφελος του εργολάβου. 



Σελ. 9 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(Τιµή ανά κυβικό µέτρο φυσικών ογκολίθων µετρούµενο µε λήψη αρχικών και τελικών 
διατοµών)  

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):   27,50 
           (Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 
Α.Τ. :   5 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν.22.37.03      ∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα για 
πλάτος αυλακιού άνω των 0,60 m και έως 0,70 m  
 

Κωδικός Αναθεώρησης:   ΟΙΚ 2269Γ 100% 
 

∆ιάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,70 m σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς 
επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης 
φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των 
αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως, η φορτοεκφόρτωση, µεταφορά χερσαία ή 
θαλάσσια από οποιαδήποτε απόσταση και απόρριψη. Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,60 m 
και έως 0,70 m 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) . 
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):   57,52 (55+0,21*12) 
             (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
  
Α.Τ. :   6 
Άρθρο : ΟΙΚ 22.02      Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή  
 

Κωδικός Αναθεώρησης:   ΟΙΚ 2204 100% 
 
Καθαίρεση ανωδοµών αργολιθοδοµής ή πλήρους λιθοδοµής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 
ικριώµατα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας 
µε εργαλεία χειρός". 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.  
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):  25,02 (22,5+12*0,21) 
           (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β: ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
 
Α.Τ. :   7 
Άρθρο : ΛΙΜ 4.08.01      Θωράκιση λιµενικών έργων µε φυσικούς ογκολίθους 
προέλευσης λατοµείου, ατοµικού βάρους 200 - 1500 kg συν µεταφορά  
 

Κωδικός Αναθεώρησης:   ΛΙΜ 2310 100% 
 
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. 

 



Σελ. 10 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

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

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):  17,85 [(13+12*0,21)*1,15] 
           (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ. :   8 
Άρθρο : ΛΙΜ 4.06      Λιθορριπές ατοµικού βάρους λίθων  100 kg-200 kg  

Κωδικός Αναθεώρησης:   ΛΙΜ 2220 100% 
 
Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση ή κατασκευή τµηµάτων λιµενικών έργων 
(περιλαµβανοµένων και των  πυρήνων), σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω 
αυτής, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, από λίθους προελεύσεως 
λατοµείου ατοµικού βάρους 100 ως 200 kg, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1, 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’’ και  την  ΕΤΕΠ 09-09-02-00 “ Λιθόρριπτος 
πυρήνας λιµενικών  έργων  βαρύτητας “.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού λιθορριπής, η φορτο-εκφόρτωση 
και η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση 
και η τακτοποίηση και διαµόρφωση της κεκλιµένης παρειάς 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  

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):  19,00 [(14+12*0,21)*1,15] 

           (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ. :   9 
Άρθρο : ΛΙΜ 4.02      Λιθορριπές ατοµικού βάρους λίθων  0,5 kg-100 kg  
 

Κωδικός Αναθεώρησης:   ΛΙΜ 2210 100% 
 
Κατασκευή  λιθορριπών προς έδραση ή κατασκευή τµηµάτων λιµενικών έργων 
(περιλαµβανοµένων και των  πυρήνων) , σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω 
αυτής, µε λίθους προελεύσεως λατοµείου, ατοµικού βάρους 0,5 έως 100 kg, οµαλής 
διαβάθµισης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, την ΕΤΕΠ 09-05-
01-00 ‘‘Πρίσµατα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων 
βαρύτητας” και  την  ΕΤΕΠ 09-09-02-00 “ Λιθόρριπτος πυρήνας λιµενικών  έργων  βαρύτητας 
“.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού λιθορριπής, η φορτο-εκφόρτωση 
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 (εκτός αν 
άλλως καθορίζεται από την µελέτη). 

Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου, είτε από διείσδυση 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   (Αριθµητικά):  16,70 [(12+12*0,21)*1,15] 

           (Ολογράφως): ∆ΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



Σελ. 11 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
 
Α.Τ. :  10 
Άρθρο : ΛΙΜ 5.02      Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός  
 

Κωδικός Αναθεώρησης:   ΛΙΜ 3110 100% 
 
Κατασκευή έργων προστασίας ποδός κρηπιδωµάτων µε συµπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους 
(Τ.Ο.) από σκυρόδεµα, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 09-07-01-00 ‘’Συµπαγείς ογκόλιθοι λιµενικών έργων από 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  πάχους 
έως 0,40 m και η συµπύκνωσή του µε δονητές. 

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µετά την αφαίρεση των σιδηροτύπων 

• η φορτοεκφόρτωση των ογκολίθων (αφού παρέλθει ο προβλεµόµενος από την µελέτη 
χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέµατος) και η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά τους 
στις θέσεις τοποθέτησης, µε χρήση καταλλήλου µηχανικού εξοπλισµού 

• η βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων µε την βοήθεια καταδυτικού 
συνεργείου 

• η προφόρτιση των στηλών των τεχνητών ογκολίθων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην µελέτη 

Για την τµηµατική τιµολόγηση των εργασιών, ορίζεται ότι η κατασκευή των Τ.Ο. αποτελεί 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   (Αριθµητικά):  99,00 (90+90*0,1) 

           (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ. :  11 
Άρθρο : ΛΙΜ 8.02.03      Ανωδοµές λιµενικών έργων από oπλισµένο, έγχυτο επί τόπου 
σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37  (κατά τον ΚΤΣ-16)  
 

Κωδικός Αναθεώρησης:   ΛΙΜ 4240 100% 
 
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 



Σελ. 12 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

• 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) 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):  110,00 

           (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ. :   12 
Άρθρο :  ΛΙΜ Ν.6.01.02    Πρόσθετη αποζηµίωση σκυροδέµατος κατηγορίας 
C16/20 και C30/37 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4110 100% 
 

Λόγω του αυξηµένου κόστους µεταφοράς που επιβαρύνει τα οικοδοµικά υλικά στο νησί, και 
των ειδικών πρόσθετων στεγανοποίησης της µάζας του σκυροδέµατος που θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθoύν κατά την σκυροδέτηση του έργου, έχει διαµορφωθεί αυξηµένο κόστος και 
απαιτείται ειδικό άρθρο " πρόσθετης αποζηµίωσης στα τιµολόγια δηµοπράτησης έργων από 
σκυρόδεµα " για τις ποσότητες που θα συµπεριλαµβάνονται στα τιµολόγια εργασιών του 
παραπάνω έργου. 
 
Ορίζεται πρόσθετη αποζηµίωση για ένα κυβικό µέτρο (Μ3) σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 
και C30/37  
ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):    22,50 
           (Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 
Α.Τ. :   13 
Άρθρο :  ΛΙΜ Ν.6.02    Ύφαλες κατασκευές µε σακκόλιθους σκυροδέµατος 

        Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4130 100% 
 

Κατασκευή υφάλων τµηµάτων λιµενικών έργων µε σακκολίθους σκυροδέµατος, σε 
οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης (έργων υποθεµελίωσης κρηπιδοτοίχων, προβλητών, και 
νησίδων, επισκευής, ενίσχυσης και προστασίας υφιστάµενων έργων κλπ), σύµφωνα µε την 
µελέτη. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του έργου καννάβινων σάκκων (γιούτας) 
χωρητικότητας έως 50 lt, και ετοίµου σκυροδέµατος της κατηγορίας που προβλέπεται 
από την µελέτη, ή υλικών για την επί τόπου παρασκευή του, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη. 

• η επί τόπου παρασκευή του σκυροδέµατος (εάν δεν χρησιµοποιηθεί έτοιµο) 



Σελ. 13 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

• η πλήρωση των σάκκων µε σκυρόδεµα, µε ή χωρίς χρήση µηχανικού εξοπλισµού, και η 
πρόσδεσή τους µε χαλύβδινο σύρµα, 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. 

Επιµετράται ο αριθµός των πληρωθέντων σάκκων, γίνεται δειγµατοληπτική ζύγιση γεµάτων 
σάκκων και ανάγεται το προκύπτον βάρος σε όγκο σκυροδέµατος µε βάση την παραδοχή:  
1,0 m3 σκυροδέµατος = 2400 kg γεµάτων σάκκων.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο υφάλων κατασκευών µε σακκολίθους σκυροδέµατος. 

ΕΥΡΩ   (Αριθµητικά):    140,00 
           (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  

 
     

Α.Τ. :   14 
Άρθρο:  ΛΙΜ 11.01 Σιδηρούς οπλισµός λιµενικών έργων 

 
Kωδικός Αναθεώρησης: ΛΙΜ 4400 100% 

 
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. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,95 
         (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  

 
    

Α.Τ. :   15 
Άρθρο:  ΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 

 
Kωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100% 

 

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την 
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού 
µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)" 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού 
και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του,  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,50 
         (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
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Α.Τ. :   16 
Άρθρο:  ΟΙΚ 43.06.02 Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιας ορατής όψης, µε 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου 

 
Kωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 3412 100% 

 

Λιθοδοµές από αργούς λίθους και των απαιτουµένων γωνιολίθων µεγάλων (αγκωναριών) και 
µικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψεως και σε οποιοδήποτε ύψος ή 
βάθος από το έδαφος ή βάσεων µε ανωτάτη στάθµη πάνω από το µέσο υψόµετρο κάθε 
πλευράς µη υπερβαίνων τα 1, 50m, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 
"Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 87,00 
         (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ  
 

 
 

Α.Τ. :   17 
Άρθρο : ΟΙΚ 73.11         Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες (πλάκες τύπου 
Πάρου) 

 
Κωδικός αναθεώρησης:            ΟΙΚ 7311  100% 

 
Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες µέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 
m2, επί υποστρώµατος από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιµέντου πάχους 
3 cm, µε αρµούς µέσου πάχους 2 cm αρµολογούµενους µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg, µε 
τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,50  
         (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 

 
Α.Τ. :   18 
Άρθρο : ΟΙΚ 32.05.04        Σκυροδέµατα µικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 

Κωδικός αναθεώρησης:            ΟΙΚ 3214  100% 
 

Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος 
ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού 
επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης 
φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου 
από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα 
θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες 
ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε βάση το άρθρο 32.02. 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 106,00  
           (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΕΥΡΩ  
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Α.Τ. :   19 
Άρθρο : ΛΙΜ Ν. 6.01.03        Υφαλες σκυροδετήσεις µε χρήση σιδηροτύπων 
κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 µε χρήση 
σιδηροτύπων 

Κωδικός αναθεώρησης:            ΛΙΜ 4110 100% 
 

Κατασκευή υφάλων τµηµάτων λιµενικών έργων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, µε 
χρήση σιδηροτύπων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, σύµφωνα την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
09-10-01-00 ‘’Λιµενικά έργα βαρύτητας µε ύφαλη σκυροδέτηση’’. 

Στις τιµές µονάδος 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 
σιδηροτύπων 

• η λήψη µέτρων για αποφυγή διαρροών 

• η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέµατος στους τύπους µε την βοήθεια 
καταδυτικού συνεργείου 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο υφάλων κατασκευών από σκυρόδεµα (m3) 

 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 160,00  
         (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 
Α.Τ. :   20 
Άρθρο : ΛΙΜ  8.04.01       Επιστρώσεις δαπέδων µε σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25, οπλισµένο µε χαλύβδινες ή συνθετικές ίνες 

Κωδικός αναθεώρησης:            ΛΙΜ 4300 100% 
 

Επιστρώσεις λιµενικών δαπέδων µε σκυρόδεµα, οπλισµένο µε χαλύβδινες ή συνθετικές ίνες, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-14-02-00 ‘’∆άπεδα Λιµενικών Έργων από 
Ινοπλισµένο Σκυρόδεµα’’ 

• 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 

• η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα χαλυβδίνων ινών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1, κατηγορίας 
Ι, από χαλύβδινο σύρµα ψυχρής εξέλασης, ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής 1100 Μpa 
ή ινών πολυπροπυλενίου (ΡΡ), στις αναλογίες που προβλέπονται από την µελέτη 

• οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 

• η προσκόµιση, συναρµολόγηση, χρήση, αποσυναρµολόγηση και οι µετακινήσεις των 
απαιτουµένων πλευρικών σιδηροτύπων και συνδέσµων 

• η προσέγγιση, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέµατος   

• η διαµόρφωση αρµών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την µελέτη και η  
πλήρωση και σφράγιση αυτών (εργασία και υλικά), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη 

• η κοπή ψευδαρµών (ελέγχου συστολών) στις προβλεπόµενες θέσεις και διάταξη µε 
χρήση αρµοκόφτη (επί σκληρυνµένου σκυροδέµατος) 

• η διαµόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας, εφ΄ όσον προβλέπεται, µε κατεργασία της  
τελικής επιφανείας µε ειδική συρµάτινη βούρτσα. 

Ο σιδηροπλισµός, τα βλήτρα στις θέσεις των αρµών (dowels), το σκληρυντικό υλικό επίπασης 
της επιφανείας  και  οι ίνες, επιµετρώνται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του 
Τιµολογίου.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο ινοπλισµένου σκυροδέµατος (m3) 
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 95,00  
         (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  
 
Α.Τ. :   21 
Άρθρο : ΟΙΚ  32.25.04       Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 

Κωδικός αναθεώρησης:            ΟΙΚ 3223.Α.6. 100% 
 

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν 

υπερβαίνει τα 30,00 m
3
, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνικού 

προσωπικού.  
 

Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει 

τα 30.00 m
3 

στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο επίπεδο ή 

στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί µε άλλα. 
 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα 

µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,50  
         (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
ΟΜΑ∆Α ∆: ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Α.Τ. : 22 
 
Άρθρο: ΛΙΜ Ν. 10.02 Προσκρουστήρες D-TYPE FENDER 250X250X1000 
 

 Κωδικός αναθεώρησης: - 
 

Για την προµήθεια ελαστικών βιοµηχανικών προσκρουστήρων µήκους ενός µέτρου διατοµής 
µορφής D 250Χ250Χ1000 (ενδεικτικός τύπος µάρκας D-TYPE Fender ή άλλης µάρκας αλλά 
µε ισοδύναµα χαρακτηριστικά), όπως καθορίζεται από την οικεία µελέτη και µε την έγκριση 
του κυρίου του έργου, δηλαδή για την προµήθεια και µεταφορά των προσκρουστήρων επί 
τόπου των έργων, την τοποθέτηση αυτών στο µέτωπο του κρηπιδώµατος οριζόντια σε σειρά, 
σε θέσεις και στάθµες όπως καθορίζονται στα σχέδια µε χρήση ανοξείδωτων αγκυρίων SUS 
304, περιλαµβανοµένων όλων των ειδικών υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων των 
απαραίτητων για την ανάρτηση των προσκρουστήρων καθώς και η χρήση ειδικών ρητινών 
τύπου HILTI και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη και σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις και εντολές της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας προµήθεια και τοποθέτηση 
προσκρουστήρων, χωρίς το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου.  

Ανά µέτρο τοποθετηµένου προσκρουστήρα 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 350,00  
         (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
 
 
Α.Τ.: 23 
Άρθρο : ΛΙΜ Ν.9.03.01  Χυτοσιδηρές δέστρες 50 τόνων  
                        Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4600  100% 
 
Προµήθεια και πλήρης τοποθέτηση χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων, συνοδευοµένων από τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας και ελκτικής ικανότητας 50 τόνων σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές, µε πέντε τουλάχιστον βίδες αγκύρωσης Μ36 µήκους 60 εκατ., 
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 
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τρόπου και αποστάσεως µεταφοράς, φορτοεκφόρτωση, κοπή, κατεργασία, φθορά, 
αποµείωση, αντισκωριακή προστασία και βαφή και τοποθέτηση σε θέσεις και στάθµες που 
ορίζονται στην µελέτη καθώς και για κάθε άλλη εργασία και δαπάνη για την πλήρη 
τοποθέτηση των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Οι δέστρες θα πρέπει 
να είναι βαµµένες µε δύο στρώµατα iron oxide, ένα στρώµα primer και δύο στρώµατα coal tar 
epoxy. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.300,00 

(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 
 
 
Α.Τ. : 24 
Άρθρο : ΛΙΜ Ν. 9.04 Ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσης διαµέτρου 250 χιλ.      
                      Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 4700  100% 
 

Προµήθεια και πλήρης τοποθέτηση ανοξειδώτων κρίκων πρόσδεσης σκαφών διαµέτρου 250 
χιλιοστών από ανοξείδωτο χάλυβα SUS 304 διατοµής 20 χιλιοστών, συνοδευοµένων από τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 09-13-02-00 ‘’Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήµατα κρηπιδωµάτων’’, 
µε όλα τα υλικά αγκύρωσής τους, µορφής και σχήµατος όπως καθορίζεται στην µελέτη, µε 
την δαπάνη πάκτωσης αυτών εντός του σκυροδέµατος µε χρήση ρητίνης τύπου HILTI, 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 καθώς και για κάθε άλλη 
εργασία και δαπάνη για την πλήρη τοποθέτηση των εξαρτηµάτων, σύµφωνα µε τους όρους 
της σύµβασης. 

Oι προσκοµιζόµενοι προς τοποθέτηση κρίκοι θα ελέγχονται από την Υπηρεσία 
δειγµατοληπτικά µε ζύγιση.   

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 65,00 
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
 
 
ΟΜΑ∆Α Ε: Η/Μ 
 

Α.Τ: 25 
Άρθρο : ΗΛΜ Ν.60.20.50.02    Αποξήλωση, φύλαξη και επανατοποθέτηση 
υπαρχόντων φωτιστικών σωµάτων  και αστικού εξοπλισµού (πχ παγκάκια) 
    

   Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 101     100,00% 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και 
πλήρη επανεγκατάσταση ιστού ηλεκτροφωτισµού καθώς και αστικού εξοπλισµού, σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές εργασιών, την Σ.Υ., τις ΕΤΕΠ και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για:  

α) την οπλισµένη βάση ιστού κατάλληλων διαστάσεων από σκυρόδεµα C20/25,  

β) τις οπές τοποθέτησης  

γ) την τοποθέτηση του τσιµεντοσωλήνα και του αστικού εξοπλισµού στη βάση και τη 
 στερέωσή τους µε χρήση σκυροδέµατος C20/25  

δ) τοποθέτηση, κατακορύφωση και πάκτωση  

ε) την προµήθεια και ενσωµάτωση των σιδηροσωλήνων, σκυροδέµατος, των ράβδων 
οπλισµού, του καλωδίου τροφοδοσίας από πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) 
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µέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστηµένου σε υπόγειο δίκτυο µέσα σε σωλήνα, ή τυχόν 
άλλων απαραίτητων µικροεξαρτηµάτων  

στ) το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο 
του υπόψη ιστού, είτε µε σωληνώσεις στο έρεισµα και στο σώµα της οδού είτε µε σωληνώσεις 
από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο “πράσινη ετικέτα” σε πεζοδρόµια γεφυρών και σε άλλα 
τεχνικά έργα, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων για την τοποθέτηση των 
σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, 
του εγκιβωτισµού των σιδηροσωλήνων µε σκυρόδεµα καθώς και της επανεπίχωσης των 
τάφρων,  

ζ) το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό,  

η) το χάλκινο αγωγό γείωσης του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του 
προηγούµενου ιστού) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού,  

θ) τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών τροφοδότησης από 
το ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού,  

Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας προσωρινής φύλαξης και µεταφοράς 
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των 
απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικρου λικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη 
της εργασίας εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου ιστών, η 
δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των, η δαπάνη της γείωσης του 
ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή 
της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την .Σ.Υ., τις ΕΤΕΠ , τα 
εγκεκριµένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.  

Τιµή ανά τεµάχιο  

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 250,00  
(Ολογράφως):  ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 

 
Α.Τ: 26 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8757.2.3 Αγωγός γυµνός χάλκινος Πολύκλωνος ∆ιατοµής: 25 
mm2 
     

   Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 45     100,00% 
 

Αγωγός γυµνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή µονωτήρες, τάκοι, 
βίδες, γύψος κλπ)επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε µονωτήρες.    

Τιµή ανά µέτρο τοποθετηµένου αγωγού 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 5,19 € 
(Ολογράφως):  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο : Υ∆Ρ 12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  
(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 
12201-2 

 
  

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), 
την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο 
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κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη 
αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή 
SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται 
στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 
αναλώσιµα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και 
των ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά 
τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο 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 και ο εγκιβωτισµός των 
σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

 

Α.Τ.: 27   

 Άρθρο: Υ∆Ρ 12.14.01.06 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά 
ΕΝ 12201-2/ Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / PN 10 atm   

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.1  100% 
 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, 
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση. 

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 7,60 

 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ.: 28   
Άρθρο : Υ∆Ρ 12.14.01.41 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά 
ΕΝ 12201-2/  /Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / PN 16 atm 

 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.1  100% 

 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, 
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση. 

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,30 

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: 29    
Άρθρο : Υ∆Ρ  12.14.01.43 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  
(µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 
12201-2/  /Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / PN 16 atm 

 
 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.1  100% 

 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, 
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση. 

 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,80 

 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: 30 
Άρθρο : ΗΛΜ 7      Χαλκοσωλήν εξωτερικής διαµέτρου 15mm 
 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7  100% 
 

Χαλκοσωλήν   εξωτερικής   διαµέτρου  15mm τοποθετηµένος  πλήρως  σε  οιανδήποτε 
εγκατάσταση,  συµπεριλαµβανοµένων  απάντων των ειδικών τεµαχίων (µούφες, γωνίες, 
καµπύλες,  ταυ,  συστολές  κλπ)  πλην  των  ρακόρ,  όπως  επίσης  και των υλικών 
καθαρισµού  και  συγκολλήσεως, των υλικών στηρίξεως κλπ και της εργασίας δοκιµών και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 

Τιµή ανά µέτρο τοποθετηµένου χαλκοσωλήνα 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,55 
 (Ολογράφως)  :  ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
Α.Τ.: 31 
Άρθρο :ΗΛΜ 46 Καλώδιον τύπου NYM, τριπολικό, διατοµής 3Χ2,5mm2 

 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 

Καλώδιον  τύπου NYM, τριπολικό, διατοµής 3Χ2,5mm2 ορατό ή εντοιχισµένο µετά των 
απαιτουµένων  διµερών στηριγµάτων και των µικρουλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως 
(κως, ακροδέκτες, κλπ) επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

Τιµή ανά µέτρο τοποθετηµένου καλώδιου 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,46 
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. : 32 
Άρθρο : ΗΛΜ 20 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20  100% 
 

Πυροσβεστική  φωλιά  επίτοιχος  ή  χωνευτή πλήρης,  αποτελουµένη  από  πολυεστερικό 
κιβώτιον  µετά  ατράκτου  και θύρας καναβοσωλήνος, διαµέτρου 1 3/4ins, µήκους 20 m,  
πυροσβεστικό  κρουνό διαµετρ. 2ins µετά ταχυσυνδέσµου, ταχυσύνδεσµο διαµετρ. 1  3/4ins,  
και πυροσβεστικό αυλό ρυθµιζόµενο για σωλήνα διαµέτρ. 1 3/4ins, ήτοι πυροσβεστική  φωλιά  
και  µικρουλικά  εγκαταστάσεως  και συνδέσεως επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 
παραδοτέα σε λειτουργία. 

Τιµή ανά τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 315,70 
(Ολογράφως) :ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

  

Α.Τ.:  33 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γοµώσεως 
6 kg 

 Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 019 100,00% 
 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς 
του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη    

Τιµή ανά τεµάχιο 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 45,35 €  

(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
 

 

Α.Τ.: 34 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9308.6  Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε 
µονό χυτοσιδηρούν κάλυµµα διαστάσεων 50Χ60 cm, βάθους έως 1,00 m 
         

                                                                  Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 010    100,00% 

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε µονό χυτοσιδηρούν κάλυµµα δηλαδή 
προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, 
ενσωµάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά 
εκτέλεση κάθε εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθµένας του φρεατίου θα επιστρωθεί µε σκυρόδεµα Σ 150 σε 
πάχος 10 cm.   

Τιµή ανά τεµάχιο 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 167,27 €  

 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 22 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α.Τ.: 35 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6         Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ∆ιαµέτρου 2 ins 
Πάχους 3,65 mm                      

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 005     100,00% 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε 
απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών  

Τιµή ανά µέτρο τοποθετηµένου σωλήνα 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 36,13 €  

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

    

Α.Τ. : 36 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8124.6      Υδροµετρητής διαµέτρου Φ 2 ins 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 011 100,00% 

Υδροµετρητής όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές και λοιπά µικροϋλικά και µε την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης.   

Τιµή ανά τεµάχιο 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 75,91 €  

(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: 37 
Άρθρο : Υ∆Ρ Ν. 8601 Συλλέκτης  ψυχρού νερού  χρήσεως από 
χαλυβδοσωλήνα 
8601.  3  ∆ιαµέτρου διανοµέα ή συλλέκτη  231/244 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 

 

Έξοδος  µε  το  ανάλογο  σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµού ή ψυχρού νερού  
χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή  επιψευδαργυροµένη εν θερµώ µετά την 
αποπεράτωση,  πλήρως  εγκατεστηµένη,  δηλαδή  προµήθεια προσκόµιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία 

Τιµή πλήρως τοποθετηµένου συλλέκτη σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια.  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 100,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ 
 
  
Α.Τ.: 38 
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν. 9307.5 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε 
διπλό χυτοσιδηρούν κάλυµµα διαστάσεων 30Χ30 cm βάθους 50 cm 
 

                                                          Κωδ. αναθεώρησης :     ΗΛΜ 010 100,00% 

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε διπλό χυτοσιδηρούν κάλυµµα δηλαδή 
προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, 
ενσωµάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως πυρόσβεσης και γενικά εκτέλεση 
κάθε εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθµένας του φρεατίου θα επιστρωθεί µε σκυρόδεµα Σ 150 σε 
πάχος 10 cm    



Σελ. 23 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Τιµή ανά τεµάχιο 

ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 135,43 

(Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 39 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9308.8  Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε 
µονό χυτοσιδηρούν κάλυµµα διαστάσεων 120Χ80 cm, βάθους έως 1,00 m 

                                                          Κωδ. αναθεώρησης :   ΗΛΜ 010 100,00% 

 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε µονό χυτοσιδηρούν κάλυµµα δηλαδή 
προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, 
ενσωµάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά 
εκτέλεση κάθε εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθµένας του φρεατίου θα επιστρωθεί µε σκυρόδεµα Σ 150 σε 
πάχος 10 cm.   

Τιµή ανά τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικώς): 319,34 € 

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: 40 

Άρθρο : Υ∆Ρ Ν. 9.41.04 Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο (PE) 
Φρεάτιο επίσκεψης, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm, ύψους βάσεως 0,80 m, 3 
εισόδων και 1 εξόδου ή εισόδου-εξόδου, διαµέτρων έως Φ500 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.7  100% 

Προκατασκευασµένα φρεάτια, µε χυτή βάση HDPE, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και στεγάνωσης κατασκευασµένα κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1:2003, µε θάλαµο ο 
οποίος διαµορφώνεται µε αυτογενή συγκόλληση σωλήνα πολυαιθυλενίου διπλού δοµηµένου 
τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476, στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος, µε την κωνική (κεντρική 
ή έκκεντρη) απόληξη και τον δακτύλιο κατανοµής φορτίων στην στέψη. 

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια του φρεατίου και όλων των εξαρτηµάτων 
σύνδεσης και στεγάνωσης και η πλήρης εγκατάστασή του στο δίκτυο, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του εργοστασίου κατασκευής. Το τεµάχιο του σωλήνα διαµόρφωσης του θαλάµου από HDPE 
διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση το οικείο άρθρο του τιµολογίου. 
Ιδιαιτέρως επίσης επιµετράται το κάλυµα του φρατίου αναλόγως του υλικού κατασκευής και 
της διαµέτρου αυτού (από χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίσηρο ή συνθετικά υλικά). Οι εργασίες 
εκσκαφής και επανεπίχωσης του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτέρως µε βάση τα αντίστοιχα 
άρθρα του Τιµολογίου. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.000,00  

 (Ολογράφως) :ΧΙΛΙΑ  ΕΥΡΩ 

 

 

 

 

 



Σελ. 24 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α.Τ.:  41 

Άρθρο : Υ∆Ρ  12.19 Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6630.1  100% 

Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων, από τεµάχια χαλυβδοσωλήνων 
ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, από χάλυβα κατηγορίας L235, του ιδίου τύπου 
που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των ευθυγράµµων τµηµάτων του δικτύου, µε την 
προµήθεια των χαλυβδοσωλήνων, την µεταφορά επί τόπου, την κοπή τεµαχίων και τοµέων 
για την διαµόργωση των ειδικών τεµαχίων, την συγκόλληση και αποκατάσταση της µόνωσης 
στις θέσεις συγκολλήσεων και τον καταβιβασµό στό όρυγµα για την σύνδεση µε το ήδη 
κατασκευασθέν τµήµα του δικτύου.  

 

Επιµέτρηση ανά χιλόγραµµο χαλυβδοελάσµατος (kg)  µε βάση την ονοµαστική διάµετρο και 
το πάχος ελάσµατος που προβλέπεται από την µελέτη, µε ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς 
συνυπολογισµό του βάρους της µόνωσης. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου της εσωτερικής και εξωτερικής µονώσεως 
των σωλήνων που χρησιµοποιούνται. 
 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,30  

 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.: 42 

Άρθρο : ΗΛΜ Ν.19 Πυροσβεστήρας  κόνεως  τροχήλατος γοµώσεως 25kg 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100% 

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα  τροχήλατος γοµώσεως 25kg πλήρης  µετά  της βάσεως 
στηρίξεως  αυτού, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση µετά των µικροϋλικών και 
της εργασίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 150,00 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

  

Α.Τ.: 43 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.5.6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τετραπολικό 
διατοµής 4 Χ 16 mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 

 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισµένο  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και  
µικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση,   µονωτικά,   ειδικά   στηρίγµατα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ)  επί  
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου,  
τοποθέτηση  διαµόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα   εξαρτήµατα  της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία (1 m) 

Τιµή ανά µέτρο τοποθετηµένου καλώδιου 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 18,79 

(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 



Σελ. 25 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α.Τ. : 44 

Άρθρο : ΗΛΜ 929.3.6.6 Πλάκες γείωσης 500x500x3 mm Cu 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7  100% 

Πλάκες γείωσης 500x500x3 mm Cu µε τοποθέτηση, πλήρη εργασία και όλα τα µικροϋλικά. 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένης πλάκας σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 85,20 

(Ολογράφως) :  ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 
 
  

Μύκονος,  24/03/2017  Μύκονος,  ___/___/2017 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

   

Κωτούλα Μαρία   

∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός   

 


