
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΔΕΥΑ  ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

 
 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 
(Επικαιροποιημένη Μελέτη κατόπιν αυτοψίας αυτοδύτη μηχανικού) 

 

ΕΡΓΟ: 
 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ. 
ΜΕΘΩΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 

 

 
Α. Μ.  13/2019 

ΤΕΥΧΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 2 

 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: 
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ -ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

Μάρτιος  2019 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΔΕΥΑ  ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ. 
ΜΕΘΩΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ  3: 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 



Α/Α Εργασία Μήκος Πλάτος Βάθος m3

1α Εκβραχισμοί για καθαρισμό του δρόμου 300.00 1.50 0.60 270.00

1β 50.00 4.00 0.60 120.00

2
Επιχώσεις με προϊόντα εκβραχισμού για κάλυψη μεγάλων 

κενών
50.00 4.00 0.40 80.00

3 Επιχώσεις με δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 50.00 4.00 0.30 60.00

4 Επιχώσεις με δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε4 50.00 4.00 0.30 60.00

5 Διαμόρφωση με υπόβαση οδοστρωσίας μέσου πάχους 15cm 600.00 4.00 0.15 360.00

Μήκος Πλάτος m2

6 Τελική διαμόρφωση με βάση πάχους 0,10 m 600.00 4.00 2,400.00

Α/Α Εργασία Μήκος Πλάτος Βάθος m3

1 Εκβραχισμοί για καθαρισμό ράμπας 40.00 15.00 0.80 480.00

2
Επιχώσεις με προϊόντα εκβραχισμού για κάλυψη μεγάλων 

κενών
40.00 15.00 0.40 240.00

3 Επιχώσεις με δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 40.00 15.00 0.30 180.00

4 Επιχώσεις με δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε4 40.00 15.00 0.30 180.00

5 Διαμόρφωση με υπόβαση οδοστρωσίας μέσου πάχους 20cm 40.00 15.00 0.20 120.00

Μήκος Πλάτος m2

6 Τελική διαμόρφωση με βάση πάχους 0,10 m 40.00 15.00 600.00

Α/Α Εργασία Μήκος Πλάτος Βάθος m3

1 Εκσκαφές 45.00 0.60 0.70 18.90

2 Εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα C20/25 45.00 0.60 0.50 13.50

3 Επιχώσεις με άμμο προελεύσεως λατομείου 45.00 0.60 0.40 10.80

4 Στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 45.00 0.60 0.20 5.40

Μήκος Πλάτος m2

5 Τελική διαμόρφωση με βάση πάχους 0,10 m 45.00 0.60 27.00

6 Ξυλότυποι 45.00 0.40 36.00

7 Αγκύρια 45.00

Α/Α Εργασία Μήκος Πλάτος Ύψος m2

1 Επισκευές με σκυρόδεμα C20/25 10.00

Α/Α Εργασία Μήκος Πλάτος Βάθος m3

1 Εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα C20/25 40.00 0.60 0.60 14.40

Μήκος Πλάτος m2

2 Ξυλότυποι 40.00 0.60 48.00

3 Αγκύρια 40.00

Β. Ράμπα 40x15m

Γ. Χερσαίος αγωγός μήκους 45m

Δ. Φρεάτιο φόρτισης

Ε. Υποθαλάσσιος αγωγός (εξωτερικό τμήμα)

Α. Δρόμος 600m με μέσο πλάτος 4m

Διαμόρφωση δρόμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Άρθρο 

Αναθεώρησης

1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 

εκρηκτικών
ΟΔΟ Α-3.3 ΟΔΟ-1133Α m

3 Α1α+Α1β+Β

1
870.00

2

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΥΔΡ 

3.11.01.01
ΥΔΡ 6082.1 m

3 Γ1 18.90

3
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο προελεύσεως λατομείου
ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 m

3 Γ3 10.80

4 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΥΔΡ 5.09.02 ΥΔΡ 6067 m
3 Γ4 5.40

5
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή 

κατεδαφίσεων
ΟΙΚ 20.10 ΟΙΚ 2162 m

3 Α2+Β2 320.00

6 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1
ΟΔΟ ΣΧ. Α-

18.1
ΟΔΟ 1510 m

3 Α3+Β3 240.00

7
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων 

Κατηγορίας Ε4
ΟΔΟ Α-18.2 ΟΔΟ 1510 m

3 Α4+Β4 240.00

8 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΟ Γ-1.1 ΟΔΟ 3121.Β m
3 Α5+Β5 480.00

9 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ 3211.Β m
2 Α6+Β6+Γ5 3,027.00

10

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου  

ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 

10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. 

Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 20 atm

ΥΔΡ 

12.14.01.71
ΥΔΡ 6622.3 m Γ 45.00

11 Χαλυβδοσωλήνας 323,9 Χ 8,3 mm πισσαρισμένος
ΑΤΗΕ 

Ν8036.10.16
ΗΛΜ 005 m 56.00

12 Καμπύλη οξυγόνου 90°, 12" πισσαρισμένη
ΑΤΗΕ 

Ν8039.10.16
ΗΛΜ 084 τεμ 2.00

13 Καμπύλη οξυγόνου 45°, 12" πισσαρισμένη
ΑΤΗΕ 

Ν8039.11.16
ΗΛΜ 084 τεμ 7.00

14 Φλάντζα τόρνου 12"
ΑΤΗΕ 

Ν8039.5.16
ΗΛΜ 084 τεμ 16.00

15 Αντιμετώπιση διαροών επεξεργασμένων υδάτων ΥΔΡ ΣΧ. 16.51 ΥΔΡ 6120 κ.α. 1.00

16 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 9.01 ΥΔΡ 6301 m
2 Γ6+Ε2 84.00

17

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

 ΥΔΡ 9.10.05 ΥΔΡ 6329 m
3 Γ2+Δ1 23.50

18

Κατασκευή έξαλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (εγκιβωτισμός 

αγωγού στην έξοδο του φρεατίου)

ΛΙΜ ΣΧ. 

8.01.02
ΛΙΜ 4240 m

3 Ε1 14.40

19 Αγκύρια βράχου Φ 35 mm, ρητινικής πάκτωσης ΥΣΦ ΣΧ. 4.04 ΥΔΡ 7025 m Γ7+Ε3 85.00

20 Επισκευές και καθαρισμοί φρεατίου φόρτισης
ΥΔΡ ΣΧ. 

16.08.21
ΥΔΡ 6120 κ.α. 1.00

21
Τεμάχιο σύνδεσης χαλυβδοσωλήνα Φ315 προς 

πλαστικό σωλήνα, διαμέτρου 250mm
ΑΤΗΕ Ν9178.9 ΗΛΜ 084 τεμ. 1.00

22
Εργασίες καταδυτικού συνεργείου - σύνδεση νεου 

αγωγού με υφιστάμενο

ΛΙΜ 

ΣΧ.8036.16
ΗΛΜ 005 κ.α. 1.00

23 Χρήση πλωτού σκάφους ΛΙΜ ΣΧ. 3.61 ΛΙΜ 3400 κ.α. 1.00

24

Προκατασκευασμένα ερματικά στοιχεία υφάλων 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 

C25/30

ΛΙΜ 6.05.02 ΛΙΜ 4240 m
3 7.00

Μο-

νάδα

Ποσό-

τητα 

ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΓΩΓΟΙ - ΦΡΕΑΤΙΑ

Έκτακτη αποκατάσταση και προστασία 

αγωγού διάθεσης (χερσαίου και 

υποθαλάσσιου) και φρεατίου φόρτισης Ε.Ε.Λ. 

Μεθώνης λόγω θεομηνίας

Μέτρηση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας

α/α         

Τιμολογ.



25 Ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος ΛΙΜ 6.02 ΛΙΜ 4130 m
3 5.00

26

Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους 

προέλευσης λατομείου ογκολίθους ατομικού βάρους 

200 - 1500 kg

ΛΙΜ 4.08.01 ΛΙΜ 2310 m
3 150.00

ΠΥΛΟΣ    /   /2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΔΕΥΑ  ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ. 
ΜΕΘΩΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ  4: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Άρθρο Τιμή 

Αναθεώρησης Μονάδ. Μερική Ολική

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ Α-3.3 ΟΔΟ-1133Α m3 870.00 8.60 7,482.00

2

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΥΔΡ 3.11.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 18.90 25.80 487.62

3 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 m3 10.80 22.70 245.16

4 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΥΔΡ 5.09.02 ΥΔΡ 6067 m3 5.40 21.70 117.18

5 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων ΟΙΚ 20.10 ΟΙΚ 2162 m3 320.00 4.50 1,440.00

6 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 ΟΔΟ ΣΧ. Α-18.1 ΟΔΟ 1510 m3 240.00 12.45 2,988.00

7 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4 ΟΔΟ Α-18.2 ΟΔΟ 1510 m3 240.00 13.00 3,120.00

8 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΟ Γ-1.1 ΟΔΟ 3121.Β m3 480.00 22.90 10,992.00

9 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ 3211.Β m2 3,027.00 2.34 7,083.18 33,955.14

10

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100 (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-

2. Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 20 atm

ΥΔΡ 12.14.01.71 ΥΔΡ 6622.3 m 45.00 108.00 4,860.00

11 Χαλυβδοσωλήνας 323,9 Χ 8,3 mm πισσαρισμένος ΑΤΗΕ Ν8036.10.16 ΗΛΜ 005 m 56.00 128.00 7,168.00

12 Καμπύλη οξυγόνου 90°, 12" πισσαρισμένη ΑΤΗΕ Ν8039.10.16 ΗΛΜ 084 τεμ 2.00 516.00 1,032.00

13 Καμπύλη οξυγόνου 45°, 12" πισσαρισμένη ΑΤΗΕ Ν8039.11.16 ΗΛΜ 084 τεμ 7.00 540.00 3,780.00

14 Φλάντζα τόρνου 12" ΑΤΗΕ Ν8039.5.16 ΗΛΜ 084 τεμ 16.00 135.00 2,160.00

15 Αντιμετώπιση διαροών επεξεργασμένων υδάτων ΥΔΡ ΣΧ. 16.51 ΥΔΡ 6120 κ.α. 1.00 1,000.00 1,000.00

16 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 9.01 ΥΔΡ 6301 m2 84.00 8.20 688.80

17
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, 

για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
 ΥΔΡ 9.10.05 ΥΔΡ 6329 m3 23.50 88.00 2,068.00

18
Κατασκευή έξαλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25 (εγκιβωτισμός αγωγού στην έξοδο του φρεατίου)
ΛΙΜ ΣΧ. 8.01.02 ΛΙΜ 4240 m3 14.40 90.00 1,296.00

19 Αγκύρια βράχου Φ 35 mm, ρητινικής πάκτωσης ΥΣΦ ΣΧ. 4.04 ΥΔΡ 7025 m 85.00 25.10 2,133.50

20 Επισκευές και καθαρισμοί φρεατίου φόρτισης ΥΔΡ ΣΧ. 16.08.21 ΥΔΡ 6120 κ.α. 1.00 10,000.00 10,000.00

21
Τεμάχιο σύνδεσης χαλυβδοσωλήνα Φ315 προς πλαστικό σωλήνα, διαμέτρου 

250mm
ΑΤΗΕ Ν9178.9 ΗΛΜ 084 τεμ. 1.00 276.00 276.00

22 Εργασίες καταδυτικού συνεργείου - σύνδεση νεου αγωγού με υφιστάμενο ΛΙΜ ΣΧ.8036.16 ΗΛΜ 005 κ.α. 1.00 8,000.00 8,000.00

23 Χρήση πλωτού σκάφους ΛΙΜ ΣΧ. 3.61 ΛΙΜ 3400 κ.α. 1.00 4,000.00 4,000.00

24
Προκατασκευασμένα ερματικά στοιχεία υφάλων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
ΛΙΜ 6.05.02 ΛΙΜ 4240 m3 7.00 175.00 1,225.00

Έκτακτη αποκατάσταση και προστασία αγωγού 

διάθεσης (χερσαίου και υποθαλάσσιου) και 

φρεατίου φόρτισης Ε.Ε.Λ. Μεθώνης λόγω 

θεομηνίας

Μο-

νάδα

Ποσό-

τητα 

Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΓΩΓΟΙ - ΦΡΕΑΤΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (CPV: 45252127-4)

α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας α/α         Τιμολογ.



25 Ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος ΛΙΜ 6.02 ΛΙΜ 4130 m3 5.00 140.00 700.00

26
Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου 

ογκολίθους ατομικού βάρους 200 - 1500 kg
ΛΙΜ 4.08.01 ΛΙΜ 2310 m3 150.00 24.40 3,660.00 54,047.30

88,002.44

15,840.44

103,842.88

15,576.43

119,419.31

580.69

120,000.00

ΠΥΛΟΣ    /   /2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α'

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β'

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ'

ΑΝΑΘ/ΣΗ - ΣΤΡΟΓΓ/ΣΗ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ'

ΠΥΛΟΣ      /    /2019

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΥΛΟΣ      /    /2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



Άρθρο Απόσταση Κόστος Τελική Τιμή 

Αναθεώρησης Μεταφοράς Μεταφοράς Μονάδ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ Α-3.3 ΟΔΟ-1133Α m
3 8.20 2.00 0.40 8.60

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 m
3 11.30 60.00 11.4 22.70

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΥΔΡ 5.09.02 ΥΔΡ 6067 m
3 10.30 60.00 11.4 21.70

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1
ΣΧ. ΟΔΟ Α-

18.1
ΟΔΟ 1510 m

3 1.05 60.00 11.4 12.45

Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4 ΟΔΟ Α-18.2 ΟΔΟ 1510 m
3 1.60 60.00 11.4 13.00

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΟ Γ-1.1 ΟΔΟ 3121.Β m
3 11.50 60.00 11.4 22.90

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΙΚ 4701 m
2 1.20 60.00 1.14 2.34

Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ογκολίθους ατομικού 

βάρους 200 - 1500 kg
ΛΙΜ 4.08.01 ΛΙΜ 2310 m

3 13.00 60.00 11.4 24.40

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Τιμή  

Μονάδας
 

Μο-

νάδα

α/α         

Τιμολογ.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΔΕΥΑ  ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ. 
ΜΕΘΩΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ  

 

 

ΤΕΥΧΟΣ  5: 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του Έργου. 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 Δημοπράτησης. 

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, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

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 λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

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

1.4 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. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 
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 Έργο, 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)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
Δημόσιο 

(β)  Όταν 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. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 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 κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή 
τους.  

1.8 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 κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες 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 Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
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1.10 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 Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 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. 
κ.λπ.),  

(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, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(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.). 

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

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 
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. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 
οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
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 ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  
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1.14 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 εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 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.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών 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 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

1.19 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, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός 
εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 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 Έργου. 

1.21 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 κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση 
των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του 
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των 
αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους. 

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

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
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1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 
την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), 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. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 
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(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη 
ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 
αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 
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Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 
του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως 
της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 
(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, 
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται 
με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, 
ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 

ΑΤ: 1  

ΟΔΟ Α-3.3   Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες  
χωρίς χρήση εκρηκτικών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1133Α 

 
Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως 
βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση υπάρχοντος, 
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, 
με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη 
του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και απαγόρευσης χρήσης 
εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες  και υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  
 
 ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των 

πρανών και του πυθμένα τους, 
 για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων  
 τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με τις 

γενικές εκσκαφές της οδού 
 τεχνικών Cut & Cover 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

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

 η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 

 η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες 
εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, 
πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή 
επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές, 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 
αποθέσεων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου  

 η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών 
εκσκαφών.  

 η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση 
και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  

 η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού 
και μεταφορικών μέσων 

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι 
εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισμούς.  

 
Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη 
χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
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Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση γενικών 
εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   8,60  

 

ΑΤ: 2  

Άρθρο ΥΔΡ-3.11  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες    
 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  συμπεριλαμβανομένων 
και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών 
σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων 
εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών 
γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από 
τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που 
να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον 
τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.   
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η    τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 
και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 
σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 
καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
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Άρθρο ΥΔΡ-3.11.01.01 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. 

   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   25,80  

 

ΑΤ: 3  

Άρθρο ΥΔΡ 5.07  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 

 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι δύο και εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:    22,70  

 

ΑΤ: 4  

Άρθρο ΥΔΡ 5.09.02  Εξυγιαντικές στρώσεις  
  με θραυστό υλικό λατομείου 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 
 
Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά 
στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε 
απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου 
μηχανικού εξοπλισμού. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι ένα και εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:    21,70  
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ΑΤ: 5  

Άρθρο ΟΙΚ 20.10   Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2162 

 
 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων 
αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, 
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], 
ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:    4,50  

 

ΑΤ: 6  

Άρθρο ΟΔΟ Α-18   Προμήθεια δανείων 
 
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". 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Άρθρο ΣΧ. Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1510 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δώδεκα και σαράντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς:    12,45  

 

ΑΤ: 7  

Άρθρο ΟΔΟ Α-18.2   Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1510 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα τρία 

 Αριθμητικώς:    13,00  
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ΑΤ: 8  

Άρθρο ΟΔΟ Γ-1.1   Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3121.Β 

 
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.  
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι δυο και ενενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:    22,90  

 

ΑΤ: 9  

Άρθρο ΟΔΟ Γ-2.2   Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3211.Β 

 
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", 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. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δυο και τριάντα τέσσερα λεπτά 

 Αριθμητικώς:    2,34  

 
 
ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΓΩΓΟΙ - ΦΡΕΑΤΙΑ 
 
ΑΤ: 10  

Άρθρο ΥΔΡ-12.14   Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ 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 σωλήνες (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 
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λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς 
το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο 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. 

 
Διευκρινίζεται 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. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
 
Άρθρο ΥΔΡ-12.14.01  Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2  

 
Άρθρο ΥΔΡ-12.14.01.71 ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν οκτώ 
  Αριθμητικώς:   108,00  
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ΑΤ: 11  

Αρθρο ΑΤΗΕ Ν8036.10.16 Χαλυβδοσωλήνας  
   323,9 Χ 8,3 mm πισσαρισμένος 
   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005 
 
Χαλυβδοσωλήνας ηλεκτροσυγκολλητός, πισσαρισμένος εξωτερικά, αποτελούμενος από ευθύγραμμα 
τμήματα συγκολλητά, διαμήκους ή ελικοειδούς ραφής, κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα 
ποιότητας τουλάχιστον St37-2, με τα ειδικά τεμάχια σωληνώσεων, δηλαδή καμπύλες, σταυροί, 
συστολές, κώνοι κ.λ.π. με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, δηλαδή εξωτερικό 
πισσάρισμα, προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, 
καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως  και δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
 
Τιμή ανά μέτρο (μ). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι οκτώ 
  Αριθμητικώς:    128,00  
 

ΑΤ: 12  

Αρθρο ΑΤΗΕ Ν8039.10.16 Καμπύλη οξυγόνου 90°  
   12" πισσαρισμένη 
   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 084 
 
Καμπύλη οξυγόνου 90°, 12" πισσαρισμένη, κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα ποιότητας 
τουλάχιστον St37-2, δηλαδή εξωτερικό πισσάρισμα, προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί 
τόπου του έργου, με τους αντίστοιχους κοχλίες, περικόχλια και ελαστικούς δακτύλιους, όπως και τα 
απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένη σε δίκτυο σωληνώσεων.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πεντακόσια δέκα έξι 
  Αριθμητικώς:    516,00  
 

ΑΤ: 13  

Αρθρο ΑΤΗΕ Ν8039.11.16 Καμπύλη οξυγόνου 45°  
   12" πισσαρισμένη 
   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 084 
 
Καμπύλη οξυγόνου 45°, 12" πισσαρισμένη, κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα ποιότητας 
τουλάχιστον St37-2, δηλαδή εξωτερικό πισσάρισμα, προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί 
τόπου του έργου, με τους αντίστοιχους κοχλίες, περικόχλια και ελαστικούς δακτύλιους, όπως και τα 
απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένη σε δίκτυο σωληνώσεων.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πεντακόσια σαράντα 
  Αριθμητικώς:    540,00  
 

ΑΤ: 14  

Αρθρο ΑΤΗΕ Ν8039.5.16 Φλάντζα τόρνου 12"  
   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 084 
 
Φλάντζα τόρνου 12" κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα ποιότητας τουλάχιστον St37-2, δηλαδή 
εξωτερικό πισσάρισμα, προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου, με τους 
αντίστοιχους κοχλίες, περικόχλια και ελαστικούς δακτύλιους, όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα 
πλήρως εγκατεστημένη σε δίκτυο σωληνώσεων.  
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα πέντε 
  Αριθμητικώς:    135,00  
 

ΑΤ: 15  

Αρθρο ΥΔΡ ΣΧ. 16.51 Αντιμετώπιση διαροών επεξεργασμένων υδάτων 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6120 
 
Αντιμετώπιση των διαρροών των επεξεργασμένων υδάτων από την κατεστραμμένη σωλήνα. 
Μεταφορά των επεξεργασμένων υδάτων με εκσκαφή αυλακιού και τοποθέτηση σωλήνας σε σημείο 
μακριά από τα έργα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά απομάκρυνσης των 
υδάτων.  
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια 
  Αριθμητικώς:    1.000,00  
 

ΑΤ: 16  

Αρθρο ΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 

 
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 
υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε 
ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή 
κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-
04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των 
καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 
συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση 
στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις 
επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή προσωπικού 
καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιιών. 
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την 
υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή 
διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την 
μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των 
υλικών. 
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης 
(τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με 
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της 
Επίβλεψης. 
- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής 
ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών. 
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- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε 
καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, 
μεταλλικών στοιχείων κλπ)  
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά 
μέσα 
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και είκοσι λεπτά 
   Αριθμητικώς:    8,20  
 

ΑΤ: 17  

Αρθρο ΥΔΡ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος  
 
Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις 
διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ 
ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 
της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 
Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά 
περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή προσωρινής) 
των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.   
 
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο και 
η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), 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, 
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προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό 
ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
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 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Αρθρο ΥΔΡ 9.10.05 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6329 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ογδόντα οκτώ 
   Αριθμητικώς:    88,00  
 
ΑΤ: 18  

Αρθρο ΛΙΜ ΣΧ. 8.01.02 Κατασκευή έξαλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 (εγκιβωτισμός αγωγού στην έξοδο του φρεατίου)  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4240 
 
Κατασκευή ανωδομών λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς oπλισμένο σκυρόδεμα 
(κρηπιδοτοίχων, προβλητών, μώλων, κυματοθραυστών, νησίδων κλπ.) σε οποιοδήποτε ύψος άνω της 
θάλασσας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  09-09-01-00 ‘’Ανωδομές Λιμενικών Έργων από 
άοπλο ή ελαφρώς 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 προσκόμιση 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  
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος (m3). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενενήντα 
   Αριθμητικώς:    90,00  
 

ΑΤ: 19  

Αρθρο ΥΣΦ ΣΧ. 4.04 Αγκύρια βράχου Φ 35 mm, ρητινικής πάκτωσης 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7025 
 
Αγκύρωση σωλήνων σε βράχο με χαλύβδινα αγκύρια Φ35 mm, ρητινικής πάκτωσης, εφελκυστικής 
αντοχής 200 kN, τοποθετημένων σε απόσταση 0,5m.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου των αγκυρίων με σπείρωμα και αντιδιαβρωτική 
επεξαργασία, της ρητίνης και των απαιτούμενων εξαρτημάτων (περικόχλια, πλάκες έδρασης, κλπ), 

 η διάτρηση της οπής, ο καθαρισμός και έκπλυση της οπής, η εγκατάστασή του στην οπή, η έγχυση 
του ρητινενέματος καθ΄ όλο το μήκος και η αρχική και μεταγενέστερη τάνυση,  

 η κατασκευή δοκιμαστικών αγκυρώσεων, οι έλεγχοι και οι μετρήσεις. 
 
Επιμετράται το μήκος της σωλήνωσης.  
 
Τιμή ανά μέτρο (μμ) σωλήνα τοποθέτησης αγκυρίων. 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι πέντε και δέκα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    25,10  
 

ΑΤ: 20  

Αρθρο ΥΔΡ ΣΧ. 16.08.21 Επισκευές και καθαρισμοί φρεατίου φόρτισης 
   Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6120 
 
Επισκευές και καθαρισμοί φρεατίου φόρτισης σύυμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και της οδηγίες της 
υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
- εξωτερικές εργασίες επιχρίσεων για να καλυφθεί το φρεάτιο από τη θάλασσα,  
- κλείσιμο των ανθρωποθυρίδων με τοποθέτηση νέων καλυμμάτων από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα 
γαλβανισμένη εν θερμώ,  
- εσωτερικές εργασίες καθαρισμού του φρεατίου, μονώσεων και επιχρίσεων 
- αποκατάσταση σπασμένων τμημάτων αγωγού  
- έλεγχος και αποκατάσταση ή αντικατάσταση δικλείδων και εξαρτημάτων 
 
και όλες οι απαιτούμενς εργασίες για να γίνει το φρεάτιο λειτουργικό. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Δέκα χιλιάδες 
   Αριθμητικώς:    10.000,00  
 

ΑΤ: 21  

Αρθρο Ν9178.9 Τεμάχιο σύνδεσης χαλυβδοσωλήνα  
 Φ315 προς πλαστικό σωλήνα, διαμέτρου 250mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 084 
 
Ειδικό τεμάχιο σύνδεσης χαλυβδοσωλήνα προς σωλήνα πολυαιθυλενίου, με τα ανάλογα μικροϋλικά, 
πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
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ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Διακόσια εβδομήντα έξι 
   Αριθμητικώς:    276,00  
 

ΑΤ: 22  

Αρθρο ΛΙΜ ΣΧ.8036.16 Εργασίες καταδυτικού συνεργείου - σύνδεση νεου αγωγού με 
υφιστάμενο 

   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005 
 
Εργασίες καταδυτικού συνεργείου για την τοποθέτηση εντός της θάλασσας του πισσαρισμένου 
χαλυβδοσωλήνα 323,9 Χ 8,3, τη στερεοποίηση αυτού και τη σύνδεση με τον υφιστάμενο υποθαλάσσιο 
πλαστικό σωλήνα, διαμέτρου 315mm εντός θάλασσας, δηλαδή προμήθεια ειδικού τεμαχίου σύνδεσης 
χαλυβδοσωλήνα προς σωλήνα πολυαιθυλενίου και τοποθέτηση του χαλυβδοσωλήνα και του εντός 
του πυθμένα με χρήση δύτη, με τα ανάλογα μικροϋλικά, πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο 
σωληνώσεων. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι ιδιαίτερες δυσκολίες κίνησης και εργασιών του 
καταδυτικού συνεργείου σε βραχώδη και ιδιαίτερα επικίνδυνη περιοχή εντός και εκτός θάλασσας.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ χιλιάδες 
   Αριθμητικώς:    8.000,00  
 

ΑΤ: 23  

Αρθρο ΛΙΜ ΣΧ. 3.61 Χρήση πλωτού σκάφους 
   Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 3400 
 
Για πλήρη απασχόληση πλωτού σκάφους, το οποίο να διαθέτει μηχανισμό ανύψωσης και μετακίνησης 
υλικών (όπως βίντσι) ικανό για πλεύση σε θαλάσσια περιοχή πλησίον επικίνδυνης βραχώδους ακτής, 
για βοηθητική εργασία κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση πισσαρισμένου χαλυβδοσωλήνα και των 
τεμαχίων αυτού εντός της θάλασσας. Στην τιμή περιλαμβάνονται παντός είδους έξοδα (ενδεικτικά: 
προσκόμιση, συντήρηση, καύσιμα, ασφάλεια, κλπ ) ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακός.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο. 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερις χιλιάδες 
   Αριθμητικώς:    4.000,00  
 

ΑΤ: 24  

Αρθρο ΛΙΜ 6.05  Προκατασκευασμένα ερματικά στοιχεία υφάλων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα  

 
Υφαλες κατασκευές λιμενικών έργων με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του 
προβλεπομένου 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 προσωρινή αποθήκευση, η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασμένων στοιχείων (αφού 
παρέλθει ο προβλεπόμενος από τη μελέτη χρόνος σκλήρυνσης του σκυροδέματος) και η χερσαία και 
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θαλάσσια μεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης, με χρήση χερσαίου ή/και πλωτού μηχανικού 
εξοπλισμού 

 η βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των προκατασκευασμένων στοιχείων με χρήση πλωτού ή 
χερσαίου γερανού και υποβοήθηση από καταδυτικό συνεργείο 
 
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. 
 
Αρθρο ΛΙΜ 6.05.02 κατηγορίας C25/30  
  Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4240 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν εβδομήντα πέντε 
   Αριθμητικώς:    175,00  
 

ΑΤ: 25  

Αρθρο ΛΙΜ 6.02  Ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4130 
 
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) 

 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  Ολογράφως:   Εκατόν σαράντα 
   Αριθμητικώς:    140,00  
 

ΑΤ: 26  

Αρθρο ΛΙΜ 4.08.01 Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου  
  ογκολίθους ατομικού βάρους 200 - 1500 kg 
  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. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), μετρούμενο με αρχικές και τελικές διατομές.   
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τέσσερα και σαράντα λεπτά 
   Αριθμητικώς:    24,40  
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