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III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΙΜΩΝ: Β 2017
Kωδικός

Περιγραφή

ΤΕΛ 1.01

Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών m3

Μ/Μ

Τιμή

Παρατηρήσεις
17,00

έργων χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών
ΤΕΛ 1.03

Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών

m3

16,00
0,95

έργων χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών
ΤΕΛ 11.01

Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων

kg

ΤΕΛ 4.02

Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 kg

m3

ΤΕΛ 5.02

Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός

m3

90,00

ΤΕΛ 6.03.01

Υφαλες σκυροδετήσεις χωρίς χρήση σιδηροτύπων Κ m3

100,00

14,00 +ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ατασκευή υφάλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυ
ρόδεμα κατηγορίας C 20/25
ΤΕΛ 8.02.01

Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο ε

m3

105,00

m3

105,00

m2

6,00

πί τόπου σκυρόδεμα Ανωδομές λιμενικών έργων από
οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας
C20/25
ΤΕΛ 8.02.02

Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο ε
πί τόπου σκυρόδεμα Ανωδομές λιμενικών έργων από
οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας
C25/30

ΤΕΛ 8.05

Επεξεργασία τελικής επιφάνειας επιστρώσεων με επί
παση σκληρυντικού υλικού

ΤΕΛ 9.06

Θωράκιση επιφανείας ραμπών αποεπιβίβασης οχημά kg
των με σιδηροτροχιές ή λοιπά χαλύβδινα προφίλ

1,60

VII. Περιγραφικό τιμολόγιο μελέτης
Α ΦΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ I.1
ΤΕΛ 1.01
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 1112
Καθαίρεση υφάλων τμημάτων κάθε είδους κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, αποτελ
ουμένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδομές, λιθοδέματα, άοπλο ή ωπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατα
σκευές κλπ., χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τυχόν εμπεριεχομένων
υλικών, όπως λιθορριπών ή αμμοχαλίκων πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ.,
δια χρησιμοποιήσεως βραχοδια-τρητήρος ή συγκροτήματος σιδηράς σφύρας ή αεροσυμπιεστού ή ετέρου προσφορ
ότερου κατά τον Ανάδοχο μέσου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα τ
ων 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες ( π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρ
τήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμ
ενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,
ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η
απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την με
λέτη και εγκρίνονται αρμοδίως, προς χρήση στο έργο ή μελλοντική χρησιμοποίησή τους
Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους περιβαλλο
ντικούς όρους.
Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους, β
άρους και σύστασης ( όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια ο
ποιουδήποτε είδους, μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κλπ.) που μπορούν να ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμε
νο εξοπλισμό.
Η ανάσυρση ή εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, προϊόντων κ
αθαίρεσης πάσης φύσεως και μεγέθους, ή πάσης φύσεως εμπεριεχομένων στις προς καθαίρεση κατασκευές υλικώ
ν, όπως λιθορριπές, αμμοχάλικα πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., που συσ
σω-ρεύονται κατά την εκτέλεση των καθαιρέσεων σε οποιοδήποτε σημείο του πυθμένα και οφείλονται είτε στις κατα
σκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες ( θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ.)
ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων καθαιρέσεων, δεν α
ναγνω-ρίζεται, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη
από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.
(1 m3 Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση κατασκευής ή τμήματος αυτής
.)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 : Δέκα Επτά Ευρώ

ΑΡΘΡΟ I.2
ΤΕΛ 4.02
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 2210
Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση ή κατασκευή τμημάτων λιμενικών έργων ( περιλαμβανομένων και των πυρή
νων) , 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-

( € 17,00)

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 θαλά
σσια μεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και η τακτοποίηση με την βοήθεια δύτη σε ο
ριζόντιες 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 διείσ
δυση του υλικού στον πυθμένα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, καθώς και η συνίζηση του υλικού, δεν αναγνωρίζοντ
αι, 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.
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 : Δεκα τέσσερα Ευρώ

( € 14,00)

ΑΡΘΡΟ I.3
ΤΕΛ 5.02
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 3110
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 λιμενι
κών έργων από σκυρόδεμα''.
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας ή η επιτόπου παραγωγή του σ
ύμφωνα 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 συμπύκνωσ
ή 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 σκ
υροδέματος) και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης, με χρήση καταλλήλου μηχανικο
ύ 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 τιμή
ς 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.
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 : Ενενήντα Ευρώ

ΑΡΘΡΟ I.4
ΤΕΛ 6.03.01
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 4110
Κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς χρήση σιδηροτύπων, σε
οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης για την πλήρωση κυψελών στηλών τεχνητών ογκολίθων, κυψελών μεταξύ διαδοχι
κών στηλών, διακένων μεταξύ ποδός λιμενικών έργων βαρύτητας και τεχνητών ογκολίθων προστασίας ποδός, κ.λ.
π. καθώς και η επισκευή, ενίσχυση και προστασία υφιστάμενων έργων, τα οποία έχουν υποστεί βλάβες από πε
ριβαλλοντικές δράσεις, κυματισμό, σεισμό, καθιζήσεις ή ζημίες από άλλο λόγο ( όπως σε διάκενα μεταξύ τεχνητών
ογκολίθων ή στην ζώνη έδρασής τους, ή στη ζώνη του ανακουφιστικού πρίσματος κρηπιδωμάτων, ή προς υποθεμε

( € 90,00)

λίωση κρηπιδοτοίχων κ.λ.π.), 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 σ
ύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
η λήψη μέτρων για την αποφυγή διαρροών ( όπου είναι εφικτό) με την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου και την ύ
φαλη τοποθέτηση σακκολίθων ή λιθοσωμάτων)
οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος
η προσέγγιση και έγχυση του σκυροδέματος είτε από την ξηρά ή υπό την στάθμη της θάλασσας με την βοήθεια κατ
αδυτικού συνεργείου
Η τοποθέτηση μαρτύρων και η παρακολούθηση και καταγραφή της εξέλιξης της βλάβης ή και της επισκευής της, σε
περίπτωση που αυτό απαιτείται από την μελέτη.
Οι τυχόν χρησιμοποιούμενοι σακκόλιθοι για την έμφραξη διακένων και ο ενσωματούμενος σιδηροπλισμός τιμολογο
ύνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. Κατασκευή υφάλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδ
εμα κατηγορίας C 20/25
Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλων σκυροδετήσεων πλήρωσης κυψελών, διακένων
υφισταμένων λιμενικών έργων κ.λ.π. με βάση τις προμετρούμενες από καταδυτικό συνεργείο διαστάσεις των διακέ
νων, με την υποβοήθηση τεκμηριωμένων

στοιχείων του αναδόχου για την χυτευθείσα ποσότητα σκυροδέματ

ος ( όπως ζυγολόγια των οχημάτων μεταφοράς κ.λ.π.) (

m3).

Ο τυχόν ενσωματούμενος σιδηροπλισμός επιμετράται και τιμολογείται ιδιαίτερα.
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 : Εκατ’ό Ευρώ

ΑΡΘΡΟ I.5
ΤΕΛ 8.02.01
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 4240
Κατασκευή ανωδομών λιμενικών έργων από oπλισμένο σκυρόδεμα ( κρηπιδοτοίχων, προβλητών, μώλων, κυματοθ
ραυστών, νησίδων κλπ.), σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θάλασσας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-0902-00 ''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 σ
ύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος
η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των απαιτουμένων σιδηροτύπων,
συνδέσμων και ικριωμάτων
η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλυτέρου των 0.40 m, κ
αθώς και η συμπύκνωσή του ανά στρώση με δονητές
η επίπαση της τελευταίας ( άνω) στρώσεως της ανωδομής με μίγμα σκληρών αδρανών και τσιμέντου, σύμφωνα μ
ε 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 σφρ
άγιση αυτών ( εργασία και υλικά), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
ο εγκιβωτισμός στο σκυρόδεμα σωλήνων διέλευσης παροχών, η διαμόρφωση φρεατίων, καναλιών, θέσεων πακτώσ
εως δεστρών, προσκρουστήρων, κρίκων προσδέσεως, κλιμάκων αναρριχήσεως και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού
ανωδομής λιμενικών έργων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

( € 100,00)

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 Ανωδο
μές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25
Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος ( m3)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 : Ενενήντα πέντε Ευρώ

( € 95,00)

Β ΦΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ II.1
ΤΕΛ 1.03
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 1123
Καθαίρεση εξάλων τμημάτων κάθε είδους κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θαλάσσης,
αποτελουμένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδομές, λιθοδέματα, άοπλο ή ωπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικέ
ς κατασκευές κλπ., καθώς και των ενσωματωμένων σε αυτά εξαρτημάτων όπως αγωγοί, μεταλλικά εξαρτήματα, δέσ
τρες, προσκρουστήρες, κλίμακες, εξοπλισμός θαλάσσιας σήμανσης κλπ., χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών, συμπ
εριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τυχόν εμπεριεχομένων υλικών, όπως λιθορριπών ή αμμοχαλίκων πληρώσεω
ς κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα τ
ων 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες ( π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρ
τήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμ
ενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,
ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η
απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την με
λέτη του έργου, και εγκρίνονται αρμοδίως, προς χρήση στο έργο ή προς μελλοντική χρησιμοποίησή τους,
Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους περιβαλλο
ντικούς όρους.
(1 m3 Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση κατασκευής ή τμήματος αυτής)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 : Δέκα Εξι Ευρώ

ΑΡΘΡΟ II.2
ΤΕΛ 8.02.02
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 4240
Κατασκευή ανωδομών λιμενικών έργων από oπλισμένο σκυρόδεμα ( κρηπιδοτοίχων, προβλητών, μώλων, κυματοθ
ραυστών, νησίδων κλπ.), σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θάλασσας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-0902-00 ''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 σ
ύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος
η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των απαιτουμένων σιδηροτύπων,
συνδέσμων και ικριωμάτων
η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλυτέρου των 0.40 m, κ
αθώς και η συμπύκνωσή του ανά στρώση με δονητές

( € 16,00)

η επίπαση της τελευταίας ( άνω) στρώσεως της ανωδομής με μίγμα σκληρών αδρανών και τσιμέντου, σύμφωνα μ
ε 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 σφρ
άγιση αυτών ( εργασία και υλικά), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
ο εγκιβωτισμός στο σκυρόδεμα σωλήνων διέλευσης παροχών, η διαμόρφωση φρεατίων, καναλιών, θέσεων πακτώσ
εως 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 Ανωδο
μές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C25/30
Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος ( m3)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 : Εκατόν πέντε Ευρώ

( € 105,00)

ΑΡΘΡΟ II.3
ΤΕΛ 8.05
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 4300
Επεξεργασία της τελικής επιφάνειας επιστρώσεων λιμενικών δαπέδων από άοπλο ή οπλισμένο ή ινοπλισμένο σκυρ
όδεμα με ξηρό σκληρυντικό μίγμα, συνθέσεως και κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των υλικών του σκληρυντικού μίγματος
( σκληρά αδρανή με δείκτη Los Angeles < 25, χαλαζιακά αδρανή κλπ), η ενσωμάτωσή στην μάζα του νωπού σκυ
ροδέματος με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση ( επίπαση) και η ισοπέδωση και συμπύκνωση της ε
πιφανειακής στοιβάδας της επιιστρώσεως.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο σκληρυντικής επεξεργασίας επιφάνειας επιστρώσεων ( m2)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 : Έξι Ευρώ

( € 6,00)

ΑΡΘΡΟ II.4
ΤΕΛ 9.06
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 4500
Πάκτωση στο σκυρόδεμα των ραμπών αποεπιβίβασης οχημάτων, σιδηροτροχιών ενδεικτικού τύπου Α65 κατά DIN
536, ή λοιπών χαλυβδίνων προφίλ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
η προμήθεια και προσκόμιση στο έργο σιδηροτροχιών ενδεικτικού τύπου Α65 κατά DIN 536, ή λοιπών χαλυβδίνων
προφίλ, σύμφωνα με την μελέτη
η συγκόλληση επ' αυτών ελασμάτων αγκύρωσης ( φουρκέττες) ανά 30 cm
η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και προσωρινή στερέωσή τους στις προβλεπόμενες θέσεις, ούτως ώστε να παραμένο
υν ακλόνητoι κατά την σκυροδέτηση της ανωδομής του σκυροδέματος
Αναλυτική επιμέτρηση με βάση τις διαστάσεις και τα θεωρητικά βάρη των χρησιμο-ποιουμένων μεταλλικών στοιχείω
ν και διατομών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο ( kg) χαλυβδίνων διατομών θωράκισης και αντιστοίχων ελασμάτων αγκύρωσης
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός kg : Ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά

( € 1,60)

ΑΡΘΡΟ II.5
ΤΕΛ 11.01
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 4400
Σιδηρούς οπλισμός σκυροδεμάτων τεχνητών ογκολίθων, κυψελωτών κιβωτίων, προκατασκευασμένων στοιχείων, α
νωδομών 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 ''Χαλύβ
δινοι οπλισμοί σκυροδέματος'', δηλαδή προμήθεια και μεταφορά του σιδηρού οπλισμού, σύρματος προσδέσεως, υ
ποθεμάτων, αρμοκλείδων κλπ. επί τόπου των έργων, φορτοεκφόρτωση, κοπή, κατεργασία, φθορά, απομείωση και
τοποθέτηση.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού οπλισμού.
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός kg : Ενενήντα πέντε λεπτά

( € 0,95)

VIII. Περιγραφικό τιμολόγιο προσφοράς
Α ΦΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ I.1
ΤΕΛ 1.01
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 1112
Καθαίρεση υφάλων τμημάτων κάθε είδους κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, αποτελ
ουμένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδομές, λιθοδέματα, άοπλο ή ωπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατα
σκευές κλπ., χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τυχόν εμπεριεχομένων
υλικών, όπως λιθορριπών ή αμμοχαλίκων πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ.,
δια χρησιμοποιήσεως βραχοδια-τρητήρος ή συγκροτήματος σιδηράς σφύρας ή αεροσυμπιεστού ή ετέρου προσφορ
ότερου κατά τον Ανάδοχο μέσου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα τ
ων 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες ( π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρ
τήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμ
ενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,
ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η
απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την με
λέτη και εγκρίνονται αρμοδίως, προς χρήση στο έργο ή μελλοντική χρησιμοποίησή τους
Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους περιβαλλο
ντικούς όρους.
Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους, β
άρους και σύστασης ( όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια ο
ποιουδήποτε είδους, μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κλπ.) που μπορούν να ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμε
νο εξοπλισμό.
Η ανάσυρση ή εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, προϊόντων κ
αθαίρεσης πάσης φύσεως και μεγέθους, ή πάσης φύσεως εμπεριεχομένων στις προς καθαίρεση κατασκευές υλικώ
ν, όπως λιθορριπές, αμμοχάλικα πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., που συσ
σω-ρεύονται κατά την εκτέλεση των καθαιρέσεων σε οποιοδήποτε σημείο του πυθμένα και οφείλονται είτε στις κατα
σκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες ( θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ.)
ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων καθαιρέσεων, δεν α
ναγνω-ρίζεται, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη
από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του.
(1 m3 Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση κατασκευής ή τμήματος αυτής
.)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 :

ΑΡΘΡΟ I.2
ΤΕΛ 4.02
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 2210
Κατασκευή λιθορριπών προς έδραση ή κατασκευή τμημάτων λιμενικών έργων ( περιλαμβανομένων και των πυρή
νων) , 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 θαλά
σσια μεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και η τακτοποίηση με την βοήθεια δύτη σε ο
ριζόντιες 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 διείσ
δυση του υλικού στον πυθμένα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, καθώς και η συνίζηση του υλικού, δεν αναγνωρίζοντ
αι, 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.
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 :

ΑΡΘΡΟ I.3
ΤΕΛ 5.02
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 3110
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 λιμενι
κών έργων από σκυρόδεμα''.
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας ή η επιτόπου παραγωγή του σ
ύμφωνα 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 συμπύκνωσ
ή 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 σκ
υροδέματος) και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης, με χρήση καταλλήλου μηχανικο
ύ 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 τιμή
ς 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.
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 :

ΑΡΘΡΟ I.4
ΤΕΛ 6.03.01
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 4110
Κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς χρήση σιδηροτύπων, σε
οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης για την πλήρωση κυψελών στηλών τεχνητών ογκολίθων, κυψελών μεταξύ διαδοχι
κών στηλών, διακένων μεταξύ ποδός λιμενικών έργων βαρύτητας και τεχνητών ογκολίθων προστασίας ποδός, κ.λ.
π. καθώς και η επισκευή, ενίσχυση και προστασία υφιστάμενων έργων, τα οποία έχουν υποστεί βλάβες από πε
ριβαλλοντικές δράσεις, κυματισμό, σεισμό, καθιζήσεις ή ζημίες από άλλο λόγο ( όπως σε διάκενα μεταξύ τεχνητών
ογκολίθων ή στην ζώνη έδρασής τους, ή στη ζώνη του ανακουφιστικού πρίσματος κρηπιδωμάτων, ή προς υποθεμε

λίωση κρηπιδοτοίχων κ.λ.π.), 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 σ
ύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
η λήψη μέτρων για την αποφυγή διαρροών ( όπου είναι εφικτό) με την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου και την ύ
φαλη τοποθέτηση σακκολίθων ή λιθοσωμάτων)
οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος
η προσέγγιση και έγχυση του σκυροδέματος είτε από την ξηρά ή υπό την στάθμη της θάλασσας με την βοήθεια κατ
αδυτικού συνεργείου
Η τοποθέτηση μαρτύρων και η παρακολούθηση και καταγραφή της εξέλιξης της βλάβης ή και της επισκευής της, σε
περίπτωση που αυτό απαιτείται από την μελέτη.
Οι τυχόν χρησιμοποιούμενοι σακκόλιθοι για την έμφραξη διακένων και ο ενσωματούμενος σιδηροπλισμός τιμολογο
ύνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. Κατασκευή υφάλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδ
εμα κατηγορίας C 20/25
Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλων σκυροδετήσεων πλήρωσης κυψελών, διακένων
υφισταμένων λιμενικών έργων κ.λ.π. με βάση τις προμετρούμενες από καταδυτικό συνεργείο διαστάσεις των διακέ
νων, με την υποβοήθηση τεκμηριωμένων

στοιχείων του αναδόχου για την χυτευθείσα ποσότητα σκυροδέματ

ος ( όπως ζυγολόγια των οχημάτων μεταφοράς κ.λ.π.) (

m3).

Ο τυχόν ενσωματούμενος σιδηροπλισμός επιμετράται και τιμολογείται ιδιαίτερα.
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 :

ΑΡΘΡΟ I.5
ΤΕΛ 8.02.01
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 4240
Κατασκευή ανωδομών λιμενικών έργων από oπλισμένο σκυρόδεμα ( κρηπιδοτοίχων, προβλητών, μώλων, κυματοθ
ραυστών, νησίδων κλπ.), σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θάλασσας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-0902-00 ''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 σ
ύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος
η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των απαιτουμένων σιδηροτύπων,
συνδέσμων και ικριωμάτων
η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλυτέρου των 0.40 m, κ
αθώς και η συμπύκνωσή του ανά στρώση με δονητές
η επίπαση της τελευταίας ( άνω) στρώσεως της ανωδομής με μίγμα σκληρών αδρανών και τσιμέντου, σύμφωνα μ
ε 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 σφρ
άγιση αυτών ( εργασία και υλικά), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
ο εγκιβωτισμός στο σκυρόδεμα σωλήνων διέλευσης παροχών, η διαμόρφωση φρεατίων, καναλιών, θέσεων πακτώσ
εως 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 Ανωδο
μές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25
Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος ( m3)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 :

Β ΦΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ II.1
ΤΕΛ 1.03
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 1123
Καθαίρεση εξάλων τμημάτων κάθε είδους κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θαλάσσης,
αποτελουμένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδομές, λιθοδέματα, άοπλο ή ωπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικέ
ς κατασκευές κλπ., καθώς και των ενσωματωμένων σε αυτά εξαρτημάτων όπως αγωγοί, μεταλλικά εξαρτήματα, δέσ
τρες, προσκρουστήρες, κλίμακες, εξοπλισμός θαλάσσιας σήμανσης κλπ., χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών, συμπ
εριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τυχόν εμπεριεχομένων υλικών, όπως λιθορριπών ή αμμοχαλίκων πληρώσεω
ς κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα τ
ων 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες ( π.χ. ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρ
τήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμ
ενη πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,
ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου μεταφοράς, και η
απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την με
λέτη του έργου, και εγκρίνονται αρμοδίως, προς χρήση στο έργο ή προς μελλοντική χρησιμοποίησή τους,
Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με τους περιβαλλο
ντικούς όρους.
(1 m3 Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση κατασκευής ή τμήματος αυτής)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 :

ΑΡΘΡΟ II.2
ΤΕΛ 8.02.02
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 4240
Κατασκευή ανωδομών λιμενικών έργων από oπλισμένο σκυρόδεμα ( κρηπιδοτοίχων, προβλητών, μώλων, κυματοθ
ραυστών, νησίδων κλπ.), σε οποιοδήποτε ύψος άνω της θάλασσας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-0902-00 ''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 σ
ύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος
η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των απαιτουμένων σιδηροτύπων,
συνδέσμων και ικριωμάτων
η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι μεγαλυτέρου των 0.40 m, κ
αθώς και η συμπύκνωσή του ανά στρώση με δονητές

η επίπαση της τελευταίας ( άνω) στρώσεως της ανωδομής με μίγμα σκληρών αδρανών και τσιμέντου, σύμφωνα μ
ε 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 σφρ
άγιση αυτών ( εργασία και υλικά), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
ο εγκιβωτισμός στο σκυρόδεμα σωλήνων διέλευσης παροχών, η διαμόρφωση φρεατίων, καναλιών, θέσεων πακτώσ
εως 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 Ανωδο
μές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C25/30
Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος ( m3)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m3 :

ΑΡΘΡΟ II.3
ΤΕΛ 8.05
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 4300
Επεξεργασία της τελικής επιφάνειας επιστρώσεων λιμενικών δαπέδων από άοπλο ή οπλισμένο ή ινοπλισμένο σκυρ
όδεμα με ξηρό σκληρυντικό μίγμα, συνθέσεως και κοκκομετρικής διαβάθμισης σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των υλικών του σκληρυντικού μίγματος
( σκληρά αδρανή με δείκτη Los Angeles < 25, χαλαζιακά αδρανή κλπ), η ενσωμάτωσή στην μάζα του νωπού σκυ
ροδέματος με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση ( επίπαση) και η ισοπέδωση και συμπύκνωση της ε
πιφανειακής στοιβάδας της επιιστρώσεως.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο σκληρυντικής επεξεργασίας επιφάνειας επιστρώσεων ( m2)
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός m2 :

ΑΡΘΡΟ II.4
ΤΕΛ 9.06
Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 4500
Πάκτωση στο σκυρόδεμα των ραμπών αποεπιβίβασης οχημάτων, σιδηροτροχιών ενδεικτικού τύπου Α65 κατά DIN
536, ή λοιπών χαλυβδίνων προφίλ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
η προμήθεια και προσκόμιση στο έργο σιδηροτροχιών ενδεικτικού τύπου Α65 κατά DIN 536, ή λοιπών χαλυβδίνων
προφίλ, σύμφωνα με την μελέτη
η συγκόλληση επ' αυτών ελασμάτων αγκύρωσης ( φουρκέττες) ανά 30 cm
η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και προσωρινή στερέωσή τους στις προβλεπόμενες θέσεις, ούτως ώστε να παραμένο
υν ακλόνητoι κατά την σκυροδέτηση της ανωδομής του σκυροδέματος
Αναλυτική επιμέτρηση με βάση τις διαστάσεις και τα θεωρητικά βάρη των χρησιμο-ποιουμένων μεταλλικών στοιχείω
ν και διατομών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο ( kg) χαλυβδίνων διατομών θωράκισης και αντιστοίχων ελασμάτων αγκύρωσης
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός kg :

ΑΡΘΡΟ II.5
ΤΕΛ 11.01

Αναθεωρείται με το ΛΙΜ 4400
Σιδηρούς οπλισμός σκυροδεμάτων τεχνητών ογκολίθων, κυψελωτών κιβωτίων, προκατασκευασμένων στοιχείων, α
νωδομών 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 ''Χαλύβ
δινοι οπλισμοί σκυροδέματος'', δηλαδή προμήθεια και μεταφορά του σιδηρού οπλισμού, σύρματος προσδέσεως, υ
ποθεμάτων, αρμοκλείδων κλπ. επί τόπου των έργων, φορτοεκφόρτωση, κοπή, κατεργασία, φθορά, απομείωση και
τοποθέτηση.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού οπλισμού.
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ
Τιμή ενός kg :

X. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

Είδος εργασίας

ΑΤ Τιμολ.

Κωδικός αναθε M.M.

Ποσότης

ώρησης

Α ΦΑΣΗ
1

Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς την I.1

ΛΙΜ 1112

m3

100,00

χρήση εκρηκτικών υλών
2

Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 kg

I.2

ΛΙΜ 2210

m3

115,00

3

Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός

I.3

ΛΙΜ 3110

m3

80,00

4

Υφαλες σκυροδετήσεις χωρίς χρήση σιδηροτύπων Κατασκευή υφάλω I.4

ΛΙΜ 4110

m3

75,00

ΛΙΜ 4240

m3

50,00

ΛΙΜ 1123

m3

45,00

ΛΙΜ 4240

m3

45,00

II.3

ΛΙΜ 4300

m2

220,00

II.4

ΛΙΜ 4500

kg

16.500,00

II.5

ΛΙΜ 4400

kg

2.450,00

ν τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25
5

Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδε I.5
μα Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρ
όδεμα, κατηγορίας C20/25

Β ΦΑΣΗ
6

Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς την II.1
χρήση εκρηκτικών υλών

7

Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδε II.2
μα Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρ
όδεμα, κατηγορίας C25/30

8

Επεξεργασία τελικής επιφάνειας επιστρώσεων με επίπαση σκληρυντικ
ού υλικού

9

Θωράκιση επιφανείας ραμπών αποεπιβίβασης οχημάτων με σιδηροτρ
οχιές ή λοιπά χαλύβδινα προφίλ

10

Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων

Ο συντάξας
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Γ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΥΣΑ ΒΡΑΝΤΖΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕ

