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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
    
            I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
              

1.1 Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης εργασί-
ας και που  ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες  που θα εκτελεσθούν στη περιοχή  του  υ-
πόψη  έργου,  ανεξάρτητα  από  τη  θέση  και  την  έκταση αυτών περιλαμβάνονται : 
α.  Όλες οι  δαπάνες που  απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 
του έργου που αναφέρονται στην  επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και 
τα λοιπά τεύχη και  σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην Διακήρυξη Δημοπρασίας του 
έργου. 
β.  Γενικά  κάθε  δαπάνη,  έστω  και  αν  δεν  κατονομάζεται  ρητά, αλλά είναι απαραίτητη 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφι-
σβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση προς το είδος και  την απόδοση των 
μηχανημάτων, την ειδικότητα  και τον αριθμό του εργατοτεχνικού  προσωπικού, όπως  και 
την  δυνατότητα χρησιμοποίησης ή  όχι μηχανικών μέσων. 
 
1.2 Ετσι ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του  όρου   
"κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω   δαπάνες  που  περιλαμβάνονται  στο περιεχόμενο των τι-
μών του τιμολογίου : 
α. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επε-
ξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για τα  έργα,  
με  όλες  τις  απαιτούμενες  φορτοεκφορτώσεις  και  τις κάθε είδους μετακινήσεις,  μέχρι   
την  πλήρη  ενσωμάτωσή  τους,   εκτός  αν  περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμο-
λογίου. 
β.  Οι  δαπάνες  μισθών,   ημερομισθίων,  υπερωριών,  ασφάλισης  (στο  Ι.Κ.Α., ασφαλιστι-
κές   εταιρίες,   άλλους   ημεδαπούς   και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς Οργανισμούς κατά  
περίπτωση όπως απαιτείται κ.λ.π.),  δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κλπ, του κάθε εί-
δους επιστημονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του  εξειδικευμένου ή  όχι 
προσωπικού  των γραφείων,  εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κλπ  ημεδαπού ή αλ-
λοδαπού εργαζομένου  στον τόπο του έργου  ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 
γ. Οι  δαπάνες για την  κινητοποίηση του αναδόχου,  την εξεύρεση (ενοικίαση  ή αγορά), 
οργάνωση,  διαρρύθμιση κλπ των  εργοταξιακών χώρων, τις  εγκαταστάσεις αυτών,  τις πα-
ροχές  νερού, ηλεκτρικού  ρεύματος κλπ  ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις,  την  εγκατά-
σταση  γραφείων  αναδόχου  και  Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΣΥ και σύμ-
φωνα με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. 
δ.  Οι δαπάνες  λειτουργίας όλων  των παραπάνω  εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκο-
λιών. 
ε. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την εκτέλε-
ση δοκιμών. 
στ.   Οι  δαπάνες   πλήρους  κατασκευής   προκατασκευασμένων  στοιχείων   (που περιλαμ-
βάνουν  και τις  δαπάνες υλικών,  εργασίας, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, βοηθητικών 
έργων κλπ) με τις φορτοεκφορτώσεις  και μεταφορές μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτω-
σής τους στο έργο). 
ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (μεταφορών, μηχανημάτων κλπ). 
η. Οι δαπάνες ασφάλειας του  εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων, εργαζομένων ή τρί-
των ή την πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 
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θ.  Οι δαπάνες  του ποιοτικού  ελέγχου, όπως  αυτές προδιαγράφονται  στα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης. 
ι.  Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  των μηχανημάτων που απαιτού-
νται  για τα  έργα, μέσα   στις οποίες  περιλαμβάνονται τα  μισθώματα, η αποθήκευση, φύ-
λαξη και η ασφάλιση αυτών,  η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η  επισκευή  και  συ-
ντήρηση,  οι  για  οποιαδήποτε  αιτία ημεραργίες, η παραλαβή, μεταφορά  επί  τόπου  και  
επιστροφή  αυτών,  οι  άγονες μετακινήσεις τους, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ. 
 
ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης  και μεταφοράς με ή χωρίς προσωρινές α-
ποθέσεις μέχρι τη θέση χρησιμοποίησης κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων, κλπ, ε-
κτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
ιβ. Οι  δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης  μηχανημάτων και προσωπικού, ε-
κτέλεση  των  έργων  με  μεθοδολογία  χαμηλής  παραγωγικότητας  κλπ, λόγω των εμποδί-
ων  που  εισάγει  η  εξασφάλιση  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας  κατά  την κατασκευή, σε 
συνδυασμό με τη κατά φάσεις εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα 
και τις τμηματικές προθεσμίες προόδου των έργων. 
ιγ. Οι  τυχόν αναγκαίες μελέτες και  υποστήριξης των κυρίων αγωγών  και οχετών ΟΚΩ που 
συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. 
ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συμπληρωματικών 
μέτρων  - έργων  ασφάλειας, για  τη μη  παρακώλυση της  ομαλής διεξαγωγής  της κυκλο-
φορίας, όπως π.χ. : 
I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαμμάτων, πλάτους μικρότερου των 5,00μ 
που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών 
σε οδούς μικρής σημασίας. 
ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή μεταλλικών περιφραγμάτων, κινητών ή όχι. 
Οι δαπάνες  μεταφοράς, προσέγγισης, απομάκρυνσης  αυτών, καθώς επίσης  και της  καθη-
μερινής  κάλυψης  σκαμμάτων  με   σιδηρά  φύλλα  (λαμαρίνες),  όπου  τούτο απαιτείται 
για την  αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και  πεζών, όπως και οποιονδήποτε  κα-
τασκευών  αντιστήριξης  των  πρανών  των  ορυγμάτων για λόγους ασφαλείας της κυκλο-
φορίας και των κατασκευών. 
ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ. 
ιστ.  Οι  δαπάνες  προεργασίας  επιφανειών  για  τις  οποιεσδήποτε  ασφαλτικές επιστρώ-
σεις  επ'αυτών  (παλαιών  ή  νέων  επιφανειών)  όπως  π.χ.  πικούνισμα, σκούπισμα, καθα-
ρισμός, άρση και μεταφορά  των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω  εργασίες  
κλπ  (εκτός  αν  περιγράφεται  διαφορετικά  στα  άρθρα του Τιμολογίου). 
ιζ.  Οι δαπάνες  διάνοιξης τομών  ή οπών  στα τοιχώματα  υφισταμένων φρεατίων, αγωγών 
ή τεχνικών  έργων, για την σύνδεση αγωγών  που συμβάλλουν σ'αυτά (εκτός αν περιγράφε-
ται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου). 
ιη.  Οι  δαπάνες  καθυστερήσεων   λόγω  εργοταξιακών  γενικά  δυσχερειών,  που προέρχο-
νται από  κάθε είδος εγκαταστάσεις  και δίκτυα εταιριών  και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. 
ιθ.  Οι δαπάνες  των ειδικών  μελετών που  προβλέπονται από  την ΕΣΥ  (μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων κλπ.) 
κ. Οι δαπάνες  αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει  μέτρων για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
κα. Οι  δαπάνες του κάθε  είδους διοδίων, επιβαρύνσεων  στα υλικά από  φόρους, τέλη, 
δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ. 
κβ.  Οι  δαπάνες  από  τις  κάθε  είδους  αντλήσεις  και  την αντιμετώπιση των επιφανεια-
κών,  υπόγειων  και  πηγαίων  νερών,  σύμφωνα  με  τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΙΙ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ   
ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΝΗΟΔΟΧΩΝ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 3 

κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε  είδους εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές και τους  
Οργανισμούς  ή  και  τις   Εταιρίες  Κοινής  Ωφελείας  (ΟΚΩ)  (εκτός  αν περιγράφεται δια-
φορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου). 
κδ.  Οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  όπως αυτές αναφέρο-
νται  στις ισχύουσες  Συγγραφές Υποχρεώσεων  (ΕΣΥ, ΤΣΥ,  ΓΣΥ) και  τους λοιπούς όρους δη-
μοπράτησης. 
 
1.3 Στις τιμές μονάδας του έργου περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία ενδέχε-
ται  να   επιβαρυνθεί  ο  ανάδοχος  για   την  αδιάκοπη  εξασφάλιση  της λειτουργίας των 
υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όμβριων της περιοχής. 
 
1.4  Ανάλογα  προβλήματα  και  η   αντίστοιχη  προσοχή  του  αναδόχου  με  τις συνεπαγό-
μενες δαπάνες,  μπορούν να προκύψουν από  τη διατήρηση της λειτουργίας και  τη   μεγά-
λη  σημασία  που   έχουν  ορισμένοι  άλλοι   αγωγοί  και  λοιπές εγκαταστάσεις  υπόλοιπων 
δικτύων  ΟΚΩ (ΟΤΕ,   ΔΕΗ κλπ.)  Και οι  δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τι-
μές του Τιμολογίου. 
 
1.5  Στις τιμές  μονάδας του  Τιμολογίου δεν  συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για γενικά έ-
ξοδα κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για όφελος αυτού,  
δηλαδή για τις  δαπάνες επιστασίας, τις  κάθε είδους κρατήσεις, φόρους  δασμούς,   ασφά-
λιστρα,  τέλη  χαρτοσήμου,   συμφωνητικών,  αποδείξεων, πιστοποιήσεων   πληρωμών,  
κλπ.   τόκους  των   κεφαλαίων,  τις   κάθε  είδους μετακινήσεις του  εργατοτεχνικού και 
λοιπού προσωπικού,  τις πρόσθετες δαπάνες λόγω  δυσχερειών και  εμποδίων κάθε  είδους 
κατά  την εκτέλεση,  τα διοικητικάέξοδα, τη λειτουργία γραφείων, κλπ και γενικά τα επι-
σφαλή έξοδα από δυσχέρειες κάθε είδους πού έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό 
αυτό, ενιαίο για όλες τις  εργασίες  και  σε  οποιαδήποτε  θέση  των  έργων καθορίζεται σε 
......................... ως προς τις τιμές του Τιμολογίου. 
 
1.6  Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (ΦΠΑ)  επί  των τιμολογίων εισπράξεων του αναδόχου 
επιβαρύνει τον Κύριο του έργου.  
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ΙΙ.  ΤΙΜΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Άρθρο 1.01 Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς την χρήση ε-

κρηκτικών υλών 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1112 

Καθαίρεση υφάλων τμημάτων κάθε είδους κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος 
θαλάσσης, αποτελουμένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδομές, λιθοδέματα, άοπλο ή οπλι-
σμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές κλπ., χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβα-
νομένων των πάσης φύσεως τυχόν εμπεριεχομένων υλικών, όπως λιθορριπών ή αμμοχαλίκων πλη-
ρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., δια χρησιμοποιήσεως βραχο-
διατρητήρος ή συγκροτήματος σιδηράς σφύρας ή αεροσυμπιεστού ή ετέρου προσφορότερου κατά 
τον Ανάδοχο μέσου που δεν θα επηρεάζει την ασφαλή στήριξη του Κρηπιδότοιχου λόγω των υ-
παρχόντων υποσκαφών στην θεμελίωση του. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη θα-
λάσσης μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  ΓΕΝ) ή 
προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις ε-
γκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να 
μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,  

ή/και 

β) Η μεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθό-
δου μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή 
και εκτός αυτού, που προβλέπονται από την μελέτη 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 περιβαλλοντικούς όρους. 

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων οποιου-
δήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, 
τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κλπ.) που 
μπορούν να ανασυρθούν με  τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. 

Η ανάσυρση ή εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρ-
θρο, προϊόντων καθαίρεσης πάσης φύσεως και μεγέθους, ή πάσης φύσεως εμπεριεχομένων στις 
προς καθαίρεση κατασκευές υλικών, όπως λιθορριπές,  αμμοχάλικα πληρώσεως κυψελών τεχνητών 
ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των καθαιρέσεων 
σε οποιοδήποτε σημείο του πυθμένα και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές δραστηριότητες του 
Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ.) ή σε οποιαδήποτε 
άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων καθαιρέσεων, δεν α-
ναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δα-
πάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμβάνεται 
ανοιγμένη στις αντίστοιχες τιμές του. 

Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση κατασκευής ή τμήμα-
τος αυτής. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα εννέα   
Αριθμητικώς: 19,00€ 
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Άρθρο 2.02 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας B 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1210 

Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης αποτελούμενου από υλικά που δύνανται να αποληφθούν με βυθοκό-
ρο (δράγα) που διαθέτει κοπτική κεφαλή, ή κάδο εκσκαφής, με ή χωρίς προηγούμενη διατάραξη με 
τον ίδιο κάδο εκσκαφής, όπως κοκκώδη εδάφη μετρίως συμπυκνωμένα έως πολύ πυκνά (άμμοι, 
χάλικες, αμμοχάλικα αμμοϊλύες), συνεκτικά εδάφη μετρίας συνοχής έως στιφρά (άργιλοι, αργιλοι-
λύες) μεικτά ως άνω συνεκτικά εδάφη σε πρόσμειξη με κοκκώδη σε κυμαινόμενο ποσοστό, πολύ 
ασθενείς έως ασθενείς βράχοι (όπως μάργες μετρίας διαγένεσης, κ.λ.π.) καθώς και αρκετά  χαλα-
ροποιημένοι, θρυμματισμένοι ως και έντονα εξαλλοιωμένοι βραχώδεις σχηματισμοί,  σε οποιοδή-
ποτε βάθος θαλάσσης, για την εκβάθυνση λιμενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων, ή την κατα-
σκευή αυλάκων θεμελιώσεως λιμενικών έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του 
πυθμένα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-02-01-00 ‘’Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση 
εκρηκτικών υλών’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των βυθοκορημάτων σε βάθη θαλάσσης 
μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  ΓΕΝ) ή προβλέπουν 
οι περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριμένες από 
τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βά-
θος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,  

ή/και 

β) Η μεταφορά των κατάλληλων βυθοκορημάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου με-
ταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και ε-
κτός αυτού, που προβλέπονται από την μελέτη του έργου και εγκρίνονται αρμοδίως, για 
την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, ή για μελλοντική χρησιμοποίησή 
τους. 

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με 
τους περιβαλλοντικούς όρους. 
Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη διαμόρφωσης των προβλεπόμενων από την μελέτη του έργου 
υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθμών, η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμέ-
νων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, 
παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, μεταλλικά τε-
μάχια ή εξαρτήματα κλπ.).που μπορούν να ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο έργο εξο-
πλισμό ή/και με  πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tοn. 
Η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, βυθοκο-
ρημάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων σε οποιοδή-
ποτε σημείο του εκσκαπτομένου πυθμένα και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές δραστηριότη-
τες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ.) ή σε ο-
ποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων βυθοκο-
ρήσεων, 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 ανηγ-
μένη στις αντίστοιχες τιμές του. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης (m3), μετρούμενο με λήψη αρχικών και τελι-
κών διατομών. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  τέσσερα   
Αριθμητικώς:  4€ 
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Άρθρο 4.08.02 (Ν) Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου α-
τομικού βάρους 1000 - 2000 kg 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2320 

Κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω 
αυτής, από φυσικούς λίθους προελεύσεως λατομείου ατομικού βάρους 1000 - 2000 kg, 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 φορτοεκφόρτωση και η 
χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και η τα-
κτοποίηση και διαμόρφωση της κεκλιμένης παρειάς με την βοήθεια δύτη. 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  δέκα οκτώ   
Αριθμητικώς:  18€ 

 

Άρθρο 4.10.1 Προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωυφάσματος εφελκυστικής αντοχής 20.00 
kN/m σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6361 

Προμήθεια και υποθαλάσσια διάστρωση σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων, σε οποιοδήποτε 
βάθος, υφαντών πολυεστερικών γεωυφασμάτων Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυν-
ση) 20.00 kN/m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-03-03-00 ‘’Υποθαλάσσια διάστρωση γε-
ωϋφασμάτων’’. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων του γεωυφάσματος και των απαιτούμενων 
υλικών ραφής 

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

 η καταβίβαση του γεωυφάσματος στην προβλεπόμενη στάθμη διαστρώσεως και η  διάστρω-
σή του από καταδυτικό συνεργείο  

 η επικάλυψη των φύλλων και η αγκύρωση των άκρων τους 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  έξι   
Αριθμητικώς:  6€ 

 
Άρθρο 6.03.01 Ύφαλες σκυροδετήσεις χωρίς χρήση σιδηροτύπων για πλήρωση κυψελών ή διακέ-

νων με με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4110 (N) 

Κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς χρήση 
σιδηροτύπων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης για  την πλήρωση κυψελών στηλών  τεχνητών  ο-
γκολίθων, κυψελών μεταξύ διαδοχικών στηλών, διακένων μεταξύ ποδός λιμενικών έργων βαρύτη-
τας και τεχνητών ογκολίθων προστασίας ποδός,  κ.λ.π. καθώς  και  η επισκευή, ενίσχυση και προ-
στασία υφιστάμενων έργων,  τα  οποία  έχουν υποστεί  βλάβες από  περιβαλλοντικές δράσεις, κυ-
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ματισμό, 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 υ-
ποθεμελίωση 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 (C20/25) 
ή η επί τόπου παραγωγή του σύμφωνα 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 ύφαλη 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 καταδυτικού 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 σιδηρο-
πλισμός τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλων  σκυροδετήσεων πλήρωσης κυψελών, διακένων   

υφισταμένων λιμενικών έργων κ.λ.π. με βάση τις προμετρούμενες από  καταδυτικό συνεργείο  δια-
στάσεις των διακένων,  με  την  υποβοήθηση  τεκμηριωμένων      στοιχείων του αναδόχου για  την 
χυτευθείσα  ποσότητα  σκυροδέματος ( όπως  ζυγολόγια των οχημάτων  μεταφοράς κ.λ.π.) (m3).  

Ο τυχόν ενσωματούμενος σιδηροπλισμός επιμετράται και τιμολογείται ιδιαίτερα. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  εκατό   
Αριθμητικώς:  100€ 

 
Άρθρο 2.03.02 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Γ 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1230 

Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης αποτελούμενου από υλικά πολύ συνεκτικά ως σκληρά που όμως, λό-
γω της δομής τους (λεπτοστρωματώδη με αναλλαγή με λιγότερο σκληρά υλικά), δύνανται να απο-
ληφθούν με συμβατικές μεθόδους εκσκαφής (βυθοκόρο (δράγα) που διαθέτει κοπτική κεφαλή, ή 
κάδο εκσκαφής κλπ) αφού προηγηθεί χαλάρωση με ειδικό μηχανικό εξοπλισμό χαλάρωσης (π.χ. 
σφύρα ελεύθερης πτώσης) όπως έντονα συμπυκνωμένες άμμοι, ψαμμίτες, σκληρές μάργες ψηφι-
δοπαγείς αιγιαλοί (beach rocks) κροκαλοπαγείς ορίζοντες και σχιστοποιημένα πετρώματα (σχιστό-
λιθοι) κ.λ.π., σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την εκβάθυνση λιμενολεκανών, ή την διάνοιξη 
διαύλων, ή την κατασκευή αυλάκων θεμελιώσεως λιμενικών έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις 
ή εξυγίανση του πυθμένα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-02-01-00 ‘’Υποθαλάσσιες εκ-
σκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των βυθοκορημάτων σε βάθη θαλάσσης 
μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  ΓΕΝ) ή προβλέπουν 
οι περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριμένες από 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 8 

τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να μη μειώνει το βά-
θος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,  

ή/και 

β) Η μεταφορά των κατάλληλων βυθοκορημάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου με-
ταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και ε-
κτός αυτού, που προβλέπονται από την μελέτη του έργου και εγκρίνονται αρμοδίως, για 
την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, ή για μελλοντική χρησιμοποίησή 
τους. 

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με 
τους περιβαλλοντικούς όρους. 

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη διαμόρφωσης των προβλεπόμενων από την μελέτη του έργου 
υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθμών, η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμέ-
νων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, 
παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, μεταλλικά τε-
μάχια ή εξαρτήματα κλπ.).που μπορούν να ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο έργο εξο-
πλισμό ή/και με  πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tοn. 

Η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, βυθοκο-
ρημάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων σε οποιοδή-
ποτε σημείο του εκσκαπτομένου πυθμένα και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές δραστηριότη-
τες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ.) ή σε ο-
ποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων βυθοκο-
ρήσεων, 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 ανηγ-
μένη στις αντίστοιχες τιμές του. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης (m3), μετρούμενο με λήψη αρχικών και τελι-
κών διατομών. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  δέκα έξι   
Αριθμητικώς:  16€ 

 

Άρθρο Ν1 Διενέργεια ελέγχων πλωτών προβλητών λιμενίσκου Μικρού Κούλε με καταδυτικό 
συνεργείο 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4700 

Δύτης που διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά και τις άδειες σύμφωνα με την Κείμενη Νομοθεσία, για 
τον ύφαλο έλεγχο κατασκευών και την εκτέλεση ύφαλων εργασιών (τοποθέτηση αλυσίδων, εξαρ-
τημάτων, σωληνώσεων, τακτοποίηση ογκολίθων κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης του 
έργου.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την κατάδυση του δύτη.    

Στην τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται: 

α) Τα υλικά των εργασιών (αλυσίδες, εξαρτήματα κλπ) 

Τιμή ανά ώρα. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  εξήντα   
Αριθμητικώς:  60€ 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΙΙ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ   
ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΝΗΟΔΟΧΩΝ 
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Άρθρο Ν2 Πραγματοποίηση Γεώτρησης σε βάθος 10m προκειμένου να διερευνηθεί η εκσκα-
ψιμότητα του πυθμένα για τη διενέργεια βυθοκορήσεων  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-7107.1 

Διενέργεια θαλάσσιας Διερευνητικής Γεώτρησης με χρήση Πλωτών Μέσων και Γεωτρητικού Συ-
γκροτήματος. Η αξιολόγηση των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας θα αφορά στην λεπτομερή εξέ-
ταση των αποτελεσμάτων των ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών για την κατάτα-
ξη των εδαφικών στρωμάτων (Κατηγορία εδάφους σύμφωνα με τα Αναλυτικά Τιμολόγια) του πυθ-
μένα μέχρι το βάθος των -9.50μ. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η Εισκόμιση και Αποκόμιση Γεωτρητικού Συγκροτήματος στην θέση εκτέλεσης της γεώτρησης  

β) Η Εισκόμιση και Αποκόμιση Πλωτών Μέσων και η εγκατάσταση και συναρμολόγηγη του Γεωτρη-
τικού Συγκροτήματος επί των Πλωτών Μέσων 

γ) Η Μετακίνηση και εγκατάσταση Πλωτών Μέσων στις θέσεις Γεωτρήσεων 

δ) Η Απασχόληση Πλωτών Μέσων για την Γεώτρηση 

ε) Οι δειγματοληψίες και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι  των αποτελεσμάτων των ερευνών υπαίθρου 
και των εργαστηριακών δοκιμών για την κατάταξη των εδαφικών στρώσεων (Κατηγορία Ε-
δάφους) από την στάθμη του πυθμένα (στην θέση της γεώτρησης) έως τα -9.5μ 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  δέκα χιλιάδες   
Αριθμητικώς:  10.000€ 
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