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Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 1.01

Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών
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 ωπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές 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 προσφορότερου κατά τον
Ανάδοχο μέσου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη
θαλάσσης μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.
ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε
θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη
πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,
ή/και
β)Η μεταφορά των κατάλληλων 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 μελέτη και εγκρίνονται
αρμοδίως, προς χρήση στο έργο ή μελλοντική χρησιμοποίησή τους
Η ως άνω καθαίρεση, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.

ή απόθεση θα εκτελούνται

Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης μεμονωμένων αντικειμένων
οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι,
παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους,
μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κλπ.) που μπορούν να ανασυρθούν με τον
χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό.
Η ανάσυρση ή εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το
παρόν άρθρο, 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 αναγνω-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.
Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση
κατασκευής ή τμήματος αυτής.
ΕΥΡΩ : 16,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
17 x 0,19 =
3,23
Συνολικό κόστος άρθρου 19,23
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,23
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και είκοσι τρία λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 1.03

Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών
υλών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΛΙΜ 1123

Καθαίρεση εξάλων τμημάτων κάθε είδους κατασκευών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε
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ύψος άνω της θαλάσσης, αποτελουμένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδομές,
λιθοδέματα, άοπλο ή ωπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές κλπ., καθώς και
των ενσωματωμένων σε αυτά εξαρτημάτων όπως αγωγοί, μεταλλικά εξαρτήματα,
δέστρες, προσκρουστήρες, κλίμακες, εξοπλισμός θαλάσσιας σήμανσης 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.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη
θαλάσσης μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.
ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε
θέσεις εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη
πρόσχωση να μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m,
ή/και
β) Η μεταφορά των κατάλληλων 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 μελέτη 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 περιβαλλοντικούς όρους.
Ενιαία τιμή ανά κυβικό μέτρο με επιμέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση
κατασκευής ή τμήματος αυτής.
ΕΥΡΩ : 15,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,19€/m3.km)
17 x 0,19 =
3,23
Συνολικό κόστος άρθρου 18,23
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,23
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι τρία λεπτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 4.10.02

Προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωυφάσματος σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων,
εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 300,00 kN/m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6361

Προμήθεια και υποθαλάσσια διάστρωση σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων έργων, σε
οποιοδήποτε βάθος, υφαντών πολυεστερικών γεωυφασμάτων, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 09-03-03-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωϋφασμάτων.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
1. η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων του γεωυφάσματος και των
απαιτούμενων υλικών ραφής
2. η προετοιμασία, κοπή και ραφή καθώς και η απομείωση και φθορά του γεωυφάσματος
3. η καταβίβαση του γεωυφάσματος στην προβλεπόμενη στάθμη διαστρώσεως και η
διάστρωσή του από καταδυτικό συνεργείο
4. η επικάλυψη των φύλλων και η αγκύρωση των άκρων τους
Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 300,00 kN/m
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας με γεωύφασμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,00
(Ολογράφως) : επτά

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 5.07.02

Αρση και επανατοποθέτηση υφισταμένων συμπαγών τεχνητών ογκολίθων, βάρους 35 < Β
< 80 τόνων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΛΙΜ 3110

Αρση τεχνητών ογκολίθων (Τ.Ο.) από σκυρόδεμα, υφισταμένων έργων στην περιοχή του
λιμένα, από οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης και επανατοποθέτηση αυτών για την
κατασκευή νέων έργων ή την αναδιαμόρφωση υφισταμένων, σε οποιοδήποτε βάθος
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θαλάσσης ή ύψος άνω αυτής, σύμφωνα με την μελέτη.
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του απαιτουμένου χερσαίου ή πλωτού
εξοπλισμού για την άρση, τις πλάγιες μεταφορές, τη φορτοεκφόρτωση και τη
χερσαία ή/και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως και την
επανατοποθέτηση των υφισταμένων τεχνητών ογκολίθων
- η απασχόληση καταδυτικού συνεργείου για την επιβοήθηση των εργασιών
- η προφόρτιση των στηλών των τεχνητών ογκολίθων, στις νέες τους θέσεις, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
Αρση / επανατοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων βάρους 35 < Β < 80 τόνων
Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφισταμένου ογκολίθου (m3), αφαιρουμένων των πάσης φύσεως
εγκοπών άρσης.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 25,00
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 6.01.02

Υφαλες σκυροδετήσεις με χρήση σιδηροτύπων Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου
σκυρόδεμα κατηγορίας C 25/30
Κωδικός αναθεώρησης:

ΛΙΜ 4110

Κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, με
χρήση σιδηροτύπων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, σύμφωνα την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 09-10-01-00 "Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση".
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος της προβλεπόμενης από την μελέτη κατηγορίας ή
η επί τόπου παραγωγή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως,
- τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
- οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίμου ή εργοταξιακού σκυροδέματος
- η προσκόμιση, συναρμολόγηση, χρήση, αποσυναρμολόγηση και οι μετακινήσεις των
σιδηροτύπων
- η λήψη μέτρων για αποφυγή διαρροών
- η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέματος στους τύπους με την βοήθεια
καταδυτικού συνεργείου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλων κατασκευών από σκυρόδεμα (m3)
Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C 25/30 με χρήση σιδηροτύπων
Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλου σκυροδέματος (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 125,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 6.02

Υφαλες 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
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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.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 140,00
(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

A.T.
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Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 6.03.01

Υφαλες σκυροδετήσεις χωρίς χρήση σιδηροτύπων Κατασκευή υφάλων τμημάτων με
έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25
Κωδικός αναθεώρησης:

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 διαδοχικών 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 περιβαλλοντικές 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 υποθεμελίωση 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 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 σιδηροπλισμός τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
του Τιμολογίου.
Κατασκευή υφάλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλων σκυροδετήσεων πλήρωσης κυψελών, διακένων
υφισταμένων λιμενικών έργων κ.λ.π. με βάση τις προμετρούμενες από καταδυτικό
συνεργείο διαστάσεις των 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.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 100,00
(Ολογράφως) : εκατό

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 6.04

Υφαλες κατασκευές με επιμήκεις κυλινδρικούς σακκολίθους σκυροδέματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΛΙΜ 4130

Κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών έργων με επιμήκεις κυλιδρικούς σακκολίθους
σκυροδέματος με περίβλημα γεωυφάσματος, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης (έργων
υποθεμελίωσης κρηπιδοτοίχων, προβλητών, νησίδων κλπ, επισκευής, ενίσχυσης και
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προστασίας υφιστάμενων έργων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου μη υφαντού γεωϋφάσματος από ίνες
πολυπροπυλενίου, εφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση τουλάχιστον 11,0
kN/m και των αντιστοίχων υλικών συρραφής
- η διαμόρφωση επιμήκων κυλίνδρων με το γεωύφασμα, κλειστών στα άκρα, με
σωληνωτές υποδοχές (λαιμούς) σκυροδέτησης ανά το πολύ 1,50 m, επίσης από
γεωύφασμα, σύμφωνα με την σχετικό σχέδιο λεπτομερειών της μελέτης (κοπή,
επικαλύψεις και συρραφές του γεωυφάσματος μεταλλικούς συνδετήρες, ώστε να
προκύψει ή προβλεπόμενη μορφή του επιμήκους κυλινδρικού σάκκου)
- προσέγγιση των άδειων κυλίνδρων στις προβλεπόμενες θέσεις, βύθιση, ανάπτυξη,
τακτοποίηση και προσωρινή στερέωσή τους από καταδυτικό συνεργείο.
- η προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C 20/25 και η προσέγγισή του στις θέσεις
ενσωμάτωσης, με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή/και πλωτών μέσων
- τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα/πρόσμικτα σκυροδέματος
- η έγχυση του σκυροδέματος εντός των κυλίνδρων από γεωύφασμα με την βοήθεια
καταδυτικού συνεργείου, με χρήση καθοδηγητικών σωλήνων (tremie pipes) για την αποφυγή απόμιξης
και η πρόσδεση εκάστου λαιμού του κυλίνδρου μετά την
ολοκλήρωση της σκυροδέτησης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλων κατασκευών κατά τα ανωτέρω με βάση τις θεωρητικές
διαστάσεις των κυλίνδρων από γεωϋφασμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 150,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 8.01.03

Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου
σκυρόδεμα, κατηγορίας C 25/30
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.
Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας
C 25/30.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος (m3).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 8.03.03

Επιστρώσεις δαπέδων με άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C25/30
Κωδικός αναθεώρησης:

ΛΙΜ 4300

Επιστρώσεις λιμενικών δαπέδων, από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-14-01-00 "Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή 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 πλευρικών σιδηροτύπων και συνδέσμων
- η προσέγγιση, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέματος
- η διαμόρφωση αρμών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη και η
πλήρωση και σφράγιση αυτών (εργασία και υλικά), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην μελέτη
- η κοπή ψευδαρμών (ελέγχου συστολών) στις προβλεπόμενες θέσεις και διάταξη με
χρήση αρμοκόφτη (επί σκληρυνμένου σκυροδέματος)
- η διαμόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας, εφ όσον προβλέπεται, με κατεργασία της
τελικής επιφανείας με ειδική συρμάτινη βούρτσα.
Ο σιδηροπλισμός, τα βλήτρα στις θέσεις των αρμών (dowels) και το σκληρυντικό
υλικό επίπασης της επιφανείας επιμετρώνται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα οικεία
άρθρα του Τιμολογίου.
Επιστρώσεις δαπέδων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C25/30
Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος δαπέδου, σύμφωνα με την μελέτη (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 100,00
(Ολογράφως) : εκατό

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 9.02

Χυτοχαλύβδινες δέστρες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΛΙΜ 4700

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοχαλυβδίνων δεστρών, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 09-13-01-00 "Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων /
σκαφών".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και προσκόμιση στο έργο χυτοχαλυβδίνων δεστρών, πλήρων με την
διάταξη αγκύρωσής τους, ελκτικής ικανότητας και λοιπών χαρακτηριστικών σύμφωνα
με την μελέτη, συνοδευομένων από πιστοποιητικό νηογνώμονος
- η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και προσωρινή στερέωσή τους στις προβλεπόμενες
θέσεις, ούτως ώστε να παραμένουν ακλόνητες κατά την σκυροδέτηση της ανωδομής
του σκυροδέματος
- η τελική βαφή τους με χρώμα εποξειδικής βάσεως (coal tar epoxy) υψηλής
ανθεκτικότητος στο θαλάσσιο περιβάλλον, σε δύο στρώσεις πάχους ξηρού υμένα
εκάστης τουλάχιστον 125 μm
- η χρήση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την διακίνηση και τοποθέτηση
των δεστρών (γερανοβραχίονας κλπ)
Τιμή ανά χιλιόγραμμο δέστρας και αντίστοιχης διάταξης αγκύρωσης (kg), βάσει των
σχετικών πινάκων του κατασκευαστή. Oι προσκομιζόμενες προς τοποθέτηση δέστρες
θα ελέγχονται από την Υπηρεσία δειγματοληπτικά με ζύγιση.
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,60
(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 9.04

Ανοξείδωτοι κρίκοι πρόσδεσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΛΙΜ 4700

Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξειδώτων κρίκων πρόσδεσης σκαφών, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-13-02-00 "Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα
εξαρτήματα κρηπιδωμάτων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και προσκόμιση στο έργο ανοξειδώτων κρίκων πρόσβασης από χάλυβα
AISI 316L, πλήρων με την διάταξη αγκύρωσής τους, ελκτικής ικανότητας και λοιπών
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την μελέτη
- η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και προσωρινή στερέωσή τους στις προβλεπόμενες
θέσεις, ούτως ώστε να παραμένουν ακλόνητoι κατά την σκυροδέτηση της ανωδομής
του σκυροδέματος
Τιμή ανά χιλιόγραμμο κρίκου πρόσδεσης και αντίστοιχης διάταξης αγκύρωσης (kg),
βάσει των σχετικών πινάκων του κατασκευαστή. Oι προσκομιζόμενοι προς
τοποθέτηση κρίκοι θα ελέγχονται από την Υπηρεσία δειγματοληπτικά με ζύγιση.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 8,00
(Ολογράφως) : οκτώ

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΛΙΜ 11.01

Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΛΙΜ 4400

Σιδηρούς οπλισμός σκυροδεμάτων τεχνητών ογκολίθων, κυψελωτών κιβωτίων,
προκατασκευασμένων στοιχείων, ανωδομών λιμενικών έργων, επιστρώσεων κλπ., πλην
πασσάλων λιμενικών έργων, κατηγοριών B500A και B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-2 και
1421-3, οποιασδήποτε διατομής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-02-01-00
"Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος", δηλαδή προμήθεια και μεταφορά του σιδηρού
οπλισμού, σύρματος προσδέσεως, υποθεμάτων, αρμοκλείδων κλπ. επί τόπου των
έργων, φορτοεκφόρτωση, κοπή, κατεργασία, φθορά, απομείωση και τοποθέτηση.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού οπλισμού.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,95
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά

Ο Συντάξας

Σπυρίδων Φυτιλής
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Εγκρίθηκε
Ο Πρ/νος ΤΥ

Θωμάς Σπάχος
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε.
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