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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άξζξν : ΝΑΛΙΜ 1.03 Έμαιεο θαζαηξέζεηο ηκεκάηωλ θαηαζθεπώλ ιηκεληθώλ έξγωλ ρωξίο ηε ρξήζε εθξεθηηθώλ 
πιώλ 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΛΙΜ 1123 

Καζαίξεζε εμάισλ ηκεκάησλ θάζε είδνπο θαηαζθεπψλ ιηκεληθψλ έξγσλ, ζε νπνηνδήπνηε 
χςνο άλσ ηεο ζαιάζζεο, απνηεινπκέλσλ απφ πιηθά πάζεο θχζεσο φπσο ιηζνδνκέο, 
ιηζνδέκαηα, άνπιν ή σπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θιπ., θαζψο θαη 
ησλ ελζσκαησκέλσλ ζε απηά εμαξηεκάησλ φπσο αγσγνί, κεηαιιηθά εμαξηήκαηα, 
δέζηξεο, πξνζθξνπζηήξεο, θιίκαθεο, εμνπιηζκφο ζαιάζζηαο ζήκαλζεο θιπ., ρσξίο 
ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάζεο θχζεσο ηπρφλ 
εκπεξηερνκέλσλ πιηθψλ, φπσο ιηζνξξηπψλ ή ακκνραιίθσλ πιεξψζεσο θπςειψλ ηερλεηψλ 
νγθνιίζσλ ή θπςεισηψλ θηβσηίσλ θιπ. 
 
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
α) Η απνθφκηζε, ζαιάζζηα κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο ζε βάζε 
ζαιάζζεο κεγαιχηεξα ησλ 50 m, ή ζε βάζε πνπ νξίδνπλ αξκφδηεο Υπεξεζίεο (π.ρ. 
ΓΔΝ) ή πξνβιέπνπλ νη πεξηβαιινληηθνί φξνη αλεμαξηήησο απνζηάζεσο κεηαθνξάο, ζε 
ζέζεηο εγθεθξηκέλεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο θαη ζε δηαζπνξά, ψζηε ε ζπληεινχκελε 
πξφζρσζε λα κε κεηψλεη ην βάζνο ζηηο ζέζεηο απνξξίςεσο πέξαλ ησλ 3.00 m, 
ή/θαη 
β) Η κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, αλεμαξηήησο απνζηάζεσο θαη 
κεζφδνπ κεηαθνξάο, θαη ε απφζεζή ηνπο ζε ρεξζαίνπο ή/θαη ζαιάζζηνπο ρψξνπο ηνπ 
έξγνπ ή θαη εθηφο απηνχ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, θαη 
εγθξίλνληαη αξκνδίσο, πξνο ρξήζε ζην έξγν ή πξνο κειινληηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, 
 
Η σο άλσ θαζαίξεζε, απνθφκηζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε ή απφζεζε ζα εθηεινχληαη 
ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 
 
Δληαία ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν κε επηκέηξεζε ηνπ φγθνπ ηεο πξνο θαζαίξεζε 
θαηαζθεπήο ή ηκήκαηνο απηήο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 15,00 

(Οινγξάθωο) : δέθα πέληε 

A.T. : 2 
  

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 9.01 Ξπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη επηπέδωλ επηθαλεηώλ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6301 

Απινί μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη (θαινχπηα) επηπέδσλ επηθαλεηψλ θαηαζθεπψλ πάζεο 
θχζεσο πδξαπιηθψλ έξγσλ απφ ζθξφδεκα, φπσο αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ αγσγψλ 
νξζνγσληθήο δηαηνκήο ,ζε επζπγξακκία ή θακπχιε, βάζξσλ, ηνίρσλ, πιαθψλ, 
θξεαηίσλ θ.ι.π. ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΤΔΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα" θαη 01-04-00-00 
"Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)" 
 
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
- Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ 
δηακφξθσζε ησλ θαινππηψλ (αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ εθαξκφδεηαη) 
- Οη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνχ (μπινηχπνπ, κεηαιινηχπνπ, πιαζηηθνηχπνπ 
ή/θαη ζπλδπζκνχ απηψλ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο 
ζθπξνδέηεζε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα ηηο θαζνξηδφκελεο απν ηελ κειέηε δηαζηάζεηο, 
αλνρέο θαη απαηηήζεηο επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ. Σπκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε 
εηδηθεπκέλνπ θαη κή πξνζσπηθνχ θαζψο θαη φια ηα εξγαιεία θαη ινηπά κέζα θαη 
εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηηψλ. 
- Η αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή/θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. 
- Η δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβαζξψλ γηα ηελ επρεξή θαη 
αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο 
- Η επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο 
- Η πιήξεο απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαινππηψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηδνκέλνπ 
απφ ηελ κειέηε ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία, 
θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ. 
- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα ζηνηρεία 
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πξφζδεζεο (ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θιπ). 
- Η απνθαηάζηαζε ηπρφλ θσιεψλ ζηηο απνθαιππηφκελεο επηθάλεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε 
ηζηκεληνθνλία ή ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε 
ή/θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. 
- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ απφ πάζεο θχζεσο ππνιείκαηα πιηθψλ 
θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ 
αρξήζησλ θαξθνβεινλψλ. 
- Η θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη 
θαινππηψλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή 
παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ) 
- Η δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο 
κεραληθά κέζα 
- Η δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο 
 
Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηπγκέλεο επηθάλεηαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 8,20 

(Οινγξάθωο) : νθηώ θαη είθνζη ιεπηά 

A.T. : 3 
  

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 2.02 Φνξηνεθθόξηωζε βξαρωδώλ πιηθώλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο 
κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6072 

Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ 
ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε. 
 
Τν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θνξηνεθθφξησζε γίλεηαη 
αλεμάξηεηα απφ ηηο εθζθαθέο ή ηηο θαζαηξέζεηο θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ζην 
πιαίζην ηεο εξγνιαβίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη  απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 
Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) φγθνπ νξχγκαηνο, ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, ή 
θαζαηξεζείζαο θαηαζθεπήο (θαηά πεξίπησζε). 
 
Τηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,41 

(Οινγξάθωο) : ζαξάληα έλα ιεπηά 

A.T. : 4 
  

Άξζξν : ΟΓΟ ΙΓΙΟ.1110 Γηαρείξηζε κε επηθπλδπλώλ απνβιιεηωλ εθζθαθώλ θαηαζθεπώλ θαη θαηξδαθηζεωλ 
(Α.Δ.Κ.Κ.) ζε πηζηνπνηεκέλν ζπιινγηθό ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΓΟ 1110 

Γηαρείξηζε κε επηθηλδχλσλ ΑΔΚΚ φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΚΥΑ 36259/1757/Δ103/23-08-2012 
(Φ.Δ.Κ. 1312/Β/24-8-2010) ζε πηζηνπνηεκέλν, απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (Δ.Ο.ΑΝ.) 
ζπιινγηθφ ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (Σ.Σ.Δ.Γ.) 
 
Σηελ παξνχζα ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ Α.Δ.Κ.Κ. απφ ην ρψξν παξαγσγήο ηνπο 
ζηελ εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο. 
 
Η πξφζζεηε απηή ηηκή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε επηθηλδχλσλ  Α.Δ.Κ.Κ. φπσο απηά 
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Κ.Υ.Α. 13588/725/28-03-2016 (Φ.Δ.Κ. 383/Β/28-03-2006). 
 
Δπηκέηξεζε κε ην δπγνιφγην ζηε Μνλάδα Α.Δ.Κ.Κ. θαηά ηελ είζνδν ζην ζχζηεκα. 
 
Τηκή αλά (tn) ηφλν. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 3,02 

(Οινγξάθωο) : ηξία θαη δύν ιεπηά 

A.T. : 5 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 71.22 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7122 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 
cm, εηο ηξείο ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε έδαθνο, θαη 
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ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 
03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ 
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 
Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 14,00 

(Οινγξάθωο) : δέθα ηέζζεξα 

A.T. : 6 
  

Άξζξν : ΝΑΛΙΜ 8.02.01 Αλωδνκέο ιηκεληθώλ έξγωλ από νπιηζκέλν, έγρπην επί ηόπνπ ζθπξόδεκα, θαηεγνξίαο 
C20/25 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΛΙΜ 4240 

Καηαζθεπή αλσδνκψλ ιηκεληθψλ έξγσλ απφ oπιηζκέλν ζθπξφδεκα (θξεπηδνηνίρσλ, 
πξνβιεηψλ, κψισλ, θπκαηνζξαπζηψλ, λεζίδσλ θιπ.), ζε νπνηνδήπνηε χςνο άλσ ηεο 
ζάιαζζαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 09-09-02-00 "Αλσδνκέο Ληκεληθψλ 
Έξγσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα". 
 
Σηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
- ε πξνκήζεηα εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θαηεγνξίαο ή 
ε επί ηφπνπ παξαγσγή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 
- ηα ηπρφλ απαηηνχκελα πξφζζεηα/πξφζκηθηα ζθπξνδέκαηνο 
- νη πνηνηηθνί έιεγρνη ηνπ εηνίκνπ ή εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο 
- ε πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε, ρξήζε, απνζπλαξκνιφγεζε θαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ 
απαηηνπκέλσλ ζηδεξνηχπσλ, ζπλδέζκσλ θαη ηθξησκάησλ 
- ε πξνζέγγηζε θαη δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηνπο ηχπνπο ζε ζηξψζεηο πάρνπο 
φρη κεγαιπηέξνπ ησλ 0.40 m, θαζψο θαη ε ζπκπχθλσζή ηνπ αλά ζηξψζε κε δνλεηέο 
- ε επίπαζε ηεο ηειεπηαίαο (άλσ) ζηξψζεσο ηεο αλσδνκήο κε κίγκα ζθιεξψλ αδξαλψλ 
θαη ηζηκέληνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζπλζέζεσο, ην νπνίν  ελζσκαηψλεηαη ζηελ 
κάδα ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε 
κεραληθά κέζα ή /θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 
- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
- ε δηακφξθσζε εγθαξζίσλ αξκψλ δηαζηνιήο ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
κειέηε θαη ε  πιήξσζε θαη ζθξάγηζε απηψλ (εξγαζία θαη πιηθά), ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 
- ν εγθηβσηηζκφο ζην ζθπξφδεκα ζσιήλσλ δηέιεπζεο παξνρψλ, ε δηακφξθσζε θξεαηίσλ, 
θαλαιηψλ, ζέζεσλ παθηψζεσο δεζηξψλ, πξνζθξνπζηήξσλ, θξίθσλ πξνζδέζεσο, θιηκάθσλ 
αλαξξηρήζεσο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ εμνπιηζκνχ αλσδνκήο ιηκεληθψλ έξγσλ, ζχκθσλα 
κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 
 
Ο ζηδεξνπιηζκφο, ηα βιήηξα ζηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ (dowels), νη ζσιελψζεηο 
δηέιεπζεο δηθηχσλ θαη ηα ζηνηρεία αγθχξσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ αλσδνκήο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Τηκνινγίνπ 
 
 
Αλσδνκέο ιηκεληθψλ έξγσλ απφ νπιηζκέλν έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα, θαηεγνξίαο C20/25. 
Τηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζθπξνδέκαηνο (m3) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 100,00 

(Οινγξάθωο) : εθαηό 

A.T. : 7 
  

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 9.23.04 Πξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθηωλ θαη πξνζζέηωλ ζην ζθπξόδεκα. ηεγαλνπνηεηηθά 
κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξόζκηθηα κείωζεο πδαηνπεξαηόηεηαο) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6320.1 

Οη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην 
ζθπξφδεκα ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε 
αλαινγίεο αλάκημήο ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ 
ζπλζέζεσο. 
 
Γηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξνζκίθησλ/πξνζζέησλ: 
 
- επηβξαδπληέο πήμεσο ζθπξνδέκαηνο (set retarding), θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 934-2 
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- επηηαρπληέο ζθιήξπλζεο (hardening accelerating), θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 934-2 
- ξεπζηνπνηεηέο (plasticizers), θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 934-2 
- πξφζκηθηα κείσζεο ιφγνπ λεξνχ πξνο ηζηκέλην (water reducers), θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 934-2 
- πξφζκηθηα κείσζεο πδαηνπεξαηφηεηαο, (water resisting, waterproofing) θαηά ΔΛΟΤ 
ΔΝ 934-2 
- αεξαθηηθά (air entraining), θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 934-2 
- ίλεο πνιππξνππιελίνπ ζθπξνδεκάησλ, θαηά ΔΛΟΤ EN 14889-2 
- ραιχβδηλεο ίλεο ζθπξνδεκάησλ, θαηά ΔΛΟΤ EN 14889-1 
 
Οια ηα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 
Απφ ηα πιηθά απηά, φζα ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή 
θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε 
ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη 
ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή. 
 
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο 
ραξαθηεξηζηηθψλ εθάζηνπ ησλ σο άλσ πιηθψλ. 
 
Σηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο πδαηνπεξαηφηεηαο)θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 934-2. 
 
Τηκή αλά ρηιηφγξακκν πξνζζέησλ/πξνζκίθησλ (kg), κε βάζε ηηο αλαινγίεο αλάκημεο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο θαη ηηο απνδεθηέο 
πνζφηεηεο δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,52 

(Οινγξάθωο) : πελήληα δύν ιεπηά 

A.T. : 8 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 73.92 ΙΓΙΟ Καηαζθεπή βηνκεραληθνύ δαπέδνπ κε πζηεξόρπην ζθπξόδεκα ειαρίζηνπ πάρνπο 8 cm 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7373.1 

Καηαζθεπή εγρξψκνπ βαξέσο ηχπνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ,αληηνιηζζεξνχ, κεηά ηεο απαηηνπκέλεο 
ππνβάζεσο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ειαρίζηνπ πάρνπο 8 cm ή ηλνπιηζκέλε θνλία (κε 
ίλεο πξνιππξνππιελίνπ), θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηζσξίνπ, κε ζκχξηδα ή ραιαδηαθή 
άκκν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
Πεξηιακβάλνληαη: 
α) Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20, νπιηζκέλνπ κε δνκηθφ πιέγκα 
θαηεγνξίαο B500C, ειαρίζηνπ πάρνπο 8 έσο 10 cm ζηα ζεκεία απνξξνήο θαη 10 έσο 
12 cm ζηηο θνξπθέο θαη εθαξκνγή ζηηο πεξηκεηξηθά ησλ ππαξρφλησλ θξεαηίσλ 
επνμεηδηθνχ πιηθνχ ζπγθφιιεζεο ηνπ λένπ ζθπξνδέκαηνο κε ην παιαηφ. 
β) Δμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε πήρε (δνλεηηθφ ή θνηλφ). 
γ) Σπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ιείαλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ κε ρξήζε 
ζηξνθείνπ (ειηθφπηεξν), ζπγρξφλσο κε ηελ επίπαζε κε κίγκα απνηεινχκελν ζε 
πνζνζηφ 60% πεξίπνπ απφ ραιαδηαθή άκκν θαη 40% απφ ηζηκέλην, πιαζηηθνπνηεηέο 
θαη ρξσζηηθέο νπζίεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
δ Πξφζζεηε επεμεξγαζία επηθαλεηαθήο ζθιήξπλζεο πάρνπο 3 mm, κε ηελ ρξήζε κίγκαηνο ιεπηνθφθθσλ αδξαλψλ 

απφ ραιαδηαθά πεηξψκαηα (quartz) θαη πξνζκίθησλ καθώσ και  εφαρμογή επαλειφόμενησ εποξειδικήσ επίςτρωςησ 
ώςτε να δημιουργηθεί  τελική επιφάνεια ανθεκτική ςε θαλαςςινό νερό 
 
ε) Γηακφξθσζε αξκψλ κε θνπή εθ ησλ πζηέξσλ κε αξκνθφθηε, πιάηνπο 3 - 4 mm, θαη 
ζε βάζνο 15 mm πεξίπνπ, ζε θάλλαβν 5 έσο 6 m θαη πιήξσζε απηψλ κε ειαζηνκεξέο 
πιηθφ. 
ζη) Σπληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο επί επηά εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, κε θάιπςε 
απηήο κε λάυινλ. 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, δηακφξθσζεο, ζπληήξεζεο, πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 
Τηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο επεμεξγαζκέλνπ δαπέδνπ. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 28,00 

(Οινγξάθωο) : είθνζη νθηώ 

A.T. : 9 
  

Άξζξν : ΝΑΛΙΜ 6.02 Τθαιεο θαηαζθεπέο κε ζαθθνιίζνπο ζθπξνδέκαηνο 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΛΙΜ 4130 

Καηαζθεπή πθάισλ ηκεκάησλ ιηκεληθψλ έξγσλ κε ζαθθνιίζνπο ζθπξνδέκαηνο, ζε 
νπνηνδήπνηε βάζνο ζαιάζζεο (έξγσλ ππνζεκειίσζεο θξεπηδνηνίρσλ, πξνβιεηψλ, θαη 
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λεζίδσλ, επηζθεπήο, ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο πθηζηάκελσλ έξγσλ θιπ), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε. 
 
Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
- ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαλλάβηλσλ ζάθθσλ (γηνχηαο) 
ρσξεηηθφηεηαο έσο 50 lt, θαη εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο θαηεγνξίαο πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, ή πιηθψλ γηα ηελ επί ηφπνπ παξαζθεπή ηνπ, ζχκθσλα 
κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 
- ε επί ηφπνπ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο (εάλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί έηνηκν) 
- ε πιήξσζε ησλ ζάθθσλ κε ζθπξφδεκα, κε ή ρσξίο ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, θαη 
ε πξφζδεζή ηνπο κε ραιχβδηλν ζχξκα, ψζηε λα δηαηεξνχληαη θιεηζηνί θαηά ηνπο 
ρεηξηζκνχο ηνπο. 
- ε πξνζέγγηζε ησλ γεκηζκέλσλ ζάθθσλ ζηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο κε ρεξζαία ή πισηά 
κεηαθνξηθά κέζα (θφξησζε κε ή ρσξίο ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαη κεηαθνξά), κε 
επηκειεκέλε ζηνηβαζία γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ θαηά ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπο 
- ε πφληηζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ ζάθθσλ ζηε πξνβιεπφκελε δηάηαμε θαη ζηάζκε κε 
ηελ βνήζεηα θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ. 
 
Δπηκεηξάηαη ν αξηζκφο ησλ πιεξσζέλησλ ζάθθσλ, γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθή δχγηζε 
γεκάησλ ζάθθσλ θαη αλάγεηαη ην πξνθχπηνλ βάξνο ζε φγθν ζθπξνδέκαηνο κε βάζε ηελ 
παξαδνρή:  1,0 m3 ζθπξνδέκαηνο = 2400 kg γεκάησλ ζάθθσλ. 
 
Τηκή αλά θπβηθφ κέηξν πθάισλ θαηαζθεπψλ κε ζαθθνιίζνπο ζθπξνδέκαηνο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 140,00 

(Οινγξάθωο) : εθαηόλ ζαξάληα 

A.T. : 10 
  

Άξζξν : ΝΑΛΙΜ 11.01 ηδεξνύο νπιηζκόο ιηκεληθώλ έξγωλ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΛΙΜ 4400 

Σηδεξνχο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ ηερλεηψλ νγθνιίζσλ, θπςεισηψλ θηβσηίσλ, 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, αλσδνκψλ ιηκεληθψλ έξγσλ, επηζηξψζεσλ θιπ., πιελ 
παζζάισλ ιηκεληθψλ έξγσλ, θαηεγνξηψλ B500A θαη  B500C θαηά ΔΛΟΤ 1421-2 θαη 
1421-3, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 01-02-01-00 
"Φαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο", δειαδή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηνπ ζηδεξνχ 
νπιηζκνχ, ζχξκαηνο πξνζδέζεσο, ππνζεκάησλ, αξκνθιείδσλ θιπ. επί ηφπνπ ησλ 
έξγσλ, θνξηνεθθφξησζε, θνπή, θαηεξγαζία, θζνξά, απνκείσζε θαη ηνπνζέηεζε. 
 
Τηκή αλά ρηιηφγξακκν ηνπνζεηεκέλνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,95 

(Οινγξάθωο) : ελελήληα πέληε ιεπηά 

A.T. : 11 
  

Άξζξν : ΝΑΠΡ Β10.12 Καζηζηηθά - Παγθάθηα Παγθάθηα εμ νινθιήξνπ μύιηλα 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 5104 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζηαζε θαζηζηηθψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-02-02-01. 
 
Σηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία θαη απνζπζθεπαζία ησλ επηκέξνπο 
ζηνηρείσλ ησλ θαζηζηηθψλ, ε πξνζσξηθή απνζήθεπζε θαη θχιαμή ηνπο ζην εξγνηάμην, 
ε ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηεξέσζε ή πάθησζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή θαη ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, ηα πάζεο θχζεσο πιηθά πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ 
θαζηζηηθψλ απφ θζνξέο θαη ξχπαλζε θαηά ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ άιισλ εξγαζηψλ ηνπ 
έξγνπ. 
 
Τηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) εγθαηεζηεκέλνπ θαζηζηηθνχ, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο, σο εμήο: 
 
Παγθάθηα εμ νινθιήξνπ μχιηλα 
 
Παγθάθηα θήπνπ κε ζθειεηφ απφ γαιβαληζκέλν ραιχβδηλν ζσιήλα Φ 2", βαξέσο ηχπνπ, δηακνξθσκέλν ζε 
θνπξκπαδφξν θαη θάζηζκα θαη πιάηε απφ ηξεηο δνθίδεο απφ ζπλζεηηθή μπιεία, ηππηθψλ δηαζηάζεσλ 
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180x10x4,5 cm, επηζηξσκέλεο κε  πδαηνδηαιπηφ ρξψκα. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 180,00 

(Οινγξάθωο) : εθαηόλ νγδόληα 

A.T. : 12 
    

Άξζξν : ΝΑΠΡ Β11.7 Κάδνη Απνξξηκκάηωλ Οθηαγωληθόο ρπηνζηδεξνύο θάδνο κε μύιηλα ζηνηρεία θαη 
ζηαρηνδνρείν 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 5104 

Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ, ζπζθεπαζία, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ 
πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ζηηο 
πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο θαη ηηο 
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη πξνζηαζία ησλ ηνπνζεηεκέλσλ θάδσλ κέρξη ηελ παξαιαβή 
απφ ηνλ θνξέα ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Πξνκήζεηα θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε νθηαγσληθνχ θάδνπ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: θνξκφο 
απνηεινχκελνο απφ δχν νθηαγσληθέο ζηεγάλεο (πάλσ θαη θάησ) θαη θαηαθφξπθεο αθκέο απφ 
γαιβαληζκέλα ραιχβδηλα γσληαθά πξνθίι επέλδπζε εδξψλ θνξκνχ κε μχιηλνπο πήρεηο ελζσκάησζε ζηελ 
ζηέςε ηνπ θάδνπ αλνμεηδψηνπ ζηνηρείνπ γηα ην ζβήζηκν ησλ ηζηγάξσλ ησλ δηεξρνκέλσλ θαη 
αληηζηνίρνπ ζηαρηνδνρείνπ, κε δηάηαμε αζθάιηζεο έλαληη θινπήο εζσηεξηθφο θάδνο θπιηλδξηθφο, απφ 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, κε εληζρπηηθέο λεπξψζεηο πεξηκεηξηθά δηάηαμε θιεηδψκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ 
θάδνπ πνπ απαζθαιίδεηαη κε εηδηθφ θιεηδί βάζε απφ ρπηνζίδεξν κε απνιήμεηο γηα ηελ ζηεξέσζε ζην 
έδαθνο αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ραιπβδίλσλ ζηνηρείσλ θαη ειεθηξνζηαηηθή βαθή κε ακκψδε πνχδξα 
πνιπεζηεξηθήο βάζεσο. 
 
 
Τηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 350,00 
 

(Οινγξάθωο) 
: 
 

ηξηαθόζηα πελήληα 

Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ       30-10-2019 Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ       30-10-2019 Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ        30-10-2019 

Οη κειεηεηέο ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Οη ειεγθηέο 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Ο Γηεπζπληήο 

    

ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ                       

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΣΟΒΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΣΑΜΑΣΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ. 

       

ελίδα 24 από 24 
. 


