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ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Έργο: Επισκευή-Στατική Ενίσχυση 
Δεξαμενών ύδατος 

  Θέση: ΣΥΜΗ 
 

Τιμολόγιο Μελέτης  
 

Ημερομηνία :      
 

A.T.: 1.1  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα''. 
 
Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται 
γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των 
εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων 
(βαρέων έως ελαφρών). 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν 
ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην 
Μελέτη του Εργου. Μεταφορά εκτός του εργοταξίου πληρώνεται σε άλλο άρθρο. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 112,55  [*] (112,5+0,00)  
 
 

A.T.: 1.2  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.23  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2252  100,00%  
 
      Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. 
(τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m³/m²), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 ''Καθαίρεση 
επιχρισμάτων τοιχοποιίας''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      
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A.T.: 1.3  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.3  Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών με τα χέρια.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 1126  100,00%  
 
      Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, ενός τόνου 
οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς 
ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
 
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)    
( 1 t 10m )  Τοννοδεκάμετρα  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      
 

A.T.: 1.4  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.1.2  Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 

αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 1104  100,00%  
 
      Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, 
χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί 
οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
 
Τιμή ανά τόνο (ton)    
( 1 t )  Τόννοι  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,65      
 

A.T.: 1.5 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.2  Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου 

οδών περιορισμένης βατότητας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 1137  100,00%  
 
      Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)    
( 1 tkm )  Τοννοχιλιόμετρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,45     
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A.T.: 2.1  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.2.5  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), 
με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, 
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση 
διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό, 
 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά 
με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
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ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες 
και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      
 

A.T.: 2.2 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.25.4  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3223.Α.6  100,00%  

 
      Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική 
ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 
m³, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.  
 
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m³ 
στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ 
δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      
 
 
 
A.T.: 

 
2.3  

 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
29.4.4  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 και C25/30. Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2551  100,00%  
 
      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, 
αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
  
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
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· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος,  
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  
· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 
καθώς  
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 
κενών,  
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  
 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 
· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής 
μέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 
από εκσκαφή.  
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 
 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
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Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΠΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση του σκυροδέματος 
01-01-04-00: Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-03-00-00: Ικριώματα 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
 
 
Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και 
ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C20/25 άοπλο ή και οπλισμένο.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 143,00      
 
 

A.T.: 2.4  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3811  100,00%  
 
      Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή 
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m² κλπ), σε 
οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 
''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      
 

A.T.: 2.5 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 

οπλισμοί κατηγορίας B500C  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 
''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 



 

  Σελίδα 7 από 16 
 

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,07      
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A.T.: 3.1 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.3  Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2303  100,00%  
 
       
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριώματα''. 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η 
μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 
 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου 
η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

Ανάλυση άρθρου 
 
Τιμή Μονάδος  1 m2  = 5,60 €     
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 
 

A.T.: 3.2  
 
ΟΙΚ ΣΧ01 71.31.1  Προετοιμασία και επισκευή στοιχείων σκυροδέματος   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7131  100,00%  
 
Η επιφάνεια σκυροδέματος που πρόκειται να επισκευαστεί πρέπει να είναι υγιής, στεγνή και 
απαλλαγμένη από λάδια, λιπαρές ουσίες, λιμνάζοντα νερά και σαθρά ή χαλαρά προσκολλημένα 
σωματίδια, καθώς και άλλες επιφανειακές διαβρωτικές ουσίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά την πρόσφυση των επισκευαστικών υλικών. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα 
πρέπει να απομακρύνεται αποφλοιωμένο, χαλαρό, σαθρό, φθαρμένο καθώς και υγιές σκυρόδεμα 
όπου απαιτείται, με κατάλληλες μηχανικές μεθόδους (τρίψιμο με συρματόβουρτσα) ή υδροβολή 
υψηλής πιέσεως - μέχρι και 110 N/mm2 (MPa). Σύρματα για το δέσιμο των οπλισμών, θραύσματα, 
καρφιά και άλλα μεταλλικά υπολείμματα εγκιβωτισμένα στο σκυρόδεμα θα πρέπει επίσης να 
αφαιρούνται. Οι ακμές στις οποίες γίνεται αφαίρεση σκυροδέματος, θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία 
μεγαλύτερη από 90°, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη στρώση του επισκευαστικού 
κονιάματος που ακολουθεί, αλλά όχι μεγαλύτερη από 135°, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα 
συρρίκνωσης / αποκόλλησης / ρηγμάτωσης με τις παράπλευρες επιφάνειες υγιούς σκυροδέματος. Οι 
επιφάνειες αυτές θα πρέπει επίσης να εκτραχύνονται, ώστε να παρέχεται ικανοποιητική μηχανική 
αγκύρωση μεταξύ του υφιστάμενου σκυροδέματος και του επισκευαστικού κονιάματος.  Όταν το 
πάχος επισκευής αντιστοιχεί στο πάχος της επικάλυψης του σκυροδέματος και η απομάκρυνση του 
σκυροδέματος αποκαλύπτει τον οπλισμό, η καθαίρεση πρέπει να συνεχιστεί, έτσι ώστε να 
αποκαλυφθεί εκτενώς ο χαλύβδινος οπλισμός, και επιπροσθέτως να αφαιρεθεί σκυρόδεμα πίσω από 
τον οπλισμό σε βάθος 15-20 mm ή όσο ορίζει ο Επιβλέπων. Επιπλέον, η καθαίρεση πρέπει να γίνει 



 

  Σελίδα 9 από 16 
 

και κατά το μήκος του οπλισμού μέχρις ότου αποκαλυφθεί μη διαβρωμένος σίδηρος ή όπως ορίζει και 
σε αυτή την περίπτωση ο Επιβλέπων. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί έτσι ώστε να μη σημειωθεί 
ζημιά στον εκτεθειμένο οπλισμό. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από προϊόντα διαβρώσεως, 
λάδια, λιπαρές ουσίες και άλλα ελαφρώς προσκολλημένα σωματίδια, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά την πρόσφυση ή να συμβάλλουν σε διάβρωση. Ο οπλισμός θα πρέπει να καθαρίζεται σε 
ελάχιστο βάθος SA 2 ½ σύμφωνα με το ISO 8501-1. Ο οπλισμός χάλυβα πρέπει να προετοιμάζεται με 
επιμελές τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή αμμοβολή ή υψηλής πιέσεως υδροβολή - μέχρι 60 N/mm2 
(MPa). Σε περιπτώσεις όπου εμφανές σκυρόδεμα είναι επιμολυσμένο με χλωριόντα ή άλλα υλικά τα 
οποία προκαλούν διάβρωση, ο χαλύβδινος οπλισμός πρέπει να καθαρίζεται με χαμηλής πιέσεως 
υδροβολή - μέχρι 18 N/mm2 (MPa). 
 
Θα γίνει χρήση επαλειφόμενου υλικού με δύο δράσεις, καθώς η πρώτη στρώση εφαρμόζεται πάνω 
στην επιφάνεια του χαλύβδινου οπλισμού ως αντιδιαβρωτική προστασία λόγω των ενεργών 
συστατικών του αναστολέα διάβρωσης, ενώ η δεύτερη σε όλη την επιφάνεια επέμβασης, που δρα ως 
ενισχυτικό πρόσφυσης στο επισκευαστικό κονίαμα που θα ακολουθήσει. Για υψηλή προστασία σε 
έντονα διαβρωτικό περιβάλλον και απαιτητικές εφαρμογές χρησιμοποιείται επαλειφόμενο 
τσιμεντοειδές κονίαμα 2 ή 3 συστατικών τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες και αναστολέα 
διάβρωσης,που πληροί τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 7 για την προστασία έναντι 
διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού (ενδεικτικό υλικό : SIKATOP® ARMATEC®-110 EPOCEM®). 
 
Για την αντιδιαβρωτική προστασία του μη εκτεθειμένου χαλύβδινου οπλισμού, καθώς και για τον 
έλεγχο του φαινομένου της άρχουσας ανόδου προτείνεται η εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης  
εμποτισμού, βάσεως αμινοαλκοόλης, με ρολό ή ψεκασμό (ενδεικτικό υλικό : SIKA® FERROGARD®-
903 Plus). Η εφαρμογή μπορεί να γίνει επάνω σε επιφάνειες σκυροδέματος μετά το πέρας της 
επισκευής καθολικά καθώς και να προηγηθεί της επισκευής σκυροδέματος. Ο αναστολέας διάβρωσης 
πρέπει να  συμμορφώνεται με την αρχή 11 του EN 1504-9, μέθοδο 11.3 (εφαρμογής αναστολέα σε 
κατασκευές Ω.Σ.).   
 
Γίνονται εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών σκυροδέματος με χρήση πιστοποιημένου 
επισκευαστικού υλικού, έτοιμο προς χρήση, ταχείας πήξης, περιορισμένης συρρίκνωσης, 
τσιμεντοειδούς βάσης επισκευαστικό κονίαμα ινοπλισμένο με ειδικές συνθετικές μικροΐνες για 
επισκευές σκυροδέματος μεγάλου πάχους και αυξημένων απαιτήσεων, είτε με το χέρι, είτε με 
ψεκασμό, που πληροί τις απαιτήσεις τάξεως R4 σύμφωνα με ΕΝ 1504-3 και πιστοποίηση CE 
(ενδεικτικό υλικό : Για μέγιστο πάχος έως 80 mm το επισκευαστικό κονίαμα SIKA MONOTOP®-627 
HP. Εναλλακτικά για μικρότερο πάχος έως 35mm το επισκευαστικό κονίαμα SIKA REP-400). Για την 
εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης τοπικών βλαβών σε δομικά μέλη οπλισμένου σκυροδέματος, 
επιλέγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 9, τεχνικές είτε με το 
μυστρί, (σύμφωνα με την Αρχή 3, Μέθοδος 3.1) χρησιμοποιώντας τις συνήθεις πρακτικές, ή μηχανικά 
με εξοπλισμό υγρής εκτόξευσης (σύμφωνα με την Αρχή 3, Μέθοδος 3.3). Το υλικό πρέπει να πληροί 
τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ – ΕΝ 1504, Μέρος 3 ως επισκευαστικά κονιάματα, για δομητικές εφαρμογές, 
κλάσης R4. Θα εφαρμοστεί είτε με το χέρι, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους, είτε μηχανικά, 
χρησιμοποιώντας εξοπλισμό υγρού ψεκασμού.  
 
Σε καλά προετοιμασμένο και τραχύ υπόστρωμα, συνήθως δεν απαιτείται γέφυρα πρόσφυσης, όμως 
συνιστάται η εφαρμογή της σε κάθε περίπτωση. Η γέφυρα πρόσφυσης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
υπόστρωμα που έχει προηγουμένως διαβραχεί και οι επακόλουθες στρώσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται "νωπό σε νωπό" με τη γέφυρα πρόσφυσης. Το πάχος εφαρμογής του επισκευαστικού 
υλικού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 8,0 cm για εφαρμογή με το χέρι. Μεγαλύτερα πάχη 
μπορούν να ληφθούν είτε με μέθοδο υγρού ψεκασμού ή με εφαρμογή επάλληλων στρώσεων με το 
χέρι. Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει ωριμάσει και η εξώθερμη αντίδραση ενυδάτωσης να έχει 
ολοκληρωθεί (~ 10-15 λεπτά ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος). Η πρώτη στρώση θα 
πρέπει να έχει ξεκινήσει να πήζει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν την εφαρμογή της δεύτερης 
στρώσης. Δε θα γίνει λείανση της πρώτης στρώσης πριν την εφαρμογή της δεύτερης. Η πρώτη 
στρώση θα πρέπει να έχει καθαριστεί χρησιμοποιώντας χαμηλής πίεσης υδροβολή ή συμπιεσμένο 
αέρα πριν την εφαρμογή επάλληλων στρώσεων κονιάματος. Η επιφάνεια μπορεί να φινιριστεί 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις, χρησιμοποιώντας πήχη ή μυστρί σοβατίσματος ή με κατάλληλο τριβίδι 
μόλις το κονίαμα αρχίζει να πήζει. Δεν γίνεται πολύ επεξεργασία στην επιφάνεια κατά τη φάση 
φινιρίσματος. Εάν απαιτείται, προστατεύεται το νωπό εφαρμοσμένο κονίαμα από την πρώιμη 
αφυδάτωση και/ή την πρώιμη ξήρανση με κατάλληλες μεθόδους ωρίμανσης (για τουλάχιστον 24 
ώρες), π.χ. με υλικά επιφανειακής ωρίμανσης, τα οποία εφαρμόζονται αμέσως μόλις το επιφανειακό 
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νερό έχει εξατμιστεί. Μπορεί να γίνει χρήση από κατάλληλες επικαλύψεις, όπως λινάτσες, πλαστικά 
φύλλα ή άλλες κατάλληλες μεμβράνες. Λοιπές προδιαγραφές χρήσης/περιορισμοί κατά τις οδηγίες του 
εκάστοτε κατασκευαστή. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 89,50      
 

A.T.: 3.3  
 
ΟΙΚ ΣΧ02 71.31.1  Ενέσιμες ρητίνες σε σκυρόδεμα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7131  100,00%  
 
Θα γίνει χρήση ενέσιμης ρητίνης χαμηλού ιξώδους δύο συστατικών (ενδεικτικά : Sikadur®-52 
Injection), υπό πίεση μέσα στη ρωγμή χρησιμοποιώντας αντλία ενός συστατικού. Προετοιμασία 
υποστρώματος: Οι απαιτήσεις είναι να είναι υγιές, καθαρό, χωρίς λάδια και λιπαρές ουσίες, βαφές και 
υλικά επιφανειακής ωρίμανσης κ.τ.λ. Προεργασία για καλή συγκόλληση: Σκυρόδεμα, κονιάματα, 
φυσικά πετρώματα θα πρέπει να προετοιμάζονται με υψηλής πίεσης υδροβολή ή μηχανικά μέσα 
όπως απότριψη, λάξευση κ.τ.λ. Καθαιρείται ο τυχόν προϋπάρχων σοβάς εκατέρωθεν της ρωγμής και 
καθαρίζεται καλά η επιφάνεια του σκυροδέματος. Σφραγίζεται η ρωγμή με εποξειδική πάστα (με 
σπάτουλα) και ταυτόχρονα τοποθετούνται – στερεώνονται τα ακροφύσια κατά μήκος της ρωγμής, σε 
αποστάσεις περίπου 20 cm, με το ίδιο υλικό. Μετά τη σκλήρυνση, διενεργείται η διαδικασία της 
ρητινένεσης με τις ενέσιμες εποξειδικές ρητίνες, ανάλογα με το εύρος της ρωγμής: 
        α. Τοποθετείται ο σωλήνας εξαγωγής της ρητίνης (π.χ. αλφαδολάστιχο) στο πρώτο ακροφύσιο. 
Εάν η ρωγμή είναι οριζόντια, ξεκινάμε από το ένα άκρο της. Εάν είναι κατακόρυφη, ξεκινάμε από το 
χαμηλότερο ακροφύσιο. 
        β. Με χειρισμό της βάνας εξαγωγής της ρητίνης στο καζανάκι πίεσης, πρεσάρεται η ρητίνη στο 
ακροφύσιο μέχρις ότου αρχίσει να εξέρχεται από το επόμενο ακροφύσιο, ή μέχρις ότου καταστεί 
αδύνατη η άσκηση περαιτέρω πίεσης. 
        γ. Σφραγίζεται το πρώτο ακροφύσιο με την ειδική τάπα και η ρητίνη πρεσάρεται στο αμέσως 
επόμενο ακροφύσιο, μέχρι να εξέλθει από το μεθεπόμενο κ.ο.κ. 
        δ. Η διαδικασία συνεχίζεται ως ανωτέρω για όλα τα ακροφύσια. Την επόμενη ημέρα οι προεξοχές 
των ακροφυσίων μπορούν να αφαιρεθούν (με σπάσιμο) και στη συνέχεια να αποκατασταθεί ο τυχόν 
προϋπάρχων σοβάς. 
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ένα άτομο πρέπει να κρατά σταθερά το σωλήνα εξαγωγής στα 
ακροφύσια, να ταπώνει τα ακροφύσια και να καθοδηγεί ένα δεύτερο άτομο για το χειρισμό της βάνας 
εξαγωγής της ρητίνης. Η ανάμιξη των εποξειδικών υλικών πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, ώστε 
να χρησιμοποιείται όλη η ποσότητα του Α και του Β συστατικού κάθε φορά. Οι ρητίνες συνιστάται να 
μη χύνονται κατευθείαν μέσα στο καζανάκι πίεσης, αλλά, αφού αναμειχθούν τα 2 συστατικά της 
ρητίνης μέσα στο δοχείο του συστατικού Α, να τοποθετείται το δοχείο αυτό μέσα στο καζανάκι πίεσης. 
Έτσι αποφεύγεται η ρύπανσή του και η πιθανότητα σκλήρυνσης υπολειμμάτων ρητίνης μέσα σε αυτό 
που μπορεί να οδηγήσει σε αχρήστευσή του. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάρκεια του 
χρόνου εφαρμογής σε σχέση με το pot life του υλικού για τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ώστε να 
μην πήξει το υλικό όσο διαρκεί η διαδικασία της ρητινένεσης. Μετά το τέλος της εφαρμογής πρέπει 
οπωσδήποτε να καθαρισθούν το καζανάκι πίεσης και τα εργαλεία με διαλυτικό (ξέπλυμα με 
πρεσάρισμα στο καζανάκι πίεσης και στο σωλήνα εξαγωγής). Κατά την εφαρμογή πρέπει να 
χρησιμοποιούνται προστατευτικά γυαλιά και γάντια. Θα ακολουθηθούν οι συμβουλές ασφαλούς 
χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία του υλικού του κάθε κατασκευαστή. 
 
 
Τιμή ανά λίτρο (lit)    
( 1 lit )  Λίτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ   
 (Αριθμητικώς): 86,00      
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A.T.: 3.4  
 
ΟΙΚ ΣΧ03 71.31.1  Δομική ενίσχυση σκυροδέματος με συνθετικά υλικά   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7131  100,00%  
 
Δομική ενίσχυση σκυροδέματος με εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα (ενδεικτικά : Sika® 
CarboDur® E). Τα ελάσματα προέρχονται από ειδική διαδικασία έλασης ινών άνθρακα (σύστημα 
ινοπλισμένων πολυμερών) και είναι σχεδιασμένα για ενίσχυση κατασκευών σκυροδέματος, ξύλου, 
μετάλλου, τοιχοποιίας και σύνθετων ινοπλισμένων πολυμερών. Τα ελάσματα επικολλώνται στην 
κατασκευή ως εξωτερικός οπλισμός χρησιμοποιώντας εποξειδική ρητίνη (ενδεικτικά : Sikadur®-30 για 
εφαρμογή σε κανονικές συνθήκες ή την εποξειδική ρητίνη Sikadur®-30LP για εφαρμογή σε υψηλές 
θερμοκρασίες κατά την τοποθέτηση και / ή λειτουργία του συστήματος). Η χρήση του υλικού επιφέρει 
αύξηση φέρουσας ικανότητας σε πλάκες, δοκούς και  τμήματα γεφυρών, χρησιμοποιείται για Επισκευή 
σε βλάβες σε δομικά μέλη λόγω αλλοίωσης των αρχικών υλικών κατασκευής, διάβρωσης χαλύβδινου 
οπλισμού. Και παρέχει βελτίωση λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας με μείωση βέλους κάμψης και 
εύρους ρωγμών, μείωση τάσεων επί του χαλύβδινου οπλισμού, βελτίωση της αντίστασης έναντι 
κοπώσεως. Η χρήση τους ενέχει τα εξής χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα: Δε διαβρώνονται, είναι πολύ 
υψηλής αντοχής, διαθέτουν εξαιρετική ανθεκτικότητα, έχουν ευελιξία στο τελικό μήκος, δεν απαιτούνται 
ματίσεις, είναι ιδιαίτερα μικρού πάχους επιτρέποντας διασταύρωση ή επάλληλες εφαρμογές, έχουν 
εύκολη μεταφορά (ρολά), είναι ιδιαίτερα χαμηλού βάρους, με εύκολη διαδικασία τοποθέτησης ειδικά σε 
εφαρμογές οροφής (χωρίς να απαιτείται προσωρινή υποστήριξη), απαιτείται ελάχιστη προεργασία του 
ελάσματος, δυνατότητα εφαρμογής σε πολλές στρώσεις, έχουν καθαρές ακμές χωρίς εκτεθειμένες ίνες 
χάρις στη διαδικασία εξέλασης. 
Γίνεται χρήση από θιξοτροπική, εποξειδική ρητίνη επικόλλησης εξωτερικού οπλισμού ενίσχυσης, 
υλικού δύο συστατικών ως γέφυρα πρόσφυσης υπάρχοντος σκυροδέματος και ελασμάτων ινών 
άνθρακα. Γίνεται ανάμειξη στα συστατικά A+B μαζί για τουλάχιστον 3 λεπτά με αναδευτήρα 
προσαρτημένο σε ηλεκτρικό αναμεικτήρα χαμηλής ταχύτητας (μέγιστο. 300 στροφές ανά λεπτό) 
μέχρις ότου το υλικό να αποκτήσει λεία υφή και ομοιόμορφο γκρι χρώμα. Αποφεύγεται κατά τη 
διάρκεια της ανάμειξης ο εγκλωβισμός του αέρα. Στη συνέχεια αδειάζεται όλο το μείγμα σε ένα καθαρό 
δοχείο και ανακατεύεται ξανά για περίπου 1 λεπτό, σε χαμηλές ταχύτητες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 
εγκλωβισμός αέρα. Αναμειγνύεται μόνο η ποσότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο χρόνο 
εργασιμότητας. 
Γίνεται τοποθέτηση λωρίδων από εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα, πλάτους 50 mm, πάχους 1,2 
mm (επιφάνεια διατομής 60 mm2), σε αποστάσεις 60 εκατοστών, κέντρο με κέντρο λωρίδας, 
τοποθετούμενες επί της κύριας φοράς εφελκυσμού (στη μικρή διάσταση ανοίγματος της πλάκας). 
Εφελκυστική αντοχή φύλλου 2000-2200 N/mm2, μέτρο ελαστικότητας 170-180 kN/mm2. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (m)    
( 1 m )  Μέτρο μήκους  
ΟΓΔΟΝΤΑ 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 88,50      
 
 

A.T.: 3.5  
 
ΟΙΚ ΣΧ04 71.31.1  Ειδικά επιχρίσματα ενισχυμένα με υαλόπλεγμα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7131  100,00%  
 
Φινίρισμα των τελικών επιφανειών, γίνεται η εφαρμογή τσιμεντοειδούς κονιάματος 1-συστατικού σε 
συνδυασμό με υαλόπλεγμα οπλισμού. Θα είναι έτοιμο για χρήση, πολλαπλών εφαρμογών, 
ελαφροβαρές, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα για επισκευή, επίχριση και πλήρωση τοιχοποιιών 
σύμφωνα με ΕΝ 998-1, καθώς και για μη δομητικές επισκευές σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-3. 
Θα φέρει τη σήμανση CE (ενδεικτικά SikaRep®-200 Multi). 
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Επιλέγεται ελαφροβαρές, τσιμεντοειδές κονίαμα για επισκευή, πλήρωση και επίχριση τοιχοποιιών, 
καθώς και για μη δομητικές επισκευές σκυροδέματος, κατάλληλο ως υλικό επιπέδωσης επιφανειών, 
σε πάχη στρώσης 5-60mm. Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι σταθερό, απαλλαγμένο από σκόνη, 
ρύπους, σαθρά τμήματα, γράσα, άλατα, κ.τ.λ. Υφιστάμενα επιχρίσματα θα πρέπει να ελέγχονται για να 
αξιολογείται η πρόσφυσή τους στο υπόστρωμα και θα πρέπει να απομακρύνονται εάν θεωρηθούν 
ακατάλληλα. Θα γίνει εγαρμογή εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις χρησιμοποιώντας μυστρί ή μηχανή 
ψεκασμού. Την πρώτη στρώση πρόσφυσης που θα εφαρμόζεται θα πρέπει να ακολουθεί η βασική 
στρώση επίχρισης. Η στρώση πρόσφυσης (πεταχτό) θα πρέπει να εφαρμόζεται ώς κονίαμα ρευστής 
συνεκτικότητας (πάνω όρια νερού ανάμειξης). Μόλις η στρώση πρόσφυσης αρχίσει να πήζει, η βασική 
στρώση επίχρισης θα πρέπει να εφαρμόζεται ως κονίαμα κρεμώδους συνεκτικότητας μέχρι το 
επιθυμητό πάχος στρώσης. Εφαρμόζονται επάλληλες στρώσεις, εάν απαιτείται. Διατηρείται το φρέσκο 
κονίαμα νωπό για αρκετές ώρες, προστατεύοντάς το από άνεμο και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.Θα γίνει 
εφαρμογή ενίσχυσης με πλέγμα 110gr/m2 (ενδεικτικά : Sika® Fibernet white) με εγκιβωτισμό στο μέσο 
της στρώσης του κονιάματος (σε μία ή δύο στρώσεις). Για να αποφύγετε ρωγμές, διασφαλίζεται πως 
τα ρολά του πλέγματος αλληλοεπικαλύπτονται κατά ≥ 10cm. Σε μεγάλες επιφάνειες εφαρμογής, το 
υλικό δύναται να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό υγρού ψεκασμού (π.χ. Turbosol 
ή Putzmeister) ή χρησιμοποιώντας μηχανή σοβά (π.χ. PFT G4 ή G5). Για την καλύτερη ενίσχυση της 
πρόσφυσης και εάν απαιτηθεί από την επίβλεψη, θα γίνει χρήση από κατάλληλο ειδικό αστάρι 
(ενδεικτικά : sika MONOTOP 910 ECO) ως γέφυρα πρόσφυσης, με εφαρμογή νωπό σε νωπό με το 
κονίαμα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 43,50      
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A.T.: 4.1  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.36.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας 
πάχους 3,0 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7335  100,00%  

 
      Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 18,00      
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A.T.: 5.1  
 
ΟΙΚ ΣΧ01 ΝΕΤ ΟΙΚ 
Α 79.70.2 

Στεγανοποίηση σκυροδέματος   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7744  100,00%  

 
Χρήση τσιμεντοειδούς κονιάματος για στεγανοποίηση σκυροδέματος, κατάλληλου για άκαμπτη 
στεγανοποίηση σε σκυρόδεμα, κατάλληλου για στεγανοποίηση από αρνητικές και θετικές πιέσεις 
νερού. Θα φέρει σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων ως Προϊόν επιφανειακής προστασίας-
Επίστρωση σύμφωνα με τοΕΝ 1504-2:2004, Αρχή 2 (Έλεγχος Υγρασίας) - Μέθοδος 2.3 και Αρχή 8 
(Αύξηση ανθεκτικότητας) - Μέθοδος 8.3 σύμφωνα με το ΕΝ 1504-9:2008, βάσει τουπιστοποιητικού 
του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, το οποίο έχει εκδοθεί από κοινοποιημένο οργανισμό 
πιστοποίησης ελέγχου της παραγωγής και της δοκιμής τύπου (ενδεικτικά : Sika® MonoSeal-101). Το 
υλικό θα είναι συμβατό για χρήση πόσιμου νερού και θα συνοδεύεται από όλα τα σχετικά 
πιστοποιητικά. 
 
Το κονίαμα θα μπορεί να εφαρμοστεί με βούρτσα. Η πρώτη στρώση πρέπει να διεισδύσει προσεκτικά 
στο διαβρεγμένο υπόστρωμα. Προσοχή στην ακρίβεια σε γωνίες και ακμές. Απαιτούνται 3 στρώσεις 
εφαρμογής. Οι στρώσεις πρέπει να εφαρμόζονται σταυρωτά.  
 
Το υπόστρωμα πρέπει να έχει προετοιμαστεί με κατάλληλες μηχανικές μεθόδους, όπως υψηλής 
πίεσης υδροβολή (400 bar), τρίψιμο με συρματόβουρτσα, αμμοβολή, κ.τ.λ. Απομακρύνεται η σκόνη με 
ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης. Εάν είναι απαραίτητο, επισκευάζεται το κατεστραμμένο, αδύναμο ή 
αποφλοιωμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιώντας επισκευαστικά κονιάματα (πληρωμή σε άλλο άρθρο). 
Λειένονται όλες οι γωνίες και οι αιχμηρές ακμές (σε δάπεδα και ενώσεις τοίχου-δαπέδου, κ.τ.λ.), 
διαμορφώνονται σε μορφή καμπύλου λουκιού, χρησιμοποιώντας το επισκευαστικό κονίματα με στόχο 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας της εφαρμογής. Διαβρέχεται το υπόστρωμα μέχρι κορεσμού. 
Αποφεύγεται το στάσιμο ή συμπυκνωμένο νερό στην επιφάνεια πριν την εφαρμογή (η επιφάνεια θα 
πρέπει να έχει σκούρα, ματ όψη). Δεν γίνεται εφαρμογή παρουσία στάσιμου νερού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 36,85      
 
 

A.T.: 5.2  
 
ΟΙΚ ΣΧ02 ΝΕΤ ΟΙΚ 
Α 79.70.2 

Στεγανοποίηση δώματος   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7744  100,00%  

 
Τελική προστασία άνω παρειάς βατού δώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχουν προηγηθεί 
εργασίες επισκευής και διάστρωσης τσιμεντοκονίας ρύσεων που πληρώνονται σε άλλα άρθρα. Για την 
εκτέλεση της εργασίας θα γίνει χρήση πολυουρεθανικής, υγρής μεμβράνης στεγανοποίησης, ενός 
συστατικού. Υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση 
(ETAG 005), ETA 12/01278, που έχει εκδοθεί από το British Board of Agrément, Δήλωση Επίδοσης 
(DoP) 80192223 και φέρει τη σήμανση CE (ενδεικτικά : Sikalastic®-612).  
 
Θα γίνει αρχικά εφαρμογή του κατάλληλου ασταριού εφόσον απαιτείται από τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του υλικού. 
 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, επαρκούς αντοχής, καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από 
λάδια, γράσα και ρύπους εν γένει. Ανάλογα με τον τύπο του, το υπόστρωμα πρέπει να ασταρωθεί ή 
να προετοιμαστεί μηχανικά. Ενδέχεται να απαιτηθεί τρίψιμο για επιπέδωση της επιφάνειας. Το υλικό 
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θα εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις. Πριν την εφαρμογή της 2ης στρώσης, θα τηρηθούν οι χρόνοι 
αναμονής. Οι επιστρώσεις σε δώματα ενδέχεται να απαιτούν μερική ενίσχυση σε περιοχές έντονης 
καταπόνησης ή σε περιοχές με προβλεπόμενη κινητικότητα, όπως π.χ. αρμοί, επικαλύψεις, 
λεπτομέρειες, κ.τ.λ. Θα γίνει εφαρμογή του τελικού υλικού σε δύο στρώσεις, με χρήση πολυεστερικού 
υαλοπιλήματος 120 gr/m2 (100% πολεστερικού υφάσματος, ενδεικτικά : Sikalastic® Fleece 120) στην 
πρώτη στρώση ως οπλισμός, πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης. Το ύφασμα θα γυρίσει 
τουλάχιστον 15 εκατοστά κατακόρυφα για να προστατευτεί ο κατασκευαστικός αρμός κατακόρυφου-
οριζόντιου στοιχείου. 
. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,50      
 
 

A.T.: 5.3  
 
ΟΙΚ ΣΧ77.20.1  Χρωματισμοί. Βαφές μετάλλων   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7744  100,00%  
 
      Επεξεργασία υπαρχόντων μεταλλικών μερών. 
Τρίψιμο, αφαίρεση παλαιού χρώματος. 
Δύο στρώσεις μίνιο. 
Δύο στρώσεις αστάρι μετάλλου 
Δύο στρώσεις τελικό χρώμα, επιλογής της υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 87,00      
 
 

A.T.: 7.06  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.2  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7785.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
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προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.  
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,10      
 
 
 

Σύμη, 15-04-2022 
Ο συντάξας 

 
 
 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ  

  Θεωρήθηκε,  15-04-2022 
Η Αν. Προϊσταμένη 

 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑ 
ΑΓΡ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6  
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