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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί
μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου.
Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1

Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς,
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.1.2

Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών
υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010
(ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν
περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
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Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα
διαχείρισή τους.
1.1.3

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από
τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης
(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και
τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων
των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών
συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο
αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου,
επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων
κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως,
οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των
υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από
το Δημόσιο

(β)

Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.1.7

Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ.,
καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής
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τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα,
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών,
χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου,
η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές
οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά
αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.10

Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα
που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων
και προσωπικού που οφείλονται:
(α)

σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β)

στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),

(δ)

στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω
εμποδίων,

(ε)

στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα
ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή
σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
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(ζ)

1.1.12

σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.1.13

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]),

1.1.14

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.
1.1.16

Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων
Ο.Κ.Ω.

1.1.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται
τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών.
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1.1.19

Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση
αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων,
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω.
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο
Ανάδοχος του Έργου.

1.1.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών
κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου
(π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων
κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής
του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών
κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή
βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των
εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός,
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων,
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.25

Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.1.26

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.27

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
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(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές,
κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες
οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης
του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης
φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του
αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α)

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά
τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του
προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για φόρους.
Για εγγυητικές.
Ασφάλισης του έργου.
Προσυμβατικού σταδίου.
Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που
μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και
απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη
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ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από
ασφάλιση).
(β)

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις
προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)
(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό
και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά,
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
(3) Νομικής υποστήριξης
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ.
χρήση αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς
προσωπικού
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς
αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
(1)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει
τον Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών
που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα
του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο
παράδειγμα:
(1)

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
DN / DM
όπου

DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο
παρόν Τιμολόγιο.
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Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
(2)

Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή
αναλόγου

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση
το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το
λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει
αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3

Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί
την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν
Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και
ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των
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παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος
Τιμολογίου.

2.2

2.1.5

Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου,
τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται
στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα
•

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

•

Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές),
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

•

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί
εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή
κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία
του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από
0,50 m3.

•

Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς
σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150
MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται
με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών
σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς
λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό
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σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου
απαιτείται.
-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

-

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης
(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο
άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

-

Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

-

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

-

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας

-

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

-

Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

2.2.3.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται
κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν
χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα
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κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή
επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης
από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Είδος

Συντελεστής

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
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α/α

8.

9.

Είδος

Συντελεστής

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

1,60
1,00
1,50

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης
του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων
και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

0,20
0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα
(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
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Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ),
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται
με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη,
ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).
Β.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η
τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν
διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών,
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα
προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και
μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
10.

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και
όχι των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε
περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών έργων.
Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.
Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -μεταφοράς των υλικών
περιλαμβάνονται ανηγμένες στις οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
στα οικεία άρθρα.

10.01

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.
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)
10.01.02

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104

ΕΥΡΩ:

10.02

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,65

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1103
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου
διακινουμένου με τα χέρια (π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)
Τιμή ανά τόνο (ton)
ΕΥΡΩ:

10.03

(Ολογράφως): Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 7,30

Μεταφορά υλικών με τα χέρια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1126
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)
ΕΥΡΩ:

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 5,60
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20.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές
μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ,
η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με
τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο
ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που
διατίθενται για επανεπιχώσεις)

20.08

Ανόρυξη φρεάτων
Ανόρυξη φρέατος διαμέτρου ή πλάτους μέχρι 3,00 m και βάθους μέχρι 5,00 m υπό
την στάθμη στομίου ανορύξεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00
"Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.
20.08.01

σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2142
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά
(Αριθμητικώς): 21,73

20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων
χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω
προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm,
διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00
"Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου,
εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.
ΕΥΡΩ:

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 4,50
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21.

ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

21.01

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων
Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι
για τις δαπάνες μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού
συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων)
αποζημιώσεως προσωπικού, προμηθείας καυσίμων ή ηλεκτρικής ενεργείας και
λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες του συγκροτήματος, διαμορφώσεως
προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του
νερού μακριά από τα έργα μέχρι τη θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισμού των
σωληνώσεων, μετακινήσεων του συγκροτήματος, σταλίας του συγκροτήματος
καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του
αντλητικού συγκροτήματος,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-10-01-00
"Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων".
Τιμή για κάθε ώρα (h) πραγματικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού
συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από την έγγραφη εντολή της
Υπηρεσίας:

21.01.02

Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.

21.01.02.01

Ισχύος έως 1,0 kW
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2185

ΕΥΡΩ:

(Ολογράφως): Τρία ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθμητικώς): 3,10

21.01.02.05

Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2186

ΕΥΡΩ:

22.

(Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικώς): 11,20

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την
θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά,
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60,
22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται
μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα,
υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).
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Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης
οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών
διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης,
αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.

22.10 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
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".
22.10.02
Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
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.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Εκατόν δέκα επτά ευρώ και πενήντα τρία λεπτά
(Αριθμητικώς): 117,53
22.15

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 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 μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και 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".

22.15.02

Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε
αυτά με χρήση ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών
ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά κρουστικά και διατρητικά εργαλεία).
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Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση
στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου
22.15.01, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 170,00

22.15.03

Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλές απαιτήσεις
ακριβείας, ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν
λειτουργία) και αποφυγή ζημιών σε παρακείμενες ευπαθείς εγκαταστάσεις ή
κατασκευές, με χρήση συστημάτων συρματοκοπής, δισκοκοπής, αδαμαντοκοπής,
υδροκοπής κλπ συναφών τεχνολογιών.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση
στοιχείου και οι επιτόπιες συνθήκες καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου
22.15.02, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Δέκα επτά ευρώ
(Αριθμητικώς): 17,00

22.21

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ),
καθώς και πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως
αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων
ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

22.21.01

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238

ΕΥΡΩ:

22.54

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 4,50

Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252
Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με
τα τα απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς
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φόρτωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση
επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Εννέα ευρώ
(Αριθμητικώς): 9,00
22.56

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους.
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 0,35

22.65

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και
αποθήκευση των χρησίμων υλικών.
22.65.02

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
ΕΥΡΩ:

(Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 0,35

32.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

32.01

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού
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 με χρήση αντλίας
σκυροδέματος ή πυργογερανού 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,και τις ΕΤΕΠ:
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01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
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 στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
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), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου,
στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή,
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
σκυροδέτησης.
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
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32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ:

32.25

(Ολογράφως): Ενενήντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 95,00

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3
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).
32.25.04

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης

ΕΥΡΩ:

38.
38.02

ΟΙΚ 3223.Α.6

(Ολογράφως): Είκοσι δυο ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 22,50

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811
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.
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ΕΥΡΩ:

38.20

(Ολογράφως): Είκοσι δυο ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 22,50

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
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 ΕΤΕΠ 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 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, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των
ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
ΗλεκτροΟνομ.
Κουλούρες και
Ονομ.
Ράβδο
συγκολλημένα
διάμετρος
ευθυγραμμισμέν
διατομή
ι
πλέγματα και
(mm)
α προϊόντα
(mm2)
δικτυώματα
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0

B500C B500Α














B500C








B500Α B500C














19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
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Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)
0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
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Πεδίο εφαρμογής
ΗλεκτροΟνομ.
Κουλούρες και
Ονομ.
Ράβδο
συγκολλημένα
διάμετρος
ευθυγραμμισμέν
διατομή
ι
πλέγματα και
(mm)
α προϊόντα
(mm2)
δικτυώματα
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

B500C B500Α








B500C

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

B500Α B500C
254
314
380
491
616
804
1257

2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

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.

38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΕΥΡΩ:

(Ολογράφως): Ένα ευρώ και επτά λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,07
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62.

ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62
των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:
-

-

όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ),
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα
κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM,
κυψελωτό χαρτί, κλπ),
ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών
στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με
βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την
αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

62.50

Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής
προέλευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά
κουφώματα", με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με
θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με
πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από
στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά
παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βερνικοχρώματος
συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων
λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου
ΕΥΡΩ:

(Ολογράφως): Διακόσια ευρώ
(Αριθμητικώς): 200,00

64.

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ

64.17Ν

Θυροφράγματα – Πατάρι - Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418
Κατασκευή κιγκλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας AISI 304,
οιουδήποτε σχεδίου, με μεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάμα διατομής
40x20 mm στερεωμένη στον μεταλλικό σκελετό με ανοξείδωτες βίδες, μεταλλικά
ευθύγραμμα οριζόντια στοιχεία διατομής Φ10, ανά 15 - 20 cm μεταξύ των
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ορθοστατών, λοιπά ανοξείδωτα στοιχεία, συρματόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες,
περικόχλια και κομβοελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και
πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης,
στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώματος
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Εννέα ευρώ
(Αριθμητικώς): 9,00

77.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
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 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.

77.80

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1
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)
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79.

77.80.02

Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής βάσεως.

ΕΥΡΩ:

(Ολογράφως): Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά
(Αριθμητικώς): 10,10

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους
χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας
ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται
στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του
υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις
εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ'
ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο
προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
(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.

79.21

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας)
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί
μέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες
ανάμιξης που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις
αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 1,35
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
6. ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ#
6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων
Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων κατά
την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την
μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ
08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου Λυμάτων''.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
α.

Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος
κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και
των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων
β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση
της αντλίας και των σωληνώσεων
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα
αποδέκτη
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης
των εργασιών
στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο
Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης,
εξής:
6.01.01

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.
6.01.01.05

Ισχύος 10,0 έως 20,0 ΗΡ
Κωδικός Αναθεώρησης

ΕΥΡΩ:

ΥΔΡ 6110

(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 15,50

10. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ#

10.17 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6370

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον πλήρη
καθαρισμό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο σκυρόδεμα,
σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέματος λόγω διάβρωσης του
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οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισμού, προκειμένου νε εκτελεσθούν
οι προβλεπόμενες από την μελέτη επεμβάσεις δομικής αποκατάστασης του στοιχείου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση του
εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κλπ), η χρήση
ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η εκτέλεση των εργασιών από
ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές στολές πλήρους κάλυψης και κράνος
πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των
απονέρων της υδροβολής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Τρία ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 3,60
10.18 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6370

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος μέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη καθαρισμό
τους από σκόνη, εξανθήματα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς ρύπους (αιθάλη,
γκράφιτι), σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειμένου να κατασκευασθύν νέες προστατευτικές
επιστρώσεις.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση του
εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κλπ), η χρήση
ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η εκτέλεση των εργασιών από
ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές στολές, η ανάλωση νερού και η λήψη
μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Δυο ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,60

Δ. ΑΡΘΡΑ ΔΕΥΑΛ #

Δ.01.12 Εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε θεσμοθετημένο χώρο ανακύκλωσης
προϊόντων.
Κωδικός αναθεώρησης:
ΥΔΡ 6081.1
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δαπάνης εναπόθεσης των προϊόντων εκσκαφών ή
κατεδαφίσεων σε θεσμοθετημένο χώρο υποδοχής και ανακύκλωσης προϊόντων εκσκαφής,
όταν απαιτείται καταβολή τιμήματος προς τον ιδιοκτήτη.
Τιμή ανά τόνο προϊόντων βάσει των ζυγολογίων της μονάδας υποδοχής.
Δ.01.12.01 Για απόβλητα εκσκαφών (17 05 04), ορυκτής ασφάλτου (17 03 02),
και σκυροδέματος (10 13 14)
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Δυο ευρώ
(Αριθμητικώς): 2,00
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Δ.01.12.02 Για απόβλητα κατεδαφίσεων (μείγματα αποβλήτων δομικών
κατασκευών και κατεδαφίσεων 17 09 04)
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά
(Αριθμητικώς): 6,28
Δ.19.1 Πλήρης σειρά δοκιμών ποιότητας σκυροδέματος και ελέγχων βαθμού προσβολής
από χλωριόντα και ενανθράκωσής του.

Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης του σκυροδέματος: Σε επιφάνεια σκυροδέματος (στεγνή
κατά το δυνατόν), η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα με αφαίρεση του επιφανειακού
στρώματος, μέχρι τον οπλισμό, ψεκάζεται διάλυμα φαινολοφθαλείνης (άχρωμο). Ο βαθμός
ενανθράκωσης προσδιορίζεται από την αλλαγή του χρώματος της φαινολοφθαλείνης. Το υγιές
σκυρόδεμα, μεΡΗ>9, προσδίδει χρώμα κόκκινο, ενώ το ενανθρακωμένο, μεΡΗ<9, δεν
επιφέρει χρωματισμό. Η μέτρηση μπορεί να γίνει επίσης με ψεκασμό διαλύματος στην
παράπλευρη επιφάνεια πυρήνα σκυροδέματος, ο οποίος μόλις έχει αποκοπεί από την υπό
εξέταση περιοχή. Για έναν σημειακό προσδιορισμό του βάθους ενανθράκωσης, θα εφαρμοσθεί
και η τεχνική διάνοιξης μικρής οπής (π.χ. Φ8mm) στο στοιχείο με ηλεκτρικό δράπανο,
συλλέγεται η σκόνη και ψεκάζεται με το διάλυμα φαινολοφθαλείνης, αν δεν αλλάξει χρώμα,
σημαίνει ότι η ενανθράκωση έχει προχωρήσει μέχρι το διατρηθέν βάθος. Συνεχίζεται η
διάτρηση στην ίδια οπή μέχρις ότου προκύψει ερυθρή απόχρωση το οποίο σημαίνει ότι το
σκυρόδεμα στην συγκεκριμένη θέση είναι υγιές.
Μέτρηση περιεκτικότητας χλωριόντων: Για τον σκοπό αυτό αποκόπτονται τεμάχια
σκυροδέματος, από την περιοχή της επικάλυψης των οπλισμών, και αποστέλλονται σε
ειδικευμένο εργαστήριο, όπου θα μετριέται η συνολική ποσότητα χλωριόντων (ελεύθερων και
δεσμευμένων) κατά βάρος σκυροδέματος.
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους εργασία και υλικά για την ολοκλήρωση ενός
πλήρους ελέγχου ποιότητας σκυροδέματος, ελέγχου βαθμού προσβολής του από χλωριόντα
και του βαθμού ενανθράκωσής του.
Τιμή ανά έλεγχο (τεμ)
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι ευρώ
(Αριθμητικώς): 120,00

Δ.19.2 Έλεγχος διάβρωσης οπλισμού.

Έλεγχος του δυναμικού διάβρωσης, της ταχύτητας διάβρωσης του οπλισμού και της
ηλεκτρικής αντίστασης του σκυροδέματος, με υπολογισμό του χρόνου ζωής της κατασκευής,
εκτίμηση της ποιότητας των μέτρων προστασίας έναντι διάβρωσης του οπλισμού και
υπολογισμός του εναπομείναντα λειτουργικού χρόνου ζωής της κατασκευής.
Η δοκιμή πραγματοποιείται με ειδική διάταξη προσδιορισμού της ταχύτητας διάβρωσης του
οπλισμού, μετρώντας την αντίσταση πολώσεως με την τεχνική του γαλβανοστατικού παλμού.
Τιμή ανά έλεγχο (τεμ)
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 140,00
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Δ.7120
Αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηροπλισμών,
αναβάθμιση δεικτών ρΗ σκυροδέματος και οπλισμών, με εμφυτευόμενους Αναστολείς
Διάβρωσης τύπου κυψέλης/καψύλια των 10ml, ενδεικτικού τύπου QED Margel-580 Vpi της
SINTECNO Protection Technologies Ltd. ή ισοδύναμων
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%
Αντιδιαβρωτική Προστασία στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηροπλισμών, ταυτόχρονη
αναβάθμιση δεικτών ΡΗ οπλισμών και αναβάθμιση αλκαλικότητας σκυροδέματος μέχρι και
2.Ο-2.4 μονάδες (ρΗ), με μέθοδο εμφυτευόμενων άναστολέων διάβρωσης φιλοσοφίας
κυψέλης, ενδεικτικού τύπου QED Margel-580 Vpi της SINTECNO Protection Technologies
Ltd. ή ισσδύναμων (που Θα Πληρούν και Θα καλύπτουν συνάμα τις απαιτήσεις και τις
προϋποθέσεις της αρχης 11 του Ευροκώδικα ΕΝ 1504-9, μέθοδος
11.3 / Περι εφαρμογης Άναστσλεα Διάβρωσης σε κατασκευές ΟΠλ.Σκμρσδεματσς), για
εκτεταμένης προστασίας κατά της διάβρωσης. Ήτοι Αναστολεας διάβρωσης οπλισμού
σκυροδέματος 3ης γενιάς αέριας φασης τριων σταδίων βαθμιαίας δράσης, σε μορφή
κάψουλας των 10ml, με δυνατότητα αέριο διάχυση, Προϊόν ελκυόμενου ηλεκτροχημικά απο
υπάρχοντες οπλισμούς δομικού χάλυβα, που περιλαμβάνονται στη μάζα του σκυροδέματος
σε μια ευρύτερη περιοχή απο την θέση εγκιβωτισμού, με σκοπό την προστασία εν γένει των
οπλισμών αυτών έναντι διαβρωτικών παραγόντων (διοξειδίου του άνθρακα (c02), χλωριόντων
(c1), σουλφιδίων (θειικό άλας) κλΠ.) ή της Αναστολής του φαινομένου και της πρόληψης
έναντι περαιτέρω διάβρωσης, παρατείνοντας έτσι σημαντικά το χρόνο διάρκειας και
λειτουργίας της κατασκευής, εργασία που Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Ά) Τη διάνοιξη υπό γωνία, με ελαφρά κλίση, οπών διαμέτρου ?20mm, σε ενδεικτικό βάθος
έστω 55 mm, με τη βοήθεια μηχανικού διατρητικού μέσου, σε υφιστάμενα στοιχεία
σκυροδέματος (χωρίς την απαίτηση καθαίρεσης επιχρισμάτων, αν υφίστανται), σε Θέσεις,
βάθος, διαστάσεις και αποστάσεις καθοριζόμενες σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Β) Τον επιμελή καθαρισμό της διαμορφωΘείσας οπής, την απελευΘέρωση της από προϊόντα
διανοίξεως (τυχόν χαλαρά τμήματα σκυροδέματος), εργασία εκτελούμενη μετά προσοχής, με
τη βοήθεια παροχέτευσης αέρα στο εσωτερικό ή καθαρισμού με κυλινδρικά βουρτσάκια κ.ο.κ.
Γ) Την τοποΘέτηση της ειδικής "παστίλιας" (κάψουλας 10ml) ενδεικτικού τύπου QED Margel580 Vpi της SINTECNO Protection Technologies Ltd. ή ισοδύναμων, διαστάσεων διαμετρ.
?1Οmm Χ μήκος 20mm, στο εσωτερικό (πυΘμένας) του διατρήματος, ξηρή επιφάνεια
εσωτερικών τσιχωματων. Εν σμνεχεια, την τσΠσΘετηση ειδικης ταΠας διαμετρ. ? 25mm Χ
πλάτος Ν5-1Οmm, από συμπιεστό, αφρώδες πολυαιθυλένιο (ΡΕ) του συστήματος,
διαμορφώνοντας έτσι Θυλάκιο (κυψέλη) εγκιβωτισμού της κάψουλας στο σημείο
προσαρμογής.
Δ) Ολοκλήρωση της διαδικασίας και δομική αποκατάσταση του διατρήματος με πλήρωση του
διάκενου της οπής που παραμένει, μέσω εφαρμογής έτοιμου, χυτού, μη συρρικνούμενου
κονιάματος επισκευής, ενδεικτικού τύπου Microbeton BS-91 Ancora
της SINTECNO ή
ισοδύναμο ή εναλλακτικά προϊόν ίδιας φιλοσοφίας αλλά με Θιξοτροπική συμπεριφορά
(εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα), ενδεικτικού τύπου Microbeton BS-37
επίσης της
SINTECNO ή ισσδύναμο (κονιάματα που Θα φέρουν όμως σήμανση CΕ καλύπτοντας
συνάμα και τις απαιτήσεις κατά Ευροκώδικα ΕΝ 1504-3 /Class Ρ4), που αναμιγνύονται με
νερό, διοχετεύονται στο εσωτερικό της οπής με οποιοδήποτε τρόπο εκ των ανωτέρω
αναφερομένων.
Πλήρης Περαιωμένη εργασία και υλικά, επί επιφανειών σκυροδέματος ως άνω, σε
οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους σε ύψος μέχρι 4,00 m, επιφάνειας υγιούς ,
εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις
κατευθυντήριες οδηγίες της υπηρεσίας η της επίβλεψης του έργου, για την διατήρηση,
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εφαρμογή του συστήματος, την δομική αποκατάσταση του διατρήματος και τις τεχνικές
οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων καθώς επίσης
την εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οποιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται.
(Ένα τεμάχιο κάψουλας προσαρμοσμένο σε μία οπή ως άνω)
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Έξι ευρώ
(Αριθμητικώς): 6,00
Δ.7121.025 : Τοπική ή Καθολική επισκευή αρχικής διατομής και αποκατάσταση γεωμετρίας
φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και/ή διαμόρφωση υποστρώματος
συστημάτων ενίσχυσης, με έτοιμο, επισκευαστικό, ινοπλισμένο ρεοπλαστικό κονίαμα τύπου
Betonfix-RCA της SINTECNO ή ισοδύναμο, ενός συστατικού, για στρώση συνολικού πάχους
έως 25 mm, ανθεκτικό σε θειικά κι ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς Διάβρωσης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 100%
Τοπική ή Καθολική δομική επισκευή αρχικής διατομής οπλισμένου σκυροδέματος,
αποκατάσταση ζώνης επικάλυψης οπλισμού, και γεωμετρίας φερόντων στοιχείων και μη, με
έτοιμο, επισκευαστικό, ινοπλισμένο ρεοπλαστικό κονίαμα τύπου Betonfix-RCA της
SINTECNO ή ισοδύναμο (που θα φέρει όμως σήμανση Cє καλύπτοντας συνάμα και τις
απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα ΕΝ 1504-3 /Class R3), ενός συστατικού ανθεκτικό σε θειικά,
ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς Διάβρωσης (αρχή ΕΝ 1504-9) για στρώση συνολικού
πάχους έως 25 mm, εφαρμοσμένο επί επιφάνειας σκυροδέματος, ελευθέρας από
οποιαδήποτε σαθρά – εύθρυπτα στοιχεία, σύστημα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών τμημάτων σκυροδέματος με θέματα
παθολογίας και απελευθέρωση – ανάδειξη οπλισμών. Εξυγίανση επιφάνειας οπλισμών και
υποστρώματος έναντι οξειδώσεων, δηλαδή απελευθέρωση της επιφάνειας από φιλμ
επιφανειακής οξείδωσης (σκουριά), δια χειρός ή με τη βοήθεια μηχανικών μέσων (αμμοβολή
σε βαθμό Sa 2½ κατά SIS /EN ISO 12944-4 και ISO 8504-1), εργασίας εκτελεσμένης με
επιμέλεια.
Β) Επιφανειακή προστασία χαλύβδινων οπλισμών, με ειδικής σύνθεσης, έτοιμο κονίαμα
επικάλυψης που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και μόρια αναστολέα διάβρωσης επαφής και
διάχυσης, τύπου Betonfix-Kimifer της SINTECNO ή ισοδύναμο (που θα φέρει όμως σήμανση
Cє καλύπτοντας συνάμα και τις απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα ΕΝ 1504-7), ενός συστατικού,
σε πάχη ανάπτυξης 1-1,5 mm., εφαρμοσμένο απευθείας επί των αποκαλυμμένων οπλισμών
ως άνω, καθώς και της γειτνιάζουσας επιφάνειας σκυροδέματος, ελευθέρας από οποιαδήποτε
σαθρά – χαλαρά τμήματα. Δηλαδή προεπάλειψη επί της επιφάνειας των οπλισμών σε μία
στρώση με τον τύπο του κονιάματος ως άνω, εργασίας εφαρμοσμένης απ’ ευθείας επί της
καθαρής πλέον επιφάνειας οπλισμού ως στρώση προστασίας.
Γ) Στην περιοχή επέμβασης, αφού παρέλθει χρονικό διάστημα αναμονής ≥30 λεπτών
τουλάχιστον, ακολουθεί εφαρμογή ζώνης ενίσχυσης πρόσφυσης εκτελεσμένη με το ίδιο το
υλικό, δηλαδή το Betonfix-Kimifer priming coat, εφαρμοσμένο πλέον καθολικά στο σκυρόδεμα,
με βούρτσα, στην περιοχή της διατομής προς επισκευή και αποκατάσταση.
Δ) Άμεσα επί της νωπής στρώσης του βήματος (Γ) παραπάνω, μετά το πέρας της εκτέλεσης
του βήματος αυτού, εφαρμογή ζώνης επικάλυψης οπλισμού με έτοιμο, επισκευαστικό,
ινοπλισμένο, ρεοπλαστικό κονίαμα τύπου Betonfix-RCA της SINTECNO ή ισοδύναμο ως άνω,
υψηλών αντοχών εκτελεσμένης με μυστρί ή σπάτουλα, επί της προετοιμασμένης επιφάνειας
του υποστρώματος, διαδικασίας που έχει προηγηθεί μέσω ανάπτυξης διαδοχικά επαλληλίας
στρώσεων μεγίστου πάχους 20-30 mm τη φορά / μέγιστο δυνατό πάχος ανάπτυξης ενδεικτικά
έως και 50 mm.
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί τοίχων ή οροφών σε οποιασδήποτε στάθμη από
του εδάφους, επιφάνειας καθοριζόμενης καλώς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις
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ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της
Επίβλεψης του έργου, για την εφαρμογή, διαβροχή, συμπίεση και μόρφωση και τις τεχνικές
οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης
την εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται.
(1 m2 επιφάνειας ως άνω)
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτά
(Αριθμητικώς): 56,46

Δ.7901.305 : Υγρομόνωση - προστασία επιφανειών σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομών
τσιμεντοκονιαμάτων κλπ., διά στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς, κονιάματος
ενός συστατικού, τύπου Betonfix-300 /SR της SINTECNO ή ισοδύναμο, ανθεκτικό σε θειικά.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7901 100%
Υγρομόνωση
και
προστασία
επιφανειών
σκυροδέματος,
οπτοπλινθοδομών
τσιμεντοκονιαμάτων κλπ., διά οσμωτικού στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς,
κονιάματος ενός συστατικού, τύπου Betonfix-300/SR (grey) της SINTECNO ή ισοδύναμο,
χαρακτηριστικής σύνθεσης, με ειδικά πρόσθετα και ειδικό τύπο τσιμέντου (SR/ Sulfate
Resistant) που εμπεριέχονται στο προϊόν, ώστε να το κάνουν ιδιαίτερα ανθεκτικό έναντι της
έκθεσης και/ή της επίδρασης θειικών (προϊόν – σύστημα προστασίας εν γένει που
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα EN 1504-2/ περί Προστασίας κι
Εξασφάλισης επιφανειών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος). Προϊόν με σχετικό βαθμό
ευκαμψίας, κατάλληλο λόγω της οσμωτικής του δράσης για εξασφάλιση πορώδους,
τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων που υφίστανται ενδεχομένως επί της επιφάνειας
αναφοράς, ενδεδειγμένο ακόμα για απαιτήσεις εφαρμογής σε επαφή με νερό για πόσιμη
χρήση, σύστημα υψηλής πρόσφυσης υψηλής αντίστασης σε θετικές και αρνητικές πιέσεις
νερού, προϊόν γκρίζας απόχρωσης, με δυνατότητα διαπνοής και διάχυσης υδρατμών (EN ISO
7783-2 / Class Ι), ενδεικτικού πάχους ανάπτυξης ≥ 2,0 mm, εκτελούμενη επί οποιωνδήποτε
πορωδών επιφανειών ως άνω, ελευθέρου πορώδους και ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά
– χαλαρά τμήματα, υπολείμματα τσιμέντου ή λιπαρές ουσίες, για την αντιμετώπιση των
επιδράσεων της υγρασίας, υδροστατικών πιέσεων νερού κλπ., εφαρμοζόμενου πλήρως του
τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού και
μείξεως του προϊόντος με νερό, ήτοι υλικό ως άνω επιτόπου και προεργασία καθαρισμού
επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, εργασία που
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς.
Β) Διαβροχή του υποστρώματος αναφοράς μέχρι κορεσμού.
Γ) Πρώτη επάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας, ως πρώτη στρώση εφαρμογής με
υλικό ως άνω, για σφράγιση πορώδους, εκτελεσμένης επιμελώς διά πλατιάς σκληρής
βούρτσας ή μύστρου.
Δ) Μετά την αρχική σκλήρυνση της πρώτης στρώσης, εφαρμογή δεύτερης στρώσης επί της
προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία επίσης στρώση εφαρμογής υλικού ως άνω,
εκτελεσμένης σταυρωτά με επιμέλεια ως άνω.
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οιωνδήποτε επιφανειών ως άνω, σε
οποιασδήποτε στάθμη αναφοράς, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη,
τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή
Επίβλεψης του έργου, για την ανάμιξη, εφαρμογή, συμπίεση, μόρφωση και τις τεχνικές
οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης
την εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται.
(1 m2 επιφάνειας ως άνω)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ)

32

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΡΓΟ: «4/19 Συντήρηση κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων»

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 7,15

Δ.7785.410 Προστασία στοιχείων σκυροδέματος εκτεθειμένων σε οξέα αστικών λυμάτων,
όμβρια ύδατα, φαινόμενα διάχυσης αερίων μαζών διαβρωτικών παραγόντων κ.α., με
σύστημα υψηλής προστασίας δια έγχρωμης, οξύμαχης, προστατευτικής βαφής εποξειδικής
βάσης, 2-συστατικών, τύπου Sinmast RM 410 της SINTECNO ή ισοδύναμη, σύστημα
προστασίας εν γένει ανθεκτικό σε τριβές, διαβρωτικό περιβάλλον και έντονη σχετικά χημική
προσβολή.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785 100%
Προστασία οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών στοιχείων σκυροδέματος οι οποίες
ενδέχεται να εκτεθούν σε οξέα αστικών λυμάτων, σε όμβρια ύδατα, θαλασσινό νερό, κλπ. ή
περιβαλλοντικές επιδράσεις και διαβρωτικούς παράγοντες όπως, διοξείδιο του άνθρακα,
μεθάνιο, αλατώσεις, χλωρίδια, θειικό άλας (σουλφίδια), διαλύματα αλάτων ή αλκαλίων,
αραιωμένα οξέα κ.α., με σύστημα υψηλής προστασίας δια έγχρωμης, οξύμαχης,
προστατευτικής βαφής εποξειδικής βάσης, 2- συστατικών, τύπου Sinmast RM 410 της
SINTECNO ή ισοδύναμης (σύστημα προστασίας εν γένει που πληροί τις απαιτήσεις κατά
Ευρωκώδικα ELOT EN 1504-2/ T1 περί Προστασίας επιφανειών σε κατασκευές οπλισμένου
σκυροδέματος), χωρίς διαλύτες, πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά κατά βάρος και κατ’
όγκο (ξηρό απόσταγμα), όσον αφορά την περιεκτικότητα, εφαρμοσμένο επί επιφάνειας
σκυροδέματος ως άνω, σύστημα προστασίας εν γένει ανθεκτικό σε τριβές, διαβρωτικές
επιδράσεις και πολύ έντονη σχετικά χημική προσβολή, σύστημα συνολικού πάχους Dft ≥ 400
μm που αποτελείται από τα ακόλουθα :
Α) Προεπάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία στρώση εφαρμογής,
εποξειδικής στρώσης ως primer (αστάρι), δια υλικού τύπου Sinmast S2 της SINTECNO ή
ισοδύναμου, με περιεκτικότητα σε στερεά κατά βάρος ~100%, δύο συστατικών,
εφαρμοσμένης σε μία στρώση για την εξασφαλιση πρόσφυσης μεταξύ παλαιάς και νέας
κατάστασης, εργασία εκτελεσμένη δια χειρός, με τη βοήθεια πινέλου επάλειψης σε μία
στρώση, εφαρμοζόμενου πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του
προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού και σε προμετρημένη αναλογία μείξεως 3:1
μεταξύ εποξειδικής ρητίνης και σκληρυντικού υλικού αντιστοίχως, ήτοι υλικό ως άνω επιτόπου
και προεργασία καθαρισμού επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
υλικού.
Β) Εφαρμογή τελικής στρώσης προστασίας δια έγχρωμης οξύμαχης βαφής εποξειδικής
βάσης, 2-συστατικών, τύπου Sinmast RM 410 της SINTECNO ή ισοδύναμης, άνευ διαλυτών,
μετά την ωρίμανση, ανθεκτική έναντι χημικής προσβολής σε χημικά διαλύματα, θαλασσινό
νερό, λύματα – απόβλητα, ελαφρά οξέα, μάζες διαβρωτικών αερίων κ.α., καθώς επίσης
αντοχή σε τριβές και καταπονήσεις, κρούσεις κλπ., εφαρμοσμένης επιμελώς με βούρτσα,
κοντότριχο ρολό νάιλον ή ανάερο ψεκασμό, σε 3 χέρια ανάπτυξης (σε πάχος ξηρού υμένα
~420 μm), εκτελεσμένα επιμελώς σε επάλληλες στρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σταυρωτά.
Βαφή εφαρμοσμένη πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του προμηθευτή
του χρησιμοποιούμενου υλικού και σε αναλογία μείξεως 7:3 κατά βάρος, ήτοι υλικό ως άνω,
αναμίξεως επιτόπου και εφαρμογής του αναμεμιγμένου ομοιογενούς μίγματος σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του υλικού.
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφανείας σε οποιασδήποτε
στάθμη από του εδάφους, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις
ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της
Επίβλεψης του έργου, για την εφαρμογή, βαφή και μόρφωση, καθώς και τις τεχνικές οδηγίες
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του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την
εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που τυχόν απαιτείται.
(1 m2 επιφάνειας ως άνω)
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά
(Αριθμητικώς): 16,67

Δ.7785.910 : Προστασία μεταλλικών επιφανειών μαύρης λαμαρίνας ή σιδηρού (δομικού)
χάλυβα εκτεθειμένων σε οξέα αστικών λυμάτων, όμβρια ύδατα, φαινόμενα διάχυσης αερίων
μαζών διαβρωτικών παραγόντων κ.α., με σύστημα ψυχρού γαλβανισμού με βαφή και
περαιτέρω προστασίας δια έγχρωμης, οξύμαχης, προστατευτικής βαφής εποξειδικής βάσης,
2-συστατικών, τύπου Sinmast RM 410 της SINTECNO ή ισοδύναμη, σύστημα προστασίας εν
γένει ανθεκτικό σε τριβές, διαβρωτικό περιβάλλον και έντονη σχετικά χημική προσβολή.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785 100%
Σύστημα προστασίας χαλύβδινων (στοιχεία σιδηρού/ δομικού χάλυβα), χυτοσιδηρών
μεταλλικών στοιχείων διαμόρφωσης, μεταλλικών αγωγών και δικτύων σωληνώσεων,
εσωτερικά κ.α., τα οποία εκτίθενται σε διαβρωτικό περιβάλλον, καθώς επίσης σε μηχανικές
καταπονήσεις ή ακόμα και απευθείας έκθεσης σε λύματα, ίζημα ή υδάτινο περιβάλλον, δια
έγχρωμης, οξύμαχης, προστατευτικής βαφής εποξειδικής βάσης, 2-συστατικών, τύπου
Sinmast RM 410 της SINTECNO ή ισοδύναμη (σύστημα προστασίας εν γένει που πληροί τις
απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα ELOT EN 1504-2/ T1 περί Προστασίας επιφανειών σε
κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος), χωρίς διαλύτες, πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε
στερεά κατά βάρος και κατ’ όγκο (ξηρό απόσταγμα), όσον αφορά την περιεκτικότητα,
εφαρμοσμένο επί επιφάνειας ως άνω, σύστημα προστασίας εν γένει ανθεκτικό σε τριβές,
διαβρωτικές επιδράσεις και πολύ έντονη σχετικά χημική προσβολή, σύστημα συνολικού
πάχους Dft ≥ 400 μm που αποτελείται από τα ακόλουθα :
Α) Επιμελής καθαρισμός της μεταλλικής επιφάνειας με τη βοήθεια μηχανικών μέσων (μέθοδο
αμμοβολής, σε βαθμό καθαρισμού SA 2½ κατά SIS, ως ορίζεται σύμφωνα με EN ISO 8504-1
& ISO 112944-4 [κατά ZTV-KOR-Deutscher Stahlbau Technische Standards, περί
προετοιμασίας μεταλλικών επιφανειών] και αφαίρεση – αποκομιδή των προϊόντων της
διαδικασίας καθαρισμού (σκόνη – καλαμίνα κλπ).
Β) Αφού προηγηθεί καλός καθαρισμός με την βοήθεια μηχανικών μέσων, ακολουθεί
προεπάλειψη ως στρώση ασταρώματος με εποξειδικό αστάρι, ως ορίζεται σύμφωνα με ISO
112944-5 [κατά ZTV-KOR-Deutscher Stahlbau Technische Standards), περί προετοιμασίας
μεταλλικών επιφανειών], με υψηλή περιεκτικότητα ανόργανου ψευδάργυρου (zinc-rich epoxy
primer), τύπου Acosin AC 90 της SINTECNO ή ισοδύναμο, 2-συστατικών, με μεγάλο χρόνο
εργασιμότητας, κατάλληλο για την προστασία της προαναφερθείσας μεταλλικής επιφανείας
από διάβρωση και γενικά μεταλλικές κατασκευές που δέχονται έντονη μηχανική προσβολή και
υφίστανται επιφανειακές τριβές, προστασίας εφαρμοσμένης σε μία στρώση ως αστάρι από
κάτω προς τα άνω και εκτελεσμένης επιμελώς, αφού προετοιμαστεί πλήρως του τρόπου
κατασκευής των προδιαγραφών του προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού και σε
αναλογία μείξεως Α:B= 93,3/6,7 κατά βάρος περίπου, ήτοι υλικό ως άνω, αναμίξεως επιτόπου
και εφαρμογής του αναμεμιγμένου ομοιογενούς μίγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
υλικού.
Γ) Εφαρμογή τελικής στρώσης προστασίας δια έγχρωμης οξύμαχης βαφής εποξειδικής
βάσης, 2-συστατικών, τύπου Sinmast RM 410 της SINTECNO ή ισοδύναμης, άνευ διαλυτών,
σε επιφάνειες με απαίτηση συνθηκών υψηλής ανθεκτικότητας σε προσβολή και μεγάλης
αντιδιαβρωτικής προστασίας, βαφή εφαρμοσμένη σύμφωνα με όσα ορίζονται βάσει του ISO
12944-7 [κατά ZTV-KOR-Deutscher Stahlbau Technische Standards], περί προστασίας
μεταλλικών στοιχείων και επιφανειών σιδηρού χάλυβα, , ανθεκτική μετά την ωρίμανση έναντι
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χημικής προσβολής σε χημικά διαλύματα, θαλασσινό νερό, αστικά λύματα ή βιομηχανικά
απόβλητα, ελαφρά οξέα, μάζες διαβρωτικών αερίων κ.α., καθώς επίσης αντοχή σε τριβές και
καταπονήσεις, κρούσεις κλπ., εφαρμοσμένης επιμελώς με βούρτσα, κοντότριχο ρολό νάιλον
ή ανάερο ψεκασμό, σε 3 χέρια ανάπτυξης (σε πάχος ξηρού υμένα Dft >420 μm), εκτελεσμένα
επιμελώς σε επάλληλες στρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σταυρωτά. Βαφή εφαρμοσμένη
πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών του προμηθευτή του
χρησιμοποιούμενου υλικού και σε αναλογία μείξεως 7:3 κατά βάρος, ήτοι υλικό ως άνω,
αναμίξεως επιτόπου και εφαρμογής του αναμεμιγμένου ομοιογενούς μίγματος σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του υλικού. Σύστημα ομοιογενούς μίγματος εφαρμοσμένο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του υλικού, εκτελεσμένα επιμελώς, με ανάερο ψεκασμό (με παράλληλη χρήση
διαλύτη Thinner Sinmast RM 410) ή με κοντότριχο ρολό νάιλον (χωρίς την όποια απαίτηση
παράλληλης χρήσης υλικού αραίωσης), αν όχι σε τρία, σε δύο τουλάχιστον χέρια ανάπτυξης,
εκτελεσμένα σε επάλληλες στρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται σταυρωτά
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οποιαδήποτε επιφανείας σε οποιασδήποτε στάθμη
από του εδάφους, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες
προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης
του έργου, για την εφαρμογή, βαφή και μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία
και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που τυχόν απαιτείται.
(1 m2 επιφάνειας ως άνω)
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): Δέκα επτά ευρώ και τριάντα ένα λεπτά
(Αριθμητικώς): 17,31
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