
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 
 
Έργασία : «ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 

 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
     Με την παρούσα µελέτη θα γίνει επισκευή και συντήρηση των  στεγών  και των 
ταρατσών των διδακτηρίων του ∆ήµου  Κοµοτηνής.  
 
    Οι εργασίες που είναι απαραίτητες να εκτελεσθούν είναι: 
 

• Επισκευή µόνωσης δωµάτων  µε  οπλισµένες  ελαστοµερείς µεµβράνες  

• Θερµοµόνωση κεκλιµένων στεγών µε αλλαγή κεραµιδιών 

• Επισκευές κεραµοσκέπων τµηµατικά  

 
 
  
 

 
 
                   
                                                                       Κοµοτηνή  31.03.2014 
                                                                           Η συντάξασα

   
 
                                                                                                
                                                                                                   
 

 
 
 
       

                                                                               Κουλεσίδου  Ειρήνη  
                                                                              Αρχιτέκτων-µηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση:.Π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1 
Πληροφορίες: ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ 
Τηλέφωνο:...2531352404 
Fax:..........2531082705 

 
 

 
 
 
 
 
∆ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ 
ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 
 
Α) Τις διατάξεις: 
• του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του 

Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)  απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών 
• την υπ’ αριθµ.  35/15 µελέτη της  υπηρεσίας του δήµου  
• την αριθ. 75/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση των 

συντασσόµενων τευχών  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης   µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,  για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών  
 
 

Άρθρο 1: Εργασία 

Ο διαγωνισµός αφορά την εργασία ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 
∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης  59.900,00 € µε Φ.Π.Α.  
 

Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,  και θα 
διεξαχθεί µε σφραγισµένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο ∆ήµο έως την  
29.04.2015 και ώρα …9:30 έως 10:00  
 
 

Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν ενώπιον της αρµόδιας  Επιτροπής. Η Οικονοµική επιτροπή θα 
αποφανθεί σχετικά µε την επιλογή αναδόχου.  
 
 

Άρθρο 4: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
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Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι τα διδακτήρια του ∆ήµου Κοµοτηνής.  
Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι έξη (6) µήνες. 
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη.  
 

 
Άρθρο 5: Κρατήσεις 

 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον 
οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 

 
Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωµής 

 
Ο τρόπος αµοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής:  αρθρο 53 του  Π.∆28/80 και το αρθρο 7 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  
εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 
και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόµο.  
 

 
Άρθρο 7 : Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
ηµέρες και ώρες  εργασίας.  
Τηλέφωνο: 25313-52404. 
FAX:25310-82705 

 
 

Άρθρο 8: Λοιποί όροι 
1).Εγγύηση  συµµετοχής ορίζεται σε 2% επι του προυπολογισµού ητοι ποσό 974,00 €. 
2) Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π η βεβαίωση Νοµαρχιακού Μητρώου για έργα  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ.  
3)Υπεύθυνη δήλωση πονικού Μητρώου, υπογεγραµµένη την ηµέρα του 
διαγωνισµού, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της έπαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
4)Πιστοποιητικό από αρµοδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την  ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
5)Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη  γνώση των όρων  της διακήρυξης και της 
συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι 
δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και του 
δηµοσίου. 

 
Άρθρο 9: ∆ηµοσίευση 

 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και θα 
δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα   «Ελεύθερο Βήµα»,  πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 
διεξαγωγή του διαγωνισµού 
 

Άρθρο 10: διατάξεις 
 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 
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• του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του 

Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
     ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1: ∆ιατάξεις 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 
 
Τις διατάξεις: 
1. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
2. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 
του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 
του Ν.3536/07 
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
4.  του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 
 

Άρθρο 2: Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 
 
1. ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 
2. Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Τεχνική περιγραφή 
 
Άρθρο 3: Εργασία 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία : ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ 
ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
β)Τόπος παροχής της εργασίας: διδακτήρια του ∆ήµου Κοµοτηνής   

 
γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη   59.900,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. 
 

Άρθρο 4: Εγγυήσεις 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει 
κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% του 
συµβατικού ποσού (δηλαδή 2.435,00 €) 
 
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων.  
 
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.  
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Άρθρο 5: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι περιοχή ∆ήµου Κοµοτηνής.  
Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι  έξη (6) µήνες. 
 

Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών  
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή του άρθρου  
63 παρ 3 του Π∆ 28/80.  
 
Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωµής 
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής: … στο τέλος κάθε µήνα ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης που θα εκδίδεται εντός 10 ηµερών από το πέρας του πιστοποιηµένου µήνα. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  
εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 
και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόµο.  
Άρθρο 8: Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον 
οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 
 
Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόµενων Υπηρεσιών  
Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια που θέτει η 
σχετική νοµοθεσία για ανάλογους χώρους.   
 
Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου του αντικειµένου 
της συµβάσεως, χωρίς απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Η απόφαση αυτή 
παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που 
εγγυώνται, κατά την κρίση του συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται 
από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.  
 
Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών 
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006. 
 
 
                                                                                  Κοµοτηνή    31-03-2015       

                                                                     Η Συντάξασα 
 

                                                                           Ειρήνη Κουλεσίδου. 
                                                                             Αρχιτέκτων- µηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝOΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝOΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝOΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝOΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝOΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 
∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 
∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιµή Α/Α Αρθρο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ; ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ  

Καθαίρεση επικεραµώσεων χωρίς να 1 

καταβάλλεται προσοχή για την   

1.1 Μ2εξαγωγή ακεραίων κεράµων ΟΙΚ 2241:100% 600 6,70   ΟΙΚ ΝΕΤ-22.22.01-Α

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και 2 

1.2 Μ2λοιπών λεπτών επιστρώσεων ΟΙΚ 2236:100% 1.079,86 2,20   ΟΙΚ ΝΕΤ-22.60-Α

1.3 Μ3Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή ΟΙΚ 5280:100% 1 450,00 3 ΟΙΚ ΝΕΤ-52.79.02-Α

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε 4 

1.4 Μ2τσιµεντοκονίαµα ΟΙΚ 7121:100% 20 13,50   ΟΙΚ ΝΕΤ-71.21-Α

Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού 5 

1.5 Μ2τύπου ΟΙΚ 7211:100% 600 23,50   ΟΙΚ ΝΕΤ-72.16-Α

Ανάσυρση και επανατοποθέτηση 6 

1.6 Μ2κεράµων ρωµαϊκού τύπου Υ∆Ρ 6720.6:100% 30 18,05   ΟΙΚ Ν72.16

Χρωµατισµοί επιχρισµάτων 7 

Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση   

χρωµάτων, ακρυλικής ή   

1.7 Μ2στυρενιο-ακριλικής βάσεως. ΟΙΚ 7785.1:100% 20 10,10   ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.02-Α

Στεγάνωση ξύλινης στέγης µε λεπτή 8 

1.8 Μ2ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη ΟΙΚ 7912:100% 600 7,90   ΟΙΚ ΝΕΤ-79.10-Α

Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς 9 

µεµβράνες οπλισµένες µε   

πολυεστερικό πλεγµα και µε   

1.9 Μ2επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων ΟΙΚ 7912:100% 1.050 14,60   ΟΙΚ ΝΕΤ-79.11.01-Α

Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών µε 10

πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη   

1.10 Μ2πολυστερίνη πάχους 50 mm ΟΙΚ 7934:100% 460 14,50   ΟΙΚ ΝΕΤ-79.46-Α

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                         

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  

                              

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝOΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιµή ∆απάνη ΣΥΝΟΛΟ  Α/Α

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ; ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ  

 Καθαίρεση επικεραµώσεων χωρίς να 1 
 καταβάλλεται προσοχή για την   
 εξαγωγή ακεραίων κεράµων (ΟΙΚ   

4.020,00 1.1 Μ2 ΝΕΤ-22.22.01-Α) ΟΙΚ 2241:100% 600 6,70   
 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων 2 
 και λοιπών λεπτών επιστρώσεων   

2.375,69 1.2 Μ2 (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.60-Α) ΟΙΚ 2236:100% 1.079,86 2,20   
 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 3 

450,00 1.3 Μ3 (ΟΙΚ ΝΕΤ-52.79.02-Α) ΟΙΚ 5280:100% 1 450,00   
 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε 4 

270,00 1.4 Μ2 τσιµεντοκονίαµα (ΟΙΚ ΝΕΤ-71.21-Α) ΟΙΚ 7121:100% 20 13,50   
 Επικεράµωση µε κεραµίδια 5 

14.100,00 1.5 Μ2 ρωµαϊκού τύπου (ΟΙΚ ΝΕΤ-72.16-Α) ΟΙΚ 7211:100% 600 23,50   
 Ανάσυρση και επανατοποθέτηση 6 
 κεράµων ρωµαϊκού τύπου (ΟΙΚ   

541,50 1.6 Μ2 Ν72.16) Υ∆Ρ 6720.6:100% 30 18,05   
 Χρωµατισµοί επιχρισµάτων 7 
 Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση   
 χρωµάτων, ακρυλικής ή   
 στυρενιο-ακριλικής βάσεως. (ΟΙΚ   

202,00 1.7 Μ2 ΝΕΤ-77.80.02-Α) ΟΙΚ 7785.1:100% 20 10,10   
 Στεγάνωση ξύλινης στέγης µε λεπτή 8 
 ελαστοµερή υδρατµοπερατή   

4.740,00 1.8 Μ2 µεµβράνη (ΟΙΚ ΝΕΤ-79.10-Α) ΟΙΚ 7912:100% 600 7,90   
 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς 9 
 µεµβράνες οπλισµένες µε   
 πολυεστερικό πλεγµα και µε   
 επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων (ΟΙΚ   

15.330,00 1.9 Μ2 ΝΕΤ-79.11.01-Α) ΟΙΚ 7912:100% 1.050 14,60   
 Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών 10 
 µε πλάκες από αφρώδη   
 εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους   

6.670,00 1.10 Μ2 50 mm (ΟΙΚ ΝΕΤ-79.46-Α) ΟΙΚ 7934:100% 460 14,50   
    ΣΥΝΟΛΟ (1) 48.699,19 48.699,19   

 Ενιαίος Φ.Π.Α. 48.699,19 x23,00% 11.200,81 

48.699,19 Αθροισµα   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 59.900,00 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                                 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  

                              

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             

    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  

                              

                      

 



 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 

 
 
 
 
 
 

Σελίδα  1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝOΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝOΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝOΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝOΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1  Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης 
εργασίας και 
που  ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες  που θα εκτελεσθούν στη περιοχή  του  

υπόψη  έργου,  
ανεξάρτητα  από  τη  θέση  και  την  έκταση αυτών περιλαµβάνονται : 

α.  Ολες οι  δαπάνες που  απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών του 
έργου που αναφέρονται στην  επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και 
τα λοιπά 
τεύχη και  σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας του έργου. 

β.  Γενικά  κάθε  δαπάνη,  έστω  και  αν  δεν  κατονοµάζεται  ρητά, αλλά είναι 
απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή 
διαµφισβήτηση δεν 

µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση προς το είδος και  την απόδοση των 
µηχανηµάτων, την 
ειδικότητα  και τον αριθµό του εργατοτεχνικού  προσωπικού, όπως  και την  
δυνατότητα 

χρησιµοποίησης ή  όχι µηχανικών µέσων. 

1.2  Ετσι ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση 
του  όρου   

"κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω   δαπάνες  που  περιλαµβάνονται  στο περιεχόµενο 
των τιµών του 
τιµολογίου : 

α. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας 
και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για τα  έργα,  µε  
όλες  τις  

απαιτούµενες  φορτοεκφορτώσεις  και  τις κάθε είδους µετακινήσεις,  µέχρι   την  
πλήρη  
ενσωµάτωσή  τους,   εκτός  αν  περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

β.  Οι  δαπάνες  µισθών,   ηµεροµισθίων,  υπερωριών,  ασφάλισης  (στο  Ι.Κ.Α., 
ασφαλιστικές   
εταιρίες,   άλλους   ηµεδαπούς   και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς Οργανισµούς κατά  
περίπτωση 

όπως απαιτείται κ.λ.π.),  δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κλπ, του κάθε είδους 
επιστηµονικού 
και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του  εξειδικευµένου ή  όχι προσωπικού  των 
γραφείων,  

εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ  ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου  στον 
τόπο του 
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Σελίδα  2 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

έργου  ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

γ. Οι  δαπάνες για την  κινητοποίηση του αναδόχου,  την εξεύρεση (ενοικίαση  ή 

αγορά), 
οργάνωση,  διαρρύθµιση κλπ των  εργοταξιακών χώρων, τις  εγκαταστάσεις αυτών,  
τις παροχές  
νερού, ηλεκτρικού  ρεύµατος κλπ  ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις,  την  

εγκατάσταση  
γραφείων  αναδόχου  και  ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ΕΣΥ και σύµφωνα 
µε τους 
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 

δ.  Οι δαπάνες  λειτουργίας όλων  των παραπάνω  εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών. 

ε.  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την 
εκτέλεση 
δοκιµών. 

στ.   Οι  δαπάνες   πλήρους  κατασκευής   προκατασκευασµένων  στοιχείων   (που 
περιλαµβάνουν  
και τις  δαπάνες υλικών,  εργασίας, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων, βοηθητικών έργων 
κλπ) µε τις 

φορτοεκφορτώσεις  και µεταφορές µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο 
έργο). 

ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (µεταφορών, µηχανηµάτων κλπ). 

η. Οι δαπάνες ασφάλειας του  εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων, εργαζοµένων ή 
τρίτων ή την 
πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

θ.  Οι δαπάνες  του ποιοτικού  ελέγχου, όπως  αυτές προδιαγράφονται  στα λοιπά 
τεύχη 
δηµοπράτησης. 

ι.  Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόµισης  και  λειτουργίας  των µηχανηµάτων που 
απαιτούνται  
για τα  έργα, µέσα   στις οποίες  περιλαµβάνονται τα  µισθώµατα, η αποθήκευση, 

φύλαξη και η 
ασφάλιση αυτών,  η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η επισκευή  και  συντήρηση,  
οι  για  
οποιαδήποτε  αιτία ηµεραργίες, η παραλαβή, µεταφορά  επί  τόπου  και  επιστροφή  

αυτών,  οι  
άγονες µετακινήσεις τους, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κλπ. 

ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης  και µεταφοράς µε ή χωρίς προσωρινές 

αποθέσεις 
µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων, κλπ, εκτός 
αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

ιβ. Οι  δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης  µηχανηµάτων και προσωπικού, 
εκτέλεση  των  
έργων  µε  µεθοδολογία  χαµηλής  παραγωγικότητας  κλπ, λόγω των εµποδίων  που  

εισάγει  η  
εξασφάλιση  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας  κατά  την κατασκευή, σε συνδυασµό µε τη 
κατά φάσεις 
εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται από το πρόγραµµα και τις τµηµατικές 



 
12

Σελίδα  3 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

προθεσµίες προόδου 
των έργων. 

ιγ. Οι  τυχόν αναγκαίες µελέτες και  υποστήριξης των κυρίων αγωγών  και οχετών 
ΟΚΩ που 
συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. 

ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συµπληρωµατικών 
µέτρων  - 
έργων  ασφάλειας, για  τη µη  παρακώλυση της  οµαλής διεξαγωγής  της κυκλοφορίας, 
όπως π.χ. : 

I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαµµάτων, πλάτους µικρότερου των 5,00 µ 
που τυχόν θα 
απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και πεζών σε οδούς 

µικρής 
σηµασίας. 

ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή µεταλλικών περιφραγµάτων, κινητών ή όχι. 

Οι δαπάνες  µεταφοράς, προσέγγισης, αποµάκρυνσης  αυτών, καθώς επίσης  και της 
καθηµερινής  
κάλυψης  σκαµµάτων  µε   σιδηρά  φύλλα  (λαµαρίνες),  όπου  τούτο απαιτείται για 

την  
αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και  πεζών, όπως και οποιονδήποτε  
κατασκευών  
αντιστήριξης  των  πρανών  των  ορυγµάτων για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας 

και των 
κατασκευών. 

ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ. 

ιστ.  Οι  δαπάνες  προεργασίας  επιφανειών  για  τις  οποιεσδήποτε  ασφαλτικές 
επιστρώσεις  
επ'αυτών  (παλαιών  ή  νέων  επιφανειών)  όπως  π.χ.  πικούνισµα, σκούπισµα, 

καθαρισµός, άρση 
και µεταφορά  των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω  εργασίες  κλπ  
(εκτός  αν  
περιγράφεται  διαφορετικά  στα  άρθρα του Τιµολογίου). 

ιζ.  Οι δαπάνες  διάνοιξης τοµών  ή οπών  στα τοιχώµατα  υφισταµένων φρεατίων, 
αγωγών ή 
τεχνικών  έργων, για την σύνδεση αγωγών  που συµβάλλουν σ'αυτά (εκτός αν 

περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου). 

ιη.  Οι  δαπάνες  καθυστερήσεων   λόγω  εργοταξιακών  γενικά  δυσχερειών,  που 

προέρχονται 
από  κάθε είδος εγκαταστάσεις  και δίκτυα εταιριών  και Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας. 

ιθ.  Οι δαπάνες  των ειδικών  µελετών που  προβλέπονται από  την ΕΣΥ  (µελέτες 
σύνθεσης 
σκυροδεµάτων κλπ.) 

κ. Οι δαπάνες  αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει  µέτρων για την προστασία 
του 
περιβάλλοντος σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 



 
13

Σελίδα  4 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

κα. Οι  δαπάνες του κάθε  είδους διοδίων, επιβαρύνσεων  στα υλικά από  φόρους, 
τέλη, δασµούς, 
ειδικούς φόρους κλπ. 

κβ.  Οι  δαπάνες  από  τις  κάθε  είδους  αντλήσεις  και  την αντιµετώπιση των 
επιφανειακών,  
υπόγειων  και  πηγαίων  νερών,  σύµφωνα  µε  τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε  είδους εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές και 
τους  
Οργανισµούς  ή  και  τις   Εταιρίες  Κοινής  Ωφελείας  (ΟΚΩ)  (εκτός  αν 

περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου). 

κδ.  Οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  όπως αυτές 

αναφέρονται  
στις ισχύουσες  Συγγραφές Υποχρεώσεων  (ΕΣΥ, ΤΣΥ,  ΓΣΥ) και  τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

1.3   Στις τιµές µονάδας του έργου περιλαµβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία 
ενδέχεται  
να   επιβαρυνθεί  ο  ανάδοχος  για   την  αδιάκοπη  εξασφάλιση  της λειτουργίας 

των 
υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όµβριων της περιοχής. 

1.4   Ανάλογα  προβλήµατα  και  η   αντίστοιχη  προσοχή  του  αναδόχου  µε  τις 

συνεπαγόµενες 
δαπάνες,  µπορούν να προκύψουν από  τη διατήρηση της λειτουργίας και  τη   µεγάλη 
 σηµασία  
που   έχουν  ορισµένοι  άλλοι   αγωγοί  και  λοιπές εγκαταστάσεις  υπόλοιπων 

δικτύων  ΟΚΩ 
(ΟΤΕ,   ∆ΕΗ κλπ.)  Και οι  δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές του 
Τιµολογίου. 

1.5   Στις τιµές  µονάδας του  Τιµολογίου δεν  συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για 
γενικά έξοδα 
κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για όφελος αυτού,  
δηλαδή για 

τις  δαπάνες επιστασίας, τις  κάθε είδους κρατήσεις, φόρους  δασµούς,   
ασφάλιστρα,  τέλη  
χαρτοσήµου,   συµφωνητικών,  αποδείξεων, πιστοποιήσεων   πληρωµών,  κλπ.   τόκους 
 των   

κεφαλαίων,  τις κάθε  είδους µετακινήσεις του  εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού,  τις 
πρόσθετες δαπάνες  λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους κατά την εκτέλεση, τα 
διοικητικά 

έξοδα,  τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες 
κάθε είδους  
που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες 
και σε 

οποιαδήποτε θέση των έργων καθορίζεται σε ....................................... 
............... ως προς τις τιµές του Τιµολογίου 

1.6   Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίωνεισπράξεων του 

αναδόχου  
επιβαρύνει τον Κύριο του έργου 
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ΙΙ.  ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ; ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 
ΟΙΚ ΝΕΤ-22.22.01-Α 1.1 Αρθρο 1 

  Καθαίρεση επικεραµώσεων- Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων 
κεράµων   
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241)
Καθαίρεση επικεραµώσεως µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, 
σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η 
διαλογή 
των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
Με τις τιµές των άρθρων 22.22 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2241: 100,00%

Ευρώ : Εξι και Εβδοµήντα λεπτά € 6,70

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.60-Α 1.2 Αρθρο 2 

   Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων   
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236)
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες κλπ), µε 
πλήρη 
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή 
αποξεστικά εργαλεία και µεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση. 
Με τις τιµές των άρθρων 22.60 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιµή ανά 
τετραγωνικό 
µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2236: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο και Είκοσι λεπτά € 2,20
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ΟΙΚ ΝΕΤ-52.79.02-Α 1.3 Αρθρο 3 

  Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή- Τεγίδωση από ξυλεία πριστή   
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5280) 
Τεγίδωση στέγης από δοµική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες 
και επιτεγίδες τοποθετηµένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώµατα και εργασία 
πλήρους κατασκευής). 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3) τοποθετηµένης ξυλείας 

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5280: 100,00%

Ευρώ : Τετρακόσια πενήντα € 450,00
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ΟΙΚ ΝΕΤ-71.21-Α 1.4 Αρθρο 4 

   Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα   
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121) 
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα 
µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 
παρασκευάζονται 
επί τόπου". 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
Γενικοί όροι: 
α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και 
υλικά): 
- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση 
ρύπων (µε 
κατάλληλο απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε 
βούρτσισµα) κλπ 
- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της 
εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί. 
- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών 
οριοθέτησης 
κενών και ορίων κλπ 
γ) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν 
περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό 
- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων 
σύνθεση των 
κονιαµάτων (µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του 
µαρµαροκονιάµατος ή της περιεκτικότητας του κονιάµατος στα υλικά αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες 
διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών). 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7121: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50
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ΟΙΚ ΝΕΤ-72.16-Α 1.5 Αρθρο 5 

   Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου   
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211) 
Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους 
ηµικεράµους 
και τους ειδικούς κορυφοκεράµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 
"Επικεραµώσεις στεγών ". 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων, 
σύρµατος 
γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα και η 
εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραµιδιών µε σύρµα και η κολυµβητή 
τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων. 
Γενικοί όροι: 
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα 
(εργασία 
και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές 
καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, µε σύρµα 
από 
σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, 
γαλβανισµένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε 
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης 
- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών 
στις κάτω απολήξεις επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων 
καπνοδόχων κλπ, 
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα 
αντίστοιχα 
πρόσµικτα αυτών. 
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν 
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, 
γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου αλλουµινίου. 
γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή 
ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και 
τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από 
τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των µέτρων 
ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας 

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7211: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι τρία και Πενήντα λεπτά € 23,50
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Σελίδα  10 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν72.16 1.6 Αρθρο 6 

   Ανάσυρση και επανατοποθέτηση κεράµων ρωµαϊκού τύπου   
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211) 
Ανάσυρση και επανατοποθέτηση κεράµων ρωµαϊκού τύπου, πλήρης µε τους 
απαιτούµενους 
ηµικεράµους και τους ειδικούς κορυφοκεράµους. Περιλαµβάνεται  η εργασία 
ανάσυρσης 
και επανατοποθέτησης και προσδέσεως όλων των κεραµιδιών µε σύρµα καθώς και η 
κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων καθώς και της 
απαιτούµενης τσιµεντοκονίας των 450 kg τσιµέντου, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες της µελέτης. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας 

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6720.6: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα οκτώ και Πέντε λεπτά € 18,05
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Σελίδα  11 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.02-Α 1.7 Αρθρο 7 

  Χρωµατισµοί επί Εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής 
ή στυρενιο-ακριλικής 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. 
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. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7785.1: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα και ∆έκα λεπτά € 10,10
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Σελίδα  12 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.10-Α 1.8 Αρθρο 8 

   Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη   
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912) 
Επίστρωση µε ελαφρά ελαστοµερή ασφαλτική µεµβράνη βάρους 0,5 kg/m2, 
υδρατµοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, µε πυρήνα από µή υφαντές 
ίνες 
πολυπροπυλενίου. 
Περιλαµβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδοµή µε καρφωτικό εργαλείο µε χρήση 
πλατυκέφαλων καρφιών ή µε διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της 
στρώσης 
κατά 20 cm και η προστασία των άκρων µε αυτοκόλλητη ταινία, συµβατή µε το υλικό 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας (εργασία και υλικά) 
Γενικοι 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. 

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7912: 100,00%

Ευρώ : Επτά και Ενενήντα λεπτά € 7,90
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Σελίδα  13 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.11.01-Α 1.9 Αρθρο 9 

  Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες- Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό 
πλεγµα 
και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων   
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912) 
Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01- 
01 
"Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες". 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της 
επιφάνειας εφαρµογής, η επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η 
αλληλοκάλυψη 
των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση στις απολήξεις 
(άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές, γωνίες και 
συναρµογές, και απολήξεις. 
Γενικοι 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. 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας 

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7912: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και Εξήντα λεπτά € 14,60
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Σελίδα  14 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.46-Α 1.10 Αρθρο 10 

   Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη 
πολυστερίνη 
πάχους 50 mm   
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934) 
Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών, µε κλίσεις µικρότερες από 40%, 
οποιασδήποτε  διάταξης, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, µε 
επικόλληση 
αυτών µε θερµή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερµοµονώσεις δωµάτων".
Γενικοι 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. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε 
τα  

η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7934: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 14,50

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             
    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 
    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             
    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 
    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             
    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 
    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             
    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                            
    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                          
    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                        
    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                      
    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                    
    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                
    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  
                              

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31-03-2015                                             
    Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣA                         ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
      ΑΡΧ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                             ΗΛΕΚΤΡ-ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  
                 

                      

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων 

 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο 
προσωπικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 


