ΑΡΘΡΟ 1ο
Αρθρο: 10.01.01

Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-1101
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια.
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.
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τόννος (ton)
ΕΥΡΩ: 13,50 (δεκατρία Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 2ο
Αρθρο: 10.01.02
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-1104

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα.
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.
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τόννος (ton)
ΕΥΡΩ: 1,65 (ένα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Αρθρο: 10.03 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-1126

Μεταφορά υλικών με τα χέρια
Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, ενός
τόννου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ'
ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τόννος και δεκάμετρο (ton x 10 m)
ΕΥΡΩ: 5,60 (πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 4ο
Αρθρο: 10.07.01
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-1136

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως δια μέσου
οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τοννοχιλιόμετρο (ton.km)
ΕΥΡΩ: 0,35 (τριάντα πέντε λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 5ο
Αρθρο: 22.22.01
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2241

Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων.
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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων.
(ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
(ΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΑΚΑ, ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ, ΟΡΟΦΗ, ΔΑΠΕΔΟ ΚΛΠ)).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: 6,70 (έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αρθρο: 22.51 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά
κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου
ΕΥΡΩ: 56,00 (πενήντα έξι )
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αρθρο: 22.53 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους
και του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
(ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
(ΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΑΚΑ, ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ, ΟΡΟΦΗ, ΔΑΠΕΔΟ ΚΛΠ)).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας
ΕΥΡΩ: 5,60 (πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 8ο
Αρθρο: 52.79.02
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5280

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή.
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.
Τεγίδωση από ξυλεία πριστή.
(ΚΛΙΜΑΚΑ Α: Περιλαβάνεται εργασία 135 Ευρώ )
(ΚΛΙΜΑΚΑ Β: Περιλαβάνεται εργασία 120 Ευρώ )
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας
ΕΥΡΩ: 450,00 (τετρακόσια πενήντα )
ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρθρο: 52.81.02
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 5281

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία. Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB
(Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm.
Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση
γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους κορμού 60 mm
και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στά
άκρα 100x100 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας
ΕΥΡΩ: 16,80 (δεκαέξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αρθρο: 79.11.01
Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7912

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα
και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.
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.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας
ΕΥΡΩ: 14,60 (δεκατέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά)
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