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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ή κουφωμάτων από αλουμίνιο

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών ή από αλουμίνιο θυρών και παραθύρων οιουδήποτε τύπου και των

υαλοπινάκων τους . Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του

τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια), γενικά πλήρη αποξήλωση των

παραθύρων και των θυρών με τους υαλοπίνακες με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή τους καθώς

και η πλήρης αποξήλωση παντζουριών, η αποκομιδή των προιόντων  και η φορτοεκφόρτωση και η

μεταφορά σε οποιαδήποτε θέση απόρριψης καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας των θυρών, παραθύρων και

υαλοπινάκων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

A.T. : 2

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.

 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.02.01.015 Θύρες αλουμινίου μονόφυλλες με σταθερό φεγγίτη

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Θύρες αλουμινίου από θερμονωτικό πέτασμα (πάνελ) με σταθερό φεγγίτη , ανοιγόμενες μονόφυλλες με

μεντεσέδες , υψηλής ενεργειακής απόδοσης με θερμοδιακοπή για διπλούς υαλοπίνακες συνολικού

πάχους υαλοπίνακα τουλάχιστον 26 χιλ. ,οποιονδήποτε διαστάσεων, με σκελετό κάσας (πλαισίου)

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 Κουφώματα αλουμινίου".

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά καθώς και οι μηχανισμοί στερέωσης και

λειτουργίας  (χειρολαβές κ.λ.π.) και η ηλεκτροστατική βαφή ,παραδοτέα πλήρη προς λειτουργία. Ο

χρωματισμός των θυρών θα είναι σε χρώμα της επιλογής της Δ.Τ.Υ.

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας της θύρας θα είναι μικρότερος του 2,8 w/m2K. Οι θύρες θα

συνοδεύονται από σχετικά πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει ο συντελεστής θερμοπερατότητας

αυτών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.05 Υαλοστάσια αλουμινίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης με θερμοδιακοπή , δίφυλλα,
ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με σταθερό φεγγίτη

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα με σταθερό φεγγίτη ,  ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο

άξονα ιδίου σχεδίου με τα υπάρχοντα (πέτρινο κτίριο) υψηλής ενεργειακής απόδοσης με

θερμοδιακοπή για διπλούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους υαλοπίνακα τουλάχιστον 26 χιλ.

,οποιονδήποτε διαστάσεων, με σκελετό κάσας (πλαισίου) σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 Κουφώματα
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αλουμινίου".

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά καθώς και οι μηχανισμοί στερέωσης και

λειτουργίας  (χειρολαβές κ.λ.π.) και η ηλεκτροστατική βαφή ,παραδοτέα πλήρη προς λειτουργία.

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται διπλή ανάκλιση αν κατασκευαστούν ανοιγόμενα περί τον κατακόρυφο

άξονα. Ο χρωματισμός των υαλοστασίων θα είναι σε χρώμα της επιλογής της Δ.Τ.Υ.

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοστασίου θα είναι μικρότερος του 2,8 w/m2K. Τα υαλοστάσια

θα συνοδεύονται από σχετικά πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει ο συντελεστής

θερμοπερατότητας αυτών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.02.01.02 Θύρες αλουμινίου δίφυλλες με σταθερό φεγγίτη

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6503

Θύρες αλουμινίου δίφυλλες από θερμονωτικό πέτασμα (πάνελ)και υαλοπίνακα (πέτρινο κτίριο) με

σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενες δίφυλλες με μεντεσέδες , υψηλής ενεργειακής απόδοσης με

θερμοδιακοπή για διπλούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους υαλοπίνακα τουλάχιστον 26 χιλ.

,οποιονδήποτε διαστάσεων, με σκελετό κάσας (πλαισίου) σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 Κουφώματα

αλουμινίου".

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά καθώς και οι μηχανισμοί στερέωσης και

λειτουργίας  (χειρολαβές κ.λ.π.) και η ηλεκτροστατική βαφή ,παραδοτέα πλήρη προς

λειτουργία.Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι υαλοπίνακες με την εσωτερική διακόσμηση.

η οποία θα είναι επιλογή της Δ.Τ.Υ. Ο χρωματισμός των θυρών θα είναι σε χρώμα της επιλογής της

Δ.Τ.Υ.

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας της θύρας θα είναι μικρότερος του 2,8 w/m2K. Οι θύρες θα

συνοδεύονται από σχετικά πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει ο συντελεστής θερμοπερατότητας

αυτών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.04 Ενεργειακοί διπλοί θερμομονωτικοί -ηχομονωτικοί -ανακλαστικοί υαλοπίνακες

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Ενεργειακοί διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες από ενεργειακό

κρύσταλλο σκληρής επίστρωσης, πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης,

βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-

02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και

σιλικόνη . Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τα κρύσταλλα θα έχουν πάχος τουλάχιστον 4 χιλ έκαστο ή το ένα 4 χιλ. και το άλλο  5 χιλ. , το

ενδιάμεσο κενό θα είναι τουλάχιστον 18 χιλ.

Τα πάχη των κρυστάλλων, του ενδιάμεσου κενού και το συνολικό πάχος θα είναι τέτοια ώστε ο

συντελεστής θερμοπερατότητας που θα προκύψει να είναι μικρότερος του 2,8 w/m2K. Εάν απαιτηθεί

το ενδιάμεσο κενό θα συμπληρωθεί με αέριον αργόν για να επιτευχθεί ο ανωτέρω συντελεστής

θερμοπερατότητας.

Οι διπλοί υαλοπίνακες θα συνοδεύονται από σχετικά πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει ο

συντελεστής θερμοπερατότητας αυτών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.03 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 90 min

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.40.01 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.1

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από

κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων

περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και

πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και

λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς

και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της

εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 155,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.81.01 Αποκατάσταση φθοράς των ανοιγμάτων κατά την αποξήλωση-επανατοποθέτηση των
κουφωμάτων κατ΄ αποκοπή

A.T. : 9

Κωδικοί αναθεώρησης: 20% ΟΙΚ 7131
80% ΟΙΚ 7786.1

Αποκατάσταση φθοράς των λαμπάδων και του υπερύθρου του ανοίγματος εξ αιτίας της αφαίρεσης του

παλαιού κουφώματος και του παντζουριού .Αφορά εργασίες καθαίρεσης και αποκατάστασης

μικροποσοτήτων καθαιρεθέντων επιχρισμάτων και χρωματισμών εσωτερικά και εξωτερικά με την

εργασία, τα υλικά, τα μικρουλικά, την αποκομιδή των προιόντων καθαίρεσης ,την φορτοεκφόρτωση

και μεταφορά  των μικροπροιόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε θέση απόρριψης καθ΄ υπόδειξη της

Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.03 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως   νερού η

διαλύτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70
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