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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1.01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.01 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2
cm και πλάτους 11 - 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7501 100%

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Κατώφλια από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%

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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100%

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με
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υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής  βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.07.01 Τυποποιημένα  συνθετικά  κουφώματα κατηγορίας Α΄,ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ή
συρόμενα, μιας διάστασης έως 1,00μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 100%

Κουφώματα συνθετικά βιομηχανικής κατηγορίας Α΄ (πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm),ανοιγόμενα,

ανακλινόμενα ή

συρόμενα μετά διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων, μιας διάστασης έως 1,00μ, σε απόχρωση

λευκή,κατασκευασμένα σύμφωνα με τα

σχέδια της μελέτης (πίνακας κουφωμάτων),τις ΕΤΕΠ 03-08-04-00 και ΕΤΕΠ 03-08-04-00,με τους

μηχανισμούς λειτουργίας και ασφάλειας,

με σκελετό κάσσας (πλαισίου) και ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα

πάχους 2mm διατομής ορθογωνικής ή Π με ελαστικά

παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας,

ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος (Σταθερού - Ανοιγόμενου & Ανακλινόμενου-Συρόμενου)

- Τουλάχιστον πέντε θαλαμοι.

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 1,50mm - 2,00mm

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξη η Υπηρεσία

- Μηχανισμός δύο χειρολαβών GU.

- Λάστιχα στεγάνωσης ενσωματωμένα.

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ :α) για συρόμενα Uf≤2,7W/m2

                                        β) για ανοιγόμενα Uf≤1,1W/m2.

- Ηχομόνωση: μέχρι Rw = 47 db κατά DIN EN  ISO 140-3.

- Αντιδιαρηκτική προστασία: μέχρι WK2

- Ανεμοπερατότητα: Κατηγορία :α) για συρόμενα 3

                              β) για ανοιγόμενα 4

- Υδατοπερατότητα:  Κατηγορία :α) για συρόμενα 9Α

                               β) για ανοιγόμενα 3Α

- Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210 Κατηγορία :α) για συρόμενα C1,B2,A3.

                                                           β) για ανοιγόμενα C5 / B5 για

μονόφυλλα και C3 / B5 για δίφυλλα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υαλοπινάκων

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες διάκενου 14-16mm με πάχος υαλοπινάκων ο εξωτερικός 5mm χαμηλής

εκπεμψιμότητας (Low-e) σκληρής επίστρωσης,ο εσωτερικός 4mm

πληρωμένοι με αέριο διάκενου αργό, θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί με πιστοποιημένη

θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2.

Στην τιμή μονάδος του  παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υπαρχόντων κουφωμάτων, η

προμήθεια,μεταφορά,τοποθέτηση και στερέωση των νέων κουφωματων μετά των διπλών

υαλοπινάκων,καθώς και η προμήθεια-τοποθέτηση των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών,κυλίνδρων

ασφαλείας, μηχανισμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών για την πλήρη  λειτουργία των

κουφωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα
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A.T. : 2.02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.07.02 Τυποποιημένα  συνθετικά  κουφώματα κατηγορίας Α΄,ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ή
συρόμενα, κάθε διάστασης άνω του 1,00μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 100%

Κουφώματα συνθετικά βιομηχανικής κατηγορίας Α΄ (πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm),ανοιγόμενα,

ανακλινόμενα ή

συρόμενα μετά διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων, κάθε διάστασης άνω του 1,00μ, σε απόχρωση

λευκή,κατασκευασμένα σύμφωνα με τα

σχέδια της μελέτης (πίνακας κουφωμάτων),τις ΕΤΕΠ 03-08-04-00 και ΕΤΕΠ 03-08-04-00,με τους

μηχανισμούς λειτουργίας και ασφάλειας,

με σκελετό κάσσας (πλαισίου) και ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα

πάχους 2mm διατομής ορθογωνικής ή Π με ελαστικά

παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας,

ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κουφώματος (Σταθερού - Ανοιγόμενου & Ανακλινόμενου-Συρόμενου)

- Τουλάχιστον πέντε θαλαμοι.

- Ενίσχυση στον πυρήνα του προφίλ (κάσσας και φύλλου) από ατσάλι πάχους 1,50mm - 2,00mm

- Μορφή Προφίλ: ίσιο ή όποιο άλλο επιδείξη η Υπηρεσία

- Μηχανισμός δύο χειρολαβών GU.

- Λάστιχα στεγάνωσης ενσωματωμένα.

- Πιστοποιημένη θερμοπερατότητα προφίλ :α) για συρόμενα Uf≤2,7W/m2

                                        β) για ανοιγόμενα Uf≤1,1W/m2.

- Ηχομόνωση: μέχρι Rw = 47 db κατά DIN EN  ISO 140-3.

- Αντιδιαρηκτική προστασία: μέχρι WK2

- Ανεμοπερατότητα: Κατηγορία :α) για συρόμενα 3

                              β) για ανοιγόμενα 4

- Υδατοπερατότητα:  Κατηγορία :α) για συρόμενα 9Α

                               β) για ανοιγόμενα 3Α

- Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210 Κατηγορία :α) για συρόμενα C1,B2,A3.

                                                           β) για ανοιγόμενα C5 / B5 για

μονόφυλλα και C3 / B5 για δίφυλλα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υαλοπινάκων

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες διάκενου 14-16mm με πάχος υαλοπινάκων ο εξωτερικός 5mm χαμηλής

εκπεμψιμότητας (Low-e) σκληρής επίστρωσης,ο εσωτερικός 4mm

πληρωμένοι με αέριο διάκενου αργό, θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί με πιστοποιημένη

θερμοπερατότητα Ug≤1.1W/m2.

Στην τιμή μονάδος του  παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υπαρχόντων κουφωμάτων, η

προμήθεια,μεταφορά,τοποθέτηση και στερέωση των νέων κουφωματων μετά των διπλών

υαλοπινάκων,καθώς και η προμήθεια-τοποθέτηση των χειρολαβών(πόμολα), κλειδαριών,κυλίνδρων

ασφαλείας, μηχανισμών και των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών για την πλήρη  λειτουργία των

κουφωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Νάουσα,       10 Αυγούστου 2017 Νάουσα,       10 Αυγούστου 2017 Νάουσα,        10 Αυγούστου 2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Παπαφιλίππου Αγγελάκης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Με Α’ βαθμό

ΤΣΙΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Με Α’ βαθμό

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Με Α’ βαθμό
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