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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.03.03.01 Αποφλοίωση σκυροδέματος

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

   Στις περιοχές που υπάρχει ρηγμάτωση του σκυροδέματος, - ένδειξη για ύπαρξη οξειδωμένου

οπλισμού ή εμφανίζεται πορώδες και σαθρό σκυρόδεμα - καθαιρείται με επιμέλεια η επιφανειακή

στρώση σε όσο βάθος χρειάζεται και απογυμνώνονται μονόπλευρα οι ράβδοι του κατακόρυφου και

οριζόντιου οπλισμού. Οι ράβδοι του οπλισμού αντοχής πρέπει να διατηρούν την επαφή με το

σκυρόδεμα και να μην απογυμνώνονται καθολικά.

   Η αποφλοίωση γίνεται με μικρή κρουστική λεπίδα και με πλάγια προσβολή.

Οι θέσεις και η έκταση αποφλοίωσης υποδεικνύονται επί τόπου από τον επιβλέποντα μηχανικό.

   Η αποφλοίωση επιμετρείται ως επιφάνεια για βάθος μαζί με το επίχρισμα και για όσο πάχος

απαιτηθεί.

Σε περιπτώσεις γραμμικής αποφλοίωσης η επιφάνεια προκύπτει με θεώρηση λωρίδας ελάχιστου πλάτους

20 εκ.

   Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η πλήρης εργασία, εργαλεία και μικροεργαλεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.18 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

A.T. : 3

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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\38.75.09 Εγκατάσταση - τοποθέτηση βλήτρου οποιαδήποτε διατομής

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

   Η εργασία αναφέρεται στα τεμάχια οπλισμού, γωνιακά ή ευθύγραμμα που χρησιμοποιούνται για την

πάκτωση ή τη συνεργασία του νέου οπλισμού με το παλιό σκυρόδεμα και γίνεται με διάνοιξη οπής

οποιασδήποτε διαμέτρου και βάθους τουλάχιστον 10 εκ. Περιλαμβάνει τη διάνοιξη οπής και την

τοποθέτηση του βλήτρου με εποξειδική κόλλα, χωρίς την αξία του οπλισμού.

   Η συνεργασία του νέου οπλισμού με το παλιό σκυρόδεμα εξασφαλίζεται με γωνιακά βλήτρα Φ6-Φ8

που πακτώνονται κατά το ένα σκέλος και συγκολλούνται με τον οπλισμό κατά το άλλο. Το βάθος

πάκτωσης στο σκυρόδεμα είναι τουλάχιστον 10 εκ. Χρησιμοποιούνται, εποξειδική κόλλα για την

πάκτωση των βλήτρων τ. Sika AnchorFix -3 και ηλεκτρόδιο για τη συγκόλληση των ράβδων.

   Λαμβάνεται μέριμνα προστασίας των γειτονικών διατηρούμενων στοιχείων (δαπέδων, τοίχων κλπ.)

τα οποία θα πρέπει να επικαλυφθούν με πλαστικό φύλλο.

   Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά και πλήρης εργασία κατασκευής και τοποθέτησης στην

τελική τους θέση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\38.75.12.01 Εγκατάσταση ανοξείδωτου  βλήτρου και τζινετιού διατομής έως φ10

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3874

Εγκατάσταση ανοξείδωτων βλήτρων (διαμέτρου έως φ10) και τζινέτια ανοξείδωτα οποιουδήποτε

σχεδίου, μασίφ διατομής, συνολικού μήκους έως 0,40 m, ήτοι διάνοιξη οπής με διάμετρο μεγαλύτερη

του βλήτρου κατά 8 έως 10 mm, ή τοποθέτησής τους σε υφιστάμενες οπές, καθαρισμός οπών με νερό

και αέρα υπό πίεση, επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα βλήτρων (κοπή,κατασκευή σπειρωμάτων και

εγκοπών), τοποθέτηση και πλήρωση των οπών με λιωμένο μολύβι.Συμπεριλαμβάνονται υλικά και

μικροϋλικά και πλήρης εργασία κατασκευής και τοποθέτησης στην τελική τους θέση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\38.20.01 Προσθήκη νέου χαλύβδινου οπλισμού

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

   Ο νέος κατακόρυφος ή εγκάρσιος οπλισμός του δομικού στοιχείου (οριζόντιου ή κάθετου)

τοποθετείται ακριβώς στην ίδια θέση και με την αυτή διατομή.

Η ελάχιστη εξωτερική επικάλυψη του οπλισμού είναι 3,0 εκ. Οι ράβδοι εμφυτεύοντια στη βάση απ'

ευθείας στο πέλμα σε βάθος 30 εκ (κοντοκόλωνα) με το απαραίτητο μήκος παραθέσεως. Η πάκτωση

στην άνω απόληξη όταν δεν γίνεται κατακόρυφα επί δοκού, γίνεται με γωνιακό βλήτρο του οποίου το

κατακόρυφο σκέλος συγκολλάται στο άκρο κάθε ράβδου.

   Επιδιώκεται η διέλευση των κατακόρυφων ράβδων των στύλων εκτός των δοκών. Όταν αυτό δεν

είναι εφικτό τότε οι ράβδοι πακτώνονται επί των δοκών. Στις περιπτώσεις πλακών γίνεται διάτρηση

για τη διέλευση των ράβδων. Η διάνοιξη οπής και ο εμποτισμός με εποξειδική ρητίνη μετά την

τοποθέτηση του οπλισμού πληρώνεται ανεξάρτητα ως πάκτωση οπλισμού.

   Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του οπλισμού, η μεταφορά στο εργοτάξιο, η πλήρης

εργασία, υλικά και μικροϋλικά.

   Η διάνοιξη οπής και η εμφύτευση κυρίως οπλισμού ή βλήτρων, πληρώνονται ιδιαιτέρως.

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.46.01 Επισκευαστική κονία ενός συστατικού.

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7146

   Η αποκατάσταση της διατομής όπου γίνεται αποκάλυψη και επεξεργασίας του παλιού οπλισμού,

επιτυγχάνεται με επισκευαστική κονία τ. Sika Rep. ή τ. Microbeton BS37/RS. Εφόσον οι κοιλότητες

έχουν μεγάλο βάθος (περισσότερο των 3,0 εκ.) το γέμισμα γίνεται σε διαδοχικές στρώσεις ανά

ημέρα με πάχος στρώσεως 3,0 εκ. ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. Η κονία επικαλύπτει

τον οπλισμό, παλιό ή νέο κατά 3,0 εκ. περίπου.

   Η κονία διαβρέχεται συνεχώς επί 7 ημέρες.

   Εφόσον με την επισκευαστική κονία γίνεται πλήρωση γραμμικής εγκοπής, η επιφάνεια προκύπτει

με θεωρητικό πλάτος λωρίδας 0,2 μ.

   Με επισκευαστική κονία επιπεδοποιείται η επιφάνεια του δώματος στις περιοχές που υπάρχουν

κοιλώματα. Εφόσον η επιφάνεια δεν μπορεί να καθαρισθεί επαρκώς ώστε να εξασφαλισθεί καλή

πρόσφυση της κονίας, τότε αφαιρείται τοπικά το υπόστρωμα ρύσεων και αντικαθίσταται με

γαρμπιλόδεμα με επίστρωση τσιμεντοκονίας με την οποία επιτυγχάνεται η επιπεδοποίηση.

   Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, η διαβροχή πριν την

εφαρμογή των στρώσεων και η εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 97,00

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.81.02 Ειδικά επιχρίσματα τύπου finta pietra προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού ή σύνθετου σχεδίου

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7181

   Ειδικά επιχρίσματα τύπου finta pietra επί προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού ή σύνθετου σχεδίου,

όπως κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών ανοιγμάτων, γείσων κλπ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης

υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα, αντιστήριξεις και εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.66.03 Επιχρίσματα τύπου "finta pietra" με χαραγές (ψευδοαρμούς)

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7166

   Επιχρίσματα με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα (finta pietra) πάχους 10-15 χιλ. με χαραγές

(ψευδοαρμούς) βάθους έως και 8 χιλ. σε δύο στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη (πεταχτό) μέσου

πάχους 5 χιλ και η δεύτερη τριπτή (τριβιδιστή)μέσου πάχους 10-15 χιλ από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα

των 600 kg λευκού τσιμέντου και 0,25 m3 υδρασβέστου με άμμο πωρολίθου καλά κοσκινισμένο ή

λατομείου, ορυκτή χρωστική ύλη (ώχρα) τύπου Βαyer και πλαστικό χρώμα (κόκκινο και μαύρο) για

την επίτευξη του επιθυμητού χρώματος. Η δεύτερη στρώση γίνεται μόλις το κονίαμα της πρώτης έχει

αρχίσει να τραβάει. Η επεξεργασία της τελικής επιφάνειας γίνεται με ειδικό ακιδωτό κτένι, η δε

διαμόρφωση των αρμών γίνεται με πριονωτή λάμα.

   Η όλη διαδικασία κατασκευής του επιχρίσματος σε όλα τα στάδιά της, η οριστική αναλογία των

υλικών και η τελική υφή θα γίνει καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών

έργων του ΥΠΠΟΤ.

   Καθημερινά θα παρασκευάζεται μόνο το απαραίτητο υλικό για εφαρμογή την ίδια μέρα. Τα

τελειώματα θα γίνονται σε αρμούς ώστε να μη φαίνονται οι φάσεις κατασκευής. Το κονίαμα, μετά

την επιστρωση θα καταβρέχεται κάθε πρωί για τρεις τουλάχιστον μέρες. Όλα τα υλικά και τα

ρευστά, θα κοσκινίζονται σχολαστικά πριν τη χρήση. Τέλος ο ασβέστης θα αφήνεται να παλιώσει

σύμφωνα με την παραδοσιακή τεχνική.

   Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των υλικών και

του απαιτούμενου εξοπλισμού, τα τυχόν ικριώματα, η προστασία των παρακείμενων επιφανειών, όλες

οι εργασίες για την προετοιμασία των προς επίχριση επιφανειών όπως αφαίρεση λυπαρών ουσιών,

μούχλας, λοιπών στοιχείων, διαβροχή πριν τη διάστρωση κάθε στρώσης ως και μετά την αποπεράτωση

του επιχρίσματος, η εργασία πλήρους κατασκευής τραχύνσεως επιφάνειας του λασπώματος σε

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας καθώς και τον καθαρισμό μετά την αποπεράτωση των

παρακείμενων επιφανειών.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.10 Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα
μεταλλικά στοιχεία

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3876

Αγκυρώσεις τοιχοδομών κατά μήκος των συνδέσεών τους με τον φέροντα οργανισμό,

σύμφωνα με την μελέτη, με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 845-1 "Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 1:

Αγκύρια, λάμες στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο αγκυρούμενης πλευράς τοιχοδομής (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.01 Καθαρισμοί από επιφάνειες ειδικού επιχρίσματος τύπου finta pietra.

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7793

   Καθαρισμοί από επιφάνειες ειδικού επιχρίσματος τύπου finta pietra με χρήση κατάλληλων

εργαλείων (ατσαλόβουρτσα κτλ) μετά προσοχής προκειμένου να μην καταστραφεί η επιφάνεια

καθαρισμού.  

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.20.07 Υαλoστάσια ξύλινα ανοιγοανακλινόμενα ή ανακλινόμενα

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (παραθύρων) ανοιγομενοανακλινόμενων ή ανακλινόμενων,

αντιγράφων των παλαιών με:

α.Ξυλεία

Εξαιρετικής ποιότητας πολυκολλητή, αντικολλητή, από μεράντι, με προδιαγραφές αντοχής στο χρόνο,

αντιστρέβλωσης, δηλ. με τη μέγιστη ανθεκτικότητα στη  μη στρέβλωση (πιτσικάρισμα) για να

παραμένει ΑΚΑΜΠΤΗ μετά από απότομη εναλλαγή βροχής - ήλιου, με μεγάλη αντίσταση στην βροχή (να

μην "μουχλιάζει"), να βάφεται με τρόπο που να εμποτίζεται επαρκώς, να μη θέλει συχνή συντήρηση

και να έχει πολύ καλή δεκτικότητα στα λούστρα εμποτισμού νερού. Οι διατομές των προφίλ της

ξυλείας  θα είναι τουλάχιστον 68 χιλ. επί 80 χιλ.(τελική διατομή φύλλου και κάσας) και θα

δύνανται να φέρουν τζάμι συνολικού πάχους τουλάχιστον μέχρι και 24 χιλ. και θα δύνανται να

έχουν καίτια διαστάσεων τουλάχιστον 40 χιλ. εως 50,50 χιλ.  μαζί με τα πιχάκια.

Οι νέες κάσες τοποθετούνται με αφρό για το ζύγισμα και στηρίζονται στους πλευρικούς τοίχους με

αλουμινόβιδες, με ειδική υποδοχή στο ξύλο της κάσας. Θα κοπούν όπου υπάρχουν τα παλιά τζινέτια.

β.Λούστρα-Χρωματισμοί
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Εσωτερικά τα κουφώματα θα περαστούν με λούστα διαφανή υδατοδιαλυτά και υδροαπωθητικά,

τελευταίας γενιάς και τελευταίας τεχνολογίας θα παρέχουν 10 χρόνια εγγύηση, μη τοξικά,

οικολογικά με πιστοποιήσεις της Ευρωπαικής Ένωσης και να έχουν πολύ μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Η

επάλειψη θα γίνει με έξι χέρια λούστρα εμποτισμού, τα οποία εισχωρούν στους πόρους του ξύλου (1

πέρασμα ανά 24 ώρες). Τα τελικά χέρια θα είναι για περιβάλλον με πολύ δυνατό ήλιο, δηλαδή θα

έχουν ενισχυμένες χρωστικές με έξτρα UV, και πρόσθετα υλικά για ενίσχυση κατά της υγρασίας.

Θα πρέπει να συντηρούνται με τρίψιμο με ψηλό σφουγγαράκι και επάλειψη της τελικής στρώσης

λούστρου με ειδικό εργαλείο (αλειφαδόρος), μία φορά κάθε δύο χρόνια. (Μ' αυτό τον τρόπο θα

παρατείνεται η ζωή, τόσο των λούστρων, όσο και των κουφωμάτων κατά πολύ).

Εξωτερικά τα κουφώματα και τα σκούρα θα βαφούν με ριπουλίνη, αντίστοιχων προδιαγραφών με τα

ανωτέρω. Οι ακριβείς αποχρώσεις των λούστρων και του χρώματος της ριπουλίνης θα καθοριστούν σε

συνεννόηση με τους μελετητές.

γ.Μηχανισμοί-Πόμολα:

Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά εσωτερικοί μηχανισμοί από νίκελ, περιμετρικοί ασφάλισης,

ολοκληρωμένοι, εγγυημένοι για 10 χρόνια ακόμη και σε περιβάλλον θάλασσας και πόμολα από νίκελ,

επιλογής της μελέτης.

Για το κάθε τζαμλίκι θα υπάρχει ο αντίστοιχος μηχανισμός ανοιγόμενου-ανακλινόμενου με

προδιαγραφές λειτουργίας, βάρους πλαισίου, τρόπου στήριξης και συντήρησης με μετρήσεις κατά DIN

με πιστοποίηση. Ο τρόπος που θα τοποθετούνται οι μηχανισμοί πρέπει να εξασφαλίζει την άψογη

λειτουργία τους καιτο μέγιστο επίπεδο ασφαλείας .

Θα χρησιμοποιηθούν πόμολα από νίκελ επιλογής των μελετητών

δ.Λάστιχα:

Θα τοποθετηθούν λάστιχα σιλικονούχα triplex μεταξύ φύλλου και κάσας και μεταξύ φύλλων, τα οποία

θα εξασφαλίζουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν  θα βεντουζάρουν και κολλάει το φύλλο με την

κάσα την ώρα του ανοίγματος.

ε.Σιλικόνη:

Θα χρησιμοποιηθεί σιλικόνη για την τοποθέτηση των τζαμιών μέσα- έξω  ουδέτερης τοξικότητας.

στ.Κόλλα:

Για τις κολλήσεις των ξύλινων πλαισίων θα χρησιμοποιηθεί κόλλα αδιάβροχη, με D4. Το D4 είναι

σκληρυντής που προστίθεται στην κόλλα για να αντέξει η κόλληση στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

ζ.Βίδες:

θα χρησιμοποιηθούν επώνυμες βίδες πιστοποιημένες που δεν σκουριάζουν.

η.Υαλοπίνακες:

Θα χρησιμοποιηθούν διπλά τζάμια από τους καλύτερους οίκους κατασκευής με γνώμονα την ποιότητα,

την εγγύηση και με πιστοποίηση CE.

Τα τζάμια είναι το πιο θεμελιώδες τμήμα των κουφωμάτων και πρέπει να εξασφαλίζουν την μέγιστη

δυνατή  ασφάλεια,  θερμομόνωση (Uw), ηχομόνωση και προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες του

ήλιου.

Τα τζάμια θα είναι πάχους 5-14-5 , από εξαιρετική ποιότητα γυαλιού, με διπλή κόλληση, τα οποία

συνοδεύονται με 10 χρόνια εγγύηση κατευθείαν από το εργοστάσιο κατασκευής.

Τα τζάμια θα τοποθετηθούν με σιλικόνη μέσα-έξω ουδέτερης τοξικότητας, ειδική για λούστρα νερού

σε διάφορα χρώματα, σφραγίζοντας τα από νερά και αέρα.

Tο τζάμι τουλάχιστον 5-14-5  θα πρέπει να δίνει στο κούφωμα συντελεστή θερμομόνωσης τουλάχιστον

Uw=2,5 W(m2.K), ο οποίος υπερκαλύπτει τον κανονισμό ΚΕΝΑΚ (κανονισμός ενεργειακής απόδοσης

κτιρίου), που ορίζει τον υποχρεωτικό συντελεστή να είναι κάτω από 3,2.

Θα γίνει συνδυασμός με το ένα εκ των δυο τζαμιών. Το ένα θα είναι τζάμι Low-e (Low emissivity =

Χαμηλής εκπομπής) (Με Low-e τζάμια η θερμομόνωση του παραθύρου (Uw) βελτιώνεται και φθάνει σε

συντελεστές τουλάχιστον Uw= 1,8 W(m2.K) που είναι υπεραρκετή τιμή για το μέσο Ελληνικό κλίμα).

Για ακόμη καλύτερη τιμή θερμομόνωσης παραθύρου (Uw), θα προστεθεί αέριο στο κενό μεταξύ των δυο

τζαμιών (Argon), οπότε η τιμή θερμομόνωσης παραθύρου (Uw) θα κατέβει τουλάχιστον στο Uw= 1,1 W

(m2.K).

Γενικά τα τζαμλίκια θα διαθέτουν επίσης τα κάτωθι, σύμφωνα με τον πίνακα και όπου απαιτείται:

- Αλουμινένιο νεροσταλλάκτη με λάστιχο, που θα χρωματιστεί στο χρώμα του ξύλου

- Αρμοκάλυπτρα ανάλογα με την περίπτωση για το σχέδιο και το μέγεθος, σε συνεννόηση με τους

μελετητές

                                                                                 θ.

Κιγκλιδώματα

Όπου στα υφιστάμενα κουφώματα περιλαμβάνονται προστατευτικά κιγκλιδώματα, αυτά θα τοποθετηθούν

και στο νέο κούφωμα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως και στην αυθεντική κατασκευή. Στην τιμή δεν

συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ή η συντήρηση του υφιστάμενου κιγκλιφώματος αλλά μόνο η

τοποθέτησή του. Περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και σιλικόνη/κόλλα ειδικού τύπου και

χρωματισμού που θα τοποθετηθεί στις οπές της κάσας ώστε να μην περνούν τα νερά.

ι. Σκούρα

Σε όσα κουφώματα διέθεταν στην αρχική κατασκευή σκούρα, αυτά θα επανακατασκευαστούν, σύμφωνα με
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τα σωζώμενα τμήματα. Στο παρόν άρθρο προβλέπεται μόνο η τοποθέτηση των απαραίτητων εξαρτημάτων

και η διαμόρφωση του σχήματος του περιθωρίου για την εφαρμογή των σκούρων, η οποία θα αποτελεί

αντίγαρφο των υφιστάμενων.

                                                                         }

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)830ευρώ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 830,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.22.05 Συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων.

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.1

Συντήρηση και επανατοποθέτηση ξυλίνων κουφωμάτων οιπιουδήποτε σχεδίου και μεγέθους. Στην τιμή

συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών συντήρησης (απεντόμωση, αποκατάσταση τμημάτων,

τρίψιμο, στοκάρισμα, καθαρισμός, βελατούρα κτλ), μικροϋλικών, καθώς και η πλήρης εργασία για

την επανατοποθέτηση. Ο τρόπος συντήρησης θα γίνει σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.95.01 Αντιγραφιστικές επαλείψεις

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Επάλειψη επιφανειών λιθωδών, σκυροδέματος, κεραμικών, μαρμάρων και επιχρισμάτων παντός τύπου,

με πωρώδη υφή (ή και απομίμησης πέτρας) με υλικά αντιυδρόφιλα, antigrafiti, διαφανή, μετά από

κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του

παραγωγού. Παράλληλη και πρόσθετη εφαρμογή κάθε επιπλέον υλικού για απομάκρυνση σκιών που

παραμένουν για βέλτιστο αποτέλεσμα σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού, σε εξωτερικούς χώρους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Ολογράφως) : έντεκα
Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,00

                      

14-02-2019
Η συντάξασα Μηχανικός

...../02/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ντρια

Παροικάκη Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Παρασκευοπούλου ΄Αννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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