ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ : ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Α.Τ.1
22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
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
ΕΥΡΩ Ολογράφως: δεκαέξι και ογδόντα λεπτα
Αριθμητικά: 16,80€

Α.Τ.2
65.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
α)

Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.

β)

Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.

γ)

Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.

δ)

Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα
ακόλουθα (εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με την
αξία των υλικών αυτών.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα
πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα
στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και
όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του
προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της
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υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και
θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις
ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία
τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός
άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε)

Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους
αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή
του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

65.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής
κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001
παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την
"σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και
στερεωμένα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων
αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να
επιλεχθούν από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
65.01.01

Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2

ΕΥΡΩ

Εκατόν σαράντα πέντε 145,00€

Α.Τ.3
76.27.02

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
76.27.02

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm,
κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)
ΕΥΡΩ

Πενήντα τέσσερα 54,00€
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Α.Τ.4
75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, 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, μόρφωσης εγκοπής
(ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας,
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
75.31.01

Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531

ΕΥΡΩ

Εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά 78,50 €

Σπάρτη
/
/ 2015
Ο Συντάξας

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Σπάρτη
/
/ 2015
Ο αναπλ.Διευθυντής ΔΤΥ

Πανόπουλος Βασίλης
Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ

Βαρζακάκος Κων/νος
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ
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