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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 α. Σεχνικι Περιγραφι 
Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ εξωτερικϊν κουφωμάτων ςε 

ςχολικά κτίρια του Διμου Ηρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ.  

Τα ςχολικά κτίρια ςτα οποία κα γίνει αντικατάςταςθ των εξωτερικϊν κουφωμάτων είναι : 

α) Το 1ο-2ο Δθμοτικό ςχολείο Νάουςασ β) Το 1ο - 2ο Γενικό Λφκειο Νάουςασ γ) Το «Λάππειο» 1ο 

Γυμνάςιο Νάουςασ δ) Το Γυμνάςιο Επιςκοπισ  και ε) Το Νθπιαγωγείο Επιςκοπισ.  

Το 1ο-2ο Δθμοτικό ςχολείο Νάουςασ, αποτελεί νεϊτερο διατθρθτζο  μνθμείο και  τα 

υπάρχοντα εξωτερικά κουφϊματα του, είναι ξφλινα. Τα νζα κουφϊματα κα είναι ξφλινα και  

ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ  μελζτθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ από τθν Υπθρεςία Νεωτζρων 

Μνθμείων και Τεχνικϊν Ζργων Κεντρικισ Μακεδονίασ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. 

Υπάρχουν οκτϊ (8) τφποι κουφωμάτων όπωσ αναλυτικά παρουςιάηονται παρακάτω. 

Στο αρχικό κτίριο που ςτεγάηεται το 1ο & 2ο Γενικό Λφκειο Νάουςασ  τα εξωτερικά 

κουφϊματα είναι παλαιοφ τφπου ςυρόμενα αλουμινίου. Η αντικατάςταςθ αφορά ςτα εξωτερικά 

παράκυρα και πόρτεσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ που βρίςκονται ςτθν βορειοδυτικι πλευρά με 

νζα ςυνκετικά κουφϊματα ενεργειακοφ τφπου.  

Στο τριϊροφο κτίριο ςτο βορειοδυτικό άκρο του οικοπζδου του «Λαππείου» 1ου Γυμναςίου 

Νάουςασ, τα εξωτερικά κουφϊματα είναι παλαιοφ τφπου ςυρόμενα αλουμινίου. Η αντικατάςταςθ 

αφορά ςτα εξωτερικά παράκυρα των αικουςϊν διδαςκαλίασ και τθσ κεντρικισ ειςόδου του 

κτιρίου. Επίςθσ κα γίνει αντικατάςταςθ και του υπάρχοντοσ μεταλλικοφ παρακφρου του κτιρίου 

του κυλικείου. Τα νζα κουφϊματα κα είναι ςυνκετικά ενεργειακοφ τφπου. 

Στο κτίριο που ςτεγάηεται το Γυμνάςιο τθσ Επιςκοπισ τα εξωτερικά κουφϊματα είναι 

παλαιοφ τφπου ςυρόμενα αλουμινίου. Η αντικατάςταςθ αφορά ςτα εξωτερικά παράκυρα των 

αικουςϊν διδαςκαλίασ με νζα ςυνκετικά κουφϊματα ενεργειακοφ τφπου.  

Στο ιςόγειο κτίςμα που ςτεγάηεται το Νθπιαγωγείο τθσ Επιςκοπισ τα εξωτερικά κουφϊματα 

είναι παλαιοφ τφπου ςυρόμενα αλουμινίου. Η αντικατάςταςθ αφορά ςτα εξωτερικά παράκυρα τθσ 

μίασ αίκουςασ διδαςκαλίασ και ενόσ γραφείου με νζα ςυνκετικά κουφϊματα ενεργειακοφ τφπου.  





[2] 

 

Οι εργαςίεσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ κουφωμάτων ςτο ίδιο άνοιγμα, δεν απαιτοφν τθν 

ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ ι τθν ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ ςφμφωνα με τθν παρ. ε) του 

άρκρου 30 του Ν.4495/2017.  

Η προμικεια των κουφωμάτων διαιρείται  ςε δφο ομάδεσ, όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

ΟΜΑΔΑ 1 : Ξφλινα κουφϊματα. 

ΟΜΑΔΑ 2: Συνκετικά κουφϊματα 

 

β. Μελζτθ ςυνκθκών – Γενικζσ υποχρεώςεισ αναδόχου 

Οι οικονομικοί φορείσ που κα ςυμμετάςχουν ςτθν διαδικαςία κα πρζπει να ζχουν γνϊςθ 

των κτιρίων ςτα οποία κα γίνει αντικατάςταςθ κουφωμάτων, τα οποία και οφείλουν να 

επιςκεφκοφν για να ςχθματίςουν πλιρθ και ςαφι εικόνα και να ζχουν προςωπικι αντίλθψθ 

ςχετικά με τισ προςβάςεισ, τισ ιδιαιτερότθτεσ προςζγγιςθσ, τθ διακίνθςθ των εργαηομζνων και 

μθχανθμάτων τουσ, τισ αποςτάςεισ, και γενικά όλεσ τισ ςυνκικεσ που μποροφν να επθρεάςουν τθν 

προςφορά τουσ και τθν εξζλιξθ τθσ προμικειασ.    

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ υποχρεοφται να τθρεί απαρεγκλίτωσ και να εφαρμόηει όλεσ τισ 

διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ και 

υγιεινισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και είναι αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ, 

ποινικϊσ και αςτικϊσ, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε προκλθκεί εκ παραβάςεωσ των ιςχυουςϊν 

διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ αυτι κάκε φορά ιςχφει. Ο επί τόπου τεχνικόσ 

υπεφκυνοσ του προμθκευτι  κα ςυμμορφϊνεται προσ τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Η Ανακζτουςα Αρχι κα ηθτιςει τθν προςκόμιςθ δείγματοσ πλιρουσ τυπικοφ ςτοιχείου και 

των δφο ομάδων κουφωμάτων προσ ζλεγχο και αξιολόγθςθ και ςτθ ςυνζχεια κα δϊςει εντολι για 

τθν παραγωγι των προβλεπόμενων κουφωμάτων. Τα προςκομιηόμενα ςτοιχεία κα ελζγχονται 

προσ επιβεβαίωςθ ότι πλθροφν τισ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ και τότε μόνον κα γίνονται αποδεκτά 

προσ τοποκζτθςθ. Τα κουφϊματα κρίνονται απορριπτζα ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

-  όταν θ καταςκευι τουσ δεν ακολουκεί τισ προδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ,  

-  όταν δεν φζρουν τα απαιτοφμενα εξαρτιματα,  

-  όταν θ λειτουργία τουσ δεν είναι ομαλι, ακόρυβθ και απαλλαγμζνθ από κάκε άλλο ελάττωμα,  

-   όταν δεν ζχουν τθν απαραίτθτθ επιπεδότθτα, κατακορυφότθτα και τα ςωςτά τελειϊματα,  

- όταν δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ ανεμοςτεγανότθτασ, υδατοςτεγανότθτασ, θχομόνωςθσ.  

Οι αναγραφόμενεσ διαςτάςεισ των ςχεδίων και του πίνακα κουφωμάτων του παρόντοσ 

παραρτιματοσ είναι αποτζλεςμα ςχετικισ  μελζτθσ. Για τθν εφαρμογι αυτισ κρίνεται απαραίτθτθ 

θ επιτόπου επιμζτρθςθ  κα επαλικευςθ από τον ανάδοχο, εξετάηοντασ όλεσ τισ παραμζτρουσ που 

αφοροφν ςτθν ομαλι διεκπεραίωςθ τθσ κάκε προμικειασ. Κρίνεται αναγκαίο να δοκεί ιδιαίτερθ 

προςοχι ςτισ παρατθριςεισ των επιςυναπτόμενων πινάκων και γενικά ςτισ προδιαγραφζσ και 

λεπτομζρειεσ των ςχεδίων του παρόντοσ παραρτιματοσ, κακϊσ ο τφποσ, οι τελικζσ διαςτάςεισ των 

προσ προμικεια υλικϊν καταςκευισ και οι ποςότθτζσ τουσ προκφπτουν βάςει αυτϊν. Σθμειϊνεται  

ότι τα ςχζδια, αν χρειαςτεί, κα αποςταλοφν ςε ψθφιακι μορφι ςτον εκάςτοτε ανάδοχο.  

Κατά το ςτάδιο τθσ παραγωγισ, τα κουφϊματα κα παραμείνουν αποκθκευμζνα ςτο 

εργοςτάςιο για όςο χρονικό διάςτθμα απαιτθκεί, ανάλογα με τθν εποχι, ϊςτε να αποφευχκεί το 

φαινόμενο τθσ ςφμφυςθσ με τα υλικά ςυςκευαςίασ. Κατόπιν, κα ςυςκευαςτοφν με μεμβράνθ ανά 

τεμάχιο και κα τοποκετθκοφν ςε παλζτα δεμζνα με τςζρκια, ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ςυμπαγζσ 

ςφνολο, του οποίου το βάροσ και οι διαςτάςεισ να είναι ςυμβατά με τα μζςα μεταφοράσ.  
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Μετά τθν παραλαβι τουσ ςτο εργοτάξιο, τα ζτοιμα κουφϊματα δεν πρζπει να 

αποκθκεφονται ςε χϊρουσ που δεν είναι προςτατευμζνοι, με υγραςία άνω του 70%. Τα πάςθσ 

φφςεωσ μεταλλικά εξαρτιματα κα φυλάςςονται μζςα ςτισ ςυςκευαςίεσ τουσ, μζχρι να 

ενςωματωκοφν ςτισ καταςκευζσ. Τα ζτοιμα ςτοιχεία των καταςκευϊν κα φζρουν προςτατευτικό 

περιτφλιγμα από χαρτόνι, χαρτί οντουλζ ι πλαςτικά φφλλα από αεροκυψζλεσ για τθν προςταςία 

τουσ από εκδορζσ ι χτυπιματα. Στοιχεία καταςκευϊν ι υλικά που υφίςτανται φκορά κατά τθν 

αποκικευςθ και τουσ κάκε είδουσ χειριςμοφσ τουσ και πλάγιεσ μεταφορζσ εντόσ του εργοταξίου 

δεν κα γίνονται αποδεκτά προσ χριςθ/τοποκζτθςθ και κα αντικακίςτανται με επιβάρυνςθ του 

αναδόχου. 

Η προςαρμογι και τοποκζτθςθ των κουφωμάτων ςτα πλαίςια των ανοιγμάτων κα 

προςδιοριςτεί μετά από κοινι επίςκεψθ από τον ανάδοχο και τθν Υπθρεςία. Ο ανάδοχοσ κα ζχει 

τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν επιτόπου ςωςτι μζτρθςθ των διαςτάςεων, τθν ακριβι εφαρμογι 

των μετριςεων κατά τθν καταςκευι και τθ ςωςτι τοποκζτθςθ των κουφωμάτων ςτα υπάρχοντα 

ανοίγματα. Οι μζγιςτεσ περιμετρικζσ ανοχζσ κα κακοριςκοφν ςε ςυνεργαςία με τθν Υπθρεςία.  

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν καταςκευισ και τοποκζτθςθσ, τον ζλεγχο και τθν αποδοχι 

από τθν Υπθρεςία, κα αποςφρεται ο εξοπλιςμόσ του ςυνεργείου καταςκευισ και τοποκζτθςθσ, κα 

αποκομίηονται τα άχρθςτα προσ απόρριψθ και κα παραδίδονται οι χϊροι κακαροί και ευπρεπείσ, 

ςε κατάςταςθ που να επιτρζπει άμεςα τθ λειτουργία τουσ. Τα παλαιά υπάρχοντα κουφϊματα κα 

φορτϊνονται και κα μεταφζρονται ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του εργοταξίου του Διμου. 

 

γ. Διάρκεια ςφμβαςθσ 

 

ΟΜΑΔΑ 1 : Ξφλινα κουφϊματα. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα 180 θμερολογιακϊν θμερϊν από 

τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και εντόσ χρονικοφ 

διαςτιματοσ ενόσ μθνόσ (30) θμερολογιακϊν θμερϊν κα πρζπει να ολοκλθρωκεί θ προςκόμιςθ 

δείγματοσ των διαφόρων τφπων κουφωμάτων.   

ΟΜΑΔΑ 2: Συνκετικά κουφϊματα 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα 180 θμερολογιακϊν θμερϊν από 

τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και εντόσ χρονικοφ 

διαςτιματοσ ενόσ μθνόσ (30) θμερολογιακϊν θμερϊν κα πρζπει να ολοκλθρωκεί θ προςκόμιςθ 

δείγματοσ των διαφόρων τφπων κουφωμάτων.   

 

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

α. Σφποσ Κουφώματοσ  

 
ΟΜΑΔΑ 1 :   ΞΤΛΙΝΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ 
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1. Τφποσ Κουφϊματοσ Κ1 (Διαςτάςεισ : 1,30x1.10 / τεμάχια 17) 

 
 

2. Τφποσ Κουφϊματοσ Κ2 (Διαςτάςεισ : 1,20x1.60 / τεμάχιο 1) 
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3. Τφποσ Κουφϊματοσ Κ6 (Διαςτάςεισ : 1,55x2,70 / τεμάχια 44) 
 

 
 

4. Τφποσ Κουφϊματοσ Κ7 (Διαςτάςεισ : 1,60x3,85 / τεμάχιo 1) 
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5. Τφποσ Κουφϊματοσ Κ8 (Διαςτάςεισ : 1,20x1,90 / τεμάχιο 1) 
 

 
 

6. Τφποσ Κουφϊματοσ Κ10 (Διαςτάςεισ : 1,20x2,70 / τεμάχια 30) 
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7. Τφποσ Κουφϊματοσ Κ11 (Διαςτάςεισ : 1,85x3,85 / τεμάχιo 1) 

 
 

8. Τφποσ Κουφϊματοσ Κ13 (Διαςτάςεισ : 1,20x2,30 / τεμάχιo 1) 
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ΟΜΑΔΑ 2: ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ 

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 

1. Τφποσ Κουφϊματοσ  «ΚΛΤΚ 1» (Διαςτάςεισ : 4,00x1,90 / τεμάχια 18) 

 

2. Τφποσ Κουφϊματοσ  «ΚΛΤΚ 2» (Διαςτάςεισ : 3,60x1,90 / τεμάχια 3) 

           
3. Τφποσ Κουφϊματοσ  «ΚΛΤΚ 3» (Διαςτάςεισ : 2,55x1,90 / τεμάχια 3) 

       
4. Τφποσ Κουφϊματοσ  «ΚΛΤΚ 4» (Διαςτάςεισ : 1,05x2,80 / τεμάχια 3) 
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 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΙΣΚΟΡΗΣ (ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 

5. Τφποσ Κουφϊματοσ  «ΚΕΠΙΚ 1» (Διαςτάςεισ : 3,30x1,25 / τεμάχια 16) 

    
6. Τφποσ Κουφϊματοσ  «ΚΕΠΙΚ 2» (Διαςτάςεισ : 3,60x1,25 / τεμάχια 2) 

                         

7. Τφποσ Κουφϊματοσ  «ΚΕΠΙΚ 3» (Διαςτάςεισ : 1,60x1,25 / τεμάχιο 1) 
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8. Τφποσ Κουφϊματοσ  «ΚΕΠΙΚ 4» (Διαςτάςεισ : 1,60x1,25 / τεμάχιο 1) 

                                      
9. Τφποσ Κουφϊματοσ  «ΚΕΠΙΚ 5» (Διαςτάςεισ : 3,30x0,45 / τεμάχιο 1) 

      
 

ΝΗΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΙΣΚΟΡΗΣ (ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 

10. Τφποσ Κουφϊματοσ  «ΚΕΠΙΚ 6» (Διαςτάςεισ : 3,80x1,35 / τεμάχιο 2) 

   

11. Τφποσ Κουφϊματοσ  «ΚΕΠΙΚ 7» (Διαςτάςεισ : 1,55x1,35 / τεμάχιο 2) 
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«ΛΑΡΡΕΙΟ» 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΕΓΧΩΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) 

12. Τφποσ Κουφϊματοσ  «ΚΛΑΠ 1» (Ενδεικτικι Διαςτάςεισ : 2,00x1,70 / τεμάχια 30) 

 
13. Τφποσ Κουφϊματοσ  «ΚΛΑΠ 2» ( Διαςτάςεισ : 2,20x2,80 / τεμάχιο 1) 

           
β. Προδιαγραφζσ (Τλικά & τρόποσ καταςκευισ) - Πιςτοποιθτικά   

Τα νζα κουφϊματα που κα καταςκευαςτοφν κα πρζπει απαραίτθτα να ακολουκοφν τθν 

ΕΤΕΡ (Ελλθνικι Τεχνικι Ρροδιαγραφι), όςον αφορά ςτα «Ξφλινα κουφϊματα: ΡΕΤΕΡ 03-08-01-

00», ςτα «Κουφϊματα από ςυνκετικά υλικά: ΡΕΤΕΡ 03-08-04-00», ςτουσ «Διπλοφσ Υαλοπίνακεσ με 

ενδιάμεςο κενό: ΡΕΤΕΡ 03-08-07-02», κακϊσ και να διακζτουν ςφςτθμα ςυμμόρφωςθσ με τα 

Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (ΕΝ). 

 
Κατά τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικών κατακφρωςθσ από τον προςωρινό ανάδοχο 

κα πρζπει να υποβλθκεί πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001:2008 ι κατά ISO 9001:2015. Ριςτοποιθτικά 

https://docs.google.com/open?id=1fxugYJP1OWRfMPF26_uAE0_S2LHdSbB8hPzj05hieGYKxBiTBrWYLF9Qk0-H
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ποιότθτασ, αυκεντικότθτασ, καταλλθλότθτασ και αςφάλειασ (τεχνικά φυλλάδια-Prospectus, ςχετικά 

ζγγραφα κλπ) κα κατατίκενται από τον ανάδοχο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ διάρκειασ τεςςάρων (4) ετών, κατά τθν φάςθ τθσ παραλαβισ-παράδοςθσ των 

κουφωμάτων. Ειδικότερα, κατά τθν τελευταία αυτι φάςθ, κα εξεταςτοφν πιςτοποιθτικά ελζγχου 

από ινςτιτοφτα ι υπθρεςίεσ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν, ελζγχου επιπεδότθτασ και τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν υαλοπίνακα, από τα οποία να προκφπτει θ διάρκεια ηωισ του τελευταίου, κατά 

τθν οποία δεν κα εμφανίςει ςυμπυκνϊςεισ ςτο ενδιάμεςο κενό.  

Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ του διαςτιματοσ του χρόνου εγγφθςθσ, θ Ανακζτουςα αρχι δεν κα 

ευκφνεται για οποιαδιποτε βλάβθ του είδουσ, μθ προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ 

του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά ζξοδα 

αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ. Στα ανωτζρω, περιλαμβάνεται και θ υποχρζωςθ του προμθκευτι για 

προλθπτικό ζλεγχο ςυντιρθςθσ, ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα μζςα ςτον χρόνο εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ, ϊςτε τα υπό προμικεια είδθ να είναι ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι προδιαγραφζσ που πρζπει να πλθροφν τα κουφϊματα ανά 

ομάδα και ανά τφπο.  

ΟΜΑΔΑ 1θ :   ΞΤΛΙΝΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ 
 
Α.Σ. 1.01. Προμικεια και τοποκζτθςθ  ξφλινων δίφυλλων ανοιγόμενων και ανακλινόμενων  

παρακφρων, τρικολλθτισ  ξυλείασ μεράντι ι δρυόσ, τφπου «Κ1» ,διαςτάςεων 1,30x1,10.   

 Τα κουφϊματα κα είναι ξφλινα, τφπου «Κ1» ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ από τθν 
Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων Κεντρικισ Μακεδονίασ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.   
 Το προφίλ του ξφλινου κουφϊματοσ κα είναι γερμανικοφ τφπου, ανοιγό/ανακλινόμενο. Η 
ξυλεία κα είναι Meranti Dark Red ι Δρυσ, μαςίφ - τρικολλθτι αντικολλθτι,  για να εξαςφαλίηεται θ 
ανκεκτικότθτα ςε κάκε είδοσ αλλοιϊςεων Το κάςςωμα και το φφλλο κα είναι διατομισ : 68x81mm ι  
68x82mm ι 69x83mm (οι  διαςτάςεισ ενδεικτικζσ και μπορεί να αυξομειωκοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν 
Υπθρεςία). 
 Οι μθχανιςμοί  ανάρτθςθσ και λειτουργίασ ανοίγματοσ και ανάκλιςθσ, κα πρζπει να 
καλφπτουν τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ και να ςφραγίηουν το κοφφωμα περιμετρικά. Ενδεικτικά 
αναφζρονται μθχανιςμοί των εταιρειϊν «ROTO FRANK» ι «SIGENIA» ι «MAICO»  ι «GU» ι 
«HAUTAU» ι «κάκε άλλθ ιςοδφναμθ εταιρεία». Σθμειϊνεται πωσ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και 
να επιλεγοφν οι καλφτεροι δυνατοί μθχανιςμοί ςε ςυνάρτθςθ με τον τρόπο ςτιριξθσ και το βάροσ 
των φφλλων του κουφϊματοσ, ϊςτε να  εξαςφαλίηεται θ καλι  και μακροχρόνια λειτουργία τουσ. Το 
πόμολο-λαβι  κα εξαςφαλίηει ακρίβεια και ευκολία χειριςμοφ και κα διακζτει μακροχρόνια 
αξιοπιςτία και μθχανικζσ αντιδιαρρθκτικζσ ιδιότθτεσ (αςφαλείασ). Το χρϊμα του   που κα υποδειχκεί 
από τθν Υπθρεςία (ενδεικτικά αναφζρονται μπρονηζ/γραφίτθσ).  
 Η ςτεγανοποίθςθ του κουφϊματοσ κα επιτυγχάνεται με τρία περιμετρικά λάςτιχα 
(ςιλικονοφχα) δφο ςτο φφλλο περιμετρικά και ζνα ςτθ κάςα. Για τθν εκροι του νεροφ ςτθν κάτω 
τραβζρςα του υαλοςταςίου, κα υπάρχει  νεροςταλάκτθσ από αναδιόμενο αλουμίνιο με μαςίφ ξφλινθ 
επζνδυςθ βαμμζνθ ςτο χρϊμα του κουφϊματοσ. Οι ςιλικόνεσ ςτεγανοποίθςθσ του υαλοπίνακα που 
κα χρθςιμοποιθκοφν, κα πρζπει να είναι ουδζτερθσ τοξικότθτασ , ειδικζσ για ςυγκόλλθςθ τηαμιοφ με 
φφλλο με υδατοδιαλυτά λοφςτρα μζςα ζξω. Οι κόλλεσ για τισ κολλιςεισ των ξφλινων πλαιςίων κα 
πρζπει να είναι αδιάβροχεσ με D4 ςκλθρυντι για μεγαλφτερθ αντοχι  ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
Οι βίδεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι από ανοδειωμζνο ατςάλι που δεν ςκουριάηουν. 
 Το ςχζδιο των τραβερςϊν (καϊτιϊν) και του εςωτερικοφ τηαμοπιχθ κα είναι ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων.  
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 Οι υαλοπίνακεσ κα είναι διπλοί ενεργειακοί διακζνου 14mm με πάχοσ υαλοπινάκων, ο 
εξωτερικόσ 5mm χαμθλισ εκπεμψιμότθτασ (Low-e) μαλακισ επίςτρωςθσ, ο εςωτερικόσ 4mm, 
πλθρωμζνοι με αζριο διακζνου αργό, κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί και ανακλαςτικοί με 
πιςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα Ug<1.1W/m2.  
 Η βαφι των κουφωμάτων κα γίνει με μθχανζσ  θλεκτροςτατικισ βαφισ  και με μθχανζσ 
εμποτιςμοφ . Οι βαφζσ κα είναι οικολογικζσ και  υδροδιαλυτζσ και θ επιλογι τθσ απόχρωςθσ κα γίνει 
από τθν Υπθρεςία, από τον κατάλογο βερνικιϊν, και πάντα υπό τισ  οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων 
Μνθμείων. Η βαφι κα πραγματοποιείται ςε τζςςερα ςτάδια. Το πρϊτο ςτάδιο κα περιλαμβάνει τον 
εμποτιςμό του κουφϊματοσ με αντιμυκθτοκτόνο γαλάκτωμα και ζνα πρϊτο χζρι με τθν επικυμθτι 
απόχρωςθ. Μετά κα προετοιμαςτεί θ επιφάνεια με μια ςτρϊςθ αςτάρι . Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί  
πάνω ςτα ςόκορα και ςτισ ςυνδζςεισ (μόρςα) όπου κα γίνει επάλειψθ με ειδικό αδιάβροχο 
προςτατευτικό για πλιρθ αδιαβροχοποίθςθ και ςφράγιςθ από τθν «μοφχλα» τθσ υγραςίασ που 
ειςχωρεί.  Τζλοσ ακολουκοφν  δφο χζρια βαφισ  εμπλουτιςμζνεσ με χρωςτικζσ με φίλτρο UV κατά τθσ 
ακτινοβολίασ του θλίου.  
 Πλθ θ καταςκευι των κουφωμάτων κα γίνει ςε πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001 μονάδα 
παραγωγισ και τα προϊόντα που κα παραχκοφν κα πρζπει να φζρουν CE  βάςει τθσ νομοκεςίασ. 
 Ρριν τθ ολικι παραγωγι του πλικουσ των κουφωμάτων, κα πραγματοποιθκεί από τον 
προμθκευτι δείγμα κουφϊματοσ για να εγκρικεί από τθ Υπθρεςία. 
 Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ, θ φορτοεκφόρτωςθ 
και απομάκρυνςθ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Διμου των υπαρχόντων κουφωμάτων και θ 
προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ (ςε οποιοδιποτε φψοσ) και ςτερζωςθ των νζων κουφωμάτων 
μετά των διπλϊν υαλοπινάκων, κακϊσ και θ προμικεια-τοποκζτθςθ των χειρολαβϊν(πόμολα), 
κλειδαριϊν, κυλίνδρων αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και των απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν 
κακϊσ και κάκε εργαςία για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ και λειτουργία των κουφωμάτων. 
 Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              

       Ευρώ (Αρικμθτικά): 1000,00  
                 (Ολογράφωσ): χίλια  

 
Α.Σ. 1.02. Προμικεια και τοποκζτθςθ  εξωτερικισ ξφλινθσ μονόφυλλθσ  κφρασ, τρικολλθτισ  ξυλείασ 

μεράντι ι δρυόσ, τφπου «Κ2», διαςτάςεων 1,20x1,60.  

 Η εξωτερικι ξφλινθ μονόφυλλθ κφρα  κα είναι τφπου «Κ2» ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ 
μελζτθ από τθν Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων Κεντρικισ Μακεδονίασ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ 
και Ακλθτιςμοφ.   
 Το προφίλ του κουφϊματοσ κα είναι από ξυλεία Meranti Dark Red ι Δρυσ, μαςίφ - τρικολλθτι 
αντικολλθτι,  για να εξαςφαλίηεται θ ανκεκτικότθτα ςε κάκε είδοσ αλλοιϊςεων. Η κάςα κα ζχει 
διατομι 68x80mm και το φφλλο κα είναι διατομισ : 68x110mm ι  68x130mm (οι  διαςτάςεισ 
ενδεικτικζσ και μπορεί να αυξομειωκοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία). Οι ταμπλάδεσ κα 
αποτελοφνται από δφο επιφάνειεσ κόντρα πλακζ οκουμζ καλάςςθσ (marine)  12mm με διάκενο με 
μονωτικό υλικό. Οι επιφάνειεσ του κόντρα πλακζ κα ςφραγίηονται περιμετρικά με τρικολλθτό ξφλο. 
Οι ενδιάμεςεσ τραβζρςεσ που χωρίηουν τουσ νταμπλάδεσ κα είναι από τρικολλθτό ξφλο. 
 Οι μθχανιςμοί  ανάρτθςθσ και λειτουργίασ ανοίγματοσ κα πρζπει να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ 
αςφαλείασ και να ςφραγίηουν το κοφφωμα περιμετρικά. Ενδεικτικά αναφζρονται μθχανιςμοί τθσ 
εταιρείασ WINKHAUS ι «ROTO FRANK» ι «SIGENIA» ι «MAICO»  ι «GU» ι «HAUTAU» ι «κάκε άλλθ 
ιςοδφναμθ εταιρεία». Οι μθχανιςμοί που εξοπλίηουν τισ ξφλινεσ πόρτεσ κα είναι αντιδιαρρθκτικοί. Το 
φφλλο κα διακζτει ενιαίο μεταλλικό μθχανιςμό ςτο εμπρόσ κατακόρυφο ςτοιχείο του. Η κάςα κα 
διακζτει ενιαίο μεταλλικό μθχανιςμό ςτο εμπρόσ κατακόρυφο ςτοιχείο τθσ με τα αντίςτοιχα 
αντικρίςματα. Το φφλλο κα αναρτάται ςτθν κάςα με ρυκμιηόμενουσ 3D μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου. 
Το κλείδωμα κα γίνεται με κλειδαριά αςφαλείασ πζντε ρυκμιηόμενων ςθμείων κινουμζνων και τριϊν 
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ςτακερϊν κακϋ όλο το φψοσ τθσ πόρτασ. Το πόμολο-λαβι  κα εξαςφαλίηει ακρίβεια και ευκολία 
χειριςμοφ και κα διακζτει μακροχρόνια αξιοπιςτία και μθχανικζσ αντιδιαρρθκτικζσ ιδιότθτεσ 
(αςφαλείασ). Το χρϊμα του   που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία (ενδεικτικά αναφζρονται 
μπρονηζ/γραφίτθσ).  
 Η βαφι των κουφωμάτων κα γίνει με μθχανζσ  θλεκτροςτατικισ βαφισ  και με μθχανζσ 
εμποτιςμοφ . Οι βαφζσ κα είναι οικολογικζσ και  υδροδιαλυτζσ και θ επιλογι τθσ απόχρωςθσ κα γίνει 
από τθν Υπθρεςία, από τον κατάλογο βερνικιϊν, και πάντα υπό τισ  οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων 
Μνθμείων. Η βαφι κα πραγματοποιείται ςε τζςςερα ςτάδια. Το πρϊτο ςτάδιο κα περιλαμβάνει τον 
εμποτιςμό του κουφϊματοσ με αντιμυκθτοκτόνο γαλάκτωμα και ζνα πρϊτο χζρι με τθν επικυμθτι 
απόχρωςθ. Μετά κα προετοιμαςτεί θ επιφάνεια με μια ςτρϊςθ αςτάρι . Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί  
πάνω ςτα ςόκορα και ςτισ ςυνδζςεισ (μόρςα) όπου κα γίνει επάλειψθ με ειδικό αδιάβροχο 
προςτατευτικό για πλιρθ αδιαβροχοποίθςθ και ςφράγιςθ από τθν «μοφχλα» τθσ υγραςίασ που 
ειςχωρεί.  Τζλοσ ακολουκοφν  δφο χζρια βαφισ  εμπλουτιςμζνεσ με χρωςτικζσ με φίλτρο UV κατά τθσ 
ακτινοβολίασ του θλίου.  
 Πλθ θ καταςκευι των κουφωμάτων κα γίνει ςε πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001 μονάδα 
παραγωγισ και τα προϊόντα που κα παραχκοφν κα πρζπει να φζρουν CE  βάςει τθσ νομοκεςίασ. 
 Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ, θ φορτοεκφόρτωςθ 
και απομάκρυνςθ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Διμου τθσ υπάρχουςασ κφρασ, θ προμικεια, 
μεταφορά, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ τθσ νζασ κφρασ, κακϊσ και θ προμικεια-τοποκζτθςθ των 
χειρολαβϊν(πόμολα), κλειδαριϊν, κυλίνδρων αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και των απαιτοφμενων υλικϊν 
και μικροχλικϊν κακϊσ και κάκε εργαςία για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ και λειτουργία τθσ κφρασ. 
 Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              

       Ευρώ (Αρικμθτικά): 700,00  
                 (Ολογράφωσ): επτακόςια 

 
Α.Σ. 1.03. Προμικεια και τοποκζτθςθ  ξφλινων τρίφυλλων ανοιγόμενων και ανακλινόμενων  

παρακφρων μετά ςτακεροφ τηαμωτοφ φεγγίτθ, τρικολλθτισ  ξυλείασ μεράντι ι δρυόσ, 
τφπου «Κ6», διαςτάςεων 1,55x2,70. 

 Τα κουφϊματα κα είναι ξφλινα, τφπου «Κ6» ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ από τθν 
Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων Κεντρικισ Μακεδονίασ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.   
 Το προφίλ του ξφλινου κουφϊματοσ κα είναι γερμανικοφ τφπου, ανοιγό/ανακλινόμενο. Η 
ξυλεία κα είναι Meranti Dark Red ι Δρυσ, μαςίφ - τρικολλθτι αντικολλθτι,  για να εξαςφαλίηεται θ 
ανκεκτικότθτα ςε κάκε είδοσ αλλοιϊςεων Το κάςςωμα και το φφλλο κα είναι διατομισ : 68x81mm ι  
68x82mm ι 69x83mm (οι  διαςτάςεισ ενδεικτικζσ και μπορεί να αυξομειωκοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν 
Υπθρεςία). 
 Οι μθχανιςμοί  ανάρτθςθσ και λειτουργίασ ανοίγματοσ και ανάκλιςθσ, κα πρζπει να 
καλφπτουν τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ και να ςφραγίηουν το κοφφωμα περιμετρικά. Ενδεικτικά 
αναφζρονται μθχανιςμοί των εταιρειϊν «ROTO FRANK» ι «SIGENIA» ι «MAICO»  ι «GU» ι 
«HAUTAU» ι «κάκε άλλθ ιςοδφναμθ εταιρεία». Σθμειϊνεται πωσ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και 
να επιλεγοφν οι καλφτεροι δυνατοί μθχανιςμοί ςε ςυνάρτθςθ με τον τρόπο ςτιριξθσ και το βάροσ 
των φφλλων του κουφϊματοσ, ϊςτε να  εξαςφαλίηεται θ καλι  και μακροχρόνια λειτουργία τουσ. 
Σθμειϊνεται πωσ ειδικά για το κοφφωμα αυτό, λόγω του βάρουσ του, εφόςον κρικεί  από τθν 
Υπθρεςία απαραίτθτο μπορεί να  χρθςιμοποιθκεί βαρζωσ τφπου μθχανιςμόσ «ROTO NT POWER 
HINGE» ι ιςοδφναμθσ άλλθσ εταιρείασ. Το πόμολο-λαβι  κα εξαςφαλίηει ακρίβεια και ευκολία 
χειριςμοφ και κα διακζτει μακροχρόνια αξιοπιςτία και μθχανικζσ αντιδιαρρθκτικζσ ιδιότθτεσ 
(αςφαλείασ). Το χρϊμα του κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία (ενδεικτικά αναφζρονται 
μπρονηζ/γραφίτθσ).  
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 Η ςτεγανοποίθςθ του κουφϊματοσ κα επιτυγχάνεται με τρία περιμετρικά λάςτιχα 
(ςιλικονοφχα) δφο ςτο φφλλο περιμετρικά και ζνα ςτθ κάςα. Για τθν εκροι του νεροφ ςτθν κάτω 
τραβζρςα του υαλοςταςίου, κα υπάρχει  νεροςταλάκτθσ από αναδιόμενο αλουμίνιο με μαςίφ ξφλινθ 
επζνδυςθ βαμμζνθ ςτο χρϊμα του κουφϊματοσ. Οι ςιλικόνεσ ςτεγανοποίθςθσ του υαλοπίνακα που 
κα χρθςιμοποιθκοφν, κα πρζπει να είναι ουδζτερθσ τοξικότθτασ , ειδικζσ για ςυγκόλλθςθ τηαμιοφ με 
φφλλο με υδατοδιαλυτά λοφςτρα μζςα ζξω. Οι κόλλεσ για τισ κολλιςεισ των ξφλινων πλαιςίων κα 
πρζπει να είναι αδιάβροχεσ με D4 ςκλθρυντι για μεγαλφτερθ αντοχι  ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
Οι βίδεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι από ανοδειωμζνο ατςάλι που δεν ςκουριάηουν. 
 Το ςχζδιο των τραβερςϊν (καϊτιϊν) και του εςωτερικοφ τηαμοπιχθ κα είναι ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων.  
 Οι υαλοπίνακεσ κα είναι διπλοί ενεργειακοί διακζνου 14mm με πάχοσ υαλοπινάκων, ο 
εξωτερικόσ 5mm χαμθλισ εκπεμψιμότθτασ (Low-e) μαλακισ επίςτρωςθσ, ο εςωτερικόσ 4mm, 
πλθρωμζνοι με αζριο διακζνου αργό, κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί και ανακλαςτικοί με 
πιςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα Ug<1.1W/m2.  
 Η βαφι των κουφωμάτων κα γίνει με μθχανζσ  θλεκτροςτατικισ βαφισ  και με μθχανζσ 
εμποτιςμοφ . Οι βαφζσ κα είναι οικολογικζσ και  υδροδιαλυτζσ και θ επιλογι τθσ απόχρωςθσ κα γίνει 
από τθν Υπθρεςία, από τον κατάλογο βερνικιϊν, και πάντα υπό τισ  οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων 
Μνθμείων. Η βαφι κα πραγματοποιείται ςε τζςςερα ςτάδια. Το πρϊτο ςτάδιο κα περιλαμβάνει τον 
εμποτιςμό του κουφϊματοσ με αντιμυκθτοκτόνο γαλάκτωμα και ζνα πρϊτο χζρι με τθν επικυμθτι 
απόχρωςθ. Μετά κα προετοιμαςτεί θ επιφάνεια με μια ςτρϊςθ αςτάρι . Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί  
πάνω ςτα ςόκορα και ςτισ ςυνδζςεισ (μόρςα) όπου κα γίνει επάλειψθ με ειδικό αδιάβροχο 
προςτατευτικό για πλιρθ αδιαβροχοποίθςθ και ςφράγιςθ από τθν «μοφχλα» τθσ υγραςίασ που 
ειςχωρεί.  Τζλοσ ακολουκοφν  δφο χζρια βαφισ  εμπλουτιςμζνεσ με χρωςτικζσ με φίλτρο UV κατά τθσ 
ακτινοβολίασ του θλίου.  
 Πλθ θ καταςκευι των κουφωμάτων κα γίνει ςε πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001 μονάδα 
παραγωγισ και τα προϊόντα που κα παραχκοφν κα πρζπει να φζρουν CE  βάςει τθσ νομοκεςίασ. 
 Ρριν τθ ολικι παραγωγι του πλικουσ των κουφωμάτων, κα πραγματοποιθκεί από τον 
προμθκευτι δείγμα κουφϊματοσ για να εγκρικεί από τθ Υπθρεςία. 
 Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ, θ φορτοεκφόρτωςθ 
και απομάκρυνςθ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Διμου των υπαρχόντων κουφωμάτων των 
υπαρχόντων κουφωμάτων και θ προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ(ςε οποιοδιποτε φψοσ)  και 
ςτερζωςθ των νζων κουφωμάτων μετά των διπλϊν υαλοπινάκων, κακϊσ και θ προμικεια-
τοποκζτθςθ των χειρολαβϊν(πόμολα), κλειδαριϊν, κυλίνδρων αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και των 
απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν κακϊσ και κάκε εργαςία για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ και 
λειτουργία των κουφωμάτων. 
 Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              

       Ευρώ (Αρικμθτικά): 1.400,00  
                 (Ολογράφωσ): χίλια τετρακόςια  
 

Α.Σ. 1.04. Προμικεια και τοποκζτθςθ  εξωτερικισ ξφλινθσ δίφυλλθσ  κφρασ μετά ςτακεροφ 
τηαμωτοφ φεγγίτθ, τρικολλθτισ  ξυλείασ μεράντι ι δρυόσ, τφπου «Κ7», διαςτάςεων 
1,60x3,85.  

 Η εξωτερικι ξφλινθ δίφυλλθ κφρα μετά ςτακεροφ τηαμωτοφ φεγγίτθ κα είναι τφπου «Κ7» 
ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ από τθν Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων Κεντρικισ Μακεδονίασ 
του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.   
 Το προφίλ του κουφϊματοσ κα είναι από ξυλεία Meranti Dark Red ι Δρυσ, μαςίφ - τρικολλθτι 
αντικολλθτι,  για να εξαςφαλίηεται θ ανκεκτικότθτα ςε κάκε είδοσ αλλοιϊςεων. Η κάςα κα ζχει 
διατομι 68x80mm και το φφλλο κα είναι διατομισ : 68x110mm ι  68x130mm (οι  διαςτάςεισ 
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ενδεικτικζσ και μπορεί να αυξομειωκοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία). Το φφλλο ςφμφωνα με το 
ςχζδιο φζρει εκτόσ από τθ διπλι υάλωςθ και τμιματα από ξφλινεσ επιφάνειεσ (ταμπλάδεσ).Οι 
ταμπλάδεσ κα αποτελοφνται από δφο επιφάνειεσ κόντρα πλακζ οκουμζ καλάςςθσ (marine) 12mm με 
διάκενο με μονωτικό υλικό. Οι επιφάνειεσ του κόντρα πλακζ κα ςφραγίηονται περιμετρικά με 
τρικολλθτό ξφλο. Οι ενδιάμεςεσ τραβζρςεσ που χωρίηουν τουσ νταμπλάδεσ κα είναι από τρικολλθτό 
ξφλο. 
 Οι μθχανιςμοί  ανάρτθςθσ και λειτουργίασ ανοίγματοσ κα πρζπει να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ 
αςφαλείασ και να ςφραγίηουν το κοφφωμα περιμετρικά. Ενδεικτικά αναφζρονται μθχανιςμοί τθσ 
εταιρείασ WINKHAUS ι «ROTO FRANK» ι «SIGENIA» ι «MAICO»  ι «GU» ι «HAUTAU» ι «κάκε άλλθ 
ιςοδφναμθ εταιρεία». Οι μθχανιςμοί που εξοπλίηουν τισ ξφλινεσ πόρτεσ κα είναι αντιδιαρρθκτικοί. Το 
φφλλο κα διακζτει ενιαίο μεταλλικό μθχανιςμό ςτο εμπρόσ κατακόρυφο ςτοιχείο του. Η κάςα κα 
διακζτει ενιαίο μεταλλικό μθχανιςμό ςτο εμπρόσ κατακόρυφο ςτοιχείο τθσ με τα αντίςτοιχα 
αντικρίςματα. Το φφλλο κα αναρτάται ςτθν κάςα με ρυκμιηόμενουσ 3D μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου. 
Το κλείδωμα κα γίνεται με κλειδαριά αςφαλείασ πζντε ρυκμιηόμενων ςθμείων κινουμζνων και τριϊν 
ςτακερϊν κακϋ όλο το φψοσ τθσ πόρτασ.  Το πόμολο-λαβι  κα εξαςφαλίηει ακρίβεια και ευκολία 
χειριςμοφ και κα διακζτει μακροχρόνια αξιοπιςτία και μθχανικζσ αντιδιαρρθκτικζσ ιδιότθτεσ 
(αςφαλείασ). Το χρϊμα του   που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία (ενδεικτικά αναφζρονται 
μπρονηζ/γραφίτθσ).  
 Η ςτεγανοποίθςθ του κουφϊματοσ κα επιτυγχάνεται με τρία περιμετρικά λάςτιχα 
(ςιλικονοφχα) δφο ςτο φφλλο περιμετρικά και ζνα ςτθ κάςα. Για τθν εκροι του νεροφ ςτθν κάτω 
τραβζρςα του υαλοςταςίου, κα υπάρχει  νεροςταλάκτθσ από αναδιόμενο αλουμίνιο με μαςίφ ξφλινθ 
επζνδυςθ βαμμζνθ ςτο χρϊμα του κουφϊματοσ. Λάςτιχο κα φζρει και το αλουμινζνιο κατωκάςι με 
κερμοδιακοπι εξωπορτϊν. Οι ςιλικόνεσ ςτεγανοποίθςθσ του υαλοπίνακα που κα χρθςιμοποιθκοφν, 
κα πρζπει να είναι ουδζτερθσ τοξικότθτασ , ειδικζσ για ςυγκόλλθςθ τηαμιοφ με φφλλο με 
υδατοδιαλυτά λοφςτρα μζςα ζξω. Οι κόλλεσ για τισ κολλιςεισ των ξφλινων πλαιςίων κα πρζπει να 
είναι αδιάβροχεσ με D4 ςκλθρυντι για μεγαλφτερθ αντοχι  ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Οι βίδεσ 
που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι από ανοδειωμζνο ατςάλι που δεν ςκουριάηουν. 
 Το ςχζδιο των τραβερςϊν (καϊτιϊν) και του εςωτερικοφ τηαμοπιχθ κα είναι ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων.  
 Οι υαλοπίνακεσ κα είναι διπλοί ενεργειακοί διακζνου 14mm με πάχοσ υαλοπινάκων, ο 
εξωτερικόσ 5mm χαμθλισ εκπεμψιμότθτασ (Low-e) μαλακισ επίςτρωςθσ, ο εςωτερικόσ 4mm, 
πλθρωμζνοι με αζριο διακζνου αργό, κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί και ανακλαςτικοί με 
πιςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα Ug<1.1W/m2.  
 Η βαφι των κουφωμάτων κα γίνει με μθχανζσ  θλεκτροςτατικισ βαφισ  και με μθχανζσ 
εμποτιςμοφ . Οι βαφζσ κα είναι οικολογικζσ και  υδροδιαλυτζσ και θ επιλογι τθσ απόχρωςθσ κα γίνει 
από τθν Υπθρεςία, από τον κατάλογο βερνικιϊν, και πάντα υπό τισ  οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων 
Μνθμείων. Η βαφι κα πραγματοποιείται ςε τζςςερα ςτάδια. Το πρϊτο ςτάδιο κα περιλαμβάνει τον 
εμποτιςμό του κουφϊματοσ με αντιμυκθτοκτόνο γαλάκτωμα και ζνα πρϊτο χζρι με τθν επικυμθτι 
απόχρωςθ. Μετά κα προετοιμαςτεί θ επιφάνεια με μια ςτρϊςθ αςτάρι . Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί  
πάνω ςτα ςόκορα και ςτισ ςυνδζςεισ (μόρςα) όπου κα γίνει επάλειψθ με ειδικό αδιάβροχο 
προςτατευτικό για πλιρθ αδιαβροχοποίθςθ και ςφράγιςθ από τθν «μοφχλα» τθσ υγραςίασ που 
ειςχωρεί.  Τζλοσ ακολουκοφν  δφο χζρια βαφισ  εμπλουτιςμζνεσ με χρωςτικζσ με φίλτρο UV κατά τθσ 
ακτινοβολίασ του θλίου.  
 Πλθ θ καταςκευι των κουφωμάτων κα γίνει ςε πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001 μονάδα 
παραγωγισ και τα προϊόντα που κα παραχκοφν κα πρζπει να φζρουν CE  βάςει τθσ νομοκεςίασ. 
 Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ θ φορτοεκφόρτωςθ 
και απομάκρυνςθ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Διμου τθσ υπάρχουςασ κφρασ και θ προμικεια, 
μεταφορά, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ τθσ νζασ κφρασ, κακϊσ και θ προμικεια-τοποκζτθςθ των 
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χειρολαβϊν(πόμολα), κλειδαριϊν, κυλίνδρων αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και των απαιτοφμενων υλικϊν 
και μικροχλικϊν κακϊσ και κάκε εργαςία   για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ και λειτουργία τθσ κφρασ 
 Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              

       Ευρώ (Αρικμθτικά): 2.300,00  
                 (Ολογράφωσ): δφο χιλιάδεσ τριακόςια 
 

Α.Σ. 1.05. Προμικεια και τοποκζτθςθ  εξωτερικισ ξφλινθσ δίφυλλθσ  κφρασ, τρικολλθτισ  ξυλείασ 
μεράντι ι δρυόσ, τφπου «Κ8», διαςτάςεων 1,20x1,90.  

 Η εξωτερικι ξφλινθ δίφυλλθ κφρα  κα είναι τφπου «Κ9» ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ 
από τθν Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων Κεντρικισ Μακεδονίασ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ.   
 Το προφίλ του κουφϊματοσ κα είναι από ξυλεία Meranti Dark Red ι Δρυσ, μαςίφ - τρικολλθτι 
αντικολλθτι,  για να εξαςφαλίηεται θ ανκεκτικότθτα ςε κάκε είδοσ αλλοιϊςεων. Η κάςα κα ζχει 
διατομι 68x80mm και το φφλλο κα είναι διατομισ : 68x110mm ι  68x130mm (οι  διαςτάςεισ 
ενδεικτικζσ και μπορεί να αυξομειωκοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία). Οι ταμπλάδεσ κα 
αποτελοφνται από δφο επιφάνειεσ κόντρα πλακζ οκουμζ καλάςςθσ (marine)  12mm με διάκενο με 
μονωτικό υλικό. Οι επιφάνειεσ του κόντρα πλακζ κα ςφραγίηονται περιμετρικά με τρικολλθτό ξφλο. 
Οι ενδιάμεςεσ τραβζρςεσ που χωρίηουν τουσ νταμπλάδεσ κα είναι από τρικολλθτό ξφλο. 
 Οι μθχανιςμοί  ανάρτθςθσ και λειτουργίασ ανοίγματοσ κα πρζπει να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ 
αςφαλείασ και να ςφραγίηουν το κοφφωμα περιμετρικά. Ενδεικτικά αναφζρονται μθχανιςμοί τθσ 
εταιρείασ WINKHAUS ι «ROTO FRANK» ι «SIGENIA» ι «MAICO»  ι «GU» ι «HAUTAU» ι «κάκε άλλθ 
ιςοδφναμθ εταιρεία». Οι μθχανιςμοί που εξοπλίηουν τισ ξφλινεσ πόρτεσ κα είναι αντιδιαρρθκτικοί. Το 
φφλλο κα διακζτει ενιαίο μεταλλικό μθχανιςμό ςτο εμπρόσ κατακόρυφο ςτοιχείο του. Η κάςα κα 
διακζτει ενιαίο μεταλλικό μθχανιςμό ςτο εμπρόσ κατακόρυφο ςτοιχείο τθσ με τα αντίςτοιχα 
αντικρίςματα. Το φφλλο κα αναρτάται ςτθν κάςα με ρυκμιηόμενουσ 3D μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου. 
Το κλείδωμα κα γίνεται με κλειδαριά αςφαλείασ πζντε ρυκμιηόμενων ςθμείων κινουμζνων και τριϊν 
ςτακερϊν κακϋ όλο το φψοσ τθσ πόρτασ. Το πόμολο-λαβι  κα εξαςφαλίηει ακρίβεια και ευκολία 
χειριςμοφ και κα διακζτει μακροχρόνια αξιοπιςτία και μθχανικζσ αντιδιαρρθκτικζσ ιδιότθτεσ 
(αςφαλείασ). Το χρϊμα του   που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία (ενδεικτικά αναφζρονται 
μπρονηζ/γραφίτθσ).  
 Η βαφι των κουφωμάτων κα γίνει με μθχανζσ  θλεκτροςτατικισ βαφισ  και με μθχανζσ 
εμποτιςμοφ . Οι βαφζσ κα είναι οικολογικζσ και  υδροδιαλυτζσ και θ επιλογι τθσ απόχρωςθσ κα γίνει 
από τθν Υπθρεςία, από τον κατάλογο βερνικιϊν, και πάντα υπό τισ  οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων 
Μνθμείων. Η βαφι κα πραγματοποιείται ςε τζςςερα ςτάδια. Το πρϊτο ςτάδιο κα περιλαμβάνει τον 
εμποτιςμό του κουφϊματοσ με αντιμυκθτοκτόνο γαλάκτωμα και ζνα πρϊτο χζρι με τθν επικυμθτι 
απόχρωςθ. Μετά κα προετοιμαςτεί θ επιφάνεια με μια ςτρϊςθ αςτάρι . Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί  
πάνω ςτα ςόκορα και ςτισ ςυνδζςεισ (μόρςα) όπου κα γίνει επάλειψθ με ειδικό αδιάβροχο 
προςτατευτικό για πλιρθ αδιαβροχοποίθςθ και ςφράγιςθ από τθν «μοφχλα» τθσ υγραςίασ που 
ειςχωρεί.  Τζλοσ ακολουκοφν  δφο χζρια βαφισ  εμπλουτιςμζνεσ με χρωςτικζσ με φίλτρο UV κατά τθσ 
ακτινοβολίασ του θλίου.  
 Πλθ θ καταςκευι των κουφωμάτων κα γίνει ςε πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001 μονάδα 
παραγωγισ και τα προϊόντα που κα παραχκοφν κα πρζπει να φζρουν CE  βάςει τθσ νομοκεςίασ. 
 Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ θ φορτοεκφόρτωςθ 
και απομάκρυνςθ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Διμου τθσ υπάρχουςασ κφρασ και θ προμικεια, 
μεταφορά, τοποκζτθςθ  και ςτερζωςθ τθσ νζασ κφρασ, κακϊσ και θ προμικεια-τοποκζτθςθ των 
χειρολαβϊν(πόμολα), κλειδαριϊν, κυλίνδρων αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και των απαιτοφμενων υλικϊν 
και μικροχλικϊν κακϊσ και κάκε εργαςία   για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ και λειτουργία τθσ κφρασ 
 Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              

       Ευρώ (Αρικμθτικά): 1.100,00  
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                 (Ολογράφωσ): χίλια εκατό 
 

Α.Σ. 1.06. Προμικεια και τοποκζτθςθ  ξφλινων δίφυλλων ανοιγόμενων και ανακλινόμενων  
παρακφρων μετά ςτακεροφ τηαμωτοφ φεγγίτθ, τρικολλθτισ  ξυλείασ μεράντι ι δρυόσ, 
τφπου «Κ10», διαςτάςεων 1,20x2,70. 

 Τα κουφϊματα κα είναι ξφλινα, τφπου «Κ6» ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ από τθν 
Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων Κεντρικισ Μακεδονίασ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.   
 Το προφίλ του ξφλινου κουφϊματοσ κα είναι γερμανικοφ τφπου, ανοιγό/ανακλινόμενο. Η 
ξυλεία κα είναι Meranti Dark Red ι Δρυσ, μαςίφ - τρικολλθτι αντικολλθτι,  για να εξαςφαλίηεται θ 
ανκεκτικότθτα ςε κάκε είδοσ αλλοιϊςεων Το κάςςωμα και το φφλλο κα είναι διατομισ : 68x81mm ι  
68x82mm ι 69x83mm (οι  διαςτάςεισ ενδεικτικζσ και μπορεί να αυξομειωκοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν 
Υπθρεςία). 
 Οι μθχανιςμοί  ανάρτθςθσ και λειτουργίασ ανοίγματοσ και ανάκλιςθσ, κα πρζπει να 
καλφπτουν τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ και να ςφραγίηουν το κοφφωμα περιμετρικά. Ενδεικτικά 
αναφζρονται μθχανιςμοί των εταιρειϊν «ROTO FRANK» ι «SIGENIA» ι «MAICO»  ι «GU» ι 
«HAUTAU» ι «κάκε άλλθ ιςοδφναμθ εταιρεία». Σθμειϊνεται πωσ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν και 
να επιλεγοφν οι καλφτεροι δυνατοί μθχανιςμοί ςε ςυνάρτθςθ με τον τρόπο ςτιριξθσ και το βάροσ 
των φφλλων του κουφϊματοσ, ϊςτε να  εξαςφαλίηεται θ καλι  και μακροχρόνια λειτουργία τουσ. 
Σθμειϊνεται πωσ ειδικά για το κοφφωμα αυτό, λόγω του βάρουσ του, εφόςον κρικεί  από τθν 
Υπθρεςία απαραίτθτο μπορεί να  χρθςιμοποιθκεί βαρζωσ τφπου μθχανιςμόσ «ROTO NT POWER 
HINGE» ι ιςοδφναμθσ άλλθσ εταιρείασ. Το πόμολο-λαβι  κα εξαςφαλίηει ακρίβεια και ευκολία 
χειριςμοφ και κα διακζτει μακροχρόνια αξιοπιςτία και μθχανικζσ αντιδιαρρθκτικζσ ιδιότθτεσ 
(αςφαλείασ). Το χρϊμα του κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία (ενδεικτικά αναφζρονται 
μπρονηζ/γραφίτθσ).  
 Η ςτεγανοποίθςθ του κουφϊματοσ κα επιτυγχάνεται με τρία περιμετρικά λάςτιχα 
(ςιλικονοφχα) δφο ςτο φφλλο περιμετρικά και ζνα ςτθ κάςα. Για τθν εκροι του νεροφ ςτθν κάτω 
τραβζρςα του υαλοςταςίου, κα υπάρχει  νεροςταλάκτθσ από αναδιόμενο αλουμίνιο με μαςίφ ξφλινθ 
επζνδυςθ βαμμζνθ ςτο χρϊμα του κουφϊματοσ. Οι ςιλικόνεσ ςτεγανοποίθςθσ του υαλοπίνακα που 
κα χρθςιμοποιθκοφν, κα πρζπει να είναι ουδζτερθσ τοξικότθτασ , ειδικζσ για ςυγκόλλθςθ τηαμιοφ με 
φφλλο με υδατοδιαλυτά λοφςτρα μζςα ζξω. Οι κόλλεσ για τισ κολλιςεισ των ξφλινων πλαιςίων κα 
πρζπει να είναι αδιάβροχεσ με D4 ςκλθρυντι για μεγαλφτερθ αντοχι  ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
Οι βίδεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι από ανοδειωμζνο ατςάλι που δεν ςκουριάηουν. 
 Το ςχζδιο των τραβερςϊν (καϊτιϊν) και του εςωτερικοφ τηαμοπιχθ κα είναι ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων.  
 Οι υαλοπίνακεσ κα είναι διπλοί ενεργειακοί διακζνου 14mm με πάχοσ υαλοπινάκων, ο 
εξωτερικόσ 5mm χαμθλισ εκπεμψιμότθτασ (Low-e) μαλακισ επίςτρωςθσ, ο εςωτερικόσ 4mm, 
πλθρωμζνοι με αζριο διακζνου αργό, κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί και ανακλαςτικοί με 
πιςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα Ug<1.1W/m2.  
 Η βαφι των κουφωμάτων κα γίνει με μθχανζσ  θλεκτροςτατικισ βαφισ  και με μθχανζσ 
εμποτιςμοφ . Οι βαφζσ κα είναι οικολογικζσ και  υδροδιαλυτζσ και θ επιλογι τθσ απόχρωςθσ κα γίνει 
από τθν Υπθρεςία, από τον κατάλογο βερνικιϊν, και πάντα υπό τισ  οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων 
Μνθμείων. Η βαφι κα πραγματοποιείται ςε τζςςερα ςτάδια. Το πρϊτο ςτάδιο κα περιλαμβάνει τον 
εμποτιςμό του κουφϊματοσ με αντιμυκθτοκτόνο γαλάκτωμα και ζνα πρϊτο χζρι με τθν επικυμθτι 
απόχρωςθ. Μετά κα προετοιμαςτεί θ επιφάνεια με μια ςτρϊςθ αςτάρι . Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί  
πάνω ςτα ςόκορα και ςτισ ςυνδζςεισ (μόρςα) όπου κα γίνει επάλειψθ με ειδικό αδιάβροχο 
προςτατευτικό για πλιρθ αδιαβροχοποίθςθ και ςφράγιςθ από τθν «μοφχλα» τθσ υγραςίασ που 
ειςχωρεί.  Τζλοσ ακολουκοφν  δφο χζρια βαφισ  εμπλουτιςμζνεσ με χρωςτικζσ με φίλτρο UV κατά τθσ 
ακτινοβολίασ του θλίου.  
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 Πλθ θ καταςκευι των κουφωμάτων κα γίνει ςε πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001 μονάδα 
παραγωγισ και τα προϊόντα που κα παραχκοφν κα πρζπει να φζρουν CE  βάςει τθσ νομοκεςίασ. 
 Ρριν τθ ολικι παραγωγι του πλικουσ των κουφωμάτων, κα πραγματοποιθκεί από τον 
προμθκευτι δείγμα κουφϊματοσ για να εγκρικεί από τθ Υπθρεςία. 
 Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ, θ φορτοεκφόρτωςθ 
και απομάκρυνςθ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Διμου των υπαρχόντων κουφωμάτων των 
υπαρχόντων κουφωμάτων και θ προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ (ςε οποιοδιποτε φψοσ)  και 
ςτερζωςθ των νζων κουφωμάτων μετά των διπλϊν υαλοπινάκων, κακϊσ και θ προμικεια-
τοποκζτθςθ των χειρολαβϊν(πόμολα), κλειδαριϊν, κυλίνδρων αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και των 
απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν κακϊσ και κάκε εργαςία για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ και 
λειτουργία των κουφωμάτων. 
 Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              

       Ευρώ (Αρικμθτικά): 1.150,00  
                 (Ολογράφωσ): χίλια εκατό πενιντα 

 
Α.Σ. 1.07. Προμικεια και τοποκζτθςθ  ξφλινου  ςτακεροφ τηαμωτοφ φεγγίτθ, τρικολλθτισ  ξυλείασ 

μεράντι ι δρυόσ, τφπου «Κ11», διαςτάςεων 1,85x3,85. 

 Το κοφφωμα κα είναι ξφλινο, τφπου «Κ11» ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ από τθν 
Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων Κεντρικισ Μακεδονίασ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.   
 Το προφίλ του ξφλινου κουφϊματοσ κα είναι γερμανικοφ τφπου ςτακερό. Η ξυλεία κα είναι 
Meranti Dark Red ι Δρυσ, μαςίφ - τρικολλθτι αντικολλθτι,  για να εξαςφαλίηεται θ ανκεκτικότθτα ςε 
κάκε είδοσ αλλοιϊςεων Το κάςςωμα- φφλλο κα είναι διατομισ : 68x81mm ι  68x82mm ι 69x83mm 
(οι  διαςτάςεισ ενδεικτικζσ και μπορεί να αυξομειωκοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία). 
 Οι ςιλικόνεσ ςτεγανοποίθςθσ του υαλοπίνακα που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα πρζπει να είναι 
ουδζτερθσ τοξικότθτασ , ειδικζσ για ςυγκόλλθςθ τηαμιοφ με φφλλο με υδατοδιαλυτά λοφςτρα μζςα 
ζξω. Οι κόλλεσ για τισ κολλιςεισ των ξφλινων πλαιςίων κα πρζπει να είναι αδιάβροχεσ με D4 
ςκλθρυντι για μεγαλφτερθ αντοχι  ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Οι βίδεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν 
κα πρζπει να είναι από ανοδειωμζνο ατςάλι που δεν ςκουριάηουν. 
 Το ςχζδιο των τραβερςϊν (καϊτιϊν) κα είναι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ 
Νεωτζρων Μνθμείων.  
 Οι υαλοπίνακεσ κα είναι διπλοί ενεργειακοί διακζνου 14mm με πάχοσ υαλοπινάκων, ο 
εξωτερικόσ 5mm χαμθλισ εκπεμψιμότθτασ (Low-e) μαλακισ επίςτρωςθσ, ο εςωτερικόσ 4mm, 
πλθρωμζνοι με αζριο διακζνου αργό, κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί και ανακλαςτικοί με 
πιςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα Ug<1.1W/m2.  
 Η βαφι των κουφωμάτων κα γίνει με μθχανζσ  θλεκτροςτατικισ βαφισ  και με μθχανζσ 
εμποτιςμοφ . Οι βαφζσ κα είναι οικολογικζσ και  υδροδιαλυτζσ και θ επιλογι τθσ απόχρωςθσ κα γίνει 
από τθν Υπθρεςία, από τον κατάλογο βερνικιϊν, και πάντα υπό τισ  οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων 
Μνθμείων. Η βαφι κα πραγματοποιείται ςε τζςςερα ςτάδια. Το πρϊτο ςτάδιο κα περιλαμβάνει τον 
εμποτιςμό του κουφϊματοσ με αντιμυκθτοκτόνο γαλάκτωμα και ζνα πρϊτο χζρι με τθν επικυμθτι 
απόχρωςθ. Μετά κα προετοιμαςτεί θ επιφάνεια με μια ςτρϊςθ αςτάρι . Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί  
πάνω ςτα ςόκορα και ςτισ ςυνδζςεισ (μόρςα) όπου κα γίνει επάλειψθ με ειδικό αδιάβροχο 
προςτατευτικό για πλιρθ αδιαβροχοποίθςθ και ςφράγιςθ από τθν «μοφχλα» τθσ υγραςίασ που 
ειςχωρεί.  Τζλοσ ακολουκοφν  δφο χζρια βαφισ  εμπλουτιςμζνεσ με χρωςτικζσ με φίλτρο UV κατά τθσ 
ακτινοβολίασ του θλίου.  
 Πλθ θ καταςκευι των κουφωμάτων κα γίνει ςε πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001 μονάδα 
παραγωγισ και τα προϊόντα που κα παραχκοφν κα πρζπει να φζρουν CE  βάςει τθσ νομοκεςίασ. 
 Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ, θ φορτοεκφόρτωςθ 
και απομάκρυνςθ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Διμου των υπαρχόντων κουφωμάτων και θ 
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προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των νζων κουφωμάτων μετά των διπλϊν 
υαλοπινάκων, κακϊσ και θ προμικεια-τοποκζτθςθ των χειρολαβϊν(πόμολα), κλειδαριϊν, κυλίνδρων 
αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και των απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν κακϊσ και κάκε εργαςία για 
τθν πλιρθ τοποκζτθςθ και λειτουργία των κουφωμάτων. 
 Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              

       Ευρώ (Αρικμθτικά): 1.300,00  
                 (Ολογράφωσ): χίλια τριακόςια 
 
Α.Σ. 1.08. Προμικεια και τοποκζτθςθ  εξωτερικισ ξφλινθσ μονόφυλλθσ  κφρασ, τρικολλθτισ  

ξυλείασ μεράντι ι δρυόσ, τφπου «Κ13», διαςτάςεων 1,20x2,30.  

 Η εξωτερικι ξφλινθ μονόφυλλθ κφρα  κα είναι τφπου «Κ13» ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ 
μελζτθ από τθν Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων Κεντρικισ Μακεδονίασ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ 
και Ακλθτιςμοφ.   
 Το προφίλ του κουφϊματοσ κα είναι από ξυλεία Meranti Dark Red ι Δρυσ, μαςίφ - τρικολλθτι 
αντικολλθτι,  για να εξαςφαλίηεται θ ανκεκτικότθτα ςε κάκε είδοσ αλλοιϊςεων. Η κάςα κα ζχει 
διατομι 68x80mm και το φφλλο κα είναι διατομισ : 68x110mm ι  68x130mm (οι  διαςτάςεισ 
ενδεικτικζσ και μπορεί να αυξομειωκοφν ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία). Οι ταμπλάδεσ κα 
αποτελοφνται από δφο επιφάνειεσ κόντρα πλακζ οκουμζ καλάςςθσ (marine)  12mm με διάκενο με 
μονωτικό υλικό. Οι επιφάνειεσ του κόντρα πλακζ κα ςφραγίηονται περιμετρικά με τρικολλθτό ξφλο. 
Οι ενδιάμεςεσ τραβζρςεσ που χωρίηουν τουσ νταμπλάδεσ κα είναι από τρικολλθτό ξφλο. 
 Οι μθχανιςμοί  ανάρτθςθσ και λειτουργίασ ανοίγματοσ κα πρζπει να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ 
αςφαλείασ και να ςφραγίηουν το κοφφωμα περιμετρικά. Ενδεικτικά αναφζρονται μθχανιςμοί τθσ 
εταιρείασ WINKHAUS ι «ROTO FRANK» ι «SIGENIA» ι «MAICO»  ι «GU» ι «HAUTAU» ι «κάκε άλλθ 
ιςοδφναμθ εταιρεία». Οι μθχανιςμοί που εξοπλίηουν τισ ξφλινεσ πόρτεσ κα είναι αντιδιαρρθκτικοί. Το 
φφλλο κα διακζτει ενιαίο μεταλλικό μθχανιςμό ςτο εμπρόσ κατακόρυφο ςτοιχείο του. Η κάςα κα 
διακζτει ενιαίο μεταλλικό μθχανιςμό ςτο εμπρόσ κατακόρυφο ςτοιχείο τθσ με τα αντίςτοιχα 
αντικρίςματα. Το φφλλο κα αναρτάται ςτθν κάςα με ρυκμιηόμενουσ 3D μεντεςζδεσ βαρζωσ τφπου. 
Το κλείδωμα κα γίνεται με κλειδαριά αςφαλείασ πζντε ρυκμιηόμενων ςθμείων κινουμζνων και τριϊν 
ςτακερϊν κακϋ όλο το φψοσ τθσ πόρτασ. Το πόμολο-λαβι  κα εξαςφαλίηει ακρίβεια και ευκολία 
χειριςμοφ και κα διακζτει μακροχρόνια αξιοπιςτία και μθχανικζσ αντιδιαρρθκτικζσ ιδιότθτεσ 
(αςφαλείασ). Το χρϊμα του   που κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία (ενδεικτικά αναφζρονται 
μπρονηζ/γραφίτθσ).  
 Η βαφι των κουφωμάτων κα γίνει με μθχανζσ  θλεκτροςτατικισ βαφισ  και με μθχανζσ 
εμποτιςμοφ . Οι βαφζσ κα είναι οικολογικζσ και  υδροδιαλυτζσ και θ επιλογι τθσ απόχρωςθσ κα γίνει 
από τθν Υπθρεςία, από τον κατάλογο βερνικιϊν, και πάντα υπό τισ  οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων 
Μνθμείων. Η βαφι κα πραγματοποιείται ςε τζςςερα ςτάδια. Το πρϊτο ςτάδιο κα περιλαμβάνει τον 
εμποτιςμό του κουφϊματοσ με αντιμυκθτοκτόνο γαλάκτωμα και ζνα πρϊτο χζρι με τθν επικυμθτι 
απόχρωςθ. Μετά κα προετοιμαςτεί θ επιφάνεια με μια ςτρϊςθ αςτάρι . Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί  
πάνω ςτα ςόκορα και ςτισ ςυνδζςεισ (μόρςα) όπου κα γίνει επάλειψθ με ειδικό αδιάβροχο 
προςτατευτικό για πλιρθ αδιαβροχοποίθςθ και ςφράγιςθ από τθν «μοφχλα» τθσ υγραςίασ που 
ειςχωρεί.  Τζλοσ ακολουκοφν  δφο χζρια βαφισ  εμπλουτιςμζνεσ με χρωςτικζσ με φίλτρο UV κατά τθσ 
ακτινοβολίασ του θλίου.  
 Πλθ θ καταςκευι των κουφωμάτων κα γίνει ςε πιςτοποιθμζνθ με ISO 9001 μονάδα 
παραγωγισ και τα προϊόντα που κα παραχκοφν κα πρζπει να φζρουν CE  βάςει τθσ νομοκεςίασ. 
 Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ, θ φορτοεκφόρτωςθ 
και απομάκρυνςθ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Διμου τθσ υπάρχουςασ κφρασ και  θ προμικεια, 
μεταφορά, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ τθσ νζασ κφρασ, κακϊσ και θ προμικεια-τοποκζτθςθ των 
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χειρολαβϊν(πόμολα), κλειδαριϊν, κυλίνδρων αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και των απαιτοφμενων υλικϊν 
και μικροχλικϊν για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ και λειτουργία τθσ κφρασ. 
 Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              

       Ευρώ (Αρικμθτικά): 1.308,60  
                 (Ολογράφωσ): χίλια τριακόςια οκτώ ευρώ και εξιντα λεπτά 
 

ΟΜΑΔΑ 2θ :   ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ 
 

Α.Σ. 2.01. Προμικεια και τοποκζτθςθ  τυποποιθμζνων  ςυνκετικών κουφωμάτων κατθγορίασ   Α΄, 
απόχρωςθσ λευκισ,  ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ι ςυρόμενα, κάκε διάςταςθσ άνω του 
1,00μ 

 
 Κουφϊματα ςυνκετικά βιομθχανικισ κατθγορίασ Αϋ (πάχοσ τοιχϊματοσ τουλάχιςτον 
3mm),ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ι ςυρόμενα μετά διπλϊν ενεργειακϊν υαλοπινάκων, κάκε 
διάςταςθσ άνω του 1,00μ, ςε απόχρωςθ λευκι, καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ 
(πίνακασ κουφωμάτων), με τουσ μθχανιςμοφσ λειτουργίασ και αςφάλειασ, με ςκελετό κάςςασ 
(πλαιςίου) και ψευτόκαςςασ από ςτραντηαριςτι κερμογαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 2mm 
διατομισ ορκογωνικισ ι Ρ με ελαςτικά παρεμβφςματα και ταινίεσ (νεοπρζν), με πλιρθ εξαςφάλιςθ 
υδατοςτεγανότθτασ, ανεμοςτεγανότθτασ, θχομόνωςθσ και κερμομόνωςθσ. 
 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Κουφϊματοσ  
- Τουλάχιςτον πζντε κάλαμοι. 
- Ενίςχυςθ ςτον πυρινα του προφίλ (κάςςασ και φφλλου) από ατςάλι πάχουσ 1,50mm - 2,00mm 
- Μορφι Ρροφίλ: ίςιο ι όποιο άλλο επιδείξει θ Υπθρεςία 
- Μθχανιςμόσ δφο χειρολαβϊν GU. 
- Λάςτιχα ςτεγάνωςθσ ενςωματωμζνα. 
- Ριςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα προφίλ :α) για ςυρόμενα Uf≤2,7W/m2 
                                                                        β) για ανοιγόμενα Uf≤1,1W/m2. 
- Ηχομόνωςθ: μζχρι Rw = 47 db κατά DIN EN ISO 140-3. 
- Αντιδιαρθκτικι προςταςία: μζχρι WK2 
- Ανεμοπερατότθτα: Κατθγορία : α) για ςυρόμενα 3 
                                                      β) για ανοιγόμενα 4 
- Υδατοπερατότθτα: Κατθγορία : α) για ςυρόμενα 9Α 
                                                     β) για ανοιγόμενα 3Α 
- Ανκεκτικότθτα ςε ανεμοπίεςθ κατά DIN EN 12210 Κατθγορία :  
                                                     α) για ςυρόμενα C1,B2,A3. 
                                                     β) για ανοιγόμενα C5 / B5 για μονόφυλλα και C3 / B5 για δίφυλλα.                                                                                            

 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Υαλοπινάκων 
 Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακεσ διάκενου 14-16mm με πάχοσ υαλοπινάκων ο εξωτερικόσ 5mm 

χαμθλισ εκπεμψιμότθτασ (Low-e) μαλακισ επίςτρωςθσ, ο εςωτερικόσ 4mm πλθρωμζνοι με αζριο 
διάκενου αργό, κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί-ανακλαςτικοί με πιςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα 
Ug≤1.1W/m2. 

 Ρριν τθ ολικι παραγωγι του πλικουσ των κουφωμάτων, κα πραγματοποιθκεί από τον 
προμθκευτι δείγμα κουφϊματοσ για να εγκρικεί από τθ Υπθρεςία. 

 Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ , θ φορτοεκφόρτωςθ 
και απομάκρυνςθ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Διμου των υπαρχόντων κουφωμάτων και θ 
προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ(ςε οποιοδιποτε φψοσ) και ςτερζωςθ των νζων κουφωμάτων μετά 
των διπλϊν υαλοπινάκων, κακϊσ και θ προμικεια-τοποκζτθςθ των χειρολαβϊν(πόμολα), κλειδαριϊν, 
κυλίνδρων αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και των απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν και κάκε εργαςία 
για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ και λειτουργία των κουφωμάτων. 
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Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (τμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              
Ευρώ (Αρικμθτικά): 150,00  
          (Ολογράφωσ): εκατόν πενιντα  

  
Α.Σ. 2.02. Προμικεια και τοποκζτθςθ  τυποποιθμζνων  ςυνκετικών κουφωμάτων κατθγορίασ   Α΄, 

απόχρωςθσ λευκισ,   ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ι ςυρόμενα, μιασ διάςταςθσ ζωσ  1,00μ 
 

 Κουφϊματα ςυνκετικά βιομθχανικισ κατθγορίασ Αϋ (πάχοσ τοιχϊματοσ τουλάχιςτον 
3mm),ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ι ςυρόμενα μετά διπλϊν ενεργειακϊν υαλοπινάκων, μιασ διάςταςθσ 
ζωσ 1,00μ, ςε απόχρωςθ λευκι, καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ (πίνακασ 
κουφωμάτων), με τουσ μθχανιςμοφσ λειτουργίασ και αςφάλειασ, με ςκελετό κάςςασ (πλαιςίου) και 
ψευτόκαςςασ από ςτραντηαριςτι κερμογαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 2mm διατομισ ορκογωνικισ ι 
Ρ με ελαςτικά παρεμβφςματα και ταινίεσ (νεοπρζν), με πλιρθ εξαςφάλιςθ υδατοςτεγανότθτασ, 
ανεμοςτεγανότθτασ, θχομόνωςθσ και κερμομόνωςθσ. 
 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Κουφϊματοσ  
- Τουλάχιςτον πζντε κάλαμοι. 
- Ενίςχυςθ ςτον πυρινα του προφίλ (κάςςασ και φφλλου) από ατςάλι πάχουσ 1,50mm - 2,00mm 
- Μορφι Ρροφίλ: ίςιο ι όποιο άλλο επιδείξει θ Υπθρεςία 
- Μθχανιςμόσ δφο χειρολαβϊν GU. 
- Λάςτιχα ςτεγάνωςθσ ενςωματωμζνα. 
- Ριςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα προφίλ :α) για ςυρόμενα Uf≤2,7W/m2 
      β) για ανοιγόμενα Uf≤1,1W/m2. 
- Ηχομόνωςθ: μζχρι Rw = 47 db κατά DIN EN ISO 140-3. 
- Αντιδιαρθκτικι προςταςία: μζχρι WK2 
- Ανεμοπερατότθτα: Κατθγορία :α) για ςυρόμενα 3 
         β) για ανοιγόμενα 4 
- Υδατοπερατότθτα: Κατθγορία :α) για ςυρόμενα 9Α 
                                                    β) για ανοιγόμενα 3Α 
- Ανκεκτικότθτα ςε ανεμοπίεςθ κατά DIN EN 12210 Κατθγορία : 
             α) για ςυρόμενα C1,B2,A3. 
                                                           β) για ανοιγόμενα C5 / B5 για μονόφυλλα και C3 / B5 για δίφυλλα. 
 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Υαλοπινάκων 
Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακεσ διάκενου 14-16mm με πάχοσ υαλοπινάκων ο εξωτερικόσ 5mm 
χαμθλισ εκπεμψιμότθτασ (Low-e) μαλακισ επίςτρωςθσ, ο εςωτερικόσ 4mm πλθρωμζνοι με αζριο 
διάκενου αργό, κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί-ανακλαςτικοί με πιςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα 
Ug≤1.1W/m2. 
Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ, θ φορτοεκφόρτωςθ και 
απομάκρυνςθ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Διμου των υπαρχόντων κουφωμάτων και  θ 
προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ (ςε οποιοδιποτε φψοσ) και ςτερζωςθ των νζων κουφωμάτων μετά 
των διπλϊν υαλοπινάκων, κακϊσ και θ προμικεια-τοποκζτθςθ των χειρολαβϊν(πόμολα), κλειδαριϊν, 
κυλίνδρων αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και των απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν κακϊσ και κάκε 
εργαςία για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ και λειτουργία των κουφωμάτων. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (τμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              
Ευρώ (Αρικμθτικά): 180,00  
          (Ολογράφωσ): εκατόν ογδόντα ευρώ 
 

Α.Σ. 2.03. Προμικεια και τοποκζτθςθ  τυποποιθμζνου  ςυνκετικοφ μονόφυλλου κουφώματοσ 
ειςόδου κατθγορίασ   Α΄, λευκισ απόχρωςθσ . 
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 Κοφφωμα ειςόδου δίφυλλο ςυνκετικό βιομθχανικισ κατθγορίασ Αϋ (πάχοσ τοιχϊματοσ 
τουλάχιςτον 3mm), με τμιμα διπλϊν ενεργειακϊν υαλοπινάκων  ςε λευκι απόχρωςθ, 
καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ (πίνακασ κουφωμάτων), με τουσ μθχανιςμοφσ 
λειτουργίασ και αςφάλειασ, με ςκελετό κάςςασ (πλαιςίου) και ψευτόκαςςασ από ςτραντηαριςτι 
κερμογαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 2mm διατομισ ορκογωνικισ ι Ρ με ελαςτικά παρεμβφςματα 
και ταινίεσ (νεοπρζν), με πλιρθ εξαςφάλιςθ υδατοςτεγανότθτασ, ανεμοςτεγανότθτασ, θχομόνωςθσ και 
κερμομόνωςθσ. 
 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Κουφϊματοσ  
- Τουλάχιςτον πζντε κάλαμοι. 
- Ενίςχυςθ ςτον πυρινα του προφίλ (κάςςασ και φφλλου) από ατςάλι πάχουσ 1,50mm - 2,00mm 
- Μορφι Ρροφίλ: ίςιο ι όποιο άλλο επιδείξει θ Υπθρεςία 
- Μθχανιςμόσ αυτόματθσ κλειδαριάσ τριϊν ςθμείων GU, 5 ςθμείων R4 και εξωτερικϊν μεντεςζδων 
μζγιςτου βάρουσ τουλάχιςτον 100Kg/τεμ. 
- Λάςτιχα ςτεγάνωςθσ ενςωματωμζνα ςτο φφλλο και ςτθν κάςα 
- Ριςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα προφίλ : Uf=1,2W/m2 
- Ηχομόνωςθ: μζχρι Rw = 47 db κατά DIN EN ISO 140-3. 
- Αντιδιαρθκτικι προςταςία: μζχρι RC2 
- Ανεμοπερατότθτα: Κατθγορία : 4 
- Υδατοπερατότθτα: Κατθγορία :9Α                                                 
- Ανκεκτικότθτα ςε ανεμοπίεςθ κατά DIN EN 12210 Κατθγορία : για ανοιγόμενα C2 / B2 
 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Υαλοπινάκων 
 Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακεσ διάκενου 14-16mm με πάχοσ υαλοπινάκων ο εξωτερικόσ 5mm 
χαμθλισ εκπεμψιμότθτασ (Low-e) μαλακισ επίςτρωςθσ, ο εςωτερικόσ 4mm πλθρωμζνοι με αζριο 
διάκενου αργό, κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί-ανακλαςτικοί με πιςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα 
Ug≤1.1W/m2. 
 Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ, θ φορτοεκφόρτωςθ 
και απομάκρυνςθ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Διμου των υπαρχουςϊν κυρϊν και  θ προμικεια, 
μεταφορά, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των νζων κυρϊν μετά των διπλϊν υαλοπινάκων, κακϊσ και θ 
προμικεια-τοποκζτθςθ των χειρολαβϊν(πόμολα), κλειδαριϊν, κυλίνδρων αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και 
των απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν κακϊσ και κάκε εργαςία για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ και 
λειτουργία των κουφωμάτων. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (τμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              
Ευρώ (Αρικμθτικά): 350,00  
          (Ολογράφωσ): τριακόςια πενιντα  
 

Α.Σ. 2.04. Προμικεια και τοποκζτθςθ  τυποποιθμζνων  ςυνκετικών κουφωμάτων κατθγορίασ   Α΄, 
ζγχρωμθσ απόχρωςθσ, ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ι ςυρόμενα, κάκε διάςταςθσ άνω του 
1,00μ 

 
 Κουφϊματα ςυνκετικά βιομθχανικισ κατθγορίασ Αϋ (πάχοσ τοιχϊματοσ τουλάχιςτον 
3mm),ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ι ςυρόμενα μετά διπλϊν ενεργειακϊν υαλοπινάκων, κάκε 
διάςταςθσ άνω του 1,00μ, ςε ζγχρωμθ απόχρωςθ, καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ 
μελζτθσ (πίνακασ κουφωμάτων), με τουσ μθχανιςμοφσ λειτουργίασ και αςφάλειασ, με ςκελετό κάςςασ 
(πλαιςίου) και ψευτόκαςςασ από ςτραντηαριςτι κερμογαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 2mm 
διατομισ ορκογωνικισ ι Ρ με ελαςτικά παρεμβφςματα και ταινίεσ (νεοπρζν), με πλιρθ εξαςφάλιςθ 
υδατοςτεγανότθτασ, ανεμοςτεγανότθτασ, θχομόνωςθσ και κερμομόνωςθσ. 
 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Κουφϊματοσ  
- Απόχρωςθ ςε χρϊματα RAL, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 
- Τουλάχιςτον πζντε κάλαμοι. 
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- Ενίςχυςθ ςτον πυρινα του προφίλ (κάςςασ και φφλλου) από ατςάλι πάχουσ 1,50mm - 2,00mm 
- Μορφι Ρροφίλ: ίςιο ι όποιο άλλο επιδείξει θ Υπθρεςία 
- Μθχανιςμόσ δφο χειρολαβϊν GU. 
- Λάςτιχα ςτεγάνωςθσ ενςωματωμζνα. 
- Ριςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα προφίλ :α) για ςυρόμενα Uf≤2,7W/m2 
                                                                        β) για ανοιγόμενα Uf≤1,1W/m2. 
- Ηχομόνωςθ: μζχρι Rw = 47 db κατά DIN EN ISO 140-3. 
- Αντιδιαρθκτικι προςταςία: μζχρι WK2 
- Ανεμοπερατότθτα: Κατθγορία : α) για ςυρόμενα 3 
                                                      β) για ανοιγόμενα 4 
- Υδατοπερατότθτα: Κατθγορία : α) για ςυρόμενα 9Α 
                                                     β) για ανοιγόμενα 3Α 
- Ανκεκτικότθτα ςε ανεμοπίεςθ κατά DIN EN 12210 Κατθγορία :  
                                                     α) για ςυρόμενα C1,B2,A3. 
                                                     β) για ανοιγόμενα C5 / B5 για μονόφυλλα και C3 / B5 για δίφυλλα.                                                                                            

 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Υαλοπινάκων 
 Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακεσ διάκενου 14-16mm με πάχοσ υαλοπινάκων ο εξωτερικόσ 5mm 

χαμθλισ εκπεμψιμότθτασ (Low-e) μαλακισ επίςτρωςθσ, ο εςωτερικόσ 4mm πλθρωμζνοι με αζριο 
διάκενου αργό, κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί-ανακλαςτικοί με πιςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα 
Ug≤1.1W/m2. 

 Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ, θ φορτοεκφόρτωςθ 
και απομάκρυνςθ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Διμου των υπαρχόντων κουφωμάτων και θ 
προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ (ςε οποιοδιποτε φψοσ) και ςτερζωςθ των νζων κουφωμάτων μετά 
των διπλϊν υαλοπινάκων, κακϊσ και θ προμικεια-τοποκζτθςθ των χειρολαβϊν(πόμολα), κλειδαριϊν, 
κυλίνδρων αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και των απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν κακϊσ και κάκε 
εργαςία για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ και λειτουργία των κουφωμάτων. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (τμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              
Ευρώ (Αρικμθτικά): 200,00  
          (Ολογράφωσ): διακόςια  

 
Α.Σ. 2.05. Προμικεια και τοποκζτθςθ  τυποποιθμζνων  ςυνκετικών κουφωμάτων κατθγορίασ   Α΄, 

ζγχρωμθσ απόχρωςθσ, ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ι ςυρόμενα, μιασ διάςταςθσ ζωσ  
1,00μ 

 
 Κουφϊματα ςυνκετικά βιομθχανικισ κατθγορίασ Αϋ (πάχοσ τοιχϊματοσ τουλάχιςτον 

3mm),ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ι ςυρόμενα μετά διπλϊν ενεργειακϊν υαλοπινάκων, μιασ διάςταςθσ 
ζωσ 1,00μ, ςε ζγχρωμθ απόχρωςθ, καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ (πίνακασ 
κουφωμάτων), με τουσ μθχανιςμοφσ λειτουργίασ και αςφάλειασ, με ςκελετό κάςςασ (πλαιςίου) και 
ψευτόκαςςασ από ςτραντηαριςτι κερμογαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 2mm διατομισ ορκογωνικισ ι 
Ρ με ελαςτικά παρεμβφςματα και ταινίεσ (νεοπρζν), με πλιρθ εξαςφάλιςθ υδατοςτεγανότθτασ, 
ανεμοςτεγανότθτασ, θχομόνωςθσ και κερμομόνωςθσ. 
 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Κουφϊματοσ  
- Απόχρωςθ ςε χρϊματα RAL, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 
- Τουλάχιςτον πζντε κάλαμοι. 
- Ενίςχυςθ ςτον πυρινα του προφίλ (κάςςασ και φφλλου) από ατςάλι πάχουσ 1,50mm - 2,00mm 
- Μορφι Ρροφίλ: ίςιο ι όποιο άλλο επιδείξει θ Υπθρεςία 
- Μθχανιςμόσ δφο χειρολαβϊν GU. 
- Λάςτιχα ςτεγάνωςθσ ενςωματωμζνα. 
- Ριςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα προφίλ :α) για ςυρόμενα Uf≤2,7W/m2 
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      β) για ανοιγόμενα Uf≤1,1W/m2. 
- Ηχομόνωςθ: μζχρι Rw = 47 db κατά DIN EN ISO 140-3. 
- Αντιδιαρθκτικι προςταςία: μζχρι WK2 
- Ανεμοπερατότθτα: Κατθγορία :α) για ςυρόμενα 3 
         β) για ανοιγόμενα 4 
- Υδατοπερατότθτα: Κατθγορία :α) για ςυρόμενα 9Α 
                                                    β) για ανοιγόμενα 3Α 
- Ανκεκτικότθτα ςε ανεμοπίεςθ κατά DIN EN 12210 Κατθγορία : 
             α) για ςυρόμενα C1,B2,A3. 
                                                           β) για ανοιγόμενα C5 / B5 για μονόφυλλα και C3 / B5 για δίφυλλα. 
 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Υαλοπινάκων 
Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακεσ διάκενου 14-16mm με πάχοσ υαλοπινάκων ο εξωτερικόσ 5mm 
χαμθλισ εκπεμψιμότθτασ (Low-e) μαλακισ επίςτρωςθσ, ο εςωτερικόσ 4mm πλθρωμζνοι με αζριο 
διάκενου αργό, κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί-ανακλαςτικοί με πιςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα 
Ug≤1.1W/m2. 
Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ, θ φορτοεκφόρτωςθ και 
απομάκρυνςθ ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ του Διμου των υπαρχόντων κουφωμάτων και θ προμικεια, 
μεταφορά, τοποκζτθςθ(ςε οποιοδιποτε φψοσ) και ςτερζωςθ των νζων κουφωμάτων μετά των διπλϊν 
υαλοπινάκων, κακϊσ και θ προμικεια-τοποκζτθςθ των χειρολαβϊν(πόμολα), κλειδαριϊν, κυλίνδρων 
αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και των απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν για τθν πλιρθ τοποκζτθςθ και  
λειτουργία των κουφωμάτων. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (τμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              
Ευρώ (Αρικμθτικά): 235,00  
          (Ολογράφωσ): διακόςια τριάντα πζντε  
 

Α.Σ. 2.06. Προμικεια και τοποκζτθςθ  τυποποιθμζνου  ςυνκετικοφ δίφυλλου κουφώματοσ ειςόδου 
κατθγορίασ   Α΄, ζγχρωμθσ απόχρωςθσ . 

 
 Κοφφωμα ειςόδου δίφυλλο ςυνκετικό βιομθχανικισ κατθγορίασ Αϋ (πάχοσ τοιχϊματοσ 

τουλάχιςτον 3mm), με τμιμα διπλϊν ενεργειακϊν υαλοπινάκων  ςε ζγχρωμθ απόχρωςθ, 
καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ (πίνακασ κουφωμάτων), με τουσ μθχανιςμοφσ 
λειτουργίασ και αςφάλειασ, με ςκελετό κάςςασ (πλαιςίου) και ψευτόκαςςασ από ςτραντηαριςτι 
κερμογαλβανιςμζνθ λαμαρίνα πάχουσ 2mm διατομισ ορκογωνικισ ι Ρ με ελαςτικά παρεμβφςματα 
και ταινίεσ (νεοπρζν), με πλιρθ εξαςφάλιςθ υδατοςτεγανότθτασ, ανεμοςτεγανότθτασ, θχομόνωςθσ και 
κερμομόνωςθσ. 
 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Κουφϊματοσ  
- Απόχρωςθ ςε χρϊματα RAL, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 
- Τουλάχιςτον πζντε κάλαμοι. 
- Ενίςχυςθ ςτον πυρινα του προφίλ (κάςςασ και φφλλου) από ατςάλι πάχουσ 1,50mm - 2,00mm 
- Μορφι Ρροφίλ: ίςιο ι όποιο άλλο επιδείξει θ Υπθρεςία 
- Μθχανιςμόσ αυτόματθσ κλειδαριάσ τριϊν ςθμείων GU, 5 ςθμείων R4 και εξωτερικϊν μεντεςζδων 
μζγιςτου βάρουσ τουλάχιςτον 100Kg/τεμ. 
- Λάςτιχα ςτεγάνωςθσ ενςωματωμζνα ςτο φφλλο και ςτθν κάςα 
- Ριςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα προφίλ : Uf=1,2W/m2 
- Ηχομόνωςθ: μζχρι Rw = 47 db κατά DIN EN ISO 140-3. 
- Αντιδιαρθκτικι προςταςία: μζχρι RC2 
- Ανεμοπερατότθτα: Κατθγορία : 4 
- Υδατοπερατότθτα: Κατθγορία :9Α                                                 
- Ανκεκτικότθτα ςε ανεμοπίεςθ κατά DIN EN 12210 Κατθγορία : για ανοιγόμενα C2 / B2 
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 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Υαλοπινάκων 
 Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακεσ διάκενου 14-16mm με πάχοσ υαλοπινάκων ο εξωτερικόσ 5mm 
χαμθλισ εκπεμψιμότθτασ (Low-e) μαλακισ επίςτρωςθσ, ο εςωτερικόσ 4mm πλθρωμζνοι με αζριο 
διάκενου αργό, κερμομονωτικοί-θχομονωτικοί-ανακλαςτικοί με πιςτοποιθμζνθ κερμοπερατότθτα 
Ug≤1.1W/m2. 
 Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ αποξιλωςθ τθσ υπάρχουςασ κφρασ 
, θ προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των νζων κουφωμάτων μετά των διπλϊν 
υαλοπινάκων, κακϊσ και θ προμικεια-τοποκζτθςθ των χειρολαβϊν(πόμολα), κλειδαριϊν, κυλίνδρων 
αςφαλείασ, μθχανιςμϊν και των απαιτοφμενων υλικϊν και μικροχλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία των 
κουφωμάτων. 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (τμ) τοποκετθμζνου κουφϊματοσ:              
Ευρώ (Αρικμθτικά): 380,00  
          (Ολογράφωσ): τριακόςια ογδόντα ευρώ 

 

 

γ. Προμετριςεισ   

 

 

ΟΜΑΔΑ 1θ :   ΞΤΛΙΝΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ 

1. ΚΣΙΡΙΟ  1-2ου  ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΝΑΟΤΑ 
- ΥΡΟΓΕΙΟ: 
       ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ1:  17τεμ  

                            ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ2 :   1τεμ 

                                  ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ8:    1τεμ  

                                  ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ13:  1τεμ  
 - IΣΟΓΕΙΟ : 
       ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ6 :    22τεμ 

                            ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ10 : 14τεμ  
- ΟΟΦΟΣ : 
       ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ6 :   22τεμ                                                  

                     ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ10 : 16τεμ   

                                  ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ7  :   1τεμ 
                                  ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ11 :  1τεμ 
 
ΤΝΟΛΙΚΕ ΠΡΟΜΕΣΡΗΕΙ ΟΜΑΔΑ 1θσ : 
Α.Σ. 1.01. : ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ1:   17τεμ 
Α.Σ. 1.02. : ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ2:     1τεμ    
Α.Σ. 1.03. : ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ6:   44τεμ  
Α.Σ. 1.04. : ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ7:     1τεμ 
Α.Σ. 1.05. : ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ8:     1τεμ   

Α.Σ. 1.06. : ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ10:  30τεμ  

Α.Σ. 1.07. : ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ11:    1τεμ  

Α.Σ. 1.08. : ΤΥΡΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Κ13 :   1τεμ  

 

ΟΜΑΔΑ 2:   ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ 
 

1. ΑΡΧΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ 1ου – 2ου  ΛΤΚΕΙΟΤ ΝΑΟΤΑ (ΛΕΤΚΑ ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ) 
- ΙΣΟΓΕΙΟ: 

       ΑΙΘΟΥΣΑ  :    «ΚΛΤΚ 1» : 4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 
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                                                   «ΚΛΤΚ 1»  :4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

                         ΑΙΘΟΥΣΑ   :  «ΚΛΤΚ 2»  :3.60X1.90 =  3.60X1.30 + 3.60X0.60 = 4.68 m2 + 2.16 m2 

                                                    «ΚΛΤΚ 3»  :2.55X1.90 =  2.55X1.30 + 2.55X0.60 = 3.32 m2 + 1.53 m2 

                                          «ΚΛΤΚ 4» : 1.05X2.80 =  1.05X2.20 + 1.65X0.60 = (2.31 m2)+ 0.99 m2 

         ΑΙΘΟΥΣΑ  : «ΚΛΤΚ 2»  :3.60X1.90 =  3.60X1.30 + 3.60X0.60 = 4.68 m2 + 2.16 m2 

                                                   «ΚΛΤΚ 3»  :2.55X1.90 =  2.55X1.30 + 2.55X0.60 = 3.32 m2 + 1.53 m2 

                                           «ΚΛΤΚ 4» :  1.05X2.80 =  1.05X2.20 + 1.65X0.60 = (2.31 m2) + 0.99 m2 

                                    ΑΙΘΟΥΣΑ :  «ΚΛΤΚ 2» :  3.60X1.90 =  3.60X1.30 + 3.60X0.60 = 4.68 m2 + 2.16 m2 

                                                   «ΚΛΤΚ 3» :  2.55X1.90 =  2.55X1.30 + 2.55X0.60 = 3.32 m2 + 1.53 m2 

                              «ΚΛΤΚ 4» :  1.05X2.80 =  1.05X2.20 + 1.65X0.60 = (2.31 m2) + 0.99 m2 
                                                                34.40 m2 + 18.84 m2 
                                                                                                                   Θφρεσ (3τεμ):     (6.93 m2) 
    Α.Σ. 2.01.: 34.40 m2 
    Α.Σ. 2.02.: 18.84 m2 

    Α.Σ. 2.03.:  6.93 m2 
 
- Αϋ ΟΟΦΟΣ: 

       ΑΙΘΟΥΣΑ 1 : «ΚΛΤΚ 1» :  4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

                                                                        4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

        ΑΙΘΟΥΣΑ 1 : «ΚΛΤΚ 1» :  4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

                                                                        4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

                                   ΑΙΘΟΥΣΑ 1 : «ΚΛΤΚ 1» :  4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

                                                                        4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

                                   ΑΙΘΟΥΣΑ 1 : «ΚΛΤΚ 1» :  4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

                                                                        4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 
                                     41.60 m2 + 19.20 m2 

    Α.Σ. 2.01.: 41.60 m2 
    Α.Σ. 2.02.: 19.20 m2 

     
- Βϋ ΟΟΦΟΣ: 

       ΑΙΘΟΥΣΑ 1 : «ΚΛΤΚ 1» :  4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

                                                                        4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

        ΑΙΘΟΥΣΑ 1 : «ΚΛΤΚ 1» :  4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

                                                                        4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

                                   ΑΙΘΟΥΣΑ 1 : «ΚΛΤΚ 1» :  4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

                                                                        4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

                                   ΑΙΘΟΥΣΑ 1 : «ΚΛΤΚ 1» :  4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 

                                                                        4.00X1.90 =  4.00X1.30 + 4.00X0.60 = 5.20 m2 + 2.40 m2 
                                     41.60 m2 + 19.20 m2 

    Α.Σ. 2.01.: 41.60 m2 
    Α.Σ. 2.02.: 19.20 m2 

 

ΤΝΟΛΙΚΑ 1ου – 2ου  ΛΤΚΕΙΟΤ ΝΑΟΤΑ: 
Α.Σ. 2.01.: ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1,00Μ): 34.40+41.60+41.60 = 117.60 m2 
Α.Σ. 2.02.: ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ 1,00Μ) :    18.84+19.20+19.20 = 57.24 m2 

Α.Σ. 2.03.:  ΛΕΥΚΕΣ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΘΥΕΣ :                                                                                   2.31+2.31+2.31 = 6.93 m2 

 
2.  ΚΣΙΡΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΗ (ΛΕΤΚΑ ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ) 
- ΙΣΟΓΕΙΟ: 

                   ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: «ΚΕΠΙΚ 3» : 1.60X1.20 = 1.92 m2 

                                                            «ΚΕΠΙΚ 5» : 3.30X0.45 = 1.49 m2 

           ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:  «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 





[28] 

 

                                                            «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

                     ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ:  «ΚΕΠΙΚ 4» : 0.60X1.25 = 0.75 m2 

                                                             «ΚΕΠΙΚ 4» : 0.60X1.25 = 0.75 m2 

             «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

                                                            «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

 
    Α.Σ. 2.01.: 18.44 m2 
    Α.Σ. 2.02.:   2.99 m2 

 
- ΟΟΦΟΣ: 

         ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΟΒΟΛΩΝ:   «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

                                                            «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

            ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:   «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

                                                            «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

                     ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:   «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

                                                            «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

                      ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:   «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

                                                             «ΚΕΠΙΚ 1» :  3.30X1.25 = 4.13 m2 

                      ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:   «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

                                                             «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

                      ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  «ΚΕΠΙΚ 2» : 3.60X1.25 = 4.50 m2 

                                                             «ΚΕΠΙΚ 2» : 3.60X1.25 = 4.50 m2 

                                        ΔΙΑΔΟΜΟΣ:   «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

                                                             «ΚΕΠΙΚ 1» : 3.30X1.25 = 4.13 m2 

     
    Α.Σ. 2.01.: 58.56 m2 
     

ΤΝΟΛΙΚΑ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΗ: 
Α.Σ. 2.01.: ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1,00Μ): 18.44+58.56= 77.00 m2 
Α.Σ. 2.02.: ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΜΙΑΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ 1,00Μ) : = 2.99 m2 

 
3.  ΚΣΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΗ (ΛΕΤΚΑ ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ) 
 
 - IΣΟΓΕΙΟ : 

                                  ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  «ΚΕΠΙΚ 6» : 3.80X1.35 = 5.13 m2 

           «ΚΕΠΙΚ 6» : 3.80X1.35 = 5.13 m2 

                    ΓΑΦΕΙΟ:  «ΚΕΠΙΚ 7» : 1.55X1.35  = 2.09 m2 

               «ΚΕΠΙΚ 7» : 1.55X1.35  = 2.09 m2 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΗ: 
Α.Σ. 2.01.: ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1,00Μ):    
        5.13+5.13+2.09+2.09 =  14.44m2 

 
4. ΣΡΙΩΡΟΦΟ ΚΣΙΡΙΟ «ΛΑΠΠΕΙΟΤ» 1ου  ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΝΑΟΤΑ (ΕΓΧΡΩΜΑ ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ) 
 
 - ΙΣΟΓΕΙΟ: 
       ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 2.50X1.70 =  2.50X1.30 + 2.50X0.40 = 3.25 m2 + 1.00 m2 

                                                   1.95x1.70 = 1.95X1.30 + 1.95X0.40 = 2.54 m2 + 0.78 m2 
                      1.95x1.70 = 1.95X1.30 + 1.95X0.40 = 2.54 m2 + 0.78 m2  

                                  ΑΙΘΟΥΣΑ 2: 2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                                        2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 

                                 ΑΙΘΟΥΣΑ 3:  2.20X1.70 = 2.20X1.30 + 2.20X0.40 = 2.86 m2 + 0.88 m2 
                                                       2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
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                                                       2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                                     21.59 m2 + 6.64 m2  
  

- ΔΙΡΛΗ ΘΥΑ ΕΙΣΟΔΟΥ:                     2.20X2.80 = 2.20X2.40 + 2.20X0.40 = 5.28 m2 + 0.88 m2 

 
    Α.Σ. 2.04.: 21.59 m2 
    Α.Σ. 2.05.:   6.64+0.88 = 7.52 m2 

    Α.Σ. 2.06.:   5,28 m2 
  -  1οσ ΟΟΦΟΣ: 
              ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 2.50X1.70 =  2.50X1.30 + 2.50X0.40 = 3.25 m2 + 1.00 m2 

                                                          1.95x1.70 = 1.95X1.30 + 1.95X0.40 = 2.54 m2 + 0.78 m2 
                            1.95x1.70 = 1.95X1.30 + 1.95X0.40 = 2.54 m2 + 0.78 m2  

                                        ΑΙΘΟΥΣΑ 2: 2.20X1.70 = 2.20X1.30 + 2.20X0.40 = 2.86 m2 + 0.88 m2 
                                                              2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                                              2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                         ΑΙΘΟΥΣΑ 3: 2.20X1.70 = 2.20X1.30 + 2.20X0.40 = 2.86 m2 + 0.88 m2 
                                                               2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                                               2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                        ΑΙΘΟΥΣΑ 4:  2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                                              2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                29.65 m2    9.12 m2 
    Α.Σ. 2.4: 29.65 m2 
    Α.Σ. 2.05.:   9.12 m2 
-  2οσ ΟΟΦΟΣ: 
              ΑΙΘΟΥΣΑ 1: 2.50X1.70 =  2.50X1.30 + 2.50X0.40 = 3.25 m2 + 1.00 m2 

                                                          1.95x1.70 = 1.95X1.30 + 1.95X0.40 = 2.54 m2 + 0.78 m2 
                              1.95x1.70 = 1.95X1.30 + 1.95X0.40 = 2.54 m2 + 0.78 m2  

                                          ΑΙΘΟΥΣΑ 2: 2.20X1.70 = 2.20X1.30 + 2.20X0.40 = 2.86 m2 + 0.88 m2 
                                                                2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                                                2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                          ΑΙΘΟΥΣΑ 3: 2.20X1.70 = 2.20X1.30 + 2.20X0.40 = 2.86 m2 + 0.88 m2 
                                                               2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                                               2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                        ΑΙΘΟΥΣΑ 4:  2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                                               2.00X1.70 = 2.00X1.30 + 2.00X0.40 = 2.60 m2 + 0.80 m2 
                                 29.65 m2    9.12 m2 

    Α.Σ. 2.04.: 29.65 m2 
    Α.Σ. 2.05.:   9.12 m2 
    
                                                          
 -  ΚΥΛΙΚΕΙΟ:                                                                                                        2.15X1.20 =  2,58 m2 
          Α.Σ. 2.04.: 2.58 m2 
     
 

ΤΝΟΛΙΚΑ «ΛΑΠΠΕΙΟΤ» 1ου ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΝΑΟΤΑ: 
Α.Σ. 2.04.: ΕΓΧΩΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1,00Μ):  
         21.59+29.65+29.65+2,58= 83,47 m2 
Α.Σ. 2.05.:   ΕΓΧΩΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ 1,00Μ) :       
           6.64+0.88 +9.12+9.12= 25.76 m2 
Α.Σ. 2.06.:   ΕΓΧΩΜΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΥΑ: 5.28 m2                                                                                                                             
  
 

ΤΝΟΛΙΚΕ ΠΡΟΜΕΣΡΗΕΙ ΟΜΑΔΑ 2θσ  
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ΛΕΤΚΑ ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ 
Α.Σ. 2.01.: ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1,00Μ):       
            117.60 + 77,00 + 14.44 = 209.04 m2 
Α.Σ. 2.02.:  
ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ 1,00Μ) :                                57,24 + 2.99 = 60.23 m2 
Α.Σ. 2.03.:  ΛΕΥΚΕΣ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΘΥΕΣ:                                                                                                             6.93 m2                                                                                                                                
  
ΕΓΧΡΩΜΑ ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ 
Α.Σ. 2.04.:  ΕΓΧΩΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1,00Μ):  
         21.59+29.65+29.65+2,58= 83,47 m2 
Α.Σ. 2.05.:  ΕΓΧΩΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ 1,00Μ) :       
               6.64+9.12+9.12+0.88 = 25.76 m2  
Α.Σ. 2.06.:  ΕΓΧΩΜΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΡΛΗ  ΘΥΑ:                              5.28 m2                                                                                                                    
  

 

δ. Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ  

        
Α/Α Είδοσ Προμικειασ Α.Σ. 

Μον. 
Μετρ. 

Ποςότθτα 
Σιμι Μον. 

(Ευρώ) 
Δαπάνθ Αρικμόσ CPV 

  ΟΜΑΔΑ 1θ              

1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
ξφλινων δίφυλλων 
ανοιγόμενων και 
ανακλινόμενων  παρακφρων, 
τρικολλθτισ  ξυλείασ μεράντι 
ι δρυόσ, τφπου «Κ1» 
,διαςτάςεων 1,30x1,10 

1.01. τεμ. 17,00  1.000,00  17.000,00  
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 

2 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
εξωτερικισ ξφλινθσ 
μονόφυλλθσ  κφρασ, 
τρικολλθτισ  ξυλείασ μεράντι 
ι δρυόσ, τφπου «Κ2», 
διαςτάςεων 1,20x1,60.  

1.02. τεμ. 1,00  700,00  700,00  
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 

3 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
ξφλινων τρίφυλλων 
ανοιγόμενων και 
ανακλινόμενων  παρακφρων 
μετά ςτακεροφ τηαμωτοφ 
φεγγίτθ, τρικολλθτισ  ξυλείασ 
μεράντι ι δρυόσ, τφπου «Κ6», 
διαςτάςεων 1,55x2,70. 

1.03. τεμ. 44,00  1.400,00  61.600,00  
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 

4 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
εξωτερικισ ξφλινθσ δίφυλλθσ  
κφρασ μετά ςτακεροφ 
τηαμωτοφ φεγγίτθ, 
τρικολλθτισ  ξυλείασ μεράντι 
ι δρυόσ, τφπου «Κ7», 
διαςτάςεων 1,60x3,85.  

1.04. τεμ. 1,00  2.300,00  2.300,00  
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 
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5 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
εξωτερικισ ξφλινθσ δίφυλλθσ  
κφρασ, τρικολλθτισ  ξυλείασ 
μεράντι ι δρυόσ, τφπου «Κ8», 
διαςτάςεων 1,20x1,90.  

1.05. τεμ. 1,00  1.100,00  1.100,00  
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 

6 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
ξφλινων δίφυλλων 
ανοιγόμενων και 
ανακλινόμενων  παρακφρων 
μετά ςτακεροφ τηαμωτοφ 
φεγγίτθ, τρικολλθτισ  ξυλείασ 
μεράντι ι δρυόσ, τφπου 
«Κ10», διαςτάςεων 1,20x2,70. 

1.06. τεμ. 30,00  1.150,00  34.500,00  
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 

7 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
ξφλινου  ςτακεροφ τηαμωτοφ 
φεγγίτθ, τρικολλθτισ  ξυλείασ 
μεράντι ι δρυόσ, τφπου 
«Κ11», διαςτάςεων 1,85x3,85. 

1.07. τεμ. 1,00  1.300,00  1.300,00  
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 

8 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
εξωτερικισ ξφλινθσ 
μονόφυλλθσ  κφρασ, 
τρικολλθτισ  ξυλείασ μεράντι 
ι δρυόσ, τφπου «Κ13», 
διαςτάςεων 1,20x2,30.  

1.08. τεμ. 1,00  1.308,60  1.308,60  
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 

  Μερικό φνολο (ΟΜΑΔΑ 1θσ) 119.808,60    

  ΟΜΑΔΑ 2θ              

9 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνων  ςυνκετικϊν 
κουφωμάτων κατθγορίασ   Αϋ, 
απόχρωςθσ λευκισ,  
ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ι 
ςυρόμενα, κάκε διάςταςθσ 
άνω του 1,00μ 

2.01. m2  209,04     150,00     31.356,00    
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 

10 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνων  ςυνκετικϊν 
κουφωμάτων κατθγορίασ   Αϋ, 
απόχρωςθσ λευκισ,   
ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ι 
ςυρόμενα, μιασ διάςταςθσ 
ζωσ  1,00μ 

2.02. m2  60,23     180,00     10.841,40    
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 

11 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνου  ςυνκετικοφ 
μονόφυλλου κουφϊματοσ 
ειςόδου κατθγορίασ   Αϋ, 
λευκισ απόχρωςθσ . 

2.03. m2  6,93     350,00     2.425,50    
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 
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12 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνων  ςυνκετικϊν 
κουφωμάτων κατθγορίασ   Αϋ, 
ζγχρωμθσ απόχρωςθσ, 
ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ι 
ςυρόμενα, κάκε διάςταςθσ 
άνω του 1,00μ 

2.04. m2  83,47     200,00     16.694,00    
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 

13 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνων  ςυνκετικϊν 
κουφωμάτων κατθγορίασ   Αϋ, 
ζγχρωμθσ απόχρωςθσ, 
ανοιγόμενα, ανακλινόμενα ι 
ςυρόμενα, μιασ διάςταςθσ 
ζωσ  1,00μ 

2.05. m2  25,76     235,00     6.053,60    
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 

14 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ  
τυποποιθμζνου  ςυνκετικοφ 
δίφυλλου κουφϊματοσ 
ειςόδου κατθγορίασ   Αϋ, 
ζγχρωμθσ απόχρωςθσ . 

2.06. m2  5,28     380,00     2.006,40    
44221000-5        

Ραράκυρα, πόρτεσ 
& ςυναφι είδθ 

  Μερικό φνολο (ΟΜΑΔΑ 2θσ)          69.376,90      

    
Μερικό Σφνολο     189.185,50    

 

    
Φ.Ρ.Α. 24%       45.404,52    

 

    
Γενικό φνολο     234.590,02    

  
 
                                      Νάουςα, 06  Μαρτίου2018 
               υντάχκθκε                          Ελζγχκθκε            Εγκρίκθκε 
                                  Η Προϊςτάμενθ Σ.Μ. & Δ.Δ.                 Ο Διευκυντισ Σ.Τ.Δ.Ν. 
 
 
         Αγγελάκθσ Παπαφιλίππου                           Ελζνθ Σςιόγκα                                                Παφλοσ Κυριακίδθσ                                                                                                                                                                 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ                        Αγρ. Σοπογράφοσ Μθχανικόσ               Πολιτικόσ Μθχανικόσ 
                 με Β' βακμό                                   με Α' βακμό                         με Α' βακμό 
 




