
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17
Τηλ. Επικ. 2251350546
Ε-mail: marinos.sarantinos@gmail.com

ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ & ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ  
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΕΛΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αρ. Μελέτης: 170/2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, 
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία 
για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το 
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε 
δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)] 
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και 
δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του 
έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς 
τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής 
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις 
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα 
άρθρα του Τιμολογίου. 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και 
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, 
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, 
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή 
τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή 
του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων 
στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών 
και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες 
πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων 
μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 
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εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) 
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 
όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα 
έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης 
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι 
την οριστική παραλαβή τους. 
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών 
τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων 
(π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα 
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που 
οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, 
ΔΕΥΑx κλπ.), 
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών 
κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. 
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την 
χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την 
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών 
αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας 
και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι 
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών 
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται 
στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων 
και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, 
μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως 
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά 
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
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1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, 
και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται 
ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν 
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή 
μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού 
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε 
μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και 
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο 
μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές 
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας.

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους 
του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και 
των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών 
της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει 
την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να 
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω 
με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 
Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις 
αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει 
ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι 
ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο 
Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από 
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επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 
* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, 
οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, 
και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή 
προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με 
εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 
"βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή 
πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η 
εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε 
απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να 
τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης 
(μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης 
(μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά 
ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα 
σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, 
στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή 
μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού 
προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα 
του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών 
στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες 
επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή 
χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών 
επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
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Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και 
έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωματισμών. 
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί 
Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική 
χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται 
σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν 
πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση 
των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό 
απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των 
χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα 
πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α                Είδος                                 Συντελεστής
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή

με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο 
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00

 2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο 
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60

 3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 1,60
ε) σιδερένια 1,00

 4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών. 3,70

 5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

 6. Σιδερένιες θύρες :
   α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
   β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
   γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
   δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
 7. Προπετάσματα σιδηρά :
   α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
   γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)                       
 8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
 9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και 
σκληρότητα:
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ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1     Πεντέλης Λευκό
2     Κοκκιναρά Τεφρόν
3     Κοζάνης Λευκό
4     Αγ. Μαρίνας Λευκό συννεφώδες
5     Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6     Μαραθώνα Γκρί
7     Νάξου Λευκό
8     Αλιβερίου Τεφρόχρουν -μελανό
9     Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό
10    Βέροιας Λευκό
11    Θάσου Λευκό 
12    Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας Kαφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 
61.30 και 61.31. 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 
78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 
78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες 
αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές 
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.
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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 01

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  1   ∆ιαµέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,59

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 02

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  2   ∆ιαµέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,52

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 03

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  3   ∆ιαµέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,26

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι έξι λεπτά

A.T. : 04

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  4   ∆ιαµέτρου   1 1/4  ins
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Ευρώ (Αριθμητικά): 25,04

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και τέσσερα λεπτά

A.T. : 05

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  5   ∆ιαµέτρου   1 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,44

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 06

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  6   ∆ιαµέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,58

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 07

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρπυ Φ  2 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  7   ∆ιαµέτρου   2 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,90

(Ολογράφως) : σαράντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 08

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  8   ∆ιαµέτρου   3      ins
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Ευρώ (Αριθμητικά): 55,27

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 09

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισµένος  µε  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

µίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  9   ∆ιαµέτρου   4      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,88

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεµ)

  8037.  1   ∆ιαµέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,91

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεµ)

  8037.  2   ∆ιαµέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,97

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεµ)

  8037.  3   ∆ιαµέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,35

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.4 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ  1 1/4 ins
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεµ)

  8037.  4   ∆ιαµέτρου   1 1/4  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,71

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8981.2.1.3Β Φωτιστικό ασφαλείας υψηλής ισχύος, επίτοιχο, με λάμπες LED 2X21W, τάση λειτουργίας 
220-240V/ 50-60 Hz, μη συνεχούς λειτουργίας εσωτερικού χώρου,  ελάχιστη αυτονοµία 180 
λεπτά, µε ενδεικτικό LED φόρτισης, βαθμός προστασίας περιβλήματος  IP

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Τα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας πρέπει να έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά  :

Ελάχιστη Αυτονοµία (min): 180 λεπτά

Μέγιστη Κατανάλωση Ισχύος: 12W

Μπαταρίες (Pb): 2X 12V/7Ah 

Τοποθέτηση: Επιτοίχια 

Τύπος: Μη συνεχούς λειτουργίας

Φωτεινή Ροή - Lumen (lm):2000 lm

Εγγύηση : 3 χρόνια 

∆ιάρκεια ζωής για την µπαταρία : 2-3 έτη

Τάση Τροφοδοσίας : 220-240V AC/50-60 Hz

Προστασία Μπαταρίας : από υπερφόρτιση και βαθειά εκφόρτιση

Χρόνος Φόρτισης : < 24 ώρες

Φωτεινή Πηγή : λευκά LED ισχύος

Βαθµός Προστασίας Περιβλήµατος : ΙP42

Το Φωτιστικό σώµα ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα 

πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και 

Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες 

Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και 

διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα 

διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης.

Kατασκευάζονται σύµφωνα µε : 1) µε τα πρότυπα:ΕΝ 55015:2006 + Α1:2007 +Α2:2009, ΕΝ61547:2009, 

ΕΝ 61000-3-3:2008, ΕΝ61000-3-2:2006 +Α1:2006+Α1:2009+Α2:2009                                 

(Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα)

                             2) µε τα πρότυπα : ΕΝ60598-1:2008+Α11:2009, ΕΝ60598-

2:22:1998+Α2:2008 (Οδηγία Χαµηλής Τάσης).

Έτος τοποθέτησης σήµανσης CE : 2017.

Τα φωτιστικά σώµατα προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους (ta 400C) όπου είναι 

απαραίτητος ο φωτισµός ασφαλείας. Κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση ενώ κάθε φωτιστικό πρέπει 

να συνδέεται µόνιµα µε την τάση τροφοδοσίας.  Το σώµα θα φέρει κάλυµµα ανθεκτικό στην πυρκαγιά 

ενώ θα φέρει ενδεικτικό LED φόρτισης. Κατά την κανονική λειτουργία ανάβουν τα ενδεικτικά LED 

power και charge υποδεικνύοντας την φόρτιση των µπαταριών. Σε κάθε διακοπή της τάσης 

τροφοδοσίας, σβήνουν τα ενδεικτικά power και charge και το φωτιστικό τίθεται αυτόµατα σε 

εφεδρική λειτουργία, ανάβοντας τα LED. Όταν επανέλθει η τάση τροφοδοσίας επιστρέφει στην 

κανονική λειτουργία του.

Όταν η τάση δικτύου έχει διακοπεί, µπορούµε µε τις ανάλογες πιέσεις του πλήκτρου TEST, να 

επιλέξουµε φωτεινότητα 100%, 50%, 33% ή να σβήσουµε τους λαµπτήρες, ώστε είτε  να αυξήσουµε τον 

χρόνο αυτονοµίας είτε να µην καταναλώσουµε την ενέργεια της µπαταρίας χωρίς λόγο.

Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον, τα υλικά στερέωσης, η προµήθεια κάθε ηλεκτρικού καλωδίου, 

τα απαραίτητα όργανα (λυχνιολαβές κλπ) και λοιπά υλικά και µικροϋλικά στερέωσης, εγκατάστασης 

και σύνδεσης. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφή και τα 

λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης. ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των 

παραπάνω, έλεγχοι και δοκιµές, για παράδοση του φωτιστικού σώµατος σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,96

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτά

Σελίδα 10 από 22



Τιμολόγιο μελέτης

A.T. : 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8530.1 Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Αποκατάσταση ορθής λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους.  Θα εκτελεστούν απαραίτητες  

εργασίες µε την αγορά και αντικατάσταση όλων των υλικών και µικροϋλικών (όπως  φίλτρο 

πετρελαίου, φίλτρο λαδιού, δύο µπαταριών βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του Η/Ζ, φίλτρο αέρος, 

λιπαντέλαιο, προθερµαντήρας, κιτ  βάνες, ηλεκτρικών καλωδίων, ρακόρ κ.α) και ότι είναι 

απαραίτητο για την πλήρη και κανονική λειτουργία του. Συµπληρωµατικά θα γίνει ο έλεγχος, η 

αγορά υλικών σχετιζόµενων µε την ορθή λειτουργία του κυκλώµατος του και η επισκευή του 

ηλεκτρονικού κυκλώµατος (πλάκετας του Η/Ζ).

Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την 

οµαλή και αυτόµατη λειτουργία του µηχανήµατος. Τέλος στο κόστος του άρθρου περιλαµβάνεται και η 

σύνδεση του Η/Ζ µε το υφιστάµενο πυροσβεστικό συγκρότηµα καθώς σε περίπτωση πυρκαγιάς και 

ταυτόχρονης διακοπής ρεύµατος πρέπει το Η/Ζ να είναι σε θέση να θέσει σε λειτουργία το 

πυροσβεστικό συγκρότηµα αλλά και κάθε άλλη εγκατάσταση που είναι καθοριστική για την λειτουργία 

των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης αλλά και της ασφαλής εξόδου των θεατών από το κτίριο.

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 587,36

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα επτά και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8530.3 Συντήρηση ΚΚΜ και αλλαγή φίλτρων μονάδας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Συντήρηση της Κ.Κ.Μ (κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας). Θα πρέπει να εκτελεστούν,  αναλυτικά,  

τα κάτωθι : α) αντικατάσταση (προµήθεια – εγκατάσταση) προφίλτρων, σακκόφιλτρων και απόλυτων 

φίλτρων για κάθε µία από τις τέσσερις (4) Κ.Κ.Μ. , β) καθαρισµό των φτερωτών των ανεµιστήρων 

και έλεγχο ρουλεµάν, γ) χηµικός και µικροβιολογικός καθαρισµός στοιχείων ψυχρού και θερµού 

νερού, δ) έλεγχο και τάνυση ιµάντων και αλλαγή αυτών αν απαιτηθεί, ε) αµπεροµέτρηση 

ηλεκτροκινητήρων, ζ) έλεγχος τριόδης βάνας και control ελέγχου, η) καθαρισµός λεκάνης 

συµπυκνωµάτων, θ) ψεκασµό των στοιχείων και των φίλτρων µε πιστοποιηµένο αντιµικροβιακό υγρό, 

ι) καθαρισµός χώρου µηχανοστασίου από χώµατα και µπάζα, κ) λίπανση των εδράνων των 

φυγοκεντρικών ανεµιστήρων καθώς και έλεγχο καλής λειτουργίας των διαφορικών µανοµέτρων.

Τα προς προµήθεια φίλτρα αέρα αλλά και προφίλτρα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

εργοστασίωντων κατηγοριών που καθορίζονται από τα δύο ευρωπαϊκά πρότυπα : α) το ΕΝ 779 για τα 

φίλτρα µέσης και υψηλής απόδοσης και β) το ΕΝ 1822 για τα φίλτρα πολύ υψηλής απόδοσης (απόλυτα 

φίλτρα). Θα φέρουν σήµανση CE και θα είναι Ευρωπαϊκής κατασκευής.

Τα προς προµήθεια φίλτρα είναι : α) Προφίλτρα (κατασκευασµένα από διηθητική άκαυστή αδιάβροχη 

δοµή) πάχους 1cm σε ρολό µέσης απόδοσης κλάσης G3 (ΕΝ 779), β) Σακόφιλτρα υψηλής απόδοσης 

κλάσης F8, τοποθετηµένα σε σκελετό κατασκευασµένο από επιψευδαργυρωµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 20 

cm και γ) Απόλυτα φίλτρα 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η αξία κάθε υλικού και εργασίας απαραίτητης για τον έλεγχο λειτουργίας 

και την πλήρη συντήρηση των µονάδων ΚΚΜ.  ∆ηλαδή προµήθεια υλικών, µεταφορά στον τόπο του 

έργου, όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών, συνδέσεις, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 734,20

(Ολογράφως) : επτακόσια τριάντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8530.2 Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας υφιστάµενου πυροσβεστικού συγκροτήµατος.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Αποκατάσταση ορθής λειτουργίας υφιστάµενου πυροσβεστικού συγκροτήµατος. Αρχικά θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν ο έλεγχος και έπειτα η αποκατάσταση όλων των δυσλειτουργιών και βλαβών του 

συγκροτήµατος. Αρχικά ο έλεγχος περιλαµβάνει τα κάτωθι:  Γενικός οπτικός έλεγχος των 

εγκαταστάσεων - Έλεγχος λειτουργίας συγκροτήµατος µε ανακυκλοφορία - Ελεγχος ηλεκτρικού πίνακα 

συγκροτήµατος και παροχής - Ελεγχος πιεστικού δοχείου - Ελεγχος διαρροών - Ελεγχος εκκίνησης µε 

διακοπή ρεύµατος - Έλεγχος εδράνων και τριβέων - Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρων - Έλεγχος 

διαρροών αντλιών - Έλεγχος πυροσβεστικών δεξαµενών, αισθητήρων και διακοπτών στάθµης, διατάξεως 

πληρώσεως και λοιπών αυτοµατισµών. 

Στην τιµή αποκατάστασης περιλαµβάνεται η αξία κάθε υλικού και εργασίας απαραίτητης για τον 
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έλεγχο λειτουργίας και της πλήρης λειτουργίας του υφιστάµενου πιεστικού πυροσβεστικού 

συγκροτήµατος. ∆ηλαδή προµήθεια εξαρτηµάτων για την λειτουργία των κινητήρων, µεταφορά στον 

τόπο του έργου, όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών, συνδέσεις, έλεγχοι και δοκιµές για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα εκτελεστεί κάθε εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως 

και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία. Στη τιµή περιλαµβάνονται και 

όλα τα υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση της µονάδας.

Έπειτα από την προµήθεια και αποκατάσταση όλων των µηχανικών βλαβών του συστήµατος πυρόσβεσης 

ακολουθεί η δοκιµαστική λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήµατος σε συνθήκες πυρόσβεσης και 

διακοπής ρεύµατος, οπότε θα διαπιστωθεί η τροφοδότηση του ή όχι από το Η/Ζ.

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.835,50

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια τριάντα πέντε και πενήντα λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8455.1 Συντήρηση λέβητα 250.000 Kcal/h

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%

Η συντήρηση του λέβητα περιλαµβάνει το κόστος των υλικών και πάσης φύσεως εργασίων για την ορθή 

λειτουργία του καυστήρα. Οι εργασίες θα γίνουν µε την παρουσία  εξειδικευµένων εργατοτεχνιτών 

(θερµοϋδραυλικών Β’ ταξης ή τεχνικού καυστήρων) και θα περιλαµβάνουν :

-Καθαρισµός της θερµαντικής επιφάνειας (αεριαυλοί, φλογοθάλαµος, καπνοκιβώτιο) µε συρµάτινες 

βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα.

-Συντήρηση του καυστήρα (αντλίας, φίλτρων, ακίδων, µπεκ, µετασχηµατιστή, ηλεκτρικών καλωδίων 

κ.α).

-Αντικατάσταση του ακροφυσίου (µπέκ).

-Καθαρισµός αλλά και έπειτα του ελέγχου της λειτουργίας : α) της κεφαλής καύσης, β) των 

ηλεκτροδίων ανάφλεξης, γ) της αντλίας πετρελαίου, δ) των πτερυγίων  του ανεµιστήρα, ε) του 

στροβιλιστή, ζ) του µετασχηµατιστή και η) του ηλεκτρονικού εγκεφάλου. 

-Αντικατάσταση του φίλτρου πετρελαίου.

-Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας πετρελαίου.

-Έλεγχος και επισκευή τυχόν διαρροών καυσαερίου στο µηχανοστάσιο.

-Έλεγχος για τυχόν διαρροές της δεξαµενής πετρελαίου, των σιδεροσωλήνων τροφοδοσίας πετρελαίου, 

µε την αντικατάσταση αυτών.

-Έλεγχος και επισκευή  τυχόν διαρροών του δικτύου κυκλοφορίας νερού στο λεβητοστάσιο 

(σωληνώσεις, κυκλοφορητές, βαλβίδες ασφαλείας, εξαεριστικά κλπ).

-Έλεγχος και επισκευή για την καλή λειτουργία του αυτόµατου πληρώσεως και της πίεσης του νερού 

στο δίκτυο θέρµανσης.

-Έλεγχος πίεσης του αέρα στο δοχείο διαστολής.

-Έλεγχος καλής λειτουργίας των κυκλοφορητών και συντήρηση αυτών.

-Καθαρισµός της καπνοδόχου και έλεγχος  του καπέλου και του αγωγού της καπνοδόχου.

-Θερµοµόνωσης περιµετρικά της πόρτας από τα ΚΚΜ προς το λέβητα πετρελαίου και  έπειτα και από 

την τοποθέτηση της νέας πυράντοχης σιδερένιας πόρτας µε  αντοχή στην φωτιά για 2 ώρες. Στόχος η 

αποφυγή εισροής οσµών από το χώρο της δεξαµενής πετρελαίου προς τα φίλτρα των µονάδων ΚΚΜ.

-Έλεγχος θερµοµόνωσης καπναγωγού και σωληνώσεων δικτύων θέρµανσης.

-Έλεγχος του κυκλώµατος µε το οποίο αρχίζει και σταµατάει η καύση και η κυκλοφορία του νερού 

(υδροστάτες καυστήρα και κυκλοφορητών, θερµοστάτης χώρου, ηλεκτροβάννες κλπ).

-Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης λεβητοστασίου (τοπικός πίνακας). 

-Έλεγχος – ρύθµιση της καύσης του καυστήρα.

-Καθαρισµός της επιφάνειας του λέβητα από σκουριές και η βαφή του µε αντισκουριακή πυράντοχη 

µπογιά.

-Προστασία της εγκατάστασης θέρµανσης µε τοποθέτηση ανοδίων µαγνησίου.

-Παράδοση του φύλλου ελέγχου και συντήρησης του λέβητα στην επιβλέπουσα αρχή.

-Βελτίωση του βαθµού απόδοσης λέβητα – καυστήρα.

-Μεταφορά πάσης φύσεως µπαζών, άχρηστων υλικών σε χώρο που θα υποδείξει η επιβλέπουσα αρχή.

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

A.T. : 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8043 Τοποθέτηση ακροφυσίου πυρόσβεσης ή εκτοξευτήρας ύδατος (sprinkler)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Τοποθέτηση ακροφύσιου πυρόσβεσης (sprinkler) διαµ. 1/2 ins, ορειχάλκινο, επιχρωµιωµένο µε 

ροζέτα, τοποθετούµενο σε χώρο µε οροφή ή ψευδοροφή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες  πυροσβεστικές 
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διατάξεις, πλήρες προς τοποθέτηση, σύµφωνα µε τα σχέδια, τις υποδείξεις της επιβλέπουσας αρχής,  

την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή απαιραίτητα µήκη σωληνώσεων 

κατάλληλης διατοµής, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου µε την εργασία συνδέσεως µε το δίκτυο 

πυρόσβεσης, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. Οι εργασίες θα γίνουν µόνο από πιστοποιηµένο 

προσωπικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε εργασία για την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου των 

sprinker.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα χορηγηθούν τα κατάλληλα πιστοποιητικά επισκεύων. 

Αποκατάσταση πάσης φύσεως µερεµετιών που τυχόν θα δηµιουργηθούν κατά την αποξήλωση καθώς και 

αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών από τον τόπο του έργου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

επίβλεψης, σε χώρο κατάλληλο προς φόρτωση, φόρτωση και µεταφορά δια αυτοκινήτου για απόρριψη σε 

χώρο που επιτρέπεται από τις Αρµόδιες Αρχές. Επίσης συµπεριλαµβάνονται τα ικριώµατα που θα 

απαιτηθούν.

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,97

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\8200 Πυροσβεστηρας οροφής 12 kg ξηρας κόνεως

Κωδικός αναθεώρησης:

Πυροσβεστήρας οροφής, ξηράς κόνεως 12 kg, αυτόµατος, πλήρης, µε το

αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεως του στην οροφή, πλήρως τοποθετηµένος (συµπεριλαµβανοµένου των 

µικρουλικών), δηλαδή

προµήθεια, µεταφορά και στήριξη.

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 91,70

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  µε  το αντίστοιχο στήριγµα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και

στήριξη

(1 τεµ)

  8201.1.   2  Γοµώσεως  6    kg

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  µε  το αντίστοιχο στήριγµα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και

στήριξη

(1 τεµ)

  8201.1.   3  Γοµώσεως  12   kg

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,87

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Μ\8202.3 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2, 5 kgr, φορητός
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα CO2, φορητός  πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο. Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης τοποθέτηση, δηλάδή προµήθεια, 

µεταφορά και

στήριξη

(1 τεµ)

  8202.3   Γοµώσεως  5  kg

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,69

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8204.1.2 Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων σύνθετος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Πυροσβεστικός σταθµός εργαλείων σύνθετος ο οποίος θα αποτελείται από κουτί κατασκευασµένο από 

χαλυβδόφυλλα, καταλλήλων διαστάσεων, βαµµένο µε αστάρι και τελική βαφή κόκκινου χρώµατος, µε 

θύρα και µεντεσέδες, ανοδιωµένη περιστρεφόµενη χειρολαβή και θα περιέχει:

- 1 (ένα) λοστό διάρρηξης,

- 1 (ένα) πέλεκυ µεγάλο,

- 1 (ένα) φτυάρι,

- 1 (µία) αξίνα,

- 1 (ένα) σκεπάρνι,

- 1 (µία) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη),

- 2 (δύο) φορητούς ηλεκτρικούς φανούς,

- 1 (µία) αναπνευστική συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσµένου ατµοσφαιρικού αέρα,

- 2 (δύο) ατοµικές προσωπίδες µε φίλτρο και

- 2 (δύο) προστατευτικά κράνη,

κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, πλήρη 

(δηλαδή την προµήθεια και µεταφορά υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του έργου µε την εργασία 

συναρµολογήσεως, βαφής µε ερυθρό χρώµα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως σύµφωνα 

µε την µελέτη και µε τις  κείµενες πυροσβετσικές διατάξεις.

Ο Πυροσβεστικός σταθµός δηλαδή θα είναι αποτελούµενος από ένα κυτίο από γαλβανισµένη λαµαρίνα 

που θα έχει διαστάσεις 0.6m x 0.5m x 0.15m ή όπως ορίζουν οι πυροσβεστικές διατάξεις , µε θύρα 

περιστρεφόµενη, σε επίτοιχη η χωνευτή τοποθέτηση, βαµµένη όλο κόκκινη και µε την επιγραφή 

εξωτερικά ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ µε λευκά γράµµατα, µε τον εσωτερικό εξοπλισµό της, µετά των 

βυσµάτων στερεώσεως, τα µικρουλικά και τα παντός είδους σχετικά εργατικά.  

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 633,94

(Ολογράφως) : εξακόσια τριάντα τρία και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8209.1 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας led, στεγανό, αυτοελεγχόμενο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό επιτοίχιο σώµα led ασφαλείας επισήµανσης των εξόδων κινδύνου,στεγανό ΙΡ40, 

αυτοελεγχόµενο, µε λυχνία 4 led ισχύος, µε φωτεινή απόδοση 125/250 Lm σε 220v/διακοπή 

αντίστοιχα. Θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα EN60598-1, EN60598-2-22 και θα έχει 

εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη.

Θα φέρει συσσωρευτή νικελίου - καδµίου, στεγανό, τάσης 4,8 V χωρητικότητας 3ΑΗ για λειτουργία 

τουλάχιστον 90 λεπτών µε αυτόµατη διάταξη φόρτισης και προστασία από υπερφόρτιση ή αποφόρτιση. 

Θα έχει κέλυφος από πλαστική ύλη, διαφανές κάλυµµα από POLYCARBONATE, αυτοσβενόµενο µε επιγραφή 

"ΕΞΟ∆ΟΣ" ή βέλος. Θα φέρει µικροελεγκτή που θα πραγµατοποιεί αυτόµατα έλεγχο µπαταρίας, λάµπας, 

διάρκειας. Οι ανωτέρω έλεγχοι θα γίνονται και χειροκίνητα, ενώ η κατάσταση που βρίσκεται το 

φωτιστικό θα αποτυπώνεται µε led. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται τα αναλογούντα µήκη καλωδίου πυρανίχνευσης, ο πλαστικός σωλήνας 

(ευθύς και σπιράλ), τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο  απαιτείται για την σύνδεση του 

ενδεικτικού led µε τα υπόλοιπα στοιχεία του  συστήµατος και οι δαπάνες για τις ακόλουθες 

εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης 

φύσεως  δοµικών υλικών, της  κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από 

σκυρόδεµα κλπ)  για την ασφαλή  διέλευση και  προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους 

αποκατάστασης  στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα και µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 

∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και 

δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεµ)
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 Yλικά

α. Φωτιστικό σώµα led, στεγανό, πλήρες

όπως περιγράφεται παραπάνω

            Τ.Ε.                  τεµ    1,0x              70,00 =         70,00

β. Μικροϋλικά 0,02 του α

                                         0,05 x                70 =          3,50

Εργασία

             Τεχν (003)             h     0,05x             19,87 =          0,99

                                                      --------------------------

                                                      Αθροισµα             74,49

Τιµή ενός τεµ ευρώ 74,49

εβδοµήντα τέσσερα και σαράντα εννέα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 74,49

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8211 Σειρήνα πυρανίχνευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Τοποθέτηση σειρήνας πυρανίχνευσης εξωτερική πλήρης, (ως τεχνική προδιαγραφή) µε ενσωµατωµένο 

φάρο XENON και µπαταρία, κατάλληλη για τοποθέτηση σε σύστηµα πυρανίχνευσης, πλήρως 

τοποθετηµένη, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και στήριξη επί τόπου του έργου,  αυτής 

και όλα τα υλικά και µικροϋλικά αυτής, έτοιµη για λειτουργία. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται : α) 

η αποξήλωση υφιστάµενης σειρήνας/φαροσειρήνας συναγερµού, παντός τύπου, µε τα αναλογούντα µήκη 

ηλεκτρικής γραµµής του και η προµήθεια και η τοποθήτηση νέας σειρήνας, β) η συντήρηση - 

επισκευή υπάρχουσας σειρήνας µε την αγορά και αντικατάσταση κάθε υλικού αναγκαίου για την ορθή 

λειτουργία της, γ) οι εργασίες αποκατάστασης τυχόν οικοδοµικών καθαιρέσεων καθώς και ότι άλλο  

απαιτείται για την σύνδεση της σειρήνας µε τα υπόλοιπα στοιχεία του  συστήµατος, δ) οι δαπάνες, 

ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δοµικών υλικών, της  

κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ)  για την ασφαλή  

διέλευση και  προστασία των καλωδιών, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας της 

σειρήνας  στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 148,02

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα οκτώ και δύο λεπτά

A.T. : 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8212.1 Ανιχνευτής θερμότητας , θερμοδιαφορικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Τοποθέτηση ανιχνευτή θερµότητας, θερµοδιαφορικό, κατάλληλο για διέγερση από ανίχνευση σταθερής 

θερµοκρασίας ή διαφορά θερµοκρασίας, ο οποίος θα λειτουργεί µε βάση διπλού θερµοστατικού 

στοιχείου, µε την κατάλληλη βάση για την στερέωση του. Αποξήλωση µετά προσοχής υπαρχόντος 

ανιχνευτή, παντός τύπου και τοπόθετηση νέου ανιχντευτού µετά βάσεως, ως εξής:  ∆ιακοπή της 

παροχής από τον πίνακα, αποσύνδεση του καλωδίου της εγκαταστάσεως, αποξήλωση του ανιχνευτή ως 

έχει (χωρίς αποσύνδεση των επί µέρους εξαρτηµάτων του), µε την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν 

διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής, αποξήλωση της ηλεκτρικής γραµµής του 

ανιχνευτή (δηλαδή του πλαστικού σωλήνα ευθύ και σπιράλ οποιασδήποτε διαµέτρου, του καλωδίου 

τροφοδοσίας οποιουδήποτε τύπου και διατοµής καθώς και των κουτιών διακλάδωσης και οργάνων πάσης 

φύσεως, µε την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων 

αυτής). 

Αποκατάσταση πάσης φύσεως µερεµετιών που τυχόν θα δηµιουργηθούν κατά την αποξήλωση καθώς και 

αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών, από τον τόπο του έργου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

επίβλεψης σε χώρο κατάλληλο προς εκφόρτωση, φόρτωση και µεταφορά δια αυτοκινήτου για απόρριψη 

σε χώρο που επιτρέπεται από τις Αρµόδιες Αρχές. Επίσης συµπεριλαµβάνονται οι αποκαταστάσεις των  

ικριωµάτων που θα απαιτηθούν.

Στην τιµή περιλαµβάνονται τα αναλογούντα µήκη καλωδίου πυρανίχνευσης, οι πλαστικοί σωλήνες 

(ευθύς και σπιράλ), τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται για τη σύνδεση του 

ανιχνευτή µε τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος, επίσης και οι δαπάνες για τις  ακόλουθες  

εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης 

φύσεως δοµικών υλικών, της κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από 

σκυρόδεµα κλπ) για την ασφαλή διέλευση και προστασία του σωλήνα, καθώς και της πλήρους 

αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα και µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Σελίδα 15 από 22



Τιμολόγιο μελέτης

∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικών και µικροϋλικών, καλωδίων σύνδεσης,  επί τόπου του έργου 

και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιµών για παράδοση του ανιχνευτή σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 124,29

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τέσσερα και είκοσι εννέα λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8212 Ανιχνευτής ιονισμού καπνού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Αποξήλωση µετά προσοχής υπάρχοντος ανιχνευτή καπνού, παντός τύπου και τοπόθετηση νέου 

ανιχντευτού µετά βάσεως, αφού ολοκληρωθεί: η διακοπή της παροχής από τον πίνακα, και αποσύνδεση 

του καλωδίου της εγκαταστάσεως. Αν απαιτηθεί θα γίνει η αποξήλωση της ηλεκτρικής γραµµής του 

ανιχνευτή, δηλαδή του πλαστικού σωλήνα ευθύ και σπιράλ οποιασδήποτε διαµέτρου, του καλωδίου 

τροφοδοσίας οποιουδήποτε τύπου και διατοµής καθώς και των κουτιών διακλάδωσης και οργάνων πάσης 

φύσεως, µε την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων 

αυτής. 

Αποκατάσταση πάσης φύσεως µερεµετιών που τυχόν θα δηµιουργηθούν κατά την αποξήλωση καθώς και 

αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών, από τον τόπο του έργου, µε δαπάνη του αναδόχου και  

σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης σε χώρο κατάλληλο προς φόρτωση, φόρτωση και µεταφορά δια 

αυτοκινήτου για απόρριψη σε χώρο που επιτρέπεται από τις Αρµόδιες Αρχές. Επίσης 

συµπεριλαµβάνονται οι αποκαταστάσεις των  ικριωµάτων που θα απαιτηθούν στο τέλος των εργασιών.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και στήριξη επί τόπου του έργου του ανιχνευτή µε όλα τα 

υλικά και µικρο-ϋλικά αυτού καθώς και µε το καλώδιο σύνδεσης αυτού έτοιµος για λειτουργία.

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 123,36

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9421.1Α Επισκευή γυάλινων πορτών εισόδου και θυρών εξόδων κινδύνου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Επισκευή των µηχανισµών των γυάλινων πορτών εισόδου στο κτίριο, µε την προµήθεια εκ µέρους του 

αναδόχου και την  αντικατάσταση όλων των  µηχανισµών δαπέδου, µάρκας speedy, των κλειδαριών, 

αλλά και των µεντεσέδων τους, ώστε να λειτουργούν µε απόλυτη ασφάλεια κατά την είσοδο και 

αποχώρηση του κοινού από το κτίριο. 

Παράλληλα θα επισκευαστούν οι ξύλινες πόρτες, εξόδου κινδύνου, οι οποίες χρήζουν αντικατάστασης 

των µπάρων ανοίγµατος, αλλά και των κεντρικών µηχανισµών σταθεροποίησης τις ασφάλισης τους 

(εσωτερικά). Τέλος θα γίνει και η επισκευή των µεντεσέδων, των δυο βαρέων τύπου  σιδερένιων 

πορτών (µεγάλου ύψους), έτσι ώστε να µην µαγκώνουν και να ανοιγοκλείνουν µε άνεση χωρίς 

τριγµούς. 

Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η καθαίρεση των παλαιών θυρών και των παλαιών µηχανισµών 

τους καθώς και κάθε µεταφορά από τον  τόπο του έργου παντός υλικού σε χώρο που θα υποδείξει η 

επίβλεπουσα αρχή µε έξοδα και µεταφορικό µέσο του αναδόχου. 

Γενικά θα πραγµατοποιηθεί κάθε εργασία µε έξοδα του αναδόχου, ώστε να λειτουργήσουν οι ανωτέρω 

θύρες (έξοδοι κινδύνου) µε απόλυτη ασφάλεια, έπειτα από την επισκευή και επανατοποθέτηση τους.

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 91,78

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8204.1.1 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Αγορά νέας πυροσβεστικής φωλιάς (αν απαιτείται απο την µελέτη πυροπροστασίας του κτιρίου).  

Προµήθεια και συµπλήρωση των υλικών που λείπουν στο υφιστάµενο ερµάριο (για υπάρχουσα φωλιά), 

ήτοι - καννάβινου σωλήνα Φ 1 3/4 ins µήκους 20 m, πυρουσβεστικού κρουνού Φ 2 ins µε ταχύνδεσµο 
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από αλουµίνιο, ταχύνδεσµου διαµέτρου Φ 1 3/4 ins και πυροσβεστικού αυλού ρυθµιζόµενου για 

σωλήνα φ 1 3/4 ins. Κάθε πυροσβεστική Φωλιά, είναι αποτελούµενη από ένα κυτίο από γαλβανισµένη 

λαµαρίνα που θα έχει διαστάσεις 0.6m x 0.5m x 0.15m ή όπως ορίζουν οι πυροσβεστικές διατάξεις , 

µε θύρα περιστρεφόµενη, σε επίτοιχη η χωνευτή τοποθέτηση, βαµµένη όλη κόκκινη και µε την 

επιγραφή εξωτερικά ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ µε λευκά γράµµατα, µε τον εσωτερικό εξοπλισµό της, µετά 

των βυσµάτων στερεώσεως, τα µικρουλικά και τα παντός είδους σχετικά εργατικά. Το άρθρο 

περιλαµβάνει την προµήθεια και µεταφορά υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του έργου, µε την 

εργασία σύνδεσης, στερέωσης, συναρµολογήσεως,  βαφής  µε  ερυθρό  χρώµα, στερεώσεως και πλήρους 

εγκαταστάσεως σύµφωνα µε την µελέτη και  τις  κείµενες πυροσβεστικές διατάξεις. Αν κριθεί 

αναγκαία είναι δυνατή  η αποξήλωση πυροσβεστικών φωλιών ανεξαρτήτου τύπου,σε οποιαδήποτε 

απόσταση, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 163,42

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8206.1 Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργιών του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του πίνακα πυρανίχνευσης (είκοσι τεσσάρων ζωνών). Έλεγχος 

και επαναλειτουργία : σειρηνών, πληκτρολόγιου, relay alarm µε ανεξάρτητο relay για κάθε έξοδο 

και κλειδοδιακόπτη ακύρωσης, ηλεκτρολογικών σύνδεσεων µε πυρανιχνευτές καπνού-ιοπνισµού, µε 

φαροσειρήνα και διακόπτη συναγερµού, έλεγχο τάσης της λειτουργίας 220V/50HZ, της µπαταρίας, 

ένδειξη φόρτισης µπαταρίας, ένδειξη λειτουργίας και διακοπής κάθε ζώνης και προστασία της 

µπαταρίας από υπερφόρτιση ή πλήρη εκφόρτιση. 

Περιλαµβάνεται κάθε εργασία σύνδεσης-δοκιµών και µετρήσεων για παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

Πλήρης τοποθετηµένη πλακέτα για τη λειτουργία του κυκλώµατος του πίνακα και την ορθή λειτουργία 

των πυρανιχνευτών. Η προµήθεια και αντικατάσταση της µπαταρίας του πίνακα, µε αυτονοµία 36 ωρών 

(αν διαπιστωθεί η βλάβη της).  Στη τιµή περιλαµβάνονται προµήθεια - µεταφορά - τοποθέτηση και 

στήριξη επί τόπου του έργου  όλων των υλικών και µικροϋλικών και των καλώδιων σύνδεσης αυτού, 

έτοιµος για λειτουργία αλλά και οι εργασίες αποκατάστασης τυχόν οικοδοµικών καθαιρέσεων καθώς 

και ότι άλλο  απαιτείται για την σύνδεση του µε τα υπόλοιπα στοιχεία του  συστήµατος και οι 

δαπάνες, ήτοι: της διάτρησης τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως  δοµικών υλικών, 

της  κατασκευής φέροντος  πλαισίου  από  κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ)  για την 

ασφαλή  διέλευση και  προστασία των σωλήνων, καθώς και της πλήρους αποκατάστασης  στην αρχική 

µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα και µε τις εντολές της Υπηρεσίας. Όλες οι ενδείξεις και οι 

λειτουργίες του πίνακα θα είναι σύµφωνες µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα σειράς ΕΝ 54. 

(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 877,58

(Ολογράφως) : οκτακόσια εβδομήντα επτά και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\22.61.1Α Καθαίρεση κουφωμάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών), οποιουδήποτε είδους, με  
ιδιαίτερη προσοχή κατά  την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων.

Σχετικό : ΟΙΚ 2239 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239 100%

Καθαίρεση κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών), οποιουδήποτε είδους (ξύλινων, σιδηρών, 

αλουµινίου κλπ) και οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 

τεµαχίων. Ειδικότερα, όσον αφορά στα κουφώµατα στην τιµή του παρόντος περιλαµβάνεται αφ' ενός η 

αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζίων καθώς και των τυχόν ρολλών µετά των κουτιών τους αφ' ετέρου 

δε η απελευθέρωση του τετραξύλου ή πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια).

Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη µε την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν 

διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής, σύµφωνα µε την Μελέτη και τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και 

σε οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων 

(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), διάθεσης του πάσης 

φύσεως απαιτουµένου εξοπλισµού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων 

µέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχηµάτων, αποκατάστασης των ζηµιών που ενδεχοµένως προκληθούν 

κατά την εκτέλεση της εργασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης µε οποιοδήποτε 

µέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης (µε ευθύνη του αναδόχου) αυτών 

προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο - µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης 

και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές.

Επιµέτρηση:
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Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα, ο καταβιβασµός και διαλογή των υλικών, η 

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόµηση χρησίµων υλικών και η µεταφορά τους 

προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιµή ενός τεµαχίου πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας προς λειτουργία των εγκαταστάσεων στην 

πρώτιστη κατάσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

A.T. : 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.61.04Β Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, κλάσης πυραντίστασης REI 120 min

Κωδικός αναθεώρησης:

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων ( χωρίς φεγγίτες - περσίδες 

και ανοίγµατα για πυράντοχους υαλοπίνακες) µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

-κλάσης πυραντίστασης REI 120 min όπου R η ικανότητα ανάληψης φορτίου, Ε η δοµική ακεραιότητα 

και Ι η θερµοµονωτική ικανότητα,

-κάσα βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή (εποξική βαφή φούρνου σε ξύλινη απόχρωση της επιλογής του 

Μελετητή σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική όψη του Θεάτρου), 

-θυρόφυλλα κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας γαλβανισµένο χάλυβα (ψυχράς εξελάσεως), βαµµένα 

µε ηλεκτροστατική βαφή (εποξική βαφή φούρνου σε ξύλινη απόχρωση της επιλογής του Μελετητή 

σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική όψη του Θεάτρου), 

-εξοπλισµένες µε όλα τα απαιτούµενα συνδετικά υλικά και ειδικά τεµάχια (αρµοκάλυπτρα, γωνιακές 

συνδέσεις, συνδετήρες, καλύπτρες, κλπ) για την άρτια και αισθητική ολοκλήρωση της κατασκευής, 

-πλήρως εγκατεστηµένες έτοιµες προς ασφαλή χρήση και κανονική λειτουργία.

Οι θύρες αναλυτικά θα έχουν τις έξης τεχνικές προδιαγραφές :

A)κάσα γωνιακής ανάρτησης θυροφύλλων από ηλεκτρογαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 2,0 χιλ., σε 

σχήµα Ζ, µε τέσσερα διχάγγιστρα (τζινέτια) στερέωσης  σε κάθε πλευρά,

B)ελαστικό ηχοµονωτικό λάστιχο και θερµοδιογκούµενη ταινία 28 χιλ (για την πλήρη σφράγιση της 

πόρτας σε περίπτωση πυρκαγιάς), ή ελαστική µαστίχα, ταινία καπνοστεγανότητας (για στεγανοποίηση 

από καπνό και πτητικά  αέρια), τοποθετούµενα σε ειδικά διαµορφωµένη εσοχή (αυλάκι) περιµετρικά 

της κάσσας, 

C)οδηγούς συναρµολόγησης στις γωνίες και κατωκάσι ή αποστάτη αν απαιτείται, 

D)θυρόφυλλα τύπου sandwich από ηλεκτρογαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 0,8 χιλ. µε εσωτερική 

γέµιση από πυράντοχα υλικά υψηλής πυκνότητας (πχ πετροβάµβακας), βάρους 150kg/m3 πάχους 60 

χιλ.,  µε περιµετρικό πλαίσιο και ενδιάµεσες νευρώσεις (ενισχύσεις) από κλειστές χαλύβδινες 

διατοµές,

E)εσωτερική ηχοθερµοµόνωση από ορυκτοβάµβακα - κατάλληλης πυκνότητος και πάχους για 

πυραντίσταση 120 λεπτών - µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές 

ρητίνες),

F)µε εξωτερική επένδυση, εκατέρωθεν του σκελετού, από µονοκόµµατα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας 

ελάχιστου πάχους 2,0 χιλ, 

G)χαλύβδινους πυράντοχους ρυθµιζόµενους στροφείς (µεντεσέδες) - βαρέως τύπου µε αξονικά 

ρουλεµάν, δυο µεντεσέδες για τις µονόφυλλες εκ των οποίων ο ένας ρυθµιζόµενος για αυτόµατο 

κλείσιµο,

H)πείρους ασφαλείας στα θυρόφυλλα (ή σταθερό έµβολο στην πλευρά των µεντεσέδων αν απαιτείται), 

I)χαλύβδινη πυράντοχη κλειδαριά, διπλής ασφάλισης,  πλήρης, µε κύλινδρο τύπου yale και κλειδί 

οποιουδήποτε τύπου (της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας), 

J)χαλύβδινα πυράντοχα πόµολα ασφαλείας (χειρολαβές) και επιστόµια πυρασφαλείας, 

K)µηχανισµό αυτόµατης επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, 

L)χαλύβδινοι σύρτες ακινητοποίησης των θυροφύλλων, ή ηλεκτροµαγνήτες συγκράτησης θυροφύλλων, 

δαπέδου ή τοίχου, εφ' όσον και όπου απαιτούνται, 

M)µεταλλική πινακίδα µε σήµανση συµµόρφωσης προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα στοιχεία 

πιστοποίησης των θυρών, τοποθετηµένη στο πλάι της πόρτας.

N)εξοπλισµένες µε αισθητήρες καπνού και θερµοκρασίας.

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

A)οι δαπάνες κατασκευής και προσκόµισης δείγµατος ή ενός τεµαχίου θύρας προς έγκριση από την 

Υπηρεσία, 

B)οι δαπάνες προµήθειας των θυρών πυρασφαλείας σε ξύλινη απόχρωση µετά του απαιτουµένου 

εξοπλισµού λειτουργίας και πυρασφαλείας (βασικού και προαιρετικού - πλην των ηλεκτροµαγνητών 

συγκράτησης θυροφύλλων), 

C)οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων εγκατάστασης, 

D)οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων µέχρι την θέση της τελικής ενσωµάτωσης των 

θυρών στο έργο,

E)οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού εξοπλισµού και µηχανικών µέσων, 
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F)οι δαπάνες εκτέλεσης όλων των αναγκαίων εργασιών υποδοµής για την στήριξη (πάκτωση) της 

κάσσας των θυρών σε οποιοδήποτε δοµικό στοιχείο του κτιρίου (κατασκευή ψευτόκασσας κατάλληλης 

διατοµής από γαλβανισµένο χάλυβα, ενίσχυση υφιστάµενης τοιχοποιϊας µε στραντζαριστά βαρέως 

τύπου κλπ),

G)οι δαπάνες πλήρωσης του κενού µεταξύ κάσσας και δοµικών στοιχείων µε τσιµεντοκονίαµα των 

600kg τσιµέντου (αριάνι),

H)οι δαπάνες διενέργειας ελέγχων και δοκιµών,

I)κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και 

πλήρη εγκατάσταση και παράδοση των θυρών πυρασφαλείας σε πλήρη και κανονική λειτουργία, µε όλα 

τα απαιτούµενα εξαρτήµατα αυτών πλήρως τοποθετηµένα και ρυθµισµένα. 

Κ)οι δαπάνες: χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, 

συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτουµένου 

εξοπλισµού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας προς 

αποφυγήν ατυχηµάτων, αποκατάστασης των ζηµιών που ενδεχοµένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της 

εργασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης µε οποιοδήποτε µέσο στις θέσεις 

προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης (µε ευθύνη του αναδόχου) αυτών προς φόρτωση 

καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο - µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης 

σε θέση επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές.

Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη από εξειδικευµένο συνεργείο, σύµφωνα µε 

την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις πυροσβεστικές διατάξεις της 

εγκεκριµένης µελέτης πυρασφάλειας και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου.

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας 

στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε  τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) 

και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας.

Ρητώς ορίζεται ότι οι θύρες πυρασφαλείας που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν :

A)Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου, 

Κλάσης πυραντίστασης και γενικώς συµµόρφωσης σύµφωνα µε το ΕΝ 1634-1 (Ευρωπαϊκό πρότυπο) µε τις 

απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των 

σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από Αρµόδιες Αρχές (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια 

δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένες, εγκεκριµένες και διαπιστευµένες µε βεβαίωση από το Εθνικό Σύστηµα 

∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 

∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης 

Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Αντίδραση στην φωτιά κατά ΕΝ13501/1. Η ταξινόµηση των θυρών πυρασφάλειας ακολουθεί τους 

παρακάτω κωδικούς : Α1 (µη αναφλέξιµο προϊόν που δεν παράγει καπνό ή καιόµενα σωµατίδια), 

κατηγορία si (προιόν µε µικρή ή µηδενική έκλυση καπνού) και κατηγορία d0 (µηδενική παραγωγή 

αιωρούµενων µικροσωµατιδίων).

Αντοχή στην φωτιά κατά ΕΝ13501/2 (η αντοχή των θυρών στην φωτιά σύµφωνα µε το ΕΝ13501/2 

ταξινοµείται από τον κωδικό REI).

B)Πιστοποιητικό ή έκθεση δοκιµής αναγνωρισµένου εργαστηρίου από το φορέα διαπίστευσης της χώρας 

προέλευσης, στο οποίο θα αναγράφεται ο δείκτης πυραντίστασης που αφορά στην ακεραιότητα και στη 

θερµοµονωτική ικανότητα, καθώς και ο κανονισµός, οι διατάξεις του οποίου ακολουθήθηκαν κατά τη 

δοκιµή,

C)Βεβαίωση από τον Ε.Λ.Ο.Τ.  ότι το εργαστήριο είναι διαπιστευµένο από τον επίσηµο φορέα 

διαπίστευσης της χώρας προέλευσης.

D)Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τιµολογίου αγοράς στο οποίο θα αναγράφεται ο τύπος του 

συγκεκριµένου κουφώµατος.

Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας πλήρως εγκατεστηµένων θυρών (ήτοι: τετραγωνικά µέτρα 

επιφανείας οριζοµένης από το ακρότατο περίγραµµα της κάσσας και βάσει της υπ΄αριθµ. 

600873/Μάρτιος 1998 εγκεκριµένης µελέτης πυροπροστασίας του Ρουσέλλειου ∆ηµοτικού Θεάτρου 

Μυτιλήνης). 

 λ1                                                                                                   

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 390,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα

A.T. : 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\64.25Α Καθαίρεση υφιστάμενης σιδερένιας δεξαμενής και  κατασκευή τεσσάρων μεταλλικών 
δεξαμενών με μέγιστη χωρητικότητα τα 30 κυβικά μέτρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418 100%

KAΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ 30 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (30M3) 
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Το άρθρο περιλαµβάνει την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών :

Καθαίρεση υφιστάµενης µεταλλικής δεξαµενής νερού, από µαύρη λαµαρίνα πάχους 3mm, διαστάσεως 

1,90Χ2,20Χ7,70 m (Πλάτος Χ Ύψος Χ Μήκος), ανοικτή άνευ καλύµµατος οροφής, µετά των εσωτερικών 

ενισχύσεων. 

Για την καθαίρεση ο ανάδοχος του έργου θα καλύψει κάθε δαπάνη για την προµήθεια υλικών και 

εργαλείων, για την ολοκλήρωση της καθαίρεσης µε ασφάλεια. Στις εργασίες περιλαµβάνεται και το 

άδειασµα της δεξαµενής από το νερό, αλλά και κάθε υδραυλική εργασία αποκατάστασης των 

λειτουργιών του συγκροτήµατος πυρόσβεσης και του δικτύου τροφοδοσίας, µε νερό στο κτίριο. 

∆ηλαδή κάθε υδραυλικής σύνδεσης που θα περιλαµβάνει αγορά υλικών, την συνδεσµολογία τους και 

την σύνδεση τους, στο υπάρχον υδραυλικό δίκτυο.

Λόγω του περιορισµένου χώρου εργασίας, η καθαίρεση της κάθε δεξαµενής προβλέπεται να γίνει  δια 

ηλεκτρικού εργαλείου µετά προσοχής και κοπή κατά τµήµατα, σε διαστάσεις που να διευκολύνουν την 

µεταφορά των άχρηστων υλικών, σε χώρο που θα υποδείξει η επιβλέπουσα αρχή του ∆ήµου Λέσβου και 

µε έξοδα του αναδόχου.

Κατασκευή τεσσάρων νέων µεταλλικών δεξαµενών, από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τεσσάρων 

χιλιοστών, κλειστής οροφής. 

Οι δεξαµενές θα τοποθετηθούν σε µια στοά φάρδους 1,97 µέτρων, µήκους 7,757 µέτρων και ύψους 

2,22 µέτρων. Ο χώρος τοποθέτησης είναι στενός όποτε οι γαλβανισµένες λαµαρίνες θα πρέπει να 

µεταφερθούν µια την φορά, µε ευθύνη του αναδόχου στο υπόγειο του Θεάτρου και να κατασκευαστούν 

µε προσοχή  κατόπιν υποδείξεως της επιβλέπουσας αρχής.

Όπως φαίνεται και από το συνηµµένο σχέδιο οι πρώτες τρείς δεξαµενές θα έχουν διάσταση 

1,25Χ2,50Χ2,0 m (ΠΧΜΧΥ) ενώ η τελευταία δεξαµενή θα είναι διάστασης 1,25Χ2Χ2 m (ΠΧΜΧΥ). Οι 

τέσσερις δεξαµενές θα συνδεθούν µεταξύ τους και εν συνέχεια µε την υπάρχουσα µεταλλική 

δεξαµενή, χωρητικότητας τριών κυβικών µέτρων (3m3),  η οποία τροφοδοτεί το θέατρο µε πόσιµο 

νερό, έτσι ώστε η συνολική χωρητικότητα των δεξαµενών πυρόσβεσης να ανέρχεται στα τριάντα 

κυβικά µέτρα (30m3).

∆ιεργασίες κατά την τοποθέτηση κάθε δεξαµενής :

- προετοιµασία µιας επίπεδης τσιµεντένιας επιφάνειάς. 

- αποστάσεις ασφαλείας γύρω από την κάθε δεξαµενή για τακτικό έλεγχο της δεξαµενής.

- κατασκευή της µεταλλικής δεξαµενής µε τα απαραίτητα δεσίµατα (νεύρα) για να µην 

φουσκώνει. Τα δεσίµατα θα τοποθετηθούν τόσο εσωτερικά κάθε δεξαµενής όσο και εξωτερικά αυτής.

- σύνδεση της κάθε δεξαµενής µε φρεάτιο συλλογής υδάτων σε περίπτωση πληµµύρας.

- προς αποφυγή πιθανών σπινθήρων λόγω στατικού ηλεκτρισµού, οι δεξαµενές πρέπει να 

γειώνονται µε ξεχωριστή γείωση. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει προβλεφθεί εκ µέρους του 

αναδόχου ειδικό σηµείο σύνδεσης στο σώµα της δεξαµενής.

Οι προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στις κατασκευές έχουν ως εξής :

1) Στο έργο θα τοποθετηθούν για την κατασκευή των τριών πρώτων δεξαµενών, δεκαοκτώ (18) 

µεταλλικά φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας, πάχους τεσσάρων χιλιοστών (4mm), διάστασης 1,25Χ2,50 

µέτρων και για την κατασκευή της τέταρτης δεξαµενής, έξι (6) µεταλλικά φύλλα πάχους τεσσάρων 

χιλιοστών (4mm), διάστασης 1,25Χ2,00 µέτρων, από επιψευδαργυροµένη επιφάνεια (γαλβανιζέ).

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να παραδώσει στην επιβλέπουσα αρχή, στοιχεία για τον 

κατασκευαστή της γαλβανισµένης λαµαρίνας, τις προδιαγραφές της κατασκευής και τον µήνα και το 

έτος της κατασκευής.

2) Η ποιότητα του χάλυβα θα είναι προδιαγραφής DX51D κατά ΕΝ 10142/90 ή ΕΝ 10327/2004 ή ΕΝ 

10346/2009. O ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην επιβλέπουσα αρχή, δελτίο αποστολής και 

πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής που να τεκµηριώνουν τις ανωτέρω πιστοποιήσεις των 

υλικών.

3) Η ποιότητα του γαλβανίσµατος θα είναι  κατά το ΕΝ ISO 1461,  όπου προβλέπει πάχος 

ψευδαργύρου τα 70 Μµ  και 505 gr Zn/m2 ώστε να έχουµε σηµαντικά µεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση. 

O ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην επιβλέπουσα αρχή, δελτίο αποστολής και πιστοποιητικά του 

γαλβανιστηρίου,  που να τεκµηριώνουν τις ανωτέρω πιστοποιήσεις των υλικών.

4) Bάσεις στήριξης δεξαµενών : Κάθε δεξαµενή πρέπει να εδράζεται µε ασφάλεια, σε µια στιβαρή 

µεταλλική βάση, κατάλληλα κατασκευασµένη αφενός να µην οξειδώνεται και αφετέρου να αντέχει το 

βάρος της κάθε δεξαµενής όταν αυτή είναι γεµισµένη µε νερό.  

Συγκεκριµένα κάτω από την  κάθε δεξαµενή, θα τοποθετηθούν κατά την διάσταση του µήκους, τρείς 

σειρές από γαλβανισµένους τετράγωνους κοιλοδοκούς (όπως φαίνεται και στο σχέδιο της 

κατασκευής), διάστασης 60Χ60 mm και πάχους 3 χιλιοστών. Η µέθοδος συγκόλλησης των γαλβανισµένων 

τετράγωνων κοιλοδοκών, στην βάση κάθε δεξαµενής θα γίνει µε την µέθοδο TIG.

5) Η ηλεκτροσυγκόλληση των φύλλων λαµαρινών, των αρµών, θα γίνει µε την µέθοδο TIG (δίστηκτο 

ηλεκτρόδιο και αέριο αργό). Στις κολλήσεις των αρµών η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνεται εσωτερικά 

και εξωτερικά και πρέπει να προστίθενται ενισχύσεις µε γαλβανισµένα  γωνιακά ελέσµατα. Στην  

µέθοδο αυτή το ηλεκτρόδιο είναι από βολφράµιο και προκειµένου να αυξηθούν οι ηλεκτρικές του 

ιδιότητες προστίθεται θόριο και ζιρκόνιο. Στην µέθοδο αυτή χρησιµοποιείται ως αδρανές αέριο το 

αργό ή το ήλιο ή µείγµα των δύο αερίων. 

Προκειµένου η συγκόλληση να είναι επιτυχής πρέπει να γίνουν οι κάτωθι εργασίες (σε άδειες 

δεξαµενές) :
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α) αν δηµιουργηθούν ρωγµές στο γαλβάνισµα θα πρέπει τα σηµεία αυτά να περαστούν µε ειδικό ψυχρό 

γαλβάνισµα. Κάθε µικρουλικό πχ λάµα σφραγίζεται παντού ειδικότερα στα σηµεία διάτρησης δηλαδή 

βίδες µε πολυουρεθανική µαστίχη.

β) όλα τα σηµεία – επιφάνειες των ενώσεων, κολλήσεων θα βαφούν µε εποξειδικό αντισκωριακό 

αστάρι µε βάση ειδικών ακρυλικών ρητινών (πιστοποίηση ΙSO 2811, ιξώδες κατά DIN 51550), σε 

στεγνές επιφάνειες, εσωτερικά και εξωτερικά κάθε δεξαµενής. Πριν το αστάρωµα οι επιφάνειες θα 

είναι απαλλαγµένες από υλικά όπως σκόνες, σαθρά υλικά. Το αστάρι θα προστατέψει τα σηµεία των 

ενώσεων έναντι οξείδωσης ή διάβρωσης. Η δεύτερη στρώση θα ακολουθήσει µε το προαναφερόµενο 

αστάρι, εντός 24 ωρών και αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση. Απαιτείται περίπου 200gr/m2/ανά 

στρώση.

γ) εντός του επόµενου 24 ώρου και αφού στεγνώσει το αστάρι, ακολουθεί η επίστρωση µε την 

επιλεγµένη εποξειδωτική ρητίνη (περιέχει φωσφορικό ψευδάργυρο - αντισκωριακό και χρώµα µαζί).  

Η 2η στρώση χρώµατος ακολουθεί αφού στεγνώσει η 1η στρώση και εντός 24ωρών.

6) Κατασκευή ανθρωποθυρίδας σε κάθε δεξαµενή διάστασης τουλάχιστον 0,60Χ0,60 µέτρων, για την 

επιθεώρηση της. Η ανθρωποθυρίδα θα κατασκευαστεί γωνιακά και όπου έχουµε την µεγαλύτερη δυνατή 

πρόσβαση.

7) Το σύνολο της εγκατάστασης, δηλαδή οι σωλήνες µαζί µε τα εξαρτήµατα τους, θα λειτουργήσουν 

στην πίεση του δικτύου που είναι 4-6 atm. Για να αντέξουν λοιπόν µακροχρόνια, πρέπει να 

κατασκευαστούν έτσι ώστε να αντέξουν τουλάχιστον σε 10 atm. 

Όταν το δίκτυο κατασκευαστεί, πρεσάρεται µε ειδική πρέσα σε πίεση 10 atm τουλάχιστον για έξι 

ώρες. Έτσι, οι πιθανές ατέλειες θα εµφανιστούν µε µορφή διαρροών που καταπονούν το δίκτυο 

(τριβές, υποπιέσεις κ.λ.π).

8) Ο ανάδοχος του έργου θα δώσει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 15 ετών στην 

διάρκεια της οποίας είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά βλάβη που ενδεχοµένως προκύψει λόγω κακής 

εκτέλεσης των εργασιών ή αστοχίας των υλικών, χωρίς επιβάρυνση της υπηρεσίας.

9) Επιπρόσθετα θα κατασκευαστεί µια γαλβανισµένη µεταλλική σκάλα τουλάχιστον 2,5 µέτρων, για 

πρόσβαση στην είσοδο των ανθρωποθυρίδων κάθε δεξαµενής.

10) Κάθε δεξαµενή πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε διάταξη καθορισµού της στάθµης του νερού 

(δείκτης στάθµης νερού), ώστε να αποφεύγεται η υπερπλήρωση και η υπερχείλιση αυτής.

11) Ανά δυο οι δεξαµενές θα συνδέονται µε γαλβανισµένη στρογγυλή σωλήνα 1 1/2 ή 2 ιντσών, 

κίτρινη, πάχους 2,2 χιλιοστών. Στο σηµείο της κάθε σύνδεσης θα τοποθετηθεί βάνα διακοπής της 

τροφοδοσίας  µε νερό.

12) Θα τοποθετηθούν βαλβίδες αντεπιστροφής στη έξοδο και είσοδο της εγκατάστασης.

Κατασκευαστικά στοιχεία κάθε δεξαµενής :

Τα γαλβανισµένα εξαρτήµατα (του ίδιου γαλβανίσµατος δηλαδή κατά ΕΝ ISO 1461) που θα 

χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή και στις διάφορες συνδέσεις τα χωρίζουµε σε δυο κατηγορίες :

Α) σε εκείνα που συνδέουν τους γαλβανισµένους σωλήνες µεταξύ τους και 

Β) σε εκείνα που χρησιµοποιούνται για να συνδέσουν τους σωλήνες αλλάζοντάς ταυτόχρονα 

κατεύθυνση. ∆ηλαδή :

- σφιγκτήρες

- κολλάρα

- λάµες

- βάνες µε άκρα συγκόλλησης DIN

- συστολές

- συνδέσεις

- τάπες

- βαλβίδες αντεπιστροφής (προς το πυροσβεστικό συγκρότηµα)

- βαλβίδες ανακούφισης, η οποία θα συνδεθεί µε την παροχή του δικτύου πόλης µε δίοδη 

ηλεκτροβάνα

- χειρολαβές 

- κρονούς

- φλάντζες

- µούφες

- µαστούς

- ρακόρ

- καµπύλες

- ΤΑΦ

- γωνίες – ηµιγωνίες

- διακόπτες

- βάνες

- φίλτρα νερού

- γαλβανισµένοι στρογγυλοί σωλήνες χωρίς ραφή (κίτρινη ετικέτα) 1 1/2 ίντσας  διαµέτρου, 

πάχους 2 χιλιοστών (µε πιστοποιητικό ΕΝ 10204 3.1 6Χ1) για τα νεύρα εντός της κάθε δεξαµενής, 

τοποθετηµένοι οριζοντίως κατά το µήκος των 2,5 µέτρων και  ανά 80 εκατοστά. Βέβαια θα γίνει και 

εξωτερική περιµετρική επένδυση (π.χ περιµετρικό δέσιµο) σε κάθε γωνία της δεξαµενής µε 

γαλβανισµένες λάµες. Η όποια κάµψη των σωλήνων γίνεται µε κουρµπάρισµα και όχι µε φλόγα γιατί 

χαλάει το γαλβάνισµα.

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να παραδώσει στην επιβλέπουσα αρχή στοιχεία για τον 

κατασκευαστή των σωλήνων, τις προδιαγραφές της κατασκευής και τον µήνα και το έτος της 
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κατασκευής.

Η µεταλλική δεξαµενή θα φέρει βαλβίδα ανακούφισης (κατάθλιψη στο δίκτυο) και θα συνδεθεί µε την 

παροχή του δικτύου πόλης 4 ins µε δίοδη ηλεκτροβάνα, µε µηχανικό φλοτεροδιακόπτη (έλεγχο 

στάθµης) και by pass µε αντεπιστροφή προς το πυροσβεστικό συγκρότηµα. 

Στην εργασία συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση, σύνδεση µε τα διάφορα 

δίκτυα και σωληνώσεις, δοκιµή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Εν τέλει το έργο κατασκευής των δεξαµενών θα περιλαµβάνει την προµήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση 

όλων των υλικών – µικρουλικών αλλά και των απαιτούµενων συνδέσεων µε τα υφιστάµενα δίκτυα 

πυρόσβεσης και ύδρευσης του κτιρίου, δοκιµή και παράδοση των εγκαταστάσεων σε ορθή λειτουργία

Τιµή ανηγµένη σε ΚΙΛΑ

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένης σιδερένιας γαλβανισµένης δεξαµενής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ελεγκτής

Μαρίνος Σαραντινός
Ηλεκ/γος Μηχ/κος & Μηχ/κος H/Y  ΠΕ

Διονύσης Παναγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Δέσποινα Μακρή
Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ.Δ.Λ

Μαριάνθη Στυλιανίδου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ

Σελίδα 22 από 22


