ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το παρών έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ & ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΡΟΥΣΕΛΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», θα
εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 600873/1998 εγκεκριμένη μελέτη
πυρασφάλειας του κτιρίου από την Πυροσβεστική υπηρεσία Μυτιλήνης,
προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας, του Ρουσέλλειου
Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης.
Ο ανάδοχος του έργου αφού παραδώσει το πιστοποιητικό πυροπροστασίας
στην αναθέτουσα αρχή, στην συνέχεια υποχρεούται στην συμπλήρωση του
φακέλου για την άδεια λειτουργίας του κτιρίου και την υποβολή του στην αρμόδια
υπηρεσία, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας του κτιρίου,
παρέχοντας κάθε δυνατή μέριμνα για τον σκοπό αυτό όσον αφορά τεχνικό
προσωπικό για ελέγχους και λοιπών διαδικαστικών ενεργειών που ενδεχομένως να
απαιτηθούν από την εν λόγω υπηρεσία.
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες
περαιωμένης εργασίας, έρχονται να υλοποιήσουν τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ.
600873 (Mάρτιος 1998) εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, του Ρουσέλλειου
Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, η οποία έλαβε την έγκριση της Πυροσβεστικής
υπηρεσίας Μυτιλήνης.
Όσες εργασίες και προμήθειες υλικών ενσωματώνονται στο έργο και
περιγράφονται στα τεύχη υπολογισμού της εν λόγω μελέτης, πρέπει να
εκτελούνται κατόπιν προγράμματος εργασίας που θα υποβάλλεται από τον
ανάδοχο για κάθε στάδιο εργασίας και θα εγκρίνεται από τους επιβλέποντες.
Στον κάτωθι πίνακα γίνεται μια ενδεικτική καταγραφή των εργασιών που θα
εκτελεστούν και έρχονται να συμπληρώσουν τα όσα αναφέρει η υπ΄αριθμ. 600873
(Mάρτιος 1998) εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, του Ρουσέλλειου
Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης.
Eνδεικτικά οι εργασίες αυτές είναι οι ακόλουθες :
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ (τύπου rayon
calda, ecoflan code 42.03.35/5 κυκλοφορητής)

2.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Η/Ζ (type
electron diesel, serial code 2763)

3.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Κ.Κ.Μ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)
ΤΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ, ΤΥΠΟΥ FYROGENIS AIR HANDLING
UNITS, MFE 36, AIR CAPACITY 3500 m3/h, motor
3hp/1500.

4.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (2 moter
asynchronous μάρκας SCHORCH C.E, 22ΚW, HP
30, TYPE AK180M)

5.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΝΕΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ (π.χ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ, ΦΙΛΤΡΩΝ
κ.α). ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ
ΒΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ με πυρίμαχη μπογιά,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ WILO ΣΤΟ ΧΩΡΟΥ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΤΑ
ΕΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ.
Συμπληρωματικά θα εκτελεστεί κάθε εργασία που θα
συμβάλει στην ορθή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα
αλλά και των λοιπών εξαρτημάτων του λέβητα.
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ,
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Η/Ζ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ, ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ).
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΚΜ, ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ
(ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ) ΚΑΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. Η ΠΟΡΤΑ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΦΡΑΓΗ ΩΣΤΕ Η ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΡΕΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΚΜ ΚΑΙ ΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.
Συμπληρωματικά θα εκτελεστεί κάθε εργασία – δοκιμές, που
θα συμβάλουν στην ορθή και ασφαλή λειτουργία των
μονάδων ΚΚΜ.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΗ ΜΠΟΓΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 2
ΜΟΤΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΦΤΕΡΩΤΗ, ΡΟΥΛΕΜΑΝ κ.λ.π),
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ.
Συμπληρωματικά θα εκτελεστεί κάθε εργασία που θα
συμβάλει στην ορθή και ασφαλή λειτουργία του
συγκροτήματος πυρόσβεσης αλλά και κάθε δοκιμή ώστε να
διαπιστωθεί η ορθή εκτέλεση των εργασιών εκ μέρους του
αναδόχου.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4
ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ θα
ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΩΝ 3
ΚΥΒΙΚΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 30m3 ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ.
Συμπληρωματικά θα εκτελεστεί κάθε εργασία που θα
συμβάλει στην ορθή σύνδεση των νέων δεξαμενών, με το
πυροσβεστικό συγκρότημα και με το υδραυλικό δίκτυο του
κτιρίου.
Θα τοποθετηθεί μειωτής πίεσης για να αποφευχτούν βλάβες
στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου
καθώς είναι γνωστό ότι τα εσωτερικά δίκτυα των κτιρίων θα
πρέπει να είναι κατασκευασμένα για συνεχή πίεση
λειτουργίας 10 bar και δοκιμασμένα για στιγμιαία πίεση 50%
μεγαλύτερη της πίεσης συνεχούς λειτουργίας (15 bar).
Θα γίνει πρόβλεψη ώστε αφενός να χτιστεί μπροστά στην
πόρτα που οδηγεί προς τα ΚΚΜ, κατασκευή από μπετόν,
ύψους 20 εκατοστών αλλά και κατάλληλη υδραυλική
εγκατάσταση συλλογής των υδάτων, ώστε σε περίπτωση
πλημμύρας να διοχετευτούν τα νερά σε σχάρες συλλογής
νερού.
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6.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΠΟΡΤΩΝ κ.α

7.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

8.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

9.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ. ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 600873/1998
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ).
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ SPRINKLERS ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΙΚΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕ Η ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΣΩΝ SPRINKLER ΔΕΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΙΚΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕ Η ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΔΕΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΟΥ).
Συμπληρωματικά θα εκτελεστεί κάθε εργασία που θα
συμβάλει στην ορθή και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων
πυρόσβεσης αλλά και κάθε δοκιμή ώστε να διαπιστωθεί η
ορθή εκτέλεση των εργασιών εκ μέρους του αναδόχου.
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
(ΤΥΠΟΥ SPEEDY) ΤΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΕΙΣΟΔΟΙ
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ).
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΕΞΟΔΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ).
3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
ΕΞΟΔΟΥ (ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ κ.α ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ) ΩΣΤΕ ΝΑ
ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΗΝΗΣ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
– ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ κ.α
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ –
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΡΟΥΣΕΛΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ΄αριθμ. 600873 (Mάρτιος
1998) εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας, του Ρουσέλλειου Δημοτικού
Θεάτρου Μυτιλήνης και αφορά : α) την περιγραφή, των προς υλοποίηση
πυροδιαμερισμάτων με την αγορά και την τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών
πορτών και β) λοιπών εργασιών αναβάθμισης του δικτύου πυροπροστασίας –
μηχανοστασίου.
Σκοπός της τοποθέτησης πυράντοχων μεταλλικών πορτών είναι, η
επιβράδυνση και ο περιορισμός εξάπλωσης της πυρκαγιάς, με δεδομένο χρόνο
καθυστέρησης 120 λεπτών, που επιτυγχάνεται δια της ανωτέρας κατασκευής.
Οι εν λόγω εργασίες και ενδεικτικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
τα παρακάτω :
Οι προτεινόμενες αντικαταστάσεις στις πόρτες για την διαμερισματοποίηση
των χώρων προβλέπεται να εκτελεστούν στην στάθμη του ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟΥ και
του ΟΡΟΦΟΥ, ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Η εξωτερική όψη στους χώρους δεν είναι δυνατόν να αλλοιωθεί (λόγω της
αντικατάστασης πορτών) καθότι φέρουν ειδικές διαμορφώσεις σε επιστρώσεις
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δαπέδων και επικαλύψεις ορόφων που έχουν εγκριθεί αρμοδίως από
Αρχιτεκτονικές Επιτροπές.
 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΘΥΡΩΝ (120 min)
Ως προκύπτει και από τα εγκεκριμένα σχέδια πυροπροστασίας της
υπ΄αριθμ. 600873 μελέτης πυρασφάλειας (Μάρτιος 1998), θα τοποθετηθούν
πυράντοχες μεταλλικές πόρτες στο υπόγειο, ισόγειο και στον όροφο του θεάτρου,
προς αντικατάσταση των παλιών ξύλινων θυρών, με σκοπό την επιβράδυνση
μετάδοσης της πυρκαγιάς για 120 λεπτά, στους χώρους όπου βρίσκεται το κοινό.
Η πρόβλεψη πιθανών συμπληρωματικών κασών από κοιλοδοκούς,
κατάλληλης διάστασης, κρίνεται αναγκαία για την τοποθέτηση των πυράντοχων
θυρών αφ΄ενός μεν για την στερέωση του πυράντοχου χωρίσματος επί σταθερού
άκρου, αφ΄ετέρου δε για την εξασφάλιση της πρόσθετης στηρίξεως, καθότι η
υποδομή των υφιστάμενων ξύλινων θυρών δεν επαρκεί να φέρει τα φορτία των
νέων πυράντοχων μεταλλικών θυρών.

Ως προαναφέρθηκε, για την εξασφάλιση της πυροπροστασίας των επί
μέρους χώρων, προβλέπεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων ξύλινων θυρών και
στους χώρους των γραφείων και η τοποθέτηση πυράντοχων μονόφυλλων
μεταλλικών θυρών στις ίδιες θέσεις και διαστάσεις, με αντοχή στην πυρκαγιά για
120 λεπτά.

[4]

Επίσης προβλέπεται η αντικατάσταση των δίφυλλων θυρών προς τις
κερκίδες του Θεάτρου, καθώς επίσης και των θυρών προς τους βοηθητικούς
χώρους όπως αναλύονται στον πίνακα 1 της παρούσης μελέτης.
Σχετικά με την κατασκευή των πυράντοχων μεταλλικών θυρών, θα πρέπει να
πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:
 Οι μεταλλικές πυράντοχες θύρες (σε απόχρωση του χρωματισμού των
θυρών που θα αντικατασταθούν και της επιλογής των Μελετητών), δίφυλλες
ή μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς περσίδες αερισμού, κατάλληλων
διαστάσεων, χωρίς φεγγίτες ή\και ανοίγματα για πυράντοχους υαλοπίνακες
(χωρίς την αξία αυτών), βιομηχανικής παραγωγής - της απόλυτης έγκρισης
της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
 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),
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 θυρόφυλλα κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας γαλβανισµένο χάλυβα
(ψυχράς εξελάσεως), βαµµένα με ηλεκτροστατική βαφή (εποξική βαφή
φούρνου σε ξύλινη απόχρωση της επιλογής της επιβλέπουσας αρχής
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 κατασκευαστούν με βάση τις κάτωθι τεχνικές
προδιαγραφές :
 κάσα γωνιακής ανάρτησης θυροφύλλων από ηλεκτρογαλβανισμένο
χαλυβδοέλασμα πάχους 2,0 χιλ (δηλαδή κατάλληλου πάχους για
ασφαλή και ορθή λειτουργία), σε σχήμα Ζ, με τέσσερα διχάγγιστρα
(τζινέτια) στερέωσης σε κάθε πλευρά,
 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), τοποθετούµενο σε ειδικά
διαµορφωµένη εσοχή (αυλάκι) περιµετρικά της κάσσας,
 οδηγούς συναρµολόγησης στις γωνίες και κατωκάσι ή αποστάτου αν
απαιτείται,
 θυρόφυλλα
τύπου
sandwich
από
ηλεκτρογαλβανισμένο
χαλυβδοέλασμα πάχους 0,8 χιλ. με εσωτερική γέμιση από
πυράντοχα υλικά υψηλής πυκνότητας (πχ πετροβάμβακας), βάρους
τουλάχιστον 150kg/m3 πάχους 60 χιλ., µε περιµετρικό πλαίσιο και
ενδιάµεσες νευρώσεις (ενισχύσεις) από κλειστές χαλύβδινες
διατοµές,
 εσωτερική ηχοθερµοµόνωση από ορυκτοβάµβακα - κατάλληλης
πυκνότητος και πάχους για πυραντίσταση 120 λεπτών - µε συνδετικό
υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες),
 µε εξωτερική επένδυση, εκατέρωθεν του σκελετού, από
µονοκόµµατα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους
2,0 χιλ ή κατάλληλου για πυραντίσταση 120 λεπτών,
 χαλύβδινους πυράντοχους ρυθµιζόµενους στροφείς (µεντεσέδες) βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλεµάν πχ τέσσερις για τις δίφυλλες εκ
των οποίων οι δύο ρυθμιζόμενοι για αυτόματο κλείσιμο.
 πείρους ασφαλείας πχ. και στα δύο θυρόφυλλα για τις δίφυλλες (και
σταθερό έμβολο στην πλευρά των µεντεσέδων),
 χαλύβδινη πυράντοχη κλειδαριά, διπλής ασφάλισης, πλήρης, µε
κύλινδρο τύπου yale και κλειδί οποιουδήποτε τύπου - της επιλογής
του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας,
 χαλύβδινα πυράντοχα πόµολα ασφαλείας (χειρολαβές) και
επιστόµια πυρασφαλείας,
 µηχανισµό αυτόµατης επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας (και στα
δύο θυρόφυλλα),
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 χαλύβδινοι σύρτες ακινητοποίησης των δυο θυροφύλλων (για τις
δίφυλλες), ή ηλεκτροµαγνήτες συγκράτησης θυροφύλλων, δαπέδου
ή τοίχου, εφ' όσον και όπου απαιτούνται,
 πυράντοχες µπάρες πανικού και στα δύο θυρόφυλλα όπου
απαιτείται έπειτα από υπόδειξη της υπηρεσίας,
 µεταλλική πινακίδα µε σήµανση συµµόρφωσης προς τα πρότυπα
ασφαλείας και τα στοιχεία πιστοποίησης των θυρών,
τοποθετημένη στο πλάι της πόρτας και σε εμφανή σημείο,
 εξοπλισμένες με αισθητήρες καπνού και θερμοκρασίας.
Η τοποθέτηση θα εκτελεστεί 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.
Στην τιµή θα περιλαµβάνονται:














οι δαπάνες προσκόµισης δείγµατος ενός τεµαχίου θύρας προς
έγκριση από την Επιτροπή Δημοπρασίων του Δήμου Λέσβου,
οι δαπάνες προµήθειας των θυρών πυρασφαλείας µετά του
απαιτουµένου εξοπλισµού λειτουργίας και πυρασφαλείας (βασικού
και προαιρετικού), συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτροµαγνητών
συγκράτησης θυροφύλλων,
οι δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών,
µικροϋλικών και εξαρτηµάτων εγκατάστασης,
οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων µέχρι την
θέση της τελικής ενσωµάτωσης των θυρών στο έργο,
οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού
εξοπλισµού και µηχανικών µέσων,
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),
οι δαπάνες πλήρωσης του κενού µεταξύ κάσσας και δοµικών
στοιχείων µε τσιµεντοκονίαµα των 600kg τσιµέντου (αριάνι),
οι δαπάνες διενέργειας ελέγχων και δοκιµών από διαπιστευμένο
δημόσιο φορέα,
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,
Οι δαπάνες της προμήθειας και τοποθέτησης στο έργο όλων των
αναγκαίων οικοδομικών υλικών.
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Ρητώς ορίζεται ότι οι θύρες πυρασφαλείας που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να
διαθέτουν :
 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).
 Πιστοποιητικό ή έκθεση δοκιμής αναγνωρισμένου εργαστηρίου
από το δημόσιο 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,
 Βεβαίωση από τον Ε.Λ.Ο.Τ. ότι το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο
από τον επίσημο φορέα διαπίστευσης της χώρας προέλευσης.
 Επικυρωμένο παραστατικό προμήθειας υλικού (πχ δελτίου
αποστολής, πιστοποίηση υλικού από διαπιστευμένο φορέα) στο
οποίο θα αναγράφεται ο τύπος του συγκεκριμένου κουφώματος και
ότι πληροί πυραντίσταση 120 λεπτών.
Επιµέτρηση γίνεται 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 Δημοτικού Θεάτρου
Μυτιλήνης).
Ενδεικτικά οι διαστάσεις σε χιλιοστά (mm) και οι ποσότητες των πυράντοχων
θυρών που θα τοποθετηθούν είναι οι κάτωθι :
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Πίνακας 1
Α/Α
1
Ισόγειο προς
μηχανοστάσιο
2
Πόρτα μεταξύ
ανδρικών
τουαλετών και
μηχανοστασίου
3
Πόρτα από το
μπαρ προς τις
τουαλέτες
υπογείου
4
Πόρτα που
οδηγεί από 1ο
όροφο προς
προβολείο
5
Πόρτα που
οδηγεί από
πρώτο όροφο
προς γωνιακή
αποθήκη
6
Δίφυλλη Πόρτα
(χωρίς τζάμι) από
πρώτο όροφο
προς κερκίδες
θεατών
7
Δίφυλλη Πόρτα
(χωρίς τζάμι) από
πρώτο όροφο
προς κερκίδες
θεατών
8
Δίφυλλη Πόρτα
(χωρίς τζάμι) από
ισόγειο προς
κερκίδες θεατών
9
Δίφυλλη Πόρτα
(χωρίς τζάμι) από
ισόγειο προς
κερκίδες θεατών

Πλάτος Ύψος Μον/Διφ Πυρ/min
960
2215
ΜΟΝ
120

Τεμ
1

800

2090

ΜΟΝ

120

1

960

2220

ΜΟΝ

120

1

960

2270

ΜΟΝ

120

1

940

2280

ΜΟΝ

120

1

2130

2360

ΔΙΦ

120

1

2130

2370

ΔΙΦ

120

1

1500

2060

ΔΙΦ

120

1

1500

2060

ΔΙΦ

120

1
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10
Πόρτα μεταξύ
ΚΚΜ και
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
(υπόγειο)
11
Πόρτα ισογείου
γραφείου
λειτουργίας του
Η/Υ που θέτει σε
λειτουργία την
θέρμανση - ψύξη

840

1850

ΜΟΝ

120

1

900

2300

ΜΟΝ

120

1

12
Πόρτα
ενδιάμεσου
γραφείου
ισογείου
(γραφείο
Προϊσταμένης)
13
Πόρτα γραφείου
μηχανολόγων
(ισόγειο)
14
Πόρτα τουαλέτας
ΑΜΕΑ (ισόγειο)
15
Πόρτα πρώτου
ορόφου
αποθήκης
φυλλαδίων
16
Πόρτα πρώτου
ορόφου
αποθήκης
υλικών
καθαρίστριας

930

2300

ΜΟΝ

120

1

915

2300

ΜΟΝ

120

1

1060

2250

ΜΟΝ

120

1

950

2240

ΜΟΝ

120

1

950

2250

ΜΟΝ

120

1

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΘΥΡΩΝ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

16 τεμ. / ~ 42,42 τετρ. μέτρα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών sprinklers, πυρανιχνευτών,
θερμοδιαφορικών ανιχνευτών, όπου κρίνεται αναγκαία σε όλη την εγκατάσταση του
Θεάτρου. Ο ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί όσα sprinklers, πυρανιχνευτές,
θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές είναι αναγκαίοι (βάση της 600873 εγκεκριμένης
μελέτης) και να τα τοποθετήσει μετά των σωληνώσεων – ηλεκτρικών καλωδίων, στην
προβλεπόμενη θέση βάση των εγκεκριμένων σχεδίων της μελέτης πυροπροστασίας.
Αναλυτικότερα παρατηρήθηκαν ανά όροφο τα εξής :
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Α) ΠΡΟΒΟΛΕΙΟ – ΟΡΟΦΗ

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΙΟΥ – ΟΡΟΦΗΣ :
Διαπιστώθηκε ότι τα εγκεκριμένα σχέδια από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Μυτιλήνης, εμφανίζουν sprinklers : α) στο χώρο που οδηγεί
στην ταράτσα και β) στο διάδρομο μπροστά στη αποθήκη
ηλεκτρολογικού υλικού, τα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί. Επίσης δεν
υπάρχουν θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές : α) στο χώρο της κονσόλας ήχου
και β) στο χώρο της κινηματογραφικής μηχανής.
Στο χώρο της οροφής πάνω από την πλατεία και την σκηνή, υπάρχουν
όλοι οι ανιχνευτές που αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα σχέδια και
επιπλέον sprinklers και πυρανιχνευτές που δεν αναφέρονται σε αυτό.
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΒΟΛΕΙΟΥ – ΟΡΟΦΗΣ :
Για την συμμόρφωση με την υπ΄αριθμ. 600873/Μάρτιος 1998
εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας του Ρουσέλλειου Δημοτικού
Θεάτρου Μυτιλήνης, πρέπει να γίνει τοποθέτηση των sprinkler και
πυρανιχνευτών που διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη τους με πιθανή
επέκταση του δικτύου σωληνώσεων και καλωδίων, όπου είναι
απαραίτητο, βάσει της 600873 εγκεκριμένης μελέτης.
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΟΛΕΙΟ
Κάθε σύστηµα πυρανίχνευσης πρέπει να ελέγχεται και να συντηρείται
κανονικά. Το πρώτυπο BS 5839 Pt1:1988 κωδικοποιεί τις ενέργειες ελέγχου και
συντήρησης ως εξής:
 Έλεγχος ότι ο πίνακας δείχνει κανονική λειτουργία, θέτοντας αυτόν
σε συνθήκες σφάλµατος µε τεχνητό τρόπο. Καταγράψετε κάθε
σφάλµα στο βιβλίο συµβάντων και ενηµερώνεται η επιβλέπουσα
αρχή.
 Έλεγχος της λειτουργίας των συσσωρευτών και της σύνδεσης των
µπαταριών. Δηλαδή έλεγχος τάσης λειτουργίας 220V/50HZ,
µπαταρίας µολύβδου ή λιθίου 12V, ένδειξη φόρτισης µπαταρίας,
ένδειξη λειτουργίας και διακοπής κάθε ζώνης και προστασία της
µπαταρίας από υπερφόρτιση ή πλήρη εκφόρτιση.
 Τα καλώδια πυρανίχνευσης (υπάρχουσα καλωδίωση) πρέπει να
φέρουν ηλεκτροστατική θωράκιση που τα προστατεύει από
εξωτερικές παρεμβολές.
 Οφείλει ο ανάδοχος του έργου να προχωρήσει στον έλεγχο και στην
εξάλειψη πιθανών εξωτερικών παρεμβολών το οποίο θέτει σε
λειτουργία το σύστημα πυρανίχνευσης.
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 Οπτικός έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν γίνει
κατασκευαστικές αλλαγές και ότι οι ανιχνευτές και όλες γενικά οι
συσκευές του συστήµατος είναι κανονικά στην θέση τους.
 Ενεργοποιήσει ένος µπουτόν ή ανιχνευτού και διαπιστώνεται ότι το
σύστηµα λειτουργεί κανονικά, ελέγχωντας και την λειτουργία των
σειρήνων. Έλεγχος συνδέσεων ανιχνευτών καπνού και καλωδιώσεων
του πίνακα πυρανίχνευσης.
 Αφού υπάρξει η βεβαίωση ότι όλες οι σειρήνες λειτουργούν
κανονικά, γίνεται επανάταξη(reset) του πίνακα. Προβλέπεται η
επισκευή όλων των δυσλειτουργιών του συστήματος πυρόσβεσης,
καθώς και η αντικατάσταση των σειρήνων των συναγερμών, με την
αγορά εκ μέρους του αναδόχου όλων των υλικών (πχ καλωδίων
κ.λ.π).
 Έλεγχος του τροφοδοτικού του πίνακα πυρανίχνευσης (που
βρίσκεται στο προβολείο). Αν δε μπορεί να συντηρηθεί, θα γίνει η
αντικατάσταση του.
Έπειτα από τον έλεγχο των ανωτέρω θα γίνει η συντήρηση – επισκευή όλων
των ηλεκτρολογικών σύνδεσεων, η τοποθέτηση πυρανιχνευτών καπνού-ιοπνισµού,
η συντήρηση - επισκευή των παλιών φαροσειρήνων και η συντήρηση των
διακοπτών συναγερµού. ∆ηλαδή θα εκτελεστεί κάθε εργασία (σύνδεσεις-δοκιµές
και µετρήσεις) αφού προηγηθεί η προμήθεια υλικών εκ μέρους του αναδόχου, για
την παράδοση του συστήματος σε ορθή και πλήρη λειτουργία.
Β) ΟΡΟΦΟΣ
 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΟΥ :
Συμπλήρωση έξι (6) θερμοδιαφορικών ανιχνευτών στο χώρο της
πλατείας και ένος (1) στο χώρο της σκάλας προς το προβολείο. Λείπει
ένα (1) sprinkler στη σκάλα προς το προβολείο. Υπάρχουν sprinkler και
θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές στα καμαρίνια και τους διαδρόμους έξω
από αυτά αλλά και στο φουαγιέ που δεν αναφέρονται στα υφιστάμενα
σχέδια πυρασφάλειας.
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ :
Για την προσαρμογή στο εγκεκριμένο σχέδιο βάσει της υπ΄αριθμ.
600873/Μάρτιος 1998 εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας του
Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, πρέπει να τοποθετηθούν
(έπειτα από την αγορά τους από τον ανάδοχο) τα sprinklers και οι
θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές που λείπουν, με επέκταση καλωδίων και
σωληνώσεων όπου απαιτούνται.
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Γ) ΙΣΟΓΕΙΟ
 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ :
Λείπουν θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές από τους βοηθητικούς χώρους
αριστερά και δεξιά από τα γραφεία (τουαλέτα ΑΜΕΑ και αποθήκη).
Υπάρχουν πυρανιχνευτές και sprinkler στα καμαρίνια και τους
διαδρόμους τους, που δεν αποτυπώνονται στο σχέδιο.
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ :
Θα τοποθετηθούν οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές που λείπουν με
επέκταση των καλωδιώσεων.
Δ) ΥΠΟΓΕΙΟ
 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ:
Λείπει ένας (1) θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής από το χώρο των
δεξαμενών νερού και πέντε (5) sprinklers στο χώρο των ΚΚΜ, της
δεξαμενής πετρελαίου και του Η/Ζ. Δεν υπάρχουν sprinklers στο
λεβητοστάσιο. Δεν υπάρχουν πυρανιχνευτές και sprinklers στους χώρους
κάτω από την σκηνή και στον υποσταθμό της ΔΕΗ.
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ :
Πρέπει να τοποθετηθούν πυρανιχνευτές και sprinklers στους χώρους του
λεβητοστασίου και τους χώρους κάτω από την σκηνή (υποσκήνιο και
αποθήκες). Πρέπει να τοποθετηθούν οι πυρανιχνευτές και τα sprinklers
που λείπουν από τους χώρους ΚΚΜ, χώρους δεξαμενής πετρελαίου και
Η/Ζ. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνεται και η επέκταση των
σωληνώσεων και καλωδιώσεων.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ – ΥΠΟΓΕΙΟ - ΟΡΟΦΟΣ
 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ME ΔΥΟ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ των 21W.
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Έτος τοποθέτησης σήμανσης CE
Kατασκευάζεται σύμφωνα με

2017

1) κατασκευασμένο με τα πρότυπα
ΕΝ 55015:2006 + Α1:2007 +Α2:2009,
ΕΝ61547:2009, ΕΝ 61000-3-3:2008, ΕΝ61000-32:2006 +Α1:2006+Α1:2009+Α2:2009
(ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)
2) κατασκευασμένο με τα πρότυπα :
ΕΝ60598-1:2008+Α11:2009,ΕΝ605982:22:1998+Α2:2008 (χαμηλή τάση)

Ελάχιστη Αυτονομία (min):

180 λεπτά

Μέγιστη Κατανάλωση Ισχύος:

12W

Μπαταρίες (Pb):

2X 12V/7Ah

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

2 -3 έτη

Τοποθέτηση:

Επιτοίχια

Τύπος:

Μη συνεχούς λειτουργίας με λάμπες LED

Φωτεινή Ροή - Lumen (lm):

2000lm

Εγγύηση φωτιστικού

3 χρόνια

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

Τα φωτιστικά σώµατα προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους (ta 400C)
όπου είναι απαραίτητος ο φωτισμός ασφαλείας. Κατάλληλα για επίτοιχη
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τοποθέτηση ενώ κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται μόνιμα με την τάση
τροφοδοσίας. Το σώµα φέρει κάλυµµα ανθεκτικό στην πυρκαγιά ενώ 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. 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 απαραίτητα όργανα (λυχνιολαβές κλπ) και
λοιπά υλικά και µικροϋλικά στερέωσης, εγκατάστασης και σύνδεσης. Κατά τα λοιπά
σύµφωνα µε τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές και τα λοιπά
συµβατικά τεύχη της µελέτης. ∆ηλαδή προµήθεια π.χ καλωδίων, προσκόµιση,
εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, έλεγχοι και δοκιµές, για παράδοση
του φωτιστικού σώµατος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 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.
 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (πχ ΑΓΟΡΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 ΚΙΛΩΝ)

Αγορά και τοποθέτηση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής τύπου Ρα,
αυτόµατος, χωρητικότητας 12 Kg, πλήρης µε τη φιάλη ή σφαίρα και το αντίστοιχο
στήριγµα αναρτήσεώς του από την οροφή και σύνδεση µε τον πίνακα αναγγελίας
πυρκαϊάς πλήρως τοποθετηµένοι. Επίσης θα φέρουν κλείστρο µε µανόµετρο που θα
διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου. Κατά τα
[15]

λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά
συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία. ∆ηλαδή θα γίνει προµήθεια,
µεταφορά, στήριξη, σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Αφού ο ανάδοχος του έργου ελέγξει τον αριθμό και το είδος όλων των
πυροσβεστήρων στο κτίριο, θα γίνει η προμήθεια νέων πυροσβεστήρων ώστε να
καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός τους, βάσει της υπ΄αριθμ. 600873/1998
εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας του κτιρίου.
Οι Πυροσβεστήρες θα πρέπει να διαθέτουν 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.
 Τοποθέτηση σύνθετου πυροσβεστικού σταθμού εργαλείων 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, ένδειξη Π.Σ.
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), ενδεικτικών διαστάσεων
2000 mm X 1600 mm, κατά DIN 14155 ή αντίστοιχου προτύπου
- 2 (δύο) φορητούς ηλεκτρικούς φανούς, ειδικής προστασίας IP65 για
ελάχιστη λειτουργία πέντε ωρών
- 1 (μία) αναπνευστική συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσμένου ατμοσφαιρικού
αέρα,
- 2 (δύο) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο και
- 2 (δύο) προστατευτικά κράνη, κατασκευασμένων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 136.
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Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά
τεύχη, πλήρης.
Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου με την εργασία
συναρμολογήσεως, βαφής, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
Πέρα της κάλυψης των σημερινών ελλείψεων στα μέσα πυρόσβεσης του
Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, βάσει της υπ΄αριθμ. 600873/1998
εγκεκριμένης μελέτης πυρόσβεσης είναι αναγκαίες και οι κάτωθι εργασίες :
 Αντικατάσταση όσων λάστιχων πυροσβεστικών φωλεών πυρόσβεσης
είναι ξερά.
 Τοποθέτηση σύνθετων πυροσβεστικών σταθμών
εργαλείων και
πυροσβεστικών φωλέων όπου και όσων απαιτούνται βάσει των
διατάξεων πυρόσβεσης της 600873 εγκεκριμένης μελέτης .
 Παράδοση στον ανάδοχο του έργου, Υπεύθυνης Δήλωσης αναγόμωσης
των πυροσβεστήρων του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, από την
πρόσφατη εργασία που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο, υπό την
επίβλεψη του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου Λέσβου.
Πιθανή αντικατάσταση φωτιστικών ασφαλείας τα οποία δεν λειτουργούν,
λόγου του ότι είναι παλιά και πιθανόν να μην μπορούν να επισκευαστούν (πιθανή
και η μη ύπαρξη ανταλλακτικών). Όλα τα έξοδα των εν λόγω ελέγχων και δοκιμών
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Α) KAΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

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, με
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έξοδα του αναδόχου. Δηλαδή 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 Δήμου 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.
Σε περίπτωση δυσκολίας τοποθέτησης των λαμαρινών στο χώρο του υπογείου, ο
ανάδοχος με δικές του δαπάνες θα φροντίσει στην διάνοιξη οπής στο τοίχο του
υπογείου πλησίον του χώρου εγκατάστασης των δεξαμενών. Μετά το πέρας των
εργασιών, ο ανάδοχος θα αποκαταστήσει το άνοιγμα στον τοίχο του κτιρίου.
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.
Διεργασίες κατά την τοποθέτηση κάθε δεξαμενής :
- προετοιμασία μιας επίπεδης τσιμεντένιας επιφάνειάς, για την τοποθέτηση
της κάθε βάσης.
- αποστάσεις ασφαλείας γύρω από την κάθε δεξαμενή για τακτικό έλεγχο της
δεξαμενής.
- κατασκευή κάθε μεταλλικής δεξαμενής με τα απαραίτητα δεσίματα (νεύρα)
για να μην φουσκώνει. Τα δεσίματα θα τοποθετηθούν τόσο εσωτερικά κάθε
δεξαμενής όσο και εξωτερικά αυτής με υπόδειξη της επιβλέπουσας αρχής.
- 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 δεξαμενών διάστασης
1,25Χ2,50Χ2,00 m, δεκαοκτώ (18) μεταλλικά φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας ή
όσων κριθούν αναγκαία για την ελαχιστοποίηση ηλεκτροσυγκολλήσεων, πάχους
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τεσσάρων χιλιοστών (4mm), διάστασης 1,25Χ2,50 μέτρων και για την κατασκευή της
τέταρτης δεξαμενής διάστασης 1,25Χ2,00Χ2,00 m , έξι (6) μεταλλικά φύλλα πάχους
τεσσάρων χιλιοστών (4mm) ή όσων κριθούν αναγκαία για την ελαχιστοποίηση
ηλεκτροσυγκολλήσεων, 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
προβλέπεται 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 τa τεχνικά
χαρακτηριστικά των υλικών.
4) Bάσεις στήριξης δεξαμενών : Κάθε δεξαμενή πρέπει να εδράζεται με ασφάλεια,
σε μια στιβαρή μεταλλική βάση, κατάλληλα κατασκευασμένη ώστε 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. Έπειτα θα ακολουθήσει το
ψυχρό γαλβάνισμα των ενώσεων, το αστάρωμα τους και η βαφή τους όπως
περιγράφεται στην συνέχεια.
5) Η ηλεκτροσυγκόλληση των φύλλων λαμαρινών, των αρμών, θα γίνει με την
μέθοδο TIG (δίστηκτο ηλεκτρόδιο και αέριο αργό) ή με μέθοδο που να προκαλέσει
την ελαχιστοποίηση καταστροφής του γαλβανίσματος. 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.
Αναλυτικότερα και προκειμένου η συγκόλληση να είναι επιτυχής πρέπει να γίνουν
οι κάτωθι εργασίες (σε άδειες δεξαμενές) :
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
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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
0,70Χ0,70 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), οι οποίες και
αποκαθιστώνται.
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
διαμέτρου 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.
13) 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 –
(εσωτερικές ενισχύσεις) 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. Η
όποια κάμψη των σωλήνων γίνεται με κουρμπάρισμα και όχι με φλόγα γιατί χαλάει
το γαλβάνισμα.
14) 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.
Κατασκευαστικά στοιχεία κάθε δεξαμενής :
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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. Δηλαδή :
-

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

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην επιβλέπουσα
αρχή στοιχεία για τον κατασκευαστή των σωλήνων, τις προδιαγραφές της κάθε
κατασκευής και τον μήνα και το έτος της κατασκευής.
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 με τίμημα ανηγμένο σε κιλά
(kgr) .
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Β) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Κ.Κ.Μ)
Συντήρηση των Κ.Κ.Μ (κεντρικών κλιματιστικών μονάδων). Θα πρέπει να
εκτελεστούν, αναλυτικά, τα κάτωθι : α) προμήθεια και εγκατάσταση προφίλτρων,
σακκόφιλτρων και απόλυτων φίλτρων για κάθε μία από τις Κ.Κ.Μ. , β) καθαρισμός
των φτερωτών των ανεμιστήρων, έλεγχος και αποκατάσταση της λειτουργίας των
ρουλεμάν, γ) χημικός και μικροβιολογικός καθαρισμός στοιχείων ψυχρού και
θερμού νερού, δ) έλεγχος και τάνυση ιμάντων και αλλαγή αυτών αν απαιτηθεί, ε)
αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων και αποκατάσταση ηλεκτρολογικών και
μηχανολογικών βλαβών, 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.
Η αγορά - προμήθεια των φίλτρων αέρα, εκ μέρους του αναδόχου, θα είναι των
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 κλάσης Η-14 (ΕΝ 1822).

[22]

Στο κόστος εργασιών περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και η τοποθέτηση
τους στις ΚΚΜ καθώς και η ορθή λειτουργία των μονάδων.
Γ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ)
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H συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους "ELECTRON DIESEL με serial code
2763", θα περιλαµβάνει τις απαραίτητες εργασίες συντηρήσεις με την αγορά (εκ
μέρους του αναδόχου) και αντικατάσταση όλων των µικροϋλικών (όπως φίλτρο
πετρελαίου, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, λιπαντέλαιο, βάνες, ρακόρ, των
μπαταρίων του συστήματος και ότι είναι απαραίτητο για την πλήρη και κανονική
λειτουργία του). Συμπληρωματικά θα γίνει ο έλεγχος και η ρύθμιση του
ηλεκτρονικού κυκλώματος της πλάκετας του Η/Ζ αλλά και η αγορά υλικών και η
αποκατάσταση βλαβών του κυκλώματος του για την ορθή λειτουργία του.
Θα ελεγχθεί και θα γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες έπειτα από την προμήθεια
υλικών ώστε να συνδεθεί το Η/Ζ με το πυροσβεστικό συγκρότημα και με τις
εγκαταστάσεις της κύριας αίθουσας και των εξόδων διαφυγής (συστήματα
φωτισμού) του Θεάτρου.
Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ
Η συντήρηση του λεβητοστασίου θα γίνει με την παρουσία εξειδικευμένων
εργατοτεχνιτών (θερμοϋδραυλικών Β’ ταξης τουλάχιστον ή τεχνικού καυστήρων) και
θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες :
 Καθαρισμός της θερμαντικής επιφάνειας (αεριαυλοί, φλογοθάλαμος,
καπνοκιβώτιο) με συρμάτινες βούρτσες και ηλεκτρική σκούπα.
 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.
 Έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας πετρελαίου ή σε περίπτωση
έλλειψης αυτής να προβλεφτεί η αγορά και η τοποθέτηση της με έξοδα
του αναδόχου.
 Έλεγχος και η αποκατάσταση τυχόν διαρροών καυσαερίου.
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 Έλεγχος και αποκατάσταση τυχόν διαρροών : της δεξαμενής πετρελαίου,
του σωλήνα τροφοδοσίας πετρελαίου, του φίλτρου και της
ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας πετρελαίου.
 Έλεγχος και αποκατάσταση τυχόν διαρροών νερού του δικτύου
θέρμανσης στο λεβητοστάσιο (λέβητας, σωληνώσεις, κυκλοφορητές,
βαλβίδες ασφαλείας, εξαεριστικά κλπ).
 Έλεγχος και η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του αυτόματου
πληρώσεως και της πίεσης του νερού στο δίκτυο θέρμανσης.
 Έλεγχος και ρύθμιση της πίεσης του αέρα στο δοχείο διαστολής.
 Έλεγχος και η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των κυκλοφορητών.
 Καθαρισμός της καπνοδόχου και έλεγχος (όπου είναι προσπελάσιμα) του
καπέλου και του αγωγού της καπνοδόχου.
 Έλεγχος και εργασίες θερμομόνωσης της πόρτας που οδηγεί από τα ΚΚΜ
στη δεξαμενή πετρελαίου.
 Έλεγχος και αποκατάσταση της θερμομόνωσης του καπναγωγού και των
σωληνώσεων των δικτύων θέρμανσης.
 Έλεγχος και αποκατάσταση του κυκλώματος με το οποίο αρχίζει και
σταματάει η καύση και η κυκλοφορία του νερού (υδροστάτες καυστήρα
και κυκλοφορητών, θερμοστάτης χώρου, ηλεκτροβάννες κλπ).
 Έλεγχος και αποκατάσταση βλαβών της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
του λεβητοστασίου (πχ έλεγχος πίνακα).
 Έλεγχος και ρύθμιση της καύσης του καυστήρα.
 Καθαρισμός της επιφάνειας του λέβητα από σκουριές και η βαφή της
εξωτερικής επιφάνειας με αντισκουριακή πυράντοχη μπογιά.
 Συντήρηση των κυκλοφορητών που δυσλειτουργούν στο χώρο του
λεβητοστασίου (φτερωτών, ρουλεμάν κ.α).
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Το κόστος των συντηρήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των υλικών με
ΦΠΑ) στο χώρο του λεβητοστασίου θα καλυφθεί με έξοδα του αναδόχου.
Ε) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Κάθε σταθερό σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς θα πρέπει να συντηρείται
κατά τη διάρκεια ζωής του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και του
κατασκευαστή.
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Η συντήρηση, ο έλεγχος καλής λειτουργίας του υφιστάμενου
πυροσβεστικού συγκροτήματος και η αποκατάσταση βλαβών κρίνεται
αναγκαία. Περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι κάτωθι εργασίες (για την
αποκατάσταση βλαβών) :















Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης,
Έλεγχος της λειτουργίας του συγκροτήματος,
Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος και της παροχής του,
Έλεγχος πιεστικού δοχείου,
Έλεγχος διαρροών,
Έλεγχος εκκίνησης µε διακοπή ρεύµατος ώστε να διαπιστωθεί αν
είναι συνδεδεμένος με την γεννήτρια Η/Ζ,
Έλεγχος εδράνων και τριβέων,
Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα,
Έλεγχος διαρροών συστήματος,
Έλεγχος σύνδεσης με πυροσβεστική δεξαμενή,
Έλεγχος αισθητήρων και διακοπτών στάθµης,
Έλεγχος διατάξεων πληρώσεως και λοιπών αυτοματισμών,
Γενική συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος,
∆οκιµαστική λειτουργία πυροσβεστικού συγκροτήματος.

Στην τιµή συμπεριλαμβάνεται η αξία κάθε υλικού και εργασίας απαραίτητης
για τον έλεγχο λειτουργίας και την πλήρη επισκευή του υφιστάμενου πιεστικού
πυροσβεστικού συγκροτήματος. ∆ηλαδή προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του
έργου, όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών, συνδέσεις, έλεγχοι,
εργασίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Με την ολοκλήρωση των δοκιμών καλής λειτουργίας του συστήματος
πυρόσβεσης, θα γίνουν οι αναγκαίες εργασίες ώστε το σύστημα να παραδοθεί
(έπειτα από υποχρεωτική ενημέρωση εκ μέρους του αναδόχου) στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία Μυτιλήνης και στην αναθέτουσα αρχή ώστε να χορηγηθεί το
πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΕΙΣΟΔΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ)
ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Επισκευή των γυάλινων πορτών εισόδου στο Θέατρο, με την αντικατάσταση
μηχανισμών δαπέδου, μάρκας speedy, των κλειδαριών, αλλά και των μεντεσέδων
τους, ώστε να επιδιορθωθεί η βλάβη τους και το ασφαλές άνοιγμα των θυρών.
Παράλληλα θα επισκευαστούν οι δυο ξύλινες πόρτες, εξόδοι κινδύνου, οι οποίες
χρήζουν αντικατάστασης των μπάρων ανοίγματος, αλλά και των κεντρικών
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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
μηχανισμών, καθώς και κάθε μεταφορά στο τόπο του έργου παντός υλικού άλλα και
οι εργασίες ώστε να λειτουργήσουν οι ανωτέρω θύρες (γυάλινες και έξοδοι
κινδύνου) με απόλυτη ασφάλεια, για το κοινό που επισκέπτεται το Δημοτικό
Θέατρο.

Για την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία θα πρέπει να τηρηθεί
σχετικό έντυπο παράδοσης και παραλαβής του συστήματος από τριμελή επιτροπή
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου και η οποία θα αποτελείται από
Μηχανολόγο Μηχανικό, Πολιτικό Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
Ο ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση του έργου, να συμμορφωθεί με τυχόν
παρατηρήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Πολιτισμού,
Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, τους επιβλέποντες του έργου, Δ/νση Δόμησης) και
έπειτα από αποκατάσταση των βλαβών να είναι σε θέση να αιτηθεί στην Πυροσβεστική
υπηρεσία Μυτιλήνης, την χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, το οποίο είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει στη Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λέσβου.
Όλα τα έξοδα των ελέγχων, δοκιμών, προμήθεια πάσης φύσεως υλικών και
αποκατάσταση βλαβών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
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