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Εργο : 1) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΡΓΕΣΗ
ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
2) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝ∆ΡΙΝΟΥ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.

: 01

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2275.2.7.5

Καθαίρεση κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών) - περσίδων
ασφαλείας κουφωµάτων και κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε είδους, χωρίς να
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τεµαχίων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 100%

Καθαίρεση κουφωµάτων (θυρών, υαλοστασίων ή φεγγιτών) - περσίδων ασφαλείας
κουφωµάτων και κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε είδους (ξύλινων, σιδηρών, αλουµινίου
κλπ) και οποιωνδήποτε διαστάσεων, χωρίς να απαιτείται 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 αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε
αυτοκίνητο - µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση
επιτρεπτή από τις Αρµόδιες Αρχές.
Επιµέτρηση:
α) θυρών, υαλοστασίων και φεγγιτών σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου
περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου.
β) περσίδων ασφαλείας κουφωµάτων σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου
περιγράµµατος.
γ) κιγκλιδωµάτων σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ακροτάτου περιγράµµατος.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,28
(Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 02

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2275.4.10

Αφαίρεση µε προσοχή και επανατοποθέτηση φύλλων επίπεδης ή
στραντζαριστής λαµαρίνας ψευδοροφής, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µετά της
δαπάνης κοπής αυτών εφ' όσον και όπου απαιτείται
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275 50%
ΟΙΚ 7809 50%

Αφαίρεση µε προσοχή (για την εκτέλεση άλλων εργασιών) και επανατοποθέτηση φύλλων
επίπεδης ή στραντζαριστής λαµαρίνας ψευδοροφής, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µετά της
δαπάνης κοπής αυτών εφ' όσον και όπου απαιτείται. 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, συγκέντρωσης µεταφοράς και επιµελούς αποθήκευσης όλων των αφαιρεθέντων προϊόντων σε
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χώρο (εφόσον απαιτείται), µεταφοράς αυτών προς
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επανατοποθέτηση, αποκατάστασης όλων των µερεµετιών µετά το πέρας των εργασιών και
πλήρους καθαρισµού του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,09
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 03

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.19.0.1

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε ή χωρίς φεγγίτες
ή\και ανοίγµατα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία αυτών), κλάσης
πυραντίστασης REI 60 min
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6236 100%

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων,
µε ή χωρίς φεγγίτες ή\και ανοίγµατα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία
αυτών), κλάσης πυραντίστασης REI 60 min, βιοµηχανικής παραγωγής - της απόλυτης
έγκρισης της Υπηρεσίας, κατασκευασµένες από υψηλής ποιότητας γαλβανισµένο χάλυβα
κουφωµάτων ψυχράς εξελάσεως, ηλεκτροστατικά βαµµένες σε οποιαδήποτε απόχρωση της
επιλογής του Μελετητή, εξοπλισµένες µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα, ειδικά
τεµάχια και συστήµατα λειτουργίας / πυρασφαλείας και πλήρως εγκατεστηµένες έτοιµες προς ασφαλή χρήση και κανονική λειτουργία. Ήτοι, θύρες περιλαµβάνουσες:
α) κάσσα ανάρτησης θυροφύλλου από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα ελαχίστου
πάχους 2,0mm, µε υποδοχή για ελαστικό ηχοµονωτικό λάστιχο και θερµοδιογκούµενη
ταινία, µε διχάγγιστρα (τζινέτια) στερέωσης, οδηγούς συναρµολόγησης στις γωνίες
και κατωκάσι ή αποστάτη β) θερµοδιογκούµενη ελαστική µαστίχα - ταινία
καπνοστεγανότητας, τοποθετούµενη σε ειδικά διαµορφωµένη εσοχή (αυλάκι)
περιµετρικά της κάσσας γ) θυρόφυλλο τύπου sandwich µε περιµετρικό πλαίσιο και
ενδιάµεσες νευρώσεις (ενισχύσεις) από κλειστές χαλύβδινες διατοµές, µε εσωτερική
ηχοθερµοµόνωση από ορυκτοβάµβακα - κατάλληλης πυκνότητος και πάχους για
πυραντίσταση 60 λεπτών - µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι
φαινολικές ρητίνες) και µε εξωτερική επένδυση, εκατέρωθεν του σκελετού, από
µονοκόµµατα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 1,5mm δ) χαλύβδινους
ρυθµιζόµενους στροφείς (µεντεσέδες) βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλεµάν ε) πείρους
ασφαλείας (στην πλευρά των µεντεσέδων) ζ) χαλύβδινη κλειδαριά πυρασφαλείας,
πλήρη, µε εξάρτηµα κλειδώµατος και κλειδί οποιουδήποτε τύπου - της επιλογής του
Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας η) χαλύβδινα πόµολα (χειρολαβές) και
επιστόµια πυρασφαλείας θ) µηχανισµό αυτόµατης επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας ι)
µπάρα πανικού κ) ηλεκτροµαγνήτη συγκράτησης θυροφύλλου, δαπέδου ή τοίχου, εφ'
όσον και όπου απαιτείται (χωρίς την αξία αυτού) λ) όλα τα απαιτούµενα συνδετικά
υλικά και ειδικά τεµάχια (αρµοκάλυπτρα, γωνιακές συνδέσεις, συνδετήρες,
καλύπτρες, νεροσταλάκτες στις εξωτερικές θύρες κλπ) για την άρτια και αισθητική
ολοκλήρωση της κατασκευής µ) µεταλλική πινακίδα µε σήµανση συµµόρφωσης προς τα
πρότυπα ασφαλείας και τα στοιχεία πιστοποίησης των θυρών. Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε
θέση του έργου. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες κατασκευής και προσκόµισης
δείγµατος ή ενός τεµαχίου θύρας προς έγκριση από την Υπηρεσία, οι δαπάνες
προµήθειας των θυρών πυρασφαλείας µετά του απαιτουµένου εξοπλισµού λειτουργίας
και πυρασφαλείας (βασικού και προαιρετικού - πλην του ηλεκτροµαγνήτη συγκράτησης
θυροφύλλου), 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 και γενικώς 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. Ρητώς
ορίζεται ότι οι θύρες πυρασφαλείας που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα
τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, κλάσης
πυραντίστασης και γενικώς 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

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα

3

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.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας πλήρως εγκατεστηµένων θυρών (ήτοι:
τετραγωνικά µέτρα επιφανείας οριζοµένης από το ακρότατο περίγραµµα της κάσσας).
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 254,98
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 04

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.19.0.2

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε ή χωρίς φεγγίτες
ή\και ανοίγµατα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία αυτών), κλάσης
πυραντίστασης REI 60 min
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6236 100%

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε
ή χωρίς φεγγίτες ή\και ανοίγµατα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία
αυτών), κλάσης πυραντίστασης REI 60 min, βιοµηχανικής παραγωγής - της απόλυτης
έγκρισης της Υπηρεσίας, κατασκευασµένες από υψηλής ποιότητας γαλβανισµένο χάλυβα
κουφωµάτων ψυχράς εξελάσεως, ηλεκτροστατικά βαµµένες σε οποιαδήποτε απόχρωση της
επιλογής του Μελετητή, εξοπλισµένες µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα, ειδικά
τεµάχια και συστήµατα λειτουργίας / πυρασφαλείας και πλήρως εγκατεστηµένες έτοιµες προς ασφαλή χρήση και κανονική λειτουργία. Ήτοι, θύρες περιλαµβάνουσες:
α) κάσσα ανάρτησης θυροφύλλων από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα ελαχίστου
πάχους 2,0mm, µε υποδοχή για ελαστικό ηχοµονωτικό λάστιχο και θερµοδιογκούµενη
ταινία, µε διχάγγιστρα (τζινέτια) στερέωσης, οδηγούς συναρµολόγησης στις γωνίες
και κατωκάσι ή αποστάτη β) θερµοδιογκούµενη ελαστική µαστίχα - ταινία
καπνοστεγανότητας, τοποθετούµενη σε ειδικά διαµορφωµένη εσοχή (αυλάκι)
περιµετρικά της κάσσας γ) θυρόφυλλα τύπου sandwich µε περιµετρικό πλαίσιο και
ενδιάµεσες νευρώσεις (ενισχύσεις) από κλειστές χαλύβδινες διατοµές, µε εσωτερική
ηχοθερµοµόνωση από ορυκτοβάµβακα - κατάλληλης πυκνότητος και πάχους για
πυραντίσταση 60 λεπτών - µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι
φαινολικές ρητίνες) και µε εξωτερική επένδυση, εκατέρωθεν του σκελετού, από
µονοκόµµατα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 1,5mm δ) χαλύβδινους
ρυθµιζόµενους στροφείς (µεντεσέδες) - δύο τουλάχιστον ανά θυρόφυλλο - βαρέως
τύπου µε αξονικά ρουλεµάν ε) πείρους ασφαλείας και στα δύο θυρόφυλλα (στην πλευρά
των µεντεσέδων) ζ) χαλύβδινη κλειδαριά πυρασφαλείας, πλήρη, µε εξάρτηµα
κλειδώµατος και κλειδί οποιουδήποτε τύπου - της επιλογής του Μελετητή και της
έγκρισης της Υπηρεσίας η) χαλύβδινα πόµολα (χειρολαβές) και επιστόµια
πυρασφαλείας θ) µηχανισµό αυτόµατης επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας (και στα δύο
θυρόφυλλα) ι) µηχανισµό προτεραιότητας κλεισίµατος θυροφύλλων κ) χαλύβδινους
σύρτες ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου λ) µπάρες πανικού και στα δύο θυρόφυλλα
µ) ηλεκτροµαγνήτες συγκράτησης θυροφύλλων, δαπέδου ή τοίχου, εφ' όσον και όπου
απαιτούνται (χωρίς την αξία αυτών) ν) όλα τα απαιτούµενα συνδετικά υλικά και
ειδικά τεµάχια (αρµοκάλυπτρα, γωνιακές συνδέσεις, συνδετήρες, καλύπτρες,
νεροσταλάκτες στις εξωτερικές θύρες κλπ) για την άρτια και αισθητική ολοκλήρωση
της κατασκευής ξ) µεταλλική πινακίδα µε σήµανση συµµόρφωσης προς τα πρότυπα
ασφαλείας και τα στοιχεία πιστοποίησης των θυρών. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε
ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες
Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του
έργου. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες κατασκευής και προσκόµισης δείγµατος
ή ενός τεµαχίου θύρας προς έγκριση από την Υπηρεσία, οι δαπάνες προµήθειας των
θυρών πυρασφαλείας µετά του απαιτουµένου εξοπλισµού λειτουργίας και πυρασφαλείας
(βασικού και προαιρετικού - πλην 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 και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν
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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. Ρητώς ορίζεται
ότι οι θύρες πυρασφαλείας που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα
απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, κλάσης πυραντίστασης
και γενικώς 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 (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας πλήρως εγκατεστηµένων θυρών (ήτοι:
τετραγωνικά µέτρα επιφανείας οριζοµένης από το ακρότατο περίγραµµα της κάσσας).
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 284,98
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 05

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7809.3.12.0

Κατασκευή πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης, ικανότητας
πυραντίστασης 60min (κλάσης F60) και συνολικού πάχους 100mm, από διπλή
στρώση πυράντοχων γυψοσανίδων, µετά της δαπάνης του µεταλλικού
σκελετού και της ενδιάµεσης µόνωσης
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809 70%
ΟΙΚ 7940 20%
ΟΙΚ 6118 10%

Κατασκευή πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης, ικανότητας πυραντίστασης 60min
(κλάσης F60) και συνολικού πάχους 100mm, περιλαµβάνουσας: α) µεταλλικό σκελετό
από χαλύβδινους στρωτήρες και ορθοστάτες (ανά 40cm έως 60cm βάσει προδιαγραφών) διαστάσεων 50mmx40mmx0,6mm και 50mmx50mmx0,6mm αντιστοίχως - διαµορφωµένους µε
ψυχρά εξέλαση και γαλβανισµένους εν θερµώ β) ενδιάµεση µόνωση από πλάκες
πετροβάµβακα πάχους τουλάχιστον 4cm και πυκνότητας 40kg/m3 και γ) διπλή στρώση
πυράντοχων γυψοσανίδων πάχους 12,5mm έκαστη, επιπέδων, οποιουδήποτε σχήµατος και
διαστάσεων, ενδεικτικού τύπου GKF της KNAUF ή ισοδυνάµου, τοποθετούµενων
εκατέρωθεν του σκελετού. Με το παρόν άρθρο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
τιµολογούνται οι ακόλουθες εργασίες: κατασκευή - τοποθέτηση και στερέωση του
µεταλλικού σκελετού, ρύθµιση και σταθεροποίηση του σκελετού για την εξασφάλιση
πλήρους επιπεδότητας / καθετότητας της τοιχοποιϊας, ενδιάµεση τοποθέτηση της
µόνωσης από πλάκες πετροβάµβακα, τοποθέτηση - στερέωση διπλής στρώσης πυράντοχης
γυψοσανίδας πάχους 12,5mm - εκατέρωθεν του σκελετού, αρµολόγηση - στοκάρισµα µε
χρήση καταλλήλων υλικών (πυράντοχης υαλοταινίας αρµού, γωνιοκράνων, αρµόστοκου
κλπ), κατάλληλη διαµόρφωση των άκρων των γυψοσανίδων, κατάλληλη διαµόρφωση
(σκοτιών κλπ) στα σηµεία επαφής των γυψοσανίδων µε τοίχους - κολώνες - δάπεδα οροφές ή ψευδοροφές κλπ, κατάλληλη διάταξη του σκελετού και κοπή των γυψοσανίδων
για την δηµιουργία ανοιγµάτων οποιωνδήποτε διαστάσεων - στις θέσεις όπου
υφίστανται κουφώµατα, διαµόρφωση των παρειών των ανοιγµάτων (λαµπάδων, πρεκιού,
ποδιάς), διάνοιξη οπών για την διέλευση Η/Μ σωληνώσεων ή την τοποθέτηση
διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ - στις προβλεπόµενες από την Μελέτη θέσεις, ενίσχυση
του σκελετού µε πρόσθετους ορθοστάτες και τραβέρσες για επιτοίχιες αναρτήσεις εφ' όσον και όπου απαιτούνται και επιµελής καθαρισµός του χώρου από τα πάσης
φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής µετά το πέρας των εργασιών. Η τιµή αφορά
οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε
θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιµή
περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι
δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών µετά φθοράς και
αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί τόπου του
έργου, οι δαπάνες διάθεσης εξειδικευµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, βοηθητικού
εξοπλισµού και εργαλείων και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν
κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή. Ρητώς
ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της πυράντοχης
τοιχοποιϊας πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά
ποιοτικού ελέγχου, πυραντοχής και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των
αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών
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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.
(1 m2 πυράντοχης τοιχοποιϊας ξηράς δόµησης πλήρως κατασκευασµένης)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 44,91
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 06

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.19.7.3

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε ή χωρίς φεγγίτες
ή\και ανοίγµατα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία αυτών), κλάσης
πυραντίστασης REI 120 min
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6236 100%

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων,
µε ή χωρίς φεγγίτες ή\και ανοίγµατα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία
αυτών), κλάσης πυραντίστασης REI 120 min, βιοµηχανικής παραγωγής - της απόλυτης
έγκρισης της Υπηρεσίας, κατασκευασµένες από υψηλής ποιότητας γαλβανισµένο χάλυβα
κουφωµάτων ψυχράς εξελάσεως, ηλεκτροστατικά βαµµένες σε οποιαδήποτε απόχρωση της
επιλογής του Μελετητή, εξοπλισµένες µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα, ειδικά
τεµάχια και συστήµατα λειτουργίας / πυρασφαλείας και πλήρως εγκατεστηµένες έτοιµες προς ασφαλή χρήση και κανονική λειτουργία. Ήτοι, θύρες περιλαµβάνουσες:
α) κάσσα ανάρτησης θυροφύλλου από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα ελαχίστου
πάχους 2,0mm, µε υποδοχή για ελαστικό ηχοµονωτικό λάστιχο και θερµοδιογκούµενη
ταινία, µε διχάγγιστρα (τζινέτια) στερέωσης, οδηγούς συναρµολόγησης στις γωνίες
και κατωκάσι ή αποστάτη β) θερµοδιογκούµενη ελαστική µαστίχα - ταινία
καπνοστεγανότητας, τοποθετούµενη σε ειδικά διαµορφωµένη εσοχή (αυλάκι)
περιµετρικά της κάσσας γ) θυρόφυλλο τύπου sandwich µε περιµετρικό πλαίσιο και
ενδιάµεσες νευρώσεις (ενισχύσεις) από κλειστές χαλύβδινες διατοµές, µε εσωτερική
ηχοθερµοµόνωση από ορυκτοβάµβακα - κατάλληλης πυκνότητος και πάχους για
πυραντίσταση 120 λεπτών - µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι
φαινολικές ρητίνες) και µε εξωτερική επένδυση, εκατέρωθεν του σκελετού, από
µονοκόµµατα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 1,5mm δ) χαλύβδινους
ρυθµιζόµενους στροφείς (µεντεσέδες) βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλεµάν ε) πείρους
ασφαλείας (στην πλευρά των µεντεσέδων) ζ) χαλύβδινη κλειδαριά πυρασφαλείας,
πλήρη, µε εξάρτηµα κλειδώµατος και κλειδί οποιουδήποτε τύπου - της επιλογής του
Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας η) χαλύβδινα πόµολα (χειρολαβές) και
επιστόµια πυρασφαλείας θ) µηχανισµό αυτόµατης επαναφοράς (σούστα) πυρασφάλειας ι)
µπάρα πανικού κ) ηλεκτροµαγνήτη συγκράτησης θυροφύλλου, δαπέδου ή τοίχου, εφ'
όσον και όπου απαιτείται (χωρίς την αξία αυτού) λ) όλα τα απαιτούµενα συνδετικά
υλικά και ειδικά τεµάχια (αρµοκάλυπτρα, γωνιακές συνδέσεις, συνδετήρες,
καλύπτρες, νεροσταλάκτες στις εξωτερικές θύρες κλπ) για την άρτια και αισθητική
ολοκλήρωση της κατασκευής µ) µεταλλική πινακίδα µε σήµανση συµµόρφωσης προς τα
πρότυπα ασφαλείας και τα στοιχεία πιστοποίησης των θυρών. Στην τιµή
περιλαµβάνονται: οι δαπάνες κατασκευής και προσκόµισης δείγµατος ή ενός τεµαχίου
θύρας προς έγκριση από την Υπηρεσία, οι δαπάνες προµήθειας των θυρών πυρασφαλείας
µετά του απαιτουµένου εξοπλισµού λειτουργίας και πυρασφαλείας (βασικού και
προαιρετικού - πλην του ηλεκτροµαγνήτη συγκράτησης θυροφύλλου), 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 και γενικώς 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. Ρητώς ορίζεται
ότι οι θύρες πυρασφαλείας που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα
απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, κλάσης πυραντίστασης
και γενικώς συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών
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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.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας πλήρως εγκατεστηµένων θυρών (ήτοι:
τετραγωνικά µέτρα επιφανείας οριζοµένης από το ακρότατο περίγραµµα της κάσσας).
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 369,98
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 07

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.19.7.5

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε περσίδες
αερισµού και αυτόµατες πυροφραγές, κλάσης πυραντίστασης REI 120 min
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6236 100%

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε περσίδες αερισµού και
αυτόµατες πυροφραγές, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε ή χωρίς φεγγίτες ή\και
ανοίγµατα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία αυτών), κλάσης
πυραντίστασης REI 120 min, βιοµηχανικής παραγωγής - της απόλυτης έγκρισης της
Υπηρεσίας, κατασκευασµένες από υψηλής ποιότητας γαλβανισµένο χάλυβα κουφωµάτων
ψυχράς εξελάσεως, ηλεκτροστατικά βαµµένες σε οποιαδήποτε απόχρωση της επιλογής
του Μελετητή, εξοπλισµένες µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα, ειδικά τεµάχια και
συστήµατα λειτουργίας / πυρασφαλείας και πλήρως εγκατεστηµένες - έτοιµες προς
ασφαλή χρήση και κανονική λειτουργία. Ήτοι, θύρες περιλαµβάνουσες: α) κάσσα
ανάρτησης θυροφύλλου από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα ελαχίστου πάχους
2,0mm, µε υποδοχή για ελαστικό ηχοµονωτικό λάστιχο και θερµοδιογκούµενη ταινία,
µε διχάγγιστρα (τζινέτια) στερέωσης, οδηγούς συναρµολόγησης στις γωνίες και
κατωκάσι ή αποστάτη β) θερµοδιογκούµενη ελαστική µαστίχα - ταινία
καπνοστεγανότητας, τοποθετούµενη σε ειδικά διαµορφωµένη εσοχή (αυλάκι)
περιµετρικά της κάσσας γ) θυρόφυλλο τύπου sandwich µε περιµετρικό πλαίσιο και
ενδιάµεσες νευρώσεις (ενισχύσεις) από κλειστές χαλύβδινες διατοµές, µε εσωτερική
ηχοθερµοµόνωση από ορυκτοβάµβακα - κατάλληλης πυκνότητος και πάχους για
πυραντίσταση 120 λεπτών - µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι
φαινολικές ρητίνες) και µε εξωτερική επένδυση, εκατέρωθεν του σκελετού, από
µονοκόµµατα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 1,5mm δ) χαλύβδινο
περσιδωτό άνοιγµα αερισµού στο ανώτερο ή κατώτερο τµήµα του θυροφύλλου,
ενδεικτικών διαστάσεων 30cmx40cm ή 40cmx50cm, µε χαλύβδινο πλαίσιο και
θερµοδιογκούµενα παρεµβύσµατα περιµετρικά αυτού ε) συµπαγή πυράντοχη θυρίδα
φραγής του περσιδωτού ανοίγµατος, ιδίων προδιαγραφών µε τις θύρες πυρασφαλείας,
εφοδιασµένη µε κατάλληλη εύτηκτη ασφάλεια σταθεροποίησής της σε ανοικτή θέση ώστε
- σε περίπτωση αύξησης της θερµοκρασίας, ύπαρξης καπνού ή έναρξης πυρκαγιάς - να
απελευθερώνεται και να κλείνει αυτόµατα ζ) χαλύβδινους ρυθµιζόµενους στροφείς
(µεντεσέδες) βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλεµάν η) πείρους ασφαλείας (στην πλευρά
των µεντεσέδων) θ) χαλύβδινη κλειδαριά πυρασφαλείας, πλήρη, µε εξάρτηµα
κλειδώµατος και κλειδί οποιουδήποτε τύπου - της επιλογής του Μελετητή και της
έγκρισης της Υπηρεσίας ι) χαλύβδινα πόµολα (χειρολαβές) και επιστόµια
πυρασφαλείας κ) µηχανισµό αυτόµατης επαναφοράς (σούστα) πυρασφάλειας λ) µπάρα
πανικού µ) ηλεκτροµαγνήτη συγκράτησης θυροφύλλου, δαπέδου ή τοίχου, εφ' όσον και
όπου απαιτείται (χωρίς την αξία αυτού) ν) όλα τα απαιτούµενα συνδετικά υλικά και
ειδικά τεµάχια (αρµοκάλυπτρα, γωνιακές συνδέσεις, συνδετήρες, καλύπτρες,
νεροσταλάκτες στις εξωτερικές θύρες κλπ) για την άρτια και αισθητική ολοκλήρωση
της κατασκευής ξ) µεταλλική πινακίδα µε σήµανση συµµόρφωσης προς τα πρότυπα
ασφαλείας και τα στοιχεία πιστοποίησης των θυρών. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι
δαπάνες κατασκευής και προσκόµισης δείγµατος ή ενός τεµαχίου θύρας προς έγκριση
από την Υπηρεσία, οι δαπάνες προµήθειας των θυρών πυρασφαλείας µετά του
απαιτουµένου εξοπλισµού λειτουργίας και πυρασφαλείας (βασικού και προαιρετικού πλην του ηλεκτροµαγνήτη συγκράτησης θυροφύλλου), 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
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δαπάνες πλήρωσης του κενού µεταξύ κάσσας και δοµικών στοιχείων µε τσιµεντοκονίαµα
των 600kg τσιµέντου (αριάνι), οι δαπάνες διενέργειας ελέγχων και δοκιµών και
γενικώς 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. Ρητώς ορίζεται ότι οι θύρες πυρασφαλείας που θα
χρησιµοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, κλάσης πυραντίστασης και γενικώς 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 (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας πλήρως εγκατεστηµένων θυρών (ήτοι:
τετραγωνικά µέτρα επιφανείας οριζοµένης από το ακρότατο περίγραµµα της κάσσας).
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 689,98
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 08

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.19.7.6

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε περσίδες αερισµού
και αυτόµατες πυροφραγές, κλάσης πυραντίστασης REI 120 min
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6236 100%

Μεταλλικές θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε περσίδες αερισµού και
αυτόµατες πυροφραγές, οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε ή χωρίς φεγγίτες ή\και
ανοίγµατα για πυράντοχους υαλοπίνακες (χωρίς την αξία αυτών), κλάσης
πυραντίστασης REI 120 min, βιοµηχανικής παραγωγής - της απόλυτης έγκρισης της
Υπηρεσίας, κατασκευασµένες από υψηλής ποιότητας γαλβανισµένο χάλυβα κουφωµάτων
ψυχράς εξελάσεως, ηλεκτροστατικά βαµµένες σε οποιαδήποτε απόχρωση της επιλογής
του Μελετητή, εξοπλισµένες µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα, ειδικά τεµάχια και
συστήµατα λειτουργίας / πυρασφαλείας και πλήρως εγκατεστηµένες - έτοιµες προς
ασφαλή χρήση και κανονική λειτουργία. Ήτοι, θύρες περιλαµβάνουσες: α) κάσσα
ανάρτησης θυροφύλλων από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα ελαχίστου πάχους
2,0mm, µε υποδοχή για ελαστικό ηχοµονωτικό λάστιχο και θερµοδιογκούµενη ταινία,
µε διχάγγιστρα (τζινέτια) στερέωσης, οδηγούς συναρµολόγησης στις γωνίες και
κατωκάσι ή αποστάτη β) θερµοδιογκούµενη ελαστική µαστίχα - ταινία
καπνοστεγανότητας, τοποθετούµενη σε ειδικά διαµορφωµένη εσοχή (αυλάκι)
περιµετρικά της κάσσας γ) θυρόφυλλα τύπου sandwich µε περιµετρικό πλαίσιο και
ενδιάµεσες νευρώσεις (ενισχύσεις) από κλειστές χαλύβδινες διατοµές, µε εσωτερική
ηχοθερµοµόνωση από ορυκτοβάµβακα - κατάλληλης πυκνότητος και πάχους για
πυραντίσταση 120 λεπτών - µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι
φαινολικές ρητίνες) και µε εξωτερική επένδυση, εκατέρωθεν του σκελετού, από
µονοκόµµατα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 1,5mm δ) χαλύβδινα
περσιδωτά ανοίγµατα αερισµού στο ανώτερο ή κατώτερο τµήµα των θυροφύλλων,
ενδεικτικών διαστάσεων 30cmx40cm ή 40cmx50cm (έκαστο), µε χαλύβδινα πλαίσια και
θερµοδιογκούµενα παρεµβύσµατα περιµετρικά αυτών ε) συµπαγείς πυράντοχες θυρίδες
φραγής των περσιδωτών ανοιγµάτων, ιδίων προδιαγραφών µε τις θύρες πυρασφαλείας,
εφοδιασµένες µε κατάλληλες εύτηκτες ασφάλειες σταθεροποίησής τους σε ανοικτή θέση
ώστε - σε περίπτωση αύξησης της θερµοκρασίας, ύπαρξης καπνού ή εκδήλωσης φωτιάς να απελευθερώνονται και να κλείνουν αυτόµατα ζ) χαλύβδινους ρυθµιζόµενους
στροφείς (µεντεσέδες) - δύο τουλάχιστον ανά θυρόφυλλο - βαρέως τύπου µε αξονικά
ρουλεµάν η) πείρους ασφαλείας και στα δύο θυρόφυλλα (στην πλευρά των µεντεσέδων)
θ) χαλύβδινη κλειδαριά πυρασφαλείας, πλήρης, µε εξάρτηµα κλειδώµατος και κλειδί
οποιουδήποτε τύπου - της επιλογής του Μελετητή και της έγκρισης της Υπηρεσίας ι)
χαλύβδινα πόµολα (χειρολαβές) και επιστόµια πυρασφαλείας κ) µηχανισµό αυτόµατης
επαναφοράς (σούστα) πυρασφάλειας (και στα δύο θυρόφυλλα) λ) µηχανισµό
προτεραιότητας κλεισίµατος θυροφύλλων µ) χαλύβδινους σύρτες ακινητοποίησης του
ενός θυροφύλλου ν) µπάρες πανικού και στα δύο θυρόφυλλα ξ) ηλεκτροµαγνήτες
συγκράτησης θυροφύλλων, δαπέδου ή τοίχου, εφ' όσον και όπου απαιτούνται (χωρίς
την αξία αυτών) ο) όλα τα απαιτούµενα συνδετικά υλικά και ειδικά τεµάχια
(αρµοκάλυπτρα, γωνιακές συνδέσεις, συνδετήρες, καλύπτρες, νεροσταλάκτες στις
εξωτερικές θύρες κλπ) για την άρτια και αισθητική ολοκλήρωση της κατασκευής π)
µεταλλική πινακίδα µε σήµανση συµµόρφωσης προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα
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στοιχεία πιστοποίησης των θυρών. Στην τιµή περιλαµβάνονται: οι δαπάνες κατασκευής
και προσκόµισης δείγµατος ή ενός τεµαχίου θύρας προς έγκριση από την Υπηρεσία, οι
δαπάνες προµήθειας των θυρών πυρασφαλείας µετά του απαιτουµένου εξοπλισµού
λειτουργίας και πυρασφαλείας (βασικού και προαιρετικού - 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 και γενικώς 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. Ρητώς ορίζεται ότι οι θύρες πυρασφαλείας που θα χρησιµοποιηθούν
πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού
ελέγχου, κλάσης πυραντίστασης και γενικώς 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 (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας πλήρως εγκατεστηµένων θυρών (ήτοι:
τετραγωνικά µέτρα επιφανείας οριζοµένης από το ακρότατο περίγραµµα της κάσσας).
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 734,98
(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.
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Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6224.0.7.1

Σταθερό µεταλλικό κιγκλίδωµα ασφαλείας µετά θύρας, απλού σχεδίου, από
χάλυβα ψυχράς εξελάσεως γαλβανισµένο εν θερµώ, µετά της δαπάνης βαφής µε
δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισµένες επιφάνειες
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6401 65%
ΟΙΚ 6221 35%

Σταθερό µεταλλικό κιγκλίδωµα ασφαλείας µετά θύρας, απλού σχεδίου και οποιωνδήποτε
απαιτουµένων συνολικών διαστάσεων, από προφίλ και ελάσµατα χάλυβα ψυχράς
εξελάσεως, γαλβανισµένα εν θερµώ, πλήρως κατασκευασµένο, τοποθετηµένο και βαµµένο
µε δύο στρώσεις primer ειδικού για γαλβανισµένες επιφάνειες, αποτελούµενο από: α)
βασικό πλαίσιο από κλειστές χαλύβδινες διατοµές οποιωνδήποτε απαιτουµένων
διαστάσεων και πάχους β) κιγκλίδες από ευθύγραµµες χαλύβδινες ράβδους
οποιωνδήποτε απαιτουµένων διατοµών γ) ενδιάµεσες τραβέρσες από κλειστές
χαλύβδινες διατοµές ή ελάσµατα οποιωνδήποτε απαιτουµένων διαστάσεων και πάχους δ)
κιγκλιδωτή µεταλλική θύρα, εντός του περιγράµµατος του κιγκλιδώµατος, ανοιγόµενη,
µονόφυλλη ή δίφυλλη και οποιωνδήποτε απαιτουµένων διαστάσεων, κατασκευασµένη ως
άνω (κάσσα - πλαίσιο θύρας από κλειστές χαλύβδινες διατοµές, ενδιάµεσες τραβέρσες
από κλειστές χαλύβδινες διατοµές ή ελάσµατα και κιγκλίδες από χαλύβδινες ράβδους)
και περιλαµβάνουσα: λάµα συγκολληµένη περιµετρικά στην κάσσα (µπινί), µεντεσέδες
βαρέως τύπου (δύο τουλάχιστον ανά φύλλο), κλείθρα ασφαλείας, σύρτες, χειρολαβές
(πόµολα) και γενικώς όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα καλής λειτουργίας. Η ποιότητα
των χαλύβων κατασκευής ορίζεται από την Μελέτη και τα Σχέδια του Έργου.
Επισηµαίνεται ότι: i) σε θέσεις συγκολλήσεων επί τόπου του έργου θα γίνεται
πλήρης καθαρισµός της γύρω περιοχής (από ίχνη οξειδώσεων, κατάλοιπα συγκολλήσεων
κλπ) και επιµελής λείανση των επιφανειών των συγκολλήσεων ii) σε θέσεις
συγκολλήσεων, διατρήσεων ή τοµών επί τόπου του έργου ή σε άλλες θέσεις
τραυµατισµού του θερµού γαλβανίσµατος θα γίνεται τοπικό ψυχρό γαλβάνισµα µε
ψεκασµό. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την
Μελέτη, τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία κατασκευαστικών
σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 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 περιλαµβάνονται: οι
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δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση,
συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι δαπάνες προµήθειας όλων των
απαιτουµένων υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων κατασκευής, σύνδεσης,
συγκόλλησης, στερέωσης σε οποιουδήποτε είδους κατασκευές, ανάρτησης και
λειτουργίας της θύρας, βαφής ως άνω, κάλυψης και σφράγισης αρµών κλπ µετά φθοράς
και αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων µέχρι την θέση
της τελικής ενσωµάτωσης του κιγκλιδώµατος µετά της θύρας στο έργο, οι δαπάνες
διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, βοηθητικού εξοπλισµού, εργαλείων
και ανυψωτικών µέσων, οι δαπάνες κατάλληλης διαµόρφωσης της κάσσας και του
πλαισίου της θύρας για την υποδοχή τυχόν απαιτούµενης ειδικής ηλεκτρικής
κλειδαριάς (χωρίς την αξία αυτής) και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν
κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή,
τοποθέτηση, βαφή και παράδοση του κιγκλιδώµατος µετά της θύρας σε άρτια και
κανονική λειτουργία, µε όλα τα εξαρτήµατα πλήρως τοποθετηµένα και ρυθµισµένα.
(1 kg)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,28
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 10

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3215.0.6.5

Σκυρόδεµα C20/25 για µικροκατασκευές, µετά της δαπάνης των τύπων και του
οπλισµού B500C σε αναλογία 80kg/m3 - µε απόκλιση ± 5%
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3215 35%
ΟΙΚ 3873 25%
ΟΙΚ 3811 40%

Οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 για µικροκατασκευές έγχυτες επί τόπου, µετά
της δαπάνης των τύπων και του χαλύβδινου οπλισµού κατηγορίας B500C σε αναλογία
80kg/m3 µε απόκλιση 5%. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούµενη
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), την
Μελέτη του Έργου, τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων από την Υπηρεσία
κατασκευαστικών σχεδίων, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 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
περιλαµβάνονται: οι δαπάνες χρήσης των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων
(προµήθεια, εισκόµιση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση), οι
δαπάνες προµήθειας όλων των απαιτουµένων υλικών και µικροϋλικών µετά φθοράς και
αποµείωσης, οι δαπάνες όλων των απαιτουµένων µεταφορών και φορτοεκφορτώσεων επί
τόπου του έργου, οι δαπάνες διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και
βοηθητικού εξοπλισµού και γενικώς κάθε δαπάνη που, έστω και εάν δεν κατονοµάζεται
ρητά, είναι απαραίτητη για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Ήτοι,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται: οι δαπάνες προµήθειας όλων των
απαιτουµένων υλικών παρασκευής του σκυροδέµατος, οι δαπάνες παραγωγής, µεταφοράς,
έγχυσης και συµπύκνωσης του σκυροδέµατος, οι δαπάνες χρήσης ρευστοποιητού
βελτίωσης της εργασιµότητας και της κάθισης, οι δαπάνες χρήσης στεγανοποιητικού
µάζης, οι δαπάνες χρήσης αναστολέα διάβρωσης του οπλισµού, οι δαπάνες προµήθειας,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού µε συστηµατική χρήση πλαστικών αποστατών
στις ράβδους οπλισµού αλλά και πλαστικών σωληνίσκων για την διέλευση φουρκετών
σύσφιγξης των τύπων, οι δαπάνες (προµήθεια υλικών επί τόπου και εργασία)
κατασκευής τύπων επίπεδης ή καµπύλης µορφής συµπεριλαµβανοµένων και των τύπων από
"Betoform" - όπου προβλέπονται εµφανείς επιφάνειες σκυροδέµατος, οι δαπάνες
αποµάκρυνσης των φουρκετών και επιµελούς σφράγισης των σωληνίσκων µε διογκούµενα
στεγανωτικά υλικά, οι δαπάνες αποξήλωσης και αποµάκρυνσης των τύπων, οι δαπάνες
πλήρους καθαρισµού του εργοταξίου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής
µετά το πέρας των εργασιών καθώς και οι δαπάνες µόρφωσης διελεύσεων και
ενσωµάτωσης σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων ή υδρορροών, ενσωµάτωσης κασσωµάτων /
κουφωµάτων και σιδηροκατασκευών, διαµόρφωσης σκοτιών / νεροσταλακτών και χρήσης
φαλτσόπηχων στο σκυρόδεµα - εφ' όσον και όπου απαιτούνται. Ρητώς ορίζεται ότι τα
πρόσθετα ειδικά υλικά (ρευστοποιητές, στεγανωτικά, αναστολείς διάβρωσης οπλισµών,
σφραγιστικά κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και
απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσµοθετηµένων Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείµενων ∆ιατάξεων και Κανονισµών, από
Αρµόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιµών κλπ) αναγνωρισµένη,
εγκεκριµένη και διαπιστευµένη 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

Τιµολόγιο Μελέτης
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αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
(1 m3)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 291,11
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 11

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7933.0

Πυροφραγή ανοιγµάτων διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων, µε
προκατασκευασµένες πυράντοχες πλάκες ορυκτοβάµβακα - ικανότητας
πυραντίστασης µέχρι 240min, µετά της δαπάνης επικάλυψης των
εγκαταστάσεων µε πυράντοχο επίχρισµα και σφράγισης όλων των
κενών/ρωγµών µε µαστίχη κατάλληλης σύστασης
Κωδικοί αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7940 60%
ΟΙΚ 7902 30%
ΟΙΚ 7121 10%

Πυροφραγµοί από προκατασκευασµένες πυράντοχες πλάκες ορυκτοβάµβακα αµφίπλευρα
επικαλυµµένες µε ειδικό επίχρισµα βάσης νερού - πυκνότητας τουλάχιστον 160kg/m3 ελαχίστου πάχους 6cm και ικανότητας πυραντίστασης µέχρι 240min, ενδεικτικού τύπου
Fire Rated Boards της ABESCO LTD ή ισοδυνάµου, πλήρως κατασκευασµένοι σε σηµεία
διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων (καλωδίων, εσχαρών, µεταλλικών σωλήνων, µεταλλικών
αγωγών κλπ) διά µέσου των ορίων των πυροδιαµερισµάτων, µετά της δαπάνης
επικάλυψης των Η/Μ εγκαταστάσεων µε πυράντοχο επίχρισµα και σφράγισης όλων των
κενών/ρωγµών µε µαστίχη κατάλληλης σύστασης. Ήτοι: α) κοπή και τοποθέτηση των
πλακών ορυκτοβάµβακα στα ανοίγµατα διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων β) σφράγιση των
κενών γύρω από τα Η/Μ στοιχεία που διέρχονται από τις πλάκες ορυκτοβάµβακα, µε
χρήση πυράντοχης υδατοδιαλυτής σιλικονούχας µαστίχης - ενδεικτικού τύπου Fire
Rated water based Silicone Mastic της ABESCO LTD ή ισοδυνάµου γ) σφράγιση των
κενών/ρωγµών περιµετρικά των ανοιγµάτων, µε χρήση πυροδιογκούµενης ακρυλικής
µαστίχης - ενδεικτικού τύπου Fire Rated Acrylic Intumescent Mastic της ABESCO LTD
ή ισοδυνάµου δ) επικάλυψη πυροπροστασίας όλων των Η/Μ στοιχείων σε µήκος
τουλάχιστον 30cm εκατέρωθεν του πυροφραγµού, µε πυράντοχο επίχρισµα - ενδεικτικού
τύπου Fire Rated Coating της ABESCO LTD ή ισοδυνάµου. Η τιµή αφορά οποιαδήποτε
ποσότητα εργασίας εκτελούµενη σύµφωνα µε την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες
Τεχνικές Προδιαγραφές, τις προδιαγραφές εφαρµογής των υλικών που θα
χρησιµοποιηθούν, τις οδηγίες του προµηθευτή και τις εντολές της Υπηρεσίας, σε
οποιαδήποτε θέση του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας και σε
οποιαδήποτε στάθµη από του εδάφους. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες: χρήσης
ικριωµάτων (προµήθεια, εισκόµιση, σύνθεση, αποσύνθεση και αποµάκρυνση),
προµήθειας όλων των καταλλήλων υλικών και µικροϋλικών, µεταφορών επί τόπου του
έργου µετά των απαραιτήτων φορτοεκφορτώσεων και διάθεσης εργατοτεχνικού
προσωπικού - µηχανικού / βοηθητικού εξοπλισµού και ανυψωτικών µέσων που
απαιτούνται για την έντεχνη και πλήρη κατασκευή του πυροφραγµού. Ρητώς ορίζεται
ότι τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και
απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, πυραντοχής και γενικώς 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 (M.L.A.) αυτής.
Επιµέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας ανοίγµατος διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων
πλήρως πυροφραγµένου.
(1 m2)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 151,80
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης
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: 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.1.3.1

Έλεγχος πυροσβεστικής φωλιάς και συµπλήρωση των υλικών που λείπουν στο
υφιστάµενο ερµάριο (κανναβοσωλήνας, κρουνός πυροσβεστικός,
ταχυσύνδεσµος, πυροσβεστικός αυλός).
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 20 100%

Έλεγχος πυροσβεστικής φωλιάς, προµήθεια και συµπλήρωση των υλικών που λείπουν στο
υφιστάµενο ερµάριο, ήτοι: καννάβινου σωλήνα Φ 1 3/4 ins µήκους 20 m,
πυροσβεστικού κρουνού Φ 2 ins µε ταχυσύνδεσµο από αλουµίνιο, ταχυσύνδεσµου
διαµέτρου Φ 1 3/4 ins και πυροσβεστικού αυλού ρυθµιζόµενου για σωλήνα Φ 1 3/4
ins.
∆ηλαδή, προµήθεια και µεταφορά υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του έργου, µε την
εργασία συναρµολόγησης, σύνδεσης, στερέωσης και πλήρους εγκατάστασης, σύµφωνα µε
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 150,92
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.1.3.3

Έλεγχος πυροσβεστικής φωλιάς και συµπλήρωση των υλικών που λείπουν στο
υφιστάµενο ερµάριο (δεύτερος κανναβοσωλήνας, δεύτερος ταχυσύνδεσµος).
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 20 100%

Έλεγχος πυροσβεστικής φωλιάς, προµήθεια και συµπλήρωση των υλικών που λείπουν στο
υφιστάµενο ερµάριο, ήτοι: δεύτερου καννάβινου σωλήνα1 3/4 ins µήκους 20 m και
δεύτερου ταχυσύνδεσµου 1 3/4 ins.
∆ηλαδή, προµήθεια και µεταφορά υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του έργου, µε την
εργασία συναρµολόγησης, σύνδεσης, στερέωσης και πλήρους εγκατάστασης, σύµφωνα µε
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 109,14
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.15.1.2

Αποξήλωση πυροσβεστικής φωλιάς, παντός τύπου και επανατοποθέτησή της
σε νέα θέση.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 20 100%

Αποξήλωση πυροσβεστικής φωλιάς, παντός τύπου και επανατοποθέτησή της σε νέα θέση
ήτοι:
- Αποξήλωση υφιστάµενης πυροσβεστικής φωλιάς µε προσοχή,
- Εγκατάσταση της πυροσβεστικής φωλιάς σε νέα θέση, δηλαδή στήριξη, σύνδεση µε
τις νέες σωληνώσεις και αποκατάσταση τυχόν µερεµετιών
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης :
- Η εργασία αποµόνωσης ή εκκένωσης του δικτύου πυρόσβεσης για την εκτέλεση των
πιο πάνω εργασιών
- Οι τυχόν λοιπές οικοδοµικές εργασίες για την εγκατάσταση των σωληνώσεων καθώς
και η αποκατάσταση όλων γενικά των επιφανειών.
- Η επαναπλήρωση του δικτύου και το πρεσσάρισµα αυτού για την διαπίστωση τυχόν
διαρροών.
- Η παράδοση των εγκαταστάσεων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 311,28
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης
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: 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8201.1.12

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γοµώσεως 6 kg
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη.
Ο πυροσβεστήρας θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου
πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά
συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία.
Ο Πυροσβεστήρας 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.
(1 τεµ)
Γοµώσεως 6 Kg
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 30,64
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8201.10.101.11

Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς
κόνεως τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg, µε κατασβεστικό υλικό.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19 100%

Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως
τύπου Ρα, γοµώσεως 6 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το
κατασβεστικό υλικό και οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της
γόµωσης σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος
της Τεχνικής Περιγραφής.
(τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 13,10
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8201.1.13

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός, γοµώσεως 12 kg
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη.
Ο πυροσβεστήρας θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου
πίεσης ή µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά
συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία.
Ο Πυροσβεστήρας 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.
(1 τεµ)
Γοµώσεως 12 Kg

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα 13

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 48,17
(Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8201.3.13

Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής τύπου Ρα, αυτόµατος, χωρητικότητας 12 Kg
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας 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 τοποθετηµένος.
Επίσης θα φέρει κλείστρο µε µανόµετρο που θα διαθέτει βαλβίδα ελέγχου πίεσης ή
µηχανισµό αποσπώµενου µανόµετρου.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά
συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά, στήριξη, σύνδεση για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Ο Πυροσβεστήρας 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.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 80,16
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8202.1.1.15

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γοµώσεως 5 kg
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός µε κλείστρο, πλήρης µε το
αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεως του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος, δηλαδή
προµήθεια, µεταφορά και στήριξη.
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή, την Τεχνική προδιαγραφή, τα λοιπά
συµβατικά τεύχη και την κείµενη νοµοθεσία.
Ο Πυροσβεστήρας 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.
(1 τεµ)
Γοµώσεως 5 kg
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 57,04
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8201.10.101.13

Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα CO2,
γοµώσεως 5 ή 6 kg, µε κατασβεστικό υλικό.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19 100%

Ανανέωση γόµωσης (εάν και εφόσον απαιτείται) φορητού πυροσβεστήρα CO2, γοµώσεως 5
ή 6 kg, µε κατασβεστικό υλικό. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κατασβεστικό υλικό και
οποιαδήποτε απαιτούµενη εργασία για την ανανέωση της γόµωσης σύµφωνα µε την
ισχύουσα Νοµοθεσία, καθώς και όσα αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

Τιµολόγιο Μελέτης

Σελίδα 14

(τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,00
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

Α.Τ.

: 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.3.20

Πυροσβεστικός σταθµός εργαλείων απλός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 20 100%

Πυροσβεστικός σταθµός εργαλείων απλός 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) και
- 2 (δύο) φορητούς ηλεκτρικούς φανούς,
κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά
τεύχη, πλήρης.
∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου µε την εργασία συναρµολογήσεως,
βαφής, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 308,60
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.3.21

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, 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),
- 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, πλήρης.
∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου µε την εργασία συναρµολογήσεως,
βαφής, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 663,46
(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 15

: 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8230.1.1.28

Πυροσβεστικό αυτόµατο αντλητικό συγκρότηµα, που αποτελείται από µία
πετρελαιοκίνητη αντλία παροχής 115,0 m3/h για µανοµετρικό 70 mΥΣ, δοχείο
διαστολής 500 lit και πίνακα και αυτοµατισµό σύνδεσης σε υφιστάµενο
ηλεκτροκίνητο πυροσβεστικό, πλήρες.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 21 100%

Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότηµα αυτόµατο, αποτελούµενο από:
- Μία πετρελαιοκίνητη αντλία (Diesel) φυγοκεντρική, οριζόντιας διάταξης, µε σώµα
κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο και ανοξείδωτο άξονα, παροχής 115,0 m3/h για
µανοµετρικό 70 mΥΣ, συµπεριλαµβανοµένου του δοχείου καυσίµων. Με
πετρελαιοκινητήρα τετράχρονο, αερόψυκτο, τρικύλινδρο.
- Ένα πιεστικό δοχείο διαστολής, µεµβράνης, κατακόρυφης διάταξης, κατασκευασµένο
από χάλυβα βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή, χωρητικότητας 500lt.
- Ηλεκτρικό πίνακα στεγανό, ελέγχου και λειτουργίας του συγκροτήµατος. Με
διακόπτη τριών θέσεων (Auto-Off-Manual) για κάθε αντλία, µπαταρία και αυτόµατο
ηλεκτρονικό φορτιστή, διάταξη αυτόµατης εκκίνησης και φόρτισης των συσσωρευτών,
κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα DKP, επικαλυµένος µε αντισκωριακά υλικά και
βαµµένος µε προστατευτικό χρώµα, προστασίας IP 55.
- Όργανα ελέγχου και προστασίας (συλλέκτες στην αναρρόφηση και κατάθλιψη του
συγκροτήµατος, βάνες στην αναρρόφηση και κατάθλιψη της κάθε αντλίας, βάνα και
φίλτρο στη γραµµή σύνδεσης του πιεστικού δοχείου, βαλβίδα αντεπιστροφής στην
κατάθλιψη της κάθε αντλίας, πιεζοστάτης οθόνης για κάθε αντλία και µανόµετρα, κλπ
απαραίτητα όργανα),
- Σύνδεση σε υφιστάµενη ηλεκτροκίνητη αντλία µε τον κατάλληλο αυτοµατισµό
σύνδεσης για την πλήρη και κανονική αυτόµατη λειτουργία του συγκροτήµατος σύµφωνα
µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της Μελέτης.
Το πυροσβεστικό συγκρότηµα θα εδράζεται σε κοινή χαλύβδινη βάση, στιβαρής και
άκαµπτης κατασκευής και θα είναι συναρµολογηµένο ηλεκτρικά και υδραυλικά από το
εργοστάσιο κατασκευής, έτοιµο για άµεση λειτουργία.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου, ηλεκτρική και υδραυλική
συνδεσµολογία, όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, έλεγχοι και δοκιµές για
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Το Πυροσβεστικό συγκρότηµα 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.
(ενδ. τύπου: MPFC-D 1-57 της MARCO PUPMPS ή ισοδύναµου).
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 16.340,49
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8641.1.4

Μανόµετρο µε κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 11 100%

Μανόµετρο µε κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm, µε κάθε µικροϋλικό και
εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 19,30
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Τιµολόγιο Μελέτης

Α.Τ.

Σελίδα 16

: 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8103.1.5

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ), διαµέτρου 2 ins
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 12 100%

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ), διαµέτρου 2 ins, µε το µοχλό (βέργας) της φούσκας
και της βαλβίδας, όλων από ορείχαλκο και των µικροϋλικών, πλήρως τοποθετηµένος,
συµπεριλαµβανοµένης κάθε φύσεως εργασίας εγκατάστασης και ρύθµισης, για παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 85,65
(Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8230.1.100.3

Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας υφιστάµενου πυροσβεστικού
συγκροτήµατος.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 21 100%

Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας υφιστάµενου πυροσβεστικού συγκροτήµατος.
Περιλαµβάνονται τουλάχιστον οι κάτωθι εργασίες:
- 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 ηλεκτροκινητήρα
- Έλεγχος διαρροών αντλιών
- Έλεγχος πυροσβεστικών δεξαµενών, αισθητήρων και διακοπτών στάθµης, διατάξεως
πληρώσεως και λοιπών αυτοµατισµών
- Γενική συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήµατος.
- ∆οκιµαστική λειτουργία πυροσβεστικού συγκροτήµατος
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αξία κάθε υλικού και εργασίας απαραίτητης για τον
έλεγχο λειτουργίας και την πλήρη συντήρηση του υφιστάµενου πιεστικού
πυροσβεστικού συγκροτήµατος.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά στον τόπο του έργου, όλων των απαραίτητων υλικών και
µικροϋλικών, συνδέσεις, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
(Τιµή κατ' αποκοπή)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 204,20
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8203.2.3

∆ίκρουνο πυρόσβεσης πεζοδροµίου χυτοσιδηρό, µε δύο εισόδους 2 1/2" και µία
έξοδο 4", µε ταχυσυνδέσµους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 20 100%

∆ίκρουνο πυρόσβεσης πεζοδροµίου χυτοσιδηρό, µε δύο εισόδους 2 1/2" και µία έξοδο
4", µε ταχυσυνδέσµους και καλύµµατα µε αλυσίδα στις εισόδους, δηλαδή προµήθεια
υλικών, µεταφορά στον τόπο του έργου, υλικά, µικροϋλικά, εργασίες και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 572,71
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
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: 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.1.9

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή 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.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται 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.
(1 m)
∆ιαµέτρου 4 ins
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 53,54
(Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.1.7

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή 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.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται 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.
(1 m)
∆ιαµέτρου 2 1/2 ins
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 29,30
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8108.4.5

Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά, φλαντζωτή (gate valve),
διαµέτρου 4 ins, PN 16
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 12 100%

Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα)(gate valve). Το σώµα και η κεφαλή της βαλβίδας είναι
κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο, µε φλάντζες και θα έχουν µη ανυψούµενο στέλεχος
και συµπαγή σφηνοειδή δίσκο.
∆ηλαδή συρταρωτή βαλβίδα, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους
εγκατάστασης.
Η Συρταρωτή βαλβίδα 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.
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 4 ins, PN 16
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 189,69
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8126.3.5

Βαλβίδα αντεπιστροφής, χυτοσιδηρά, µε γλωττίδα (κλαπέ), κατακόρυφης ή
οριζόντιας τοποθετήσεως, συνδεοµένη µε φλάντζα, διαµέτρου 4", PN 16.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 12 100%

Βαλβίδα αντεπιστροφής, χυτοσιδηρά, µε γλωττίδα (κλαπέ), κατακόρυφης ή οριζόντιας
τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα για επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
Συνδεοµένη µε φλάντζα
∆ιαµέτρου 4", PN 16.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 203,53
(Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.100.4.55Α Αποξήλωση άνευ προσοχής, ανιχνευτή, παντός τύπου, µε τα αναλογούντα
µήκη ηλεκτρικής γραµµής του.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Αποξήλωση άνευ προσοχής, ανιχνευτή, παντός τύπου, ήτοι:
- ∆ιακοπή της παροχής από τον πίνακα, αποσύνδεση του καλωδίου της εγκαταστάσεως.
- Αποξήλωση του ανιχνευτή ως έχει (χωρίς αποσύνδεση των επί µέρους εξαρτηµάτων),
χωρίς προσοχή αλλά µε την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης
κατασκευής ή των όµορων αυτής, µεταφορά και παράδοσή του σε χώρο που θα
υποδειχθεί από την επίβλεψη.
- 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,
χωρίς προσοχή αλλά 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 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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,33
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 33
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.54

Ανιχνευτής καπνού - ιονισµού, συµβατικός, µε την κατάλληλη βάση και µε τα
αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής καπνού - ιονισµού, συµβατικός, κατασκευασµένος για την ανίχνευση
φωτιάς που παράγει καπνό µε µικρά ή µεγάλα σωµατίδια και θα λειτουργεί µε βάση
την αρχή της αλλαγής της πορείας του ρεύµατος σε ένα ιονισµένο θάλαµο, µε την
κατάλληλη βάση για στερέωσή του. Κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην τεχνική
περιγραφή, την προδιαγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα αναλογούντα µήκη καλωδίου πυρανίχνευσης, οι
πλαστικοί σωλήνες (ευθύς και σπιράλ), τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο
απαιτείται για την σύνδεση του ανιχνευτή µε τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται 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,
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καθώς και της πλήρους αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο, σύµφωνα
και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του έργου και
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιµών για παράδοση του ανιχνευτή σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 95,08
(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.57Β

Ανιχνευτής θερµότητας, θερµοδιαφορικός, συµβατικός, µε την κατάλληλη βάση,
πλήρης, µε τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής θερµότητας, θερµοδιαφορικός, συµβατικός, κατάλληλος για διέγερση από
ανίχνευση σταθερής θερµοκρασίας ή διαφοράς θερµοκρασίας και θα λειτουργεί µε βάση
διπλού θερµοστατικού στοιχείου, µε την κατάλληλη βάση για τη στερέωσή του. Κατά
τα λοιπά όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, την προδιαγραφή και τα λοιπά
συµβατικά τεύχη.
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.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται 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.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του έργου και
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιµών για παράδοση του ανιχνευτή σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 71,53
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.100.4.81Α Αποξήλωση άνευ προσοχής, σειρήνας/φαροσειρήνας συναγερµού, παντός
τύπου, µε τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής του.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Αποξήλωση άνευ προσοχής, σειρήνας/φαροσειρήνας συναγερµού, παντός τύπου, ήτοι:
- ∆ιακοπή της παροχής από τον πίνακα, αποσύνδεση του καλωδίου της εγκαταστάσεως.
- Αποξήλωση της σειρήνας/φαροσειρήνας ως έχει (χωρίς αποσύνδεση των επί µέρους
εξαρτηµάτων), χωρίς προσοχή αλλά µε την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν διατάραξης
της υπόλοιπης κατασκευής ή των όµορων αυτής, µεταφορά και παράδοσή του σε χώρο
που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.
- Αποξήλωση της ηλεκτρικής γραµµής της σειρήνας/φαροσειρήνας, 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, χωρίς προσοχή αλλά 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 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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,33
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
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: 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.81Β

Φαροσειρήνα συναγερµού συµβατική, ηλεκτρονική, IP 31, 100dB, µε το module
σύνδεσης, µε τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Φαροσειρήνα συναγερµού συµβατική, ηλεκτρονική, IP 31, 100dB, µε την κατάλληλη
βάση για στερέωσή της και µε το module σύνδεσης (κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται
στην τεχνική περιγραφή, την προδιαγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη).
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα αναλογούντα µήκη καλωδίου πυρανίχνευσης, οι
πλαστικοί σωλήνες (ευθύς και σπιράλ), τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο
απαιτείται για την σύνδεση της σειρήνας µε τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται 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.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης,
ελέγχων και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 115,06
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.100.1.92Α Αποξήλωση άνευ προσοχής, κοµβίου, παντός τύπου, µε τα αναλογούντα µήκη
ηλεκτρικής γραµµής του.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49 100%

Αποξήλωση άνευ προσοχής, κοµβίου, παντός τύπου, ήτοι:
- ∆ιακοπή της παροχής από τον πίνακα, αποσύνδεση του καλωδίου της εγκαταστάσεως.
- Αποξήλωση του κοµβίου ως έχει (χωρίς αποσύνδεση των επί µέρους εξαρτηµάτων),
χωρίς προσοχή αλλά µε την δέουσα επιµέλεια προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης
κατασκευής ή των όµορων αυτής, µεταφορά και παράδοσή του σε χώρο που θα
υποδειχθεί από την επίβλεψη.
- Αποξήλωση της ηλεκτρικής γραµµής του κοµβίου, 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, χωρίς
προσοχή αλλά 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 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)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,33
(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 38

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.91

Υαλόθραυστο κοµβίο σήµανσης συναγερµού, µε κάλυµµα και µε τη κατάλληλη
βάση (συµβατικού τύπου), µε τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 49 100%

Υαλόθραυστο κοµβίο σήµανσης συναγερµού, µε κάλυµµα και µε τη κατάλληλη βάση
(συµβατικού τύπου), (κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και
τα λοιπά συµβατικά τεύχη), πλήρως εγκατεστηµένο µετά των υλικών και µικροϋλικών.
∆ηλαδή προµήθεια και προσκόµιση της συσκευής επί τόπου του έργου, και της
εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα αναλογούντα µήκη καλωδίου πυρανίχνευσης, ο πλαστικός
σωλήνας (ευθύς και σπιράλ), τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται
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για την σύνδεση του πυρανιχνευτή µε τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται 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.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 75,50
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.62Β

Ενδεικτικό led επισήµανσης χώρου µε τη κατάλληλη βάση (συµβατικό), µε τα
αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Ενδεικτικό led επισήµανσης χώρου µε τη κατάλληλη βάση, συµβατικό, (κατά τα λοιπά
όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, την προδιαγραφή και τα λοιπά συµβατικά
τεύχη).
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.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται 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.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης,
ελέγχων και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 61,86
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.100.4.101

Αποξήλωση πίνακα πυρανίχνευσης, άνευ προσοχής, οποιουδήποτε τύπου,
υλικού κατασκευής και µεγέθους από υπάρχουσα εγκατάσταση.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Αποξήλωση πίνακα πυρανίχνευσης, άνευ προσοχής, οποιουδήποτε τύπου, υλικού
κατασκευής και µεγέθους από υπάρχουσα εγκατάσταση.
Περιλαµβάνονται :
- ∆ιακοπή της παροχής και αποσύνδεση του παροχικού καλωδίου του πίνακα από τον
γενικό πίνακα της εγκατάστασης.
- Αποσύνδεση των καλωδίων και αποξήλωση του πίνακα.
- Μόνωση των αγωγών των αποσυνδεθέντων καλωδίων της εγκατάστασης.
- Μεταφορά δια χειρών και συγκέντρωση των άχρηστων υλικών (πίνακα, καλωδίων,
µικροϋλικών κ.λ.π.) σε κατάλληλο χώρο, σύµφωνα µε τις οδηγίες, φόρτωση και
µεταφορά δια αυτοκινήτου για απόρριψη και απόρριψη, σε χώρο που επιτρέπεται από
τις Αρµόδιες Αρχές.
- Αποκατάσταση πάσης φύσεως µερεµετιών που τυχόν θα δηµιουργηθούν κατά την
αποξήλωση.
Επίσης συµπεριλαµβάνονται τα ικριώµατα που τυχόν θα απαιτηθούν.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 15,15
(Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
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: 41

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.14

Πίνακας ανίχνευσης πυρκαϊάς 24 (είκοσι τεσσάρων) ζωνών (συµβατικός)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Πίνακας ανίχνευσης πυρκαϊάς 24 (είκοσι τεσσάρων) ζωνών (συµβατικός), χωνευτός ή
επίτοιχος, σε µεταλλικό ερµάριο και συναρµολογηµένος στο εργοστάσιο κατασκευής
του µε όλο τον αναγκαίο εξοπλισµό και κυκλώµατα ελέγχου. Ολοι οι διακόπτες και
ενδεικτικές λυχνίες LΕD θα διαθέτουν ενδεικτικές επιγραφές τοποθετηµένες έτσι
ώστε να είναι άµεσα ορατές. Ο πίνακας θα διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία :
-Εξόδους ζωνών
-Στοιχείο ελέγχου βλάβης εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωµάτων
-Στοιχείο τελικών εντολών και ενδείξεων
-Στοιχείο τροφοδοσίας
-Συσσωρευτές εφεδρείας
κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τη Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης, πλήρως εγκατεστηµένος µε τα απαραίτητα
στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου κλπ, µικροϋλικά. ∆ηλαδή προµήθεια και
προσκόµιση του πίνακα στον τόπο του έργου, και εργασία συνδεσµολογίας, διάνοιξη
οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα
σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών,
προγραµµατισµού, ελέγχου και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.121,89
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 42

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.23

Επαναληπτικός πίνακας ανίχνευσης πυρκαϊάς (8) οκτώ ζωνών (συµβατικός)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Επαναληπτικός πίνακας ανίχνευσης πυρκαϊάς (8) οκτώ ζωνών (συµβατικός), σύµφωνα µε
τη τεχνική περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης, πλήρως
εγκατεστηµένος µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου κλπ,
µικροϋλικά. ∆ηλαδή προµήθεια και προσκόµιση του πίνακα στον τόπο του έργου, και
εργασία συνδεσµολογίας, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση
επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και
απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 331,73
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 43

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210.1.4.100

Ηλεκτροµαγνήτης συγκράτησης θύρας, 24V DC, δύναµης συγκράτησης
µεγαλύτερης των 50Kgr, τοίχου, δαπέδου ή οροφής, µε τα αναλογούντα µήκη
ηλεκτρικής γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Ηλεκτροµαγνήτης συγκράτησης θύρας, 24V DC, δύναµης συγκράτησης µεγαλύτερης των
50Kgr, τοίχου, δαπέδου ή οροφής, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών τεµαχίων
κλπ κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, την προδιαγραφή και
τα λοιπά συµβατικά τεύχη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα αναλογούντα µήκη καλωδίου, οι πλαστικοί σωλήνες
(ευθύς και σπιράλ), τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την
σύνδεση του ηλεκτροµαγνήτη µε τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται 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
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και µε τις εντολές της Υπηρεσίας.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του έργου και
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιµών για παράδοση του ανιχνευτή σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 123,71
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 44

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8982.100.1.1

Αποξήλωση φωτιστικού σώµατος εσωτερικού χώρου, οποιουδήποτε τύπου,
από υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση, άνευ προσοχής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59 100%

Αποξήλωση φωτιστικού σώµατος εσωτερικού χώρου, οποιουδήποτε τύπου, από υπάρχουσα
ηλεκτρική εγκατάσταση, άνευ προσοχής.
Περιλαµβάνονται :
- ∆ιακοπή της παροχής από τον ηλεκτρικό πίνακα, αποσύνδεση του καλωδίου της
εγκαταστάσεως.
- Αποξήλωση του φωτιστικού σώµατος ως έχει (χωρίς αποσύνδεση των επί µέρους
εξαρτηµάτων), άνευ προσοχής.
- Αποκατάσταση πάσης φύσεως µερεµετιών που τυχόν θα δηµιουργηθούν κατά την
αποξήλωση καθώς και αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών (φωτιστικό και λοιπά
υλικά) 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.
Ευρισκοµένου σε ύψος µέχρι 5m από το δάπεδο.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,42
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8981.2.1.3Β

Φωτιστικό σώµα ασφαλείας φθορισµού 8W, 220-240V, 50Hz, συνεχούς
λειτουργίας (τύπου maintained), αυτονοµίας 1,5 ώρα, µε ενδεικτικό LED
φόρτισης, µίας όψης, οροφής ή επίτοιχο, IP 40.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώµα ασφαλείας µίας όψης, συστήµατος σήµανσης των οδεύσεων διαφυγής ή
πορείας, συνεχούς λειτουργίας (τύπου maintained), µε λαµπτήρα φθορισµού 8W,
κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση ή για τοποθέτηση σε οροφή. Το φωτιστικό σώµα
περιλαµβάνει µπαταρίες Ni-cd διάρκειας αυτονοµίας τουλάχιστον 1,5 ώρας. Το σώµα
φέρει κάλυµµα ανθεκτικό στην πυρκαγιά, µε αυτοκόλλητη πράσινη ετικέτα που θα
φέρει ένδειξη εξόδου (EXIT) ή πορείας. Το σώµα του φωτιστικού και ο εσωτερικός
ανακλαστήρας είναι κατασκευασµένα από λευκό ABS και το κάλυµµα από διαφανές
polycarbonate. Το φωτιστικό, φέρει ενδεικτικό LED φόρτισης. Επίσης φέρει ένδειξη
µε λευκά γράµµατα ή βέλη κατεύθυνσης ή εικονογραφήµατα σε πράσινη αυτοκόλλητη
ταινία που θα καλύπτει πλήρως το κάλυµµα σύµφωνα µε τις ισχύουσες πυροσβεστικές
διατάξεις.
Ο βαθµός προστασίας του φωτιστικού είναι ΙΡ 40.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον, τα υλικά στερέωσης, 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.
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.
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(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 69,96
(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 46

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8981.2.1.3

Φωτιστικό σώµα ασφαλείας φθορισµού 8W, 220-240V, 50Hz, συνεχούς
λειτουργίας (τύπου maintained), αυτονοµίας 1,5 ώρα, µε ενδεικτικό LED
φόρτισης, µίας όψης, οροφής ή επίτοιχο, IP 40, µε τα αναλογούντα µήκη
ηλεκτρικής γραµµής.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώµα ασφαλείας µίας όψης, συστήµατος σήµανσης των οδεύσεων διαφυγής ή
πορείας, συνεχούς λειτουργίας (τύπου maintained), µε λαµπτήρα φθορισµού 8W,
κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση ή για τοποθέτηση σε οροφή. Το φωτιστικό σώµα
περιλαµβάνει µπαταρίες Ni-cd διάρκειας αυτονοµίας τουλάχιστον 1,5 ώρας. Το σώµα
φέρει κάλυµµα ανθεκτικό στην πυρκαγιά, µε αυτοκόλλητη πράσινη ετικέτα που θα
φέρει ένδειξη εξόδου (EXIT) ή πορείας. Το σώµα του φωτιστικού και ο εσωτερικός
ανακλαστήρας είναι κατασκευασµένα από λευκό ABS και το κάλυµµα από διαφανές
polycarbonate. Το φωτιστικό, φέρει ενδεικτικό LED φόρτισης. Επίσης φέρει ένδειξη
µε λευκά γράµµατα ή βέλη κατεύθυνσης ή εικονογραφήµατα σε πράσινη αυτοκόλλητη
ταινία που θα καλύπτει πλήρως το κάλυµµα σύµφωνα µε τις ισχύουσες πυροσβεστικές
διατάξεις. Ο βαθµός προστασίας του φωτιστικού είναι ΙΡ 40.
Στην τιµή περιλαµβάνονται επιπλέον, τα υλικά στερέωσης, τα απαραίτητα όργανα
(λυχνιολαβές κλπ) και λοιπά υλικά και µικροϋλικά στερέωσης, εγκατάστασης και
σύνδεσης. Επίσης περιλαµβάνονται τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής από
πλαστικό σωλήνα ευθύ και σπιράλ ανηγµένα σε πλαστικό σωλήνα ευθύ διαµέτρου
13,5mm, το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας και τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων
πάσης φύσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφή και τα
λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης.
Ακόµη, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες,
όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης των 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, εγκατάσταση, σύνδεση όλων των παραπάνω, δοκιµές
και 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.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 111,08
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205.100.100.31 Συντήρηση του αυτόµατου συστήµατος κατάσβεσης µε CO2 και παράδοσή του
σε πλήρη και κανονική λειτουργία (4 φιάλες µε 45 Kg αέριο εκάστη).
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19 100%

Συντήρηση του αυτόµατου συστήµατος κατάσβεσης µε CO2 και παράδοσή του σε πλήρη
και κανονική λειτουργία (4 φιάλες µε 45 Kg αέριο εκάστη).
Περιλαµβάνονται :
- Έλεγχος των συστοιχιών των φιαλών (µανόµετρα, ελαστικοί σωλήνες πίεσης,
ενεργοποιητές, αντεπίστροφα, κλπ),
- Έλεγχος των σωλήνων διανοµής στους προστατευόµενους χώρους,
- Έλεγχος των προστατευόµενων χώρων (εάν έχει αλλάξει σε σχέση µε την µελέτη),
- Οπτικός έλεγχος των ακροφυσίων,
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- Ζύγιση φιαλών,
- Αντικατάσταση πυροκροτητών όπου υπάρχουν (ανά τριετία).
Οι φιάλες πρέπει να περάσουν από υδραυλική δοκιµή εφόσον παρέλθει δεκαετία
- Αποξήλωση φιαλών από τη συστοιχία,
- Υδραυλική δοκιµή των φιαλών,
- Επαναπλήρωση των φιαλών µε την κατάλληλη ποσότητα υλικού,
- Επανασύνδεση των φιαλών στο σύστηµα.
- Μεταφορά των φιαλών από και προς το χώρο του έργου από εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο.
Οι εργασίες θα γίνουν µόνο από πιστοποιηµένο προσωπικό.
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα χορηγηθούν τα κατάλληλα πιστοποιητικά.
- 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.
(Τιµή κατ' αποκοπή)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1.028,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ

Α.Τ.

: 48

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205.100.100.61 Συντήρηση όλων των αυτόµατων συστηµάτων κατάσβεσης Aqua Blue και
παράδοσή τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία (1 σύστηµα 13Lt και 2
συστήµατα 14Lt το καθένα)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19 100%

Συντήρηση όλων των αυτόµατων συστηµάτων κατάσβεσης Aqua Blue και παράδοσή τους σε
πλήρη και κανονική λειτουργία (1 σύστηµα 13Lt και 2 συστήµατα 14Lt το καθένα).
Περιλαµβάνονται :
- Έλεγχος των συστοιχιών των φιαλών (µανόµετρα, ελαστικοί σωλήνες πίεσης,
ενεργοποιητές, αντεπίστροφα, κλπ),
- Έλεγχος των σωλήνων διανοµής στους προστατευόµενους χώρους,
- Έλεγχος των προστατευόµενων χώρων (εάν έχει αλλάξει σε σχέση µε την µελέτη),
- Οπτικός έλεγχος των ακροφυσίων,
- Ζύγιση φιαλών,
- Αντικατάσταση πυροκροτητών όπου υπάρχουν (ανά τριετία).
Οι φιάλες πρέπει να περάσουν από υδραυλική δοκιµή εφόσον παρέλθει δεκαετία
- Αποξήλωση φιαλών από τη συστοιχία,
- Υδραυλική δοκιµή των φιαλών,
- Επαναπλήρωση των φιαλών µε την κατάλληλη ποσότητα υλικού,
- Επανασύνδεση των φιαλών στο σύστηµα.
- Μεταφορά των φιαλών από και προς το χώρο του έργου από εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο.
Οι εργασίες θα γίνουν µόνο από πιστοποιηµένο προσωπικό.
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα χορηγηθούν τα κατάλληλα πιστοποιητικά.
- 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.
(Τιµή κατ' αποκοπή για όλα τα συστήµατα)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 380,00
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ
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: 49

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205.23.1.20

Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης µε κατασβεστικό υλικό HFC 227ea (FM-200),
αποτελούµενο από επαναγεµιζόµενη/ες φιάλη/φιάλες κατάλληλης
χωρητικότητας σε λίτρα, µε γόµωση 377,00 kg κατασβεστικού αερίου συνολικά,
πλήρες.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 19 100%

Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης µε κατασβεστικό υλικό HFC 227ea (FM-200), που θα
αποτελείται από:
- Πίνακα αυτοµατισµού κατάσβεσης,
- Επαναγεµιζόµενη/ες φιάλη/φιάλες αποθήκευσης υλικού HFC 227ea (FM-200),
κατάλληλης χωρητικότητας σε λίτρα, 25bar, µε βαλβίδα πλήρωσης και µε την
καθοριζόµενη από τη νοµοθεσία σήµανση εκάστη,
- Κατασβεστικό υλικό βάρους 377,00 kg συνολικά,
- Στηρίγµατα φιάλης (2 ανά φιάλη),
- ∆ιάταξη ένδειξης χαµηλής πίεσης
- Χειροκίνητη, ηλεκτρική ή και πνευµατική ενεργοποίηση,
- Συλλέκτη µε βαλβίδες αντεπιστροφής, τις κατάλληλες εύκαµπτες ή µη σωληνώσεις
υψηλής πίεσης για τη σύνδεση των φιαλών µε τον συλλέκτη, τη διάταξη στήριξης του
συλλέκτη και όλα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά σύνδεσης (µαστοί,
προσαρµογέας σωλήνα πρώτης φιάλης, σύνδεσµοι κλπ),
- Κοµβία συγκράτησης εντολής και αναστολής κατάσβεσης,
- Φωτεινή ένδειξη: "ΣΤΟΠ ΑΕΡΙΟ",
- Συσκευή οπτικού και ηχητικού προσυναγερµού,
- Κουδούνι συναγερµού,
- Τα ηλεκτρικά καλώδια για την λειτουργία του συστήµατος και γενικά όλα τα
απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά όπως αναλυτικά καθορίζονται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη.
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα χορηγηθούν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εκκίνηση εγκατάστασης - κεντρικές
συνδέσεις, προγραµµατισµός, ρυθµίσεις, έλεγχοι και δοκιµές για παράδοση του
συστήµατος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Το Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης 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.
(1 τεµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 29.115,38
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.

: 50

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8209.3.1.5

Ακροφύσιο HFC-227ea (FM-200) 1 1/2", από αλουµίνιο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62 100%

Ακροφύσιο HFC-227ea (FM-200) 1 1/2", κατασκευασµένο από αλουµίνιο κατάλληλο για
την προβλεπόµενη πίεση λειτουργίας.
Ητοι ακροφύσιο µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά, όπως αναλυτικά
καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχος και δοκιµές για
παράδοση του ακροφυσίου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
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(1 τεµ)
ΕΥΡΩ

(Αριθµητικά) : 77,09
(Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
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