
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Το παρόν τεύχος αφορά στην πυροπροστασία του κτιρίου εκπαίδευσης, που 

βρίσκεται στην οδό Γλυκίδων 1 και στεγάζει τα σχολεία:  9ο  Δημοτικό Διαπολιτισμικό 

Σχολείο Ιωαννίνων - 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο – Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παιδιών 

με προβλήματα όρασης και εφαρμόζει την εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

μελέτη πυροπροστασίας του κτιρίου αναφοράς, που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 16-2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας 

εκπαιδευτηρίων» σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που η ημερομηνία αίτησης για έκδοση 

οικοδομικής άδειας είναι πριν την έναρξη ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος 71/1988 

(ΦΕΚ Α΄ 32).  Τα μέτρα  πυροπροστασίας στο κτίριο αναφέρονται παρακάτω:  

 

Α) ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Α.1. Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης σημειακής αναγνώρισης & Σύστημα 

Χειροκίνητης Αναγγελίας Πυρκαγιάς 

 

 Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης θα εγκατασταθεί σε όλους τους χώρους 

του εκπαιδευτηρίου (κύριους και βοηθητικούς) και περιλαμβάνει κεντρικό πίνακα, 

περιφερειακές συσκευές έναρξης και σήμανσης συναγερμού, αγωγούς, κομβία 

συναγερμών, καλωδιώσεις και ότι άλλο απαραίτητο για την ολοκλήρωση ενός 

λειτουργικού συστήματος. Η διέλευση των πυράντοχων καλωδίων θα γίνει σε 

κατάλληλα πλαστικά κανάλια διέλευσης PVC, όπως φαίνεται στα σχέδια που 

συνοδεύουν την μελέτη.  
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Α.2.  Φωτισμός ασφάλειας και σήμανσης. 

 Ο Φωτισμός ασφαλείας θα υλοποιηθεί με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας  Led 

οδεύσεων διαφυγής σε συμφωνία με τις γενικές διατάξεις ΕΛΟΤ EN 1838. Ο φωτισμός 

ασφαλείας αποσκοπεί στην εξασφάλιση μέσου φωτισμού δαπέδου 10lx, στους 

διαδρόμους διαφυγής κυρίως, αλλά και σε ειδικούς χώρους του κτιρίου σε περίπτωση 

διακοπής ή πτώσης της γενικής παροχής ΔΕΗ και για χρόνο 2 ώρες τουλάχιστον. 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι αυτόνομα που περιλαμβάνουν διάταση φόρτισης και 

συσσωρευτές και θα τίθενται αυτόνομα σε λειτουργία, σε περίπτωση ελλείψεως 

τάσεως.Ο φωτισμός σήμανσης θα εξασφαλίζει προσδιορισμό των κατευθύνσεων προς 

θύρες εξόδου κινδύνου. Για τον φωτισμό αυτό θα εγκατασταθούν ίδιου τύπου 

φωτιστικά με τα ασφαλείας που φέρουν πινακίδα με σήμανση της εξόδου και βέλος 

κατεύθυνσης. 

 Η σήμανση των οδεύσεων διαφυγής θα γίνει με τις πινακίδες που προβλέπει τo 

Π.Δ  15/2014 και θα φέρουν αυτοκόλλητα επιλογής τριών κατευθύνσεων. Θα 

εγκατασταθούν συνολικά τριάντα οκτώ (38) φωτιστικά σώματα και οι θέσεις τους 

φαίνονται στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη. Στα ίδια πλαστικά κανάλια PVC, που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, θα γίνει η διέλευση των παροχικών καλωδίων για την 

ηλεκτρική σύνδεση των αυτόνομων φωτιστικών ασφαλείας ανά ομάδες με τους 

πλησιέστερους υφιστάμενους ηλεκτρικούς πίνακες του κτιρίου. 

 

Β) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ – ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ –  

ΜΕΤΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 

Β.1.  Πυροσβεστικές φωλιές 

 Θα τοποθετηθούν τέσσερις  (4) Πυροσβεστικές Φωλιές  δύο (2) ανά όροφο, οι 

οποίες θα τροφοδοτούνται από το υδροδοτικό δίκτυο του κτιρίου, με νερό. 

 

Β.2.  Φορητά μέσα Πυρόσβεσης 

 θα τοποθετηθούν δώδεκα (12)  πυροσβεστήρες ξηράς Κόνεως 6Kg κατά μήκος 

της όδευσης διαφυγής σε σημεία που φαίνονται στα σχέδια (ΠΥΡ 1-2). Οι 

πυροσβεστήρες θα είναι σύμφωνοι με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 (Κ.Υ.Α. 

618/43/05/20.01.2005(ΦΕΚ Β’ 52)) – (Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005(ΦΕΚ Β» 121)).  

  

  



Β.2.  Μέτρα Λεβητοστασίου 

Στον χώρο του Λεβητοστασίου (ισόγειο κτιρίου) θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του Π.Δ.922/77 άρθρο 4.,  δύο (2) πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης οροφής 

12kg (ένας στον χώρο του καυστήρα και ένας στην δεξαμενή καυσίμων) καθώς και ένας 

(1) φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 5Kg  και ένας (1) φορητός 

πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 12kg. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους ακολουθούν στις 

επόμενες παραγράφους, ενώ οι θέσεις τους φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια που 

συνοδεύουν την μελέτη. Τέλος στον χώρο του λεβητοστασίου θα κατασκευαστεί λεκάνη 

ασφαλείας χωρητικότητας τουλάχιστον 5% της χωρητικότητας της δεξαμενής καυσίμων. 

Η λεκάνη θα είναι χτιστή στην βάση της δεξαμενής καυσίμων και θα εξασφαλίζει την 

συγκράτηση των καυσίμων που μπορεί να διαρρεύσουν από την δεξαμενή. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   Αιτιολογία - Περιγραφή  A.T. 

Κωδικός 

άρθρου Μ.Μ Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

€ 

Μερική 

Δαπάνη 

€ 

 ΟΜΑΔΑ Α'  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ   

1 

Πίνακας Σημειακής Αναγνώρισης, 1 

βρόχου ανίχνευσης, 240 συσκευών, με 

τροφοδοτικό 4Α, μη επεκτάσιμος, 

multiprotocol. 

1 

 

ΑΤΗΕ 

Ν8840.2.1.7 
Τεμ. 1 860,00 860,00 

2 Συσσωρευτής 12V, 17AH 3 
ΑΤΗΕ 

Ν8840.2.1.1 
Τεμ. 2 45,00 90,00 

3 

Διευθυνσιοδοτημένος ανιχνευτής  

θερμότητας,  ή φωτοηλεκτρικός με 

απομονωτή και βάση. 

4 

 

ΑΤΗΕ 

Ν62.1.2 
Τεμ. 35 46,00 1.610,00 

4 

Μπουτόν χειροκίνητου συναγερμού, 

διεθυνσιοδοτούμενο, με απομονωτή 

και βάση 

4 

 

ΑΤΗΕ 

Ν8809.1.2 
Τεμ. 2 50,00 100,00 

5 
Φαροσειρήνα διευθυνσιοδοτούμενη, 

IP65, με απομονωτή και βάση. 
5 

ΑΤΗΕ 

Ν8983.5.1.1 Τεμ. 2 83,00 166,00 

6 

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, 

τεχνολογίας LED, αυτοκόλλητα τριών 

κατευθύνσεων, μη συνεχούς 

λειτουργείας,100lm ,IP42 

6 

 

ΑΤΗΕ 

Ν8987.7 Τεμ. 39 50,00 1.950,00 

7 
Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων 

40 Χ 30 mm 
7 

ΑΤΗΕ 

Ν8739.4 m 220 6,60 1.452,00 

8 
Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων 

25 Χ 16 mm 
8 

ΑΤΗΕ 

Ν8739.3 m 150 5,65 847,50 

9 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 

Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  
9 

ΑΤΗΕ ΣΧ. 

9336.1.1 m 300 2,20 660,00 
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10 
Πυράντοχο καλώδιο  Διατομής: 2 Χ 1,5 

mm2  10 

ΑΤΗΕ ΣΧ. 

9336.1.2 m 480 3,50 1.680,00 

 Σύνολο Ομάδας Α’ 9.415,50 

 ΟΜΑΔΑ Β'  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ – ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΜΕΤΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ  

11 
Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης ABC-Ε 

40% (43A 233BC), Γομώσεως 6 kg 
11 

ΑΤΗΕ 

8201.1.2 Τεμ. 12 24,00 288,00 

12 
Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης ABC-Ε 

40% (43A 233BC), Γομώσεως 12 kg 
12 

ΑΤΗΕ 

8201.1.3 Τεμ. 2 66,86 133,72 

13 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του 

άνθρακα CO2 (113B),  φορητός, 5 Kg 
13 

ΑΤΗΕ 

8202.2 Τεμ. 2 55,00 110,00 

14 

Πυροσβεστική Φωλιά με ερμάριο DKP 

πάχους 1mm,, σωλήνα μήκους 20m, 

διαμέτρου 1/2'', με αυλό ορειχάλκινο 

ρυθμιζόμενης δέσμης 

14 

 

ΑΤΗΕ 

8204.1 
Τεμ. 4 150,00 600,00 

15 

Χτιστή λεκάνη ασφαλείας 

χωρητικότητας τουλάχιστον 5% της 

χωρητικότητας της δεξαμενής 

καυσίμων. 

15 

 

ΑΤΗΕ ΣΧ. 

8204.2 
Τεμ. 1 150,00 150,00 

 Σύνολο Ομάδας B΄ 1.281,72 

 Σύνολο εργασιών ΟΜΑΔΩΝ Α' & Β' 10.697,22 

 Ε.Ο. (18%) 1.925,50 

 Μερικό Σύνολο 1 12.622,72 

 Απρόβλεπτα (15%) 1.893,41 

 Μερικό Σύνολο 2 14.516,13 

 Φ.Π.Α. 3.483,87 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.000,00 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος 

με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη 

δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες 

περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα 

εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 

περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του 

παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών 

Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι 

απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία 

αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και 

την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται 

(για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που 

περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, 

ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί 

φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και 

εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 

εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει 

χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 

απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα 

στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να 
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ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και 

αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, 

κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους 

χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη 

ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των 

περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, 

λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα 

ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 

ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, 

επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου 

προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 

μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του 

έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή 

αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις 

εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και 

λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, 

σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την 

περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την 

Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.6   Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 

δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό 

εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 

 

1.3.7  Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των 

δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών 

έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και 

μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής 

ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης 

των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 

βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και 

λοιπούς συμβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 

χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο 

Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και 

λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης). 



  1.3.8   Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, 

μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και 

όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του 

έργου. 

 

1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων 

εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή 

ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη 

δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 

ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά 

τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων,  εργασία, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η 

φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 

συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την 

διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε 

είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η 

απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των 

εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά 

κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των 

έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την 

αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη 

αιτία . 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε 

είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά 

πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με 

την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 

παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και 

κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 

περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης. 

1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και 

μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από 

τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση 

περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις 

λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, 

γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές 

προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται 

ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και 



λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

(πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από 

προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα 

έργα κλπ.). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων 

ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και 

λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις 

γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των 

χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών 

εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες 

κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού 

καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο 

χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών 

Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα 

στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα 

πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου 

Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 

υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο 

χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των 

επιμετρήσεων που θα υποβληθούν  για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των 

στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 

εδάφους,σε ψηφιακή μορφή,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων 

οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η 

δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου συνθήκες 

(προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την 

ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές 

τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, 

καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και οι εργασίες που 

αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν 

αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα 

άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού 

υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύμφωνα με τα τεύχη 

δημοπράτησης. 



1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 

έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 

εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού 

και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια  σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.22 Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  

κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, 

για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23  Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων 

στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και 

γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 

εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και 

των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την 

περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 

εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή 

τους . 

1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και 

αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά 

την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα 

οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου. 

1.3.25  Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης 

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 

εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε 

είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδομία ή και τους 

Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται 

διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 

Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά 

από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 

προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων 

θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 

Ανάδοχος του έργου. 

1.3.29  Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 

κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που 

απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού 

και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την 

εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων 

υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και 

οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, 

σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 



1.3.30   Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, 

μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται 

στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.31  Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από 

την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα 

οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως 

αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου. 

1.4              Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το 

Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα 

πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, 

σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, 

συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών 

επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. 

και γενικά τα επισφαλή έξοδα. 

 

Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά 

σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 

βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 

 

1.5   Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου 

επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 

μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους 

επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών 

της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 

κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων 

που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει 

τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 

διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 



2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 

εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή 

μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και 

ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 

αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 

αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι 

ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 

κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό) πίνακα τιμών, 

υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

A.T.:1   
 
ΑΤΗΕ Ν8840.2.1.7  Πίνακας Σημειακής Αναγνώρισης, 1 βρόχου ανίχνευσης, 240 

συσκευών, με τροφοδοτικό 4Α, μη επεκτάσιμος, multiprotocol. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 

      Πίνακας Σημειακής Αναγνώρισης, 1 βρόχου ανίχνευσης, 240 συσκευών, με 
τροφοδοτικό 4Α, μη επεκτάσιμος, multiprotocol, σε απόλυτη συμφωνία με τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά που αναλύονται στο αντίστοιχο τεύχος που συνοδεύει 
την μελέτη. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η εντοίχιση και στερέωση επί του 
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, η σύνδεση των εισερχομένων και 
απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία.    
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Οκτακόσια εξήντα Ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  860,00 

 

A.T.:2   
 
ΑΤΗΕ Ν8840.2.1.1  Συσσωρευτής 12V, 17AH 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 

      Συσσωρευτής 12V, 17AH, σε απόλυτη συμφωνία με τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά που αναλύονται στο αντίστοιχο τεύχος που συνοδεύει την μελέτη. Η 
τιμή περιλαμβάνει την  προμήθεια,  σύνδεση  στο εγκατεστημένο σύστημα 
πυρανίχνευσης καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία.    
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα πέντε Ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  45,00 
 
 

A.T.:3   
 
ΑΤΗΕ Ν62.1.2  Διευθυνσιοδοτημένος ανιχνευτής  θερμότητας,  ή φωτοηλεκτρικός 

με απομονωτή και βάση. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

       
      Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής θερμότητας,  ή 
φωτοηλεκτρικός με απομονωτή και βάση, κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή 
και σε απόλυτη συμφωνία με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που αναλύονται στο 
αντίστοιχο τεύχος που συνοδεύει την μελέτη. Ο ανιχνευτής θα είναι πλήρως 



εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας 
για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα έξι Ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  46,00 

 
 

A.T.:4   
 
ΑΤΗΕ Ν8809.1.2  Μπουτόν χειροκίνητου συναγερμού, διεθυνσιοδοτούμενο, με 

απομονωτή και βάση 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 
      Μπουτόν χειροκίνητου συναγερμού, διεθυνσιοδοτούμενο, με απομονωτή και 
βάση, αναγγελίας φωτιάς, σε απόλυτη συμφωνία με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 
που αναλύονται στο αντίστοιχο τεύχος που συνοδεύει την μελέτη.  Η τιμή 
περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. 
    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πενήντα Ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  50,00 

A.T.:5   
 
ΑΤΗΕ Ν8983.5.1.1  Φαροσειρήνα διευθυνσιοδοτούμενη, IP65, με απομονωτή και 

βάση. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 
      Φαροσειρήνα συστήματος πυρανίχνευσης για εσωτερική εγκατάσταση 
στηριγμένη σε μικρή βάση με ρυθμιζόμενη ένταση ήχου και μέγιστη φωτεινότητα 
κατασκευασμένη σε απόλυτη συμφωνία με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που 
αναλύονται στο αντίστοιχο τεύχος που συνοδεύει την μελέτη, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα τρία Ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  83,00 

A.T.:6   
 
ΑΤΗΕ Ν8987.7  Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, τεχνολογίας LED, αυτοκόλλητα 

τριών κατευθύνσεων, μη συνεχούς λειτουργείας,100lm ,IP42. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61  100,00%  

 
      Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, τεχνολογίας LED, αυτοκόλλητα τριών 
κατευθύνσεων, μη συνεχούς λειτουργείας,100lm ,IP42, χωνευτό ή επίτοιχο, σε 
απόλυτη συμφωνία με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που αναλύονται στο 



αντίστοιχο τεύχος που συνοδεύει την μελέτη, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πενήντα Ευρώ 

 (Αριθμητικώς):  50,00 

 

A.T.:7 

ΑΤΗΕ Ν8739.4  Κανάλι διανομής από ΡVC διαστάσεων 40 Χ 30 mm 
 
            Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00% 
 

 Κανάλι διανομής απο ΡVC μετά των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και 
μικρουλικών, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και σύνδεσης, σε τοίxο ή 
σοβατεπί. 
    
( 1 m )  Μέτρο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι Ευρώ και Εξήντα Λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  6,60 

 

A.T.:8 

ΑΤΗΕ Ν8739.3  Κανάλι διανομής από ΡVC διαστάσεων 25 Χ 16 mm 
  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00% 

 
      Κανάλι διανομής απο ΡVC μετά των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων και 
μικρουλικών, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και σύνδεσης, σε τοίxο ή 
σοβατεπί.   
  
( 1 m )  Μέτρο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε Ευρώ και εξήντα πέντε Λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  5,65 

  



A.T.:9   
 
ΑΤΗΕ ΣΧ. 9336.1.1  Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 1,5mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
Τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 1,5mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, 
τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥΜ εντός πλαστικού 
καναλιού διανομής. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία διάνοιξης τρυπών σε 
οποιοδήποτε υλικό (τούβλο ή σκυρόδεμα) και σε οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου 
(τοίχος, πλάκα κ.λ.π.) για την ολοκλήρωση του έργου της ηλεκτροδότησης των 
φωτιστικών ασφαλείας, όπως αυτά  αναλυτικά φαίνονται στα σχέδια που 
συνοδεύουν την μελέτη και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 
( 1 m )  Μέτρο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο Ευρώ και είκοσι Λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  2,20 

A.T.:10   
 
ΑΤΗΕ ΣΧ. 9336.1.2  Πυράντοχο Καλώδιο  Διατομής: 2 Χ 1,5 mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
Διπολικό Καλώδιο διατομής: 2 Χ 1,5mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση 
και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου πυράντοχου καλωδίου  εντός πλαστικού 
καναλιού διανομής. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία διάνοιξης τρυπών σε 
οποιοδήποτε υλικό (τούβλο ή σκυρόδεμα) και σε οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου 
(τοίχος, πλάκα κ.λ.π.) για την ολοκλήρωση του έργου της σύνδεσης των στοιχείων 
πυρανίχνευσης (ανιχνευτές, κομβία, σειρήνες), όπως αυτά  αναλυτικά φαίνονται στα 
σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες 
και τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 
( 1 m )  Μέτρο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία Ευρώ και πενήντα Λεπτά 

 (Αριθμητικώς):  3,50 

  



A.T.:11   
 
ΑΤΗΕ 8201.1.2  Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης ABC-Ε 40% (43A 233BC),  

Γομώσεως 6 kg  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 

      Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης ABC-Ε 40% (43A 233BC), φορητός πλήρης (βλ. 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών) με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον 
τοίχο,  πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 
6 kg.  
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα Ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 24,00 

A.T.:12   
 
ΑΤΗΕ 8201.1.3  Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης ABC-Ε 40% (43A 233BC),  

Γομώσεως 12 kg  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 

      Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης ABC-Ε 40% (43A 233BC), φορητός πλήρης (βλ. 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών) με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον 
τοίχο,  πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 
12 kg.  
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα έξι Ευρώ και Ογδόντα έξι Λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 66,86 

A.T.:13   
 
ΑΤΗΕ 8202.2  Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2 (113B),  φορητός, 

Γομώσεως 5 Kg 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 

      Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2 (113B),  φορητός πλήρης (βλ. 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών) με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον 
τοίχο,  πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 
5 kg.  
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα πέντε Ευρώ  
 (Αριθμητικώς): 55,00 

 
  



A.T.:14   
 
ΑΤΗΕ 8204.1  Πυροσβεστική Φωλιά με ερμάριο DKP πάχους 1mm, σωλήνα μήκους 

20m, διαμέτρου 1/2'', με αυλό ορειχάλκινο ρυθμιζόμενης δέσμης 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 

Πυροσβεστική φωλιά (βλ. τεύχος τεχνικών προδιαγραφών), με ερμάριο DKP πάχους 
1mm, επίτοιχη ή χωνευτή ενός ορειχάλκινου αυλού ρυθμιζόμενης δέσμης, με σωλήνα 
μήκους 20 m και διαμέτρου  1/2'' και με ή χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα, 
πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, 
βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα Ευρώ  
 (Αριθμητικώς): 150,00 

 

A.T.:15   
 
ΑΤΗΕ ΣΧ. 8204.2 Χτιστή λεκάνη ασφαλείας χωρητικότητας τουλάχιστον 5% της 

χωρητικότητας της δεξαμενής καυσίμων. 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 

Προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και  εργασία για την κατασκευή στον 
χώρο του λεβητοστασίου λεκάνης ασφαλείας χωρητικότητας τουλάχιστον 5% της 
χωρητικότητας της δεξαμενής καυσίμων. Στην τιμή περιλαμβάνονται εκτός των 
οικοδομικών υλικών και όλα τα απαιτούμενα υλικά και η εργασία για την εξασφάλιση 
της συγκράτησης του καυσίμου σε περίπτωση διαρροής σε ποσοστό 5% επί του 
συνόλου της χωρητικότητας της δεξαμενής καυσίμων. 
  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα Ευρώ  
 (Αριθμητικώς): 150,00 
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Α. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ & 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Α.1.  ΓΕΝΙΚΑ  

 Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης θα εγκατασταθεί σε όλους τους χώρους 

του εκπαιδευτηρίου (κύριους και βοηθητικούς) και περιλαμβάνει κεντρικό πίνακα, 

περιφερειακές συσκευές έναρξης και σήμανσης συναγερμού, αγωγούς, κομβία 

συναγερμών, καλωδιώσεις και ότι άλλο απαραίτητο για την ολοκλήρωση ενός 

λειτουργικού συστήματος. Θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά, που παρατίθενται στη συνέχεια κατά είδος υλικού:  

Α.2.  ΠΡΟΤΥΠΑ 

 Τα υλικά και η εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης θα είναι 

σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΛΟΤ EN54  Parts 2 & 4 ενώ το χειροκίνητο σύστημα 

αναγγελίας πυρκαγιάς με τον ΕΛΟΤ 54 – 11. 

Α.3.  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ   

 Α.3.1  Μηχανικός σχεδιασμός 

 Ο κεντρικός πίνακας θα είναι εγκατεστημένος εντός καταλλήλου κυτίου για 

επίτοιχη τοποθέτηση.Το πίσω μέρος του κυτίου και η πόρτα είναι από  ατσάλι με 

υποδομή για ηλεκτρικές συνδέσεις αγωγών στα πλάγια και στο πάνω μέρος. Η εφεδρική 

τροφοδοσία θα επαρκεί για συναγερμό 120' λεπτών και θα υπάρχει σύστημα αυτόματης 

επανατάξεως. Ο κεντρικός πίνακας θα είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε να είναι 

εύκολη η τοποθέτηση του, συντήρησή του. 

  

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΕΡΓΟ: «Ενεργητική πυροπροστασία του: 

9ου  Δημοτικού Διαπολιτισμικού Σχολείου  

Ιωαννίνων - 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παιδιών με  

προβλήματα όρασης.» 

 

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 18.000,00 € 



 Α. 3.2  Χωρητικότητα συστήματος 

Ο κεντρικός πίνακας έχει τις παρακάτω δυνατότητες:  

• 1 Βρόχου                    

• 240 Ανιχνευτές αναγνώρισης ανά βρόχο ή Μηχανισμοί ελέγχων - εντολών ανά 
βρόχο 

• 3 NAC έξοδοι γενικής χρήσης 

• 1 NAC έξοδος συναγερμού 

• 1 NAC έξοδος Προβλήματος 

• 1 έξοδος ρελέ με ελεύθερες επαφές για συναγερμό 

• 1 έξοδος ρελέ με ελεύθερες επαφές για πρόβλημα 

• Θύρα RS485 BUS για συνδεσμολογία επαναληπτικών πινάκων 

• Δυνατότητα υποστήριξης έως 8 επαναληπτικούς πίνακες 

• 1 έξοδος τροφοδοσίας για 24V για εξωτερικές συσκευές( ηλεκ/τες, σειρήνες 
κ.τ.λ.) 

• 1 έξοδο 24V με δυνατότητα επαναφοράς 

• Ρελέ αποσύνδεσης των συσσωρευτών σε περίπτωση πλήρης αποφόρτισης 

• Χωρητικότητα μνήμης 2000 συμβάντων 

• Λειτουργεία Αυτόματης καταχώρησης (για συσκευές βρόγχου) 

• Λειτουργεία αυτόματης διευθυνσιοδότησης  

     

 Α.3.3  Κύκλωμα βρόχου 

 Ένα κύκλωμα βρόχου παρέχεται για την παρακολούθηση και έλεγχο κάθε 

βρόχου ανιχνευτών και πλακετών. Το κύκλωμα βρόχου επικοινωνεί και τροφοδοτεί 

όλες τις συσκευές του βρόχου μέσω ενός 2πολικού  καλωδίου. Το μήκος του βρόχου 

είναι μέχρι 1000m. Το μέγεθος του καλωδίου είναι από 2 x 1 έως 2 x 2,5 ανάλογα με 

την  απόσταση. 

 Οι συσκευές ήχησης συναγερμού δεν θα απαιτούν ξεχωριστή τροφοδοσία. Η 

κυρία μονάδα τροφοδοσίας στον κύριο πίνακα θα τροφοδοτεί μέσω του βρόγχου τις 

συσκευές ήχησης καθώς και όλα τα περιφερειακά υλικά (ανιχνευτές και κομβία). Το 

κύκλωμα βρόχου δέχεται αναλογικές πληροφορίες από όλους τους ανιχνευτές  και 

επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές για να διαπιστώσει καταστάσεις κανονικές, 

συναγερμού η βλάβης. Οι αναλογικές πληροφορίες μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για αυτόματο έλεγχο και προσδιορισμό των απαιτήσεων συντήρησης. 



 Όλα τα υλικά (ανιχνευτές, κομβία αναγγελίας, φαροσειρήνες)  θα έχουν 

σύντομη περιγραφή μέσω προγραμματισμού του λογισμικού του πίνακα, η περιγραφή 

αυτή θα απεικονίζεται στην οθόνη. 

 

 Α.3.4  Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) 

 Κεντρικός επεξεργαστής 32Bit. Η κεντρική μονάδα (CPU) επικοινωνεί, 

παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις άλλες πλακέτες του πίνακα. Μετακίνηση, 

αποσύνδεση ή βλάβη οποιασδήποτε πλακέτας του πίνακα ανιχνεύεται και αναφέρεται 

από το CPU. 

 Η κεντρική μονάδα περιλαμβάνει και εκτελεί όλα τα προγράμματα για την 

απαραίτητη επέμβαση σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς. Τέτοια προγράμματα είναι 

αποθηκευμένα στην μνήμη και δεν χάνονται ακόμα και στην περίπτωση διακοπής της 

κυρίας και εφεδρικής τροφοδοσίας. Η κεντρική μονάδα περιλαμβάνει επίσης ρολόι 

αληθινού   χρόνου και serial interface RS232. 

 

 Α.3.5  Διάταξη πληκτρολογίου χειρισμών και ελέγχων. 

 Η διάταξη  παρέχει όλα τα όργανα χειρισμών και ελέγχων που χρησιμοποιούνται 

από τον χρήστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό όλων των 

παραμέτρων του κεντρικού πίνακα.  

 Θα παρέχοντας πλήρεις πληροφορίες στους χρήστες του συστήματος για την 

κατάσταση και την εξέλιξη της φωτιάς καθώς και άλλες λεπτομέρειες. 

 Προαιρετικά είναι διαθέσιμες επίσης και άλλες δυνατότητες, όπως 

επαναληπτικοί πίνακες, σταθμός γραφικών παραστάσεων, δίκτυο πινάκων, προϊόντα 

εξελιγμένης ανίχνευσης φωτιάς για ειδικές εφαρμογές και πολλά άλλα. 

 Η διάταξη θα περιλαμβάνει οθόνη 64 χαρακτήρων, φωτεινές ενδείξεις LEDS για 

ΠΡΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ, ΝΕΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ, ΒΛΑΒΗ, ΒΛΑΒΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΒΛΑΒΗ CPU, ΚΥΡΙΑ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ .  

 Επίσης περιλαμβάνει πληκτρολόγιο για τον προγραμματισμό. Τέλος 

περιλαμβάνει κομβία για : ΣΙΩΠΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ, ΕΚΚΕΝΩΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΛΥΧΝΙΩΝ, 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ.   

 

 Α.3.6  Τροφοδοτικό.   

 Το τροφοδοτικό για τον πίνακα και όλα τα περιφερειακά σημεία είναι 

ενσωματωμένο στον πίνακα ελέγχου. Περιέχει τροφοδοσία για όλες τις ανάγκες του 

συστήματος κατά ελάχιστο τα 4 amber καθώς επίσης και  24VDC για ηχητικές και 



οπτικές συσκευές. Η τροφοδοσία για αυτές τις συσκευές μπορεί να μεγαλώσει 

προσθέτοντας εφεδρικά τροφοδοτικά.  

 Το ρεύμα εισόδου είναι 220VAC 50HZ. Το τροφοδοτικό περιλαμβάνει 

ενσωματωμένο φορτιστή για χρήση με εσωτερικούς συσσωρευτές ή εξωτερικοί 

συσσωρευτές και φορτιστές μπορούν να συνδεθούν στο τροφοδοτικό. 

 

Α.4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ YΛΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

Α.4.1  Ανιχνευτής  καπνού Θερμικός σημειακής αναγνώρισης, 

τροφοδοτούμενη από τον βρόχο, με απομονωτή. 

 Οι ανιχνευτές χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό αισθητήριο για την μέτρηση των 

θερμικών καταστάσεων που δημιουργούνται από την φωτιά και θα στέλνουν στον 

πίνακα κατόπιν εντολής του, πληροφορίες σχετικές  με ξαφνικές και μεγάλες ανόδους 

της θερμοκρασίας. 

 Οι ανιχνευτές τοποθετούνται στην οροφή και φέρουν βάση. 

 Συνδέονται με 2πολικό καλώδιο σ' ένα από τους βρόγχους του κεντρικού 

πίνακα.  

 Έχουν την δυνατότητα ελέγχου τους κατά τον οποίο δημιουργούν κατάσταση 

συναγερμού και τον αναφέρουν στον κεντρικό πίνακα. 

  Έχουν  φωτεινή ένδειξη για συναγερμό και τάση. Σε κατάσταση κανονικής 

λειτουργίας οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι ο ανιχνευτής 

λειτουργεί κανονικά και είναι σε κανονική επικοινωνία με τον πίνακα. 

 Ο ανιχνευτής σταθεροποιεί την φωτεινή ένδειξη ώστε να ανάβει συνεχώς, σε 

περίπτωση συναγερμού. Ο ανιχνευτής τέλος, έχει την δυνατότητα σύνδεσης φωτεινού 

απομακρυσμένου επαναλήπτη στην βάση του. 

 Θα κρατάει μνήμη του τελευταίου συμβάντος που θα μπορεί να αλιευθεί με 

ειδικό λογισμικό ώστε να κάνει την ανεύρεση βλάβης πιο σύντομη . Θα πρέπει να 

μπορούν να προγραμματισθούν ως προς την ευαισθησία τους για την πιο ομαλή 

λειτουργία του συστήματος. 

 Πιστοποίηση κατά EN 54-5:2000+A1:2002 και πιστοποίηση απομονωτή κατά EN 54-

17:2005. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

• Τροφοδοσία: 19-30Vdc 

• Κατανάλωση σε ηρεμία: 200μΑ 

• Κατανάλωση σε συναγερμό: max 14mA 

• Θερμοκρασία λειτουργείας: -5⁰C /+40⁰C 

• Υγρασία (μη συμπυκνωμένη): 95%RH 



 

Α.4.2.   Ανιχνευτής  καπνού φωτοηλεκτρικός  

 Οι ανιχνευτές χρησιμοποιούν την φωτοηλεκτρική αρχή (Tyndall Effect) για την 

μέτρηση πυκνότητας καπνού και στέλνουν στον πίνακα, κατόπιν εντολής αυτού, 

πληροφορίες σχετικές με το αναλογικό ύψος της πυκνότητας καπνού. Συνδέονται με 

2πολικό καλώδιο σ' ένα από τους βρόγχους του κεντρικού πίνακα. Οι ανιχνευτές 

τοποθετούνται στην οροφή και φέρουν βάση.  

 Έχουν την δυνατότητα ελέγχου τους κατά τον οποίο δημιουργούν κατάσταση 

συναγερμού και τον αναφέρουν στον κεντρικό πίνακα. 

  Έχουν  φωτεινή ένδειξη για συναγερμό και τάση. Σε κατάσταση κανονικής 

λειτουργίας οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι ο ανιχνευτής 

λειτουργεί κανονικά και είναι σε κανονική επικοινωνία με τον πίνακα. 

 Ο ανιχνευτής σταθεροποιεί την φωτεινή ένδειξη ώστε να ανάβει συνεχώς, σε 

περίπτωση συναγερμού. Ο ανιχνευτής τέλος, έχει την δυνατότητα σύνδεσης φωτεινού 

απομακρυσμένου επαναλήπτη στην βάση του. 

 Οι ανιχνευτές θα κρατούν μνήμη του τελευταίου συμβάντος που θα μπορεί να 

αλιευθεί με ειδικό λογισμικό ώστε να κάνει την ανεύρεση βλάβης πιο σύντομη . 

 Θα πρέπει να μπορούν να προγραμματισθούν ως προς την ευαισθησία τους για 

την πιο ομαλή λειτουργία του συστήματος . 

 Πιστοποίηση κατά LPCB, CPD, EN54-7:2000+A1:2002+A2:2006 και πιστοποίηση 

απομονωτή κατά EN 54-17:2005. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

• Αναγνώριση ρυπαρότητας ή ελαττωματικού ανιχνευτή. 

• Αρχή ανίχνευσης: διάχυση του φωτός (Tyndall Effect). 

• Δειγματοληψία: κάθε 4 δευτερόλεπτα. 

• Τροφοδοσία: 19-30Vdc 

• Κατανάλωση σε ηρεμία: 200μΑ 

• Κατανάλωση σε συναγερμό: max 10mA 

• Θερμοκρασία λειτουργείας: -5⁰C /+40⁰C 

• Υγρασία (μη συμπυκνωμένη): 95%RH 

• Προστασία από σκόνη και νερό: IP43 

• Ευαισθησία: 0.08 – 0.10 – 0.12 – 0.15 dB/m. 

• Βάση Στήριξης : bayonet 

 



Α.4.3.  Kατευθυντικός Σταθμός αναγγελίας (Μπουτόν)  σημειακής 

αναγνώρισης, τροφοδοτούμενη από τον βρόχο, με απομονωτή. 

 Ο κατευθυντικός σταθμός αναγγελίας θα φέρει απομονωτή. θα είναι 

addressable, θα συνδέεται με δύο καλώδια σε έναν από τους βρόχους σήμανσης. Ο 

σταθμός αναγγελίας σε επικοινωνία με τον πίνακα στέλνει δεδομένα που 

αντιπροσωπεύουν την κατάσταση του χειροκίνητου διακόπτη.     

 Ο σταθμός διαθέτει κλειδί επανένταξης. Το Κομβίο θα φέρει πλαστικό τζαμάκι, 

για να μην απαιτείται η αντικαταστατή του, σε περίπτωση ενεργοποίησης του. 

Πιστοποίηση κατά EN 54 -17:2005 και πιστοποίηση απομονωτή κατά EN54-11 - Manual 

callpoints. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

• Τροφοδοσία: 19-30Vdc 

• Κατανάλωση σε ηρεμία: 280μΑ 

• Κατανάλωση σε συναγερμο: max 5mA 

• Θερμοκρασία λειτουργείας: -5⁰C /+40⁰C 

• Υγρασία (μη συμπυκνωμένη): 95%RH 

 

Α.4.4. Φαροσειρήνα σημειακής αναγνώρισης, τροφοδοτούμενη από τον 

βρόχο, με απομονωτή. 

 Διευθυνσιοδοτούμενη Σειρήνα με ενσωματωμένο Flash (Τροφοδοτείται από το 

loop). Η συνδυασμένη μονάδα είναι μία πλήρως εξελιγμένη σειρήνα με 32 ήχους, με 

φλας, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο μέσο της σειρήνα. 

Πιστοποίηση κατά LPCB, VDS, CPD, NF. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

• Κατανάλωση: 9-60Vdc 

• Κατανάλωση σειρήνας: 4-41mA 

• Κατανάλωση φάρου: 5mA 

• Ένταση ήχου στο 1 μέτρο: 106dBA 

• Mεγάλη επιφάνεια φλας για μέγιστη ορατότητα 

• Προστασία από σκόνη και νερό: ΙΡ67 

• Κόκκινο Χρώμα. 

 

Α.5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

    Α.5.1 Κανονική (NORMAL) 

 Ανάβει το πράσινο LED "MAINS HEALTHY".  Όλες οι άλλες ενδείξεις είναι σβηστές. 

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Status : NORMAL",η ημερομηνία και η ώρα. 



 Α.5.2 Προσυναγερμός (PRE   ALARM) 

 Αναβοσβήνει ή πορτοκαλί ένδειξη "PRE   ALARM" και ενεργοποιείται η εσωτερική 

σειρήνα, για να δείξουν ότι ένας ανιχνευτής ανιχνεύει λίγο κάτω από το σημείο 

συναγερμού. 

 Α.5.3 Συναγερμός φωτιάς (FIRE ALARM) 

Όταν μία κατάσταση συναγερμού πυρκαγιάς γίνει αντιληπτή από μία από τις συσκευές 

ανίχνευσης του συστήματος, οι ακόλουθες λειτουργίες θα γίνουν αμέσως: 

Η κόκκινη  φωτεινή ένδειξη συναγερμού του συστήματος αναβοσβήνει. Μια τοπική 

συσκευή ήχησης συναγερμού μέσα στον πίνακα θα ενεργοποιηθεί. 

 

 Α.5.4 Νέος συναγερμός (NEW   ALARM) 

Εάν νέος συναγερμός συμβεί πριν το σύστημα επανέλθει σε κανονική λειτουργία από 

τον προηγούμενο συναγερμό, η κόκκινη φωτεινή ένδειξη "NEW ALARM" αναβοσβήνει, η 

εσωτερική σειρήνα ενεργοποιείται, όπως επίσης και απομακρυσμένες σειρήνες, 

σύμφωνα με τον προγραμματισμό.  

 Α.5.5 Βλάβη (FAULT). 

Σε περίπτωση βλάβη η πορτοκαλί ένδειξη "FAULT" αναβοσβήνει και ο εσωτερικός 

βομβητής ενεργοποιείται. 

Η οθόνη δείχνει όλες τις πληροφορίες τις σχετικές με την βλάβη και την θέση της. 

  

Α.6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

      Α.6.1  Διακόπτης σίγησης εσωτερικής σειρήνας. 

Ενεργοποίηση του παραπάνω διακόπτη του κεντρικού πίνακα σε ανταπόκριση μιας 

κατάστασης βλάβης ή συναγερμού θα σιωπήσει την σειρήνα του πίνακα και οι φωτεινές 

ενδείξεις συναγερμού ή βλάβης θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν και θα παραμείνουν 

φωτισμένες σταθερά. Η σειρήνα του πίνακα θα ηχεί κάθε 12 sec μέχρις ότου το σύστημα 

επανέλθει στην κανονική λειτουργία.      

 Α.6.2  Διακόπτης Σίγησης Σειρηνών. 

Ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού επιτρέπει την σίγηση των σειρηνών του συστήματος. 

Επανήχηση των σειρήνων μπορεί να επιτευχθεί με ενεργοποίηση του διακόπτη 

εκκένωσης. 

  



 Α.6.3 Διακόπτης Επαναφοράς Συστήματος. 

 Ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού επιτρέπει σ' όλες τις ηλεκτρονικά 

μανταλωμένες συσκευές ή ζώνες, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες εξόδους και 

κυκλώματα, να επανέλθουν στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας. 

 Εάν υπάρξουν καταστάσεις συναγερμού μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη 

αυτού και την επαναφορά του συστήματος στην θέση κανονικής λειτουργίας, τότε το 

σύστημα θα επαναηχήσει τις καταστάσεις συναγερμού.                                            

  

 Α.6.4 Διακόπτης Ελέγχου Ενδείξεων. 

Ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού, ενεργοποιεί τον έλεγχο όλων των ενδείξεων και της 

εσωτερικής σειρήνας του πίνακα. 

 Α.6.5 Διακόπτης Εκκένωσης. 

Ενεργοποίηση του διακόπτη αυτού θα ηχήσει όλες τις σειρήνες του συστήματος, τις 

περιλαμβανόμενες σ' ένα πρόγραμμα εκκένωσης κτιρίου. 

 Α.7.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 Το σύστημα θα μπορεί να προγραμματισθεί  επί τόπου, χωρίς να χρειάζονται γι' 

αυτό ειδικά εργαλεία και χωρίς να απαιτείται η αντικατάσταση των κυκλωμάτων της 

μνήμης. 

 Ο προγραμματισμός θα γίνεται από το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο χειρισμών 

του πίνακα, από προαιρετικό πληκτρολόγιο με VDU ή από κατάλληλο PC. 

      

Β. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ 

 Θα τοποθετηθούν τέσσερις  4 Πυροσβεστικές Φωλιές  δύο (2) ανά όροφο, οι 

οποίες θα τροφοδοτούνται από το υδροδοτικό δίκτυο του κτιρίου, με νερό. 

 Οι φωλιές θα τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης έτσι ώστε να καλύπτουν συνολική ακτίνα κατάσβεσής τα 30m.Οι πυροσβεστικές 

Φωλιές θα τοποθετούνται σε ύψος 1,0m  από το επίπεδο του δαπέδου (το κατώτερο 

σημείο). 

 Οι πυροσβεστικές Φωλιές θα είναι μεταλλικές, τύπου ερμαρίου, το οποίο θα 

είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα D.K.P. πάχους 1mm. Θα είναι βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή RAL3000 epoxy Polyester – εξωτερικού χώρου 0 πάχους 70μm και 

θα φέρει δοκιμή αλατονέφωσης βαφής (πιστοποίηση ΑΖΚΟ ΝΟΒΕL). Το ερμάριο θα έχει 

διαστάσεις 500mmX500mmX160mm (ΥΧΠΧΒ) και θα περιέχει: 

 



• Άγκιστρο ανάρτησης σωλήνα. 

• Πυροσβεστικό σωλήνα μήκους 20m, Φ ½’’. 

• Πυροσβεστικό αυλό νερού ½’’’’. 

• Ρυθμιζόμενη δέσμη (jet/off/spray). 

 

Γ. ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΜΕΤΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Γ.1.1. Γενικά  

 θα τοποθετηθούν δώδεκα (12)  πυροσβεστήρες ξηράς Κόνεως 6Kg κατά μήκος 

της όδευσης διαφυγής σε σημεία που φαίνονται στα σχέδια (ΠΥΡ 1-2). Οι 

πυροσβεστήρες θα είναι σύμφωνοι με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 (Κ.Υ.Α. 

618/43/05/20.01.2005(ΦΕΚ Β’ 52)) – (Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005(ΦΕΚ Β» 121)). 

 Γ.1.2. Μέτρα Λεβητοστασίου 

   Στον χώρο του Λεβητοστασίου (ισόγειο κτιρίου) θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του Π.Δ.922/77 άρθρο 4.,  δύο (2) πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης οροφής 

12kg (ένας στον χώρο του καυστήρα και ένας στην δεξαμενή καυσίμων) καθώς και ένας 

(1) φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 5Kg  και ένας (1) φορητός 

πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 12kg. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους ακολουθούν στις 

επόμενες παραγράφους, ενώ οι θέσεις τους φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια που 

συνοδεύουν την μελέτη. Τέλος στον χώρο του λεβητοστασίου θα κατασκευαστεί λεκάνη 

ασφαλείας χωρητικότητας τουλάχιστον 5% της χωρητικότητας της δεξαμενής καυσίμων. 

Η λεκάνη θα είναι χτιστή στην βάση της δεξαμενής καυσίμων και θα εξασφαλίζει την 

συγκράτηση των καυσίμων που μπορεί να διαρρεύσουν από την δεξαμενή. 

Γ.2. Αυτόνομος Πυροσβεστήρες ξηράς Κόνεως 6Kg – 12Kg. 

 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6kg με σκόνη ABC40 & κατασβεστική ικανότητα 

Classi 34A 233BC Το δοχείο θα είναι μονόραφο Θα διαθέτει κλείστρο με ασφαλιστικό,  

μεταλλικό μανόμετρο,  λάστιχο εκτόξευσης ξηρής σκόνης, με ιμάντα στήριξης του 

λάστιχου και θα είναι πιστοποιημένος   κατά CE κλείστρου, CE δοχείου, TUV, EN3, - 

PED: CE-PED-H-ABS001-06-BVI , πιστοποίηση εταιρίας κατά ISO9001. Σε κάθε περίπτωση 

οι πυροσβεστήρες θα είναι σύμφωνοι με: ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 (Κ.Υ.Α. 

618/43/05/20.01.2005(ΦΕΚ Β’ 52)) – (Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005(ΦΕΚ Β» 121)). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Περιεκτικότητα: Σκόνη 6Kg ή 12Kg, ABC40 

• Χρόνος Εκτόνωσης: ~ 18s  

• Μήκος Πίδακα: ~ 7m 



• Πίεση λειτουργίας: 14bar στους 20⁰C 

• Δοκιμή Πίεσης κατά 97/23/CE: 26 bar 

• Θερμοκρασία Λειτουργείας: -30⁰C +60⁰C 

 

Γ.3. Αυτόνομος Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 5Kg 

 Πυροσβεστήρας CO2 5kg με λάστιχο και χοάνη λάστιχο εκτόξευσης CO2 και θα 

είναι πιστοποιημένος κατά Class of fire 113B13251 Report for conformity EN3 nr. 3355-

2005 at 15/09/2005 and CE Approved, Certificate: CE-PED-H-ABS001-06-BVI. Σε κάθε 

περίπτωση οι πυροσβεστήρες θα είναι σύμφωνοι με: ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 (Κ.Υ.Α. 

618/43/05/20.01.2005(ΦΕΚ Β’ 52)) – (Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005(ΦΕΚ Β» 121)). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Περιεκτικότητα - υλικό: 5Kg Carbon Dioxide 

• Χρόνος Εκτόνωσης: ~ 14s  

• Μήκος Πίδακα: ~ 3m 

• Πίεση λειτουργίας: 5.17bar στους 20⁰C 

• Δοκιμή Πίεσης κατά 97/23/CE: 250 bar 

• Θερμοκρασία Λειτουργείας: -30⁰C +60⁰C 

 

Γ.4. Πυροσβεστήρες Οροφής Ξηράς Κόνεως 12Kg Τοπικής Εφαρμογής 

Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12kg κατασβεστικής ικανότητα ABC,  

καλυψη12m2 . 

Ο κύλινδρος θα είναι  κατασκευασμένος  σε 2 κομμάτια (θόλο από χάλυβα τύπου DC04, 

έναν κυλινδρικό χαλύβδινο τύπο σώματος DC04) . 

Η αξιολόγηση της διαδικασίας και των συγκολλήσεων θα έχει γίνει σύμφωνα με το EN 

288 και EN 1418. 

Ο κύλινδρος έχει σχεδιαστεί με ονομαστική πίεση στους 20°C στα 15 bar και με μια 

πίεση στους 60 ° C από 18 bar (μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση PS). 

Η εγγυημένη ποιότητα του χάλυβα θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO9000. ABC ξηρά χημική σκόνη θα παράγεται σύμφωνα με Λειτουργική EN 615 (1995) 

και ISO 9001 ποιοτικού ελέγχου. Πιστοποιήσεις κατά EN 288 και EN 1418, ISO9001, EN 

10204 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Περιεκτικότητα: Dry chemical powder ABC 12Kg 

• Sprinkler αμπούλας: 68⁰C 

  



Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ. 

Δ.1.Γενικά 

Ο Φωτισμός ασφαλείας θα υλοποιηθεί με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας  Led οδεύσεων 

διαφυγής σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ΕΛΟΤ EN 1838. 

Δ.2.Ειδικά 

 Ο φωτισμός ασφαλείας αποσκοπεί στην εξασφάλιση μέσου φωτισμού δαπέδου 

100lm, στους διαδρόμους διαφυγής κυρίως, αλλά και σε ειδικούς χώρους του κτιρίου 

σε περίπτωση διακοπής ή πτώσης της γενικής παροχής ΔΕΗ και για χρόνο 2 ώρες 

τουλάχιστον. 

 Τα φωτιστικά σώματα θα είναι αυτόνομα που περιλαμβάνουν διάταση φόρτισης 

και συσσωρευτές και θα τίθενται αυτόνομα σε λειτουργία, σε περίπτωση ελλείψεως 

τάσεως. 

 Ο φωτισμός σήμανσης αποσκοπεί στον προσδιορισμό των κατευθύνσεων προς 

θύρες εξόδου κινδύνου. Για τον φωτισμό αυτό θα εγκατασταθούν ίδιου τύπου 

φωτιστικά με τα ασφαλείας που φέρουν πινακίδα με σήμανση της εξόδου και βέλος 

κατεύθυνσης. 

 Όλα τα ανωτέρω φωτιστικά συνδέονται ανά ομάδες πρoς την εγκατάσταση 

φωτισμού στov πλησιέστερο υποπίνακα αυτής.  

 Η σήμανση των οδεύσεων διαφυγής θα γίνει με τις πινακίδες που προβλέπει τo 

Π.Δ  15/2014 και θα φέρουν αυτοκόλλητα επιλογής τριών κατευθύνσεων. Θα 

εγκατασταθούν συνολικά τριάντα οκτώ (38) φωτιστικά σώματα και οι θέσεις τους 

φαίνονται στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη. 
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    ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Γενικά 

1.1.1 Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτή αναφέρεται στις απαιτούμενες 

εργασίες για την  Ενεργητική πυροπροστασία του:9ου  Δημοτικού 

Διαπολιτισμικού Σχολείου Ιωαννίνων - 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου –

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παιδιών με προβλήματα όρασης, που 

στεγάζονται στο κτίριο της οδού Γλυκίδων (αριθμός 1) στο Κάστρο της πόλης 

των Ιωαννίνων. Η παρούσα αναφέρεται στις ειδικές υποχρεώσεις του 

Αναδόχου που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης και 

Πυρόσβεσης και συμπληρώνεται από την Τεχνική Περιγραφή, τα φύλλα 

Τεχνικών Προδιαγραφών και τα Σχέδια. 

1.1.2 Οι εγκαταστάσεις νοούνται αποπερατωμένες πλήρεις περιλαμβάνουσες κάθε 

υλικό απαραίτητο για την άψογη λειτουργία ακόμη και αν αυτό δεν 

περιγράφεται ρητά στα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης. 

1.2 Υποβαλλόμενα στοιχεία 

1.2.1 Η πλήρης μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του εν λόγω 

έργου αποτελείται από τα ακόλουθα: 

 Σχέδια 

 Τεχνική Περιγραφή  

 Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΕΡΓΟ: «Ενεργητική πυροπροστασία του: 

9ου  Δημοτικού Διαπολιτισμικού Σχολείου  

Ιωαννίνων - 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παιδιών με  

προβλήματα όρασης.» 

 

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 18.000,00 € 



2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την υποβολή της προσφοράς του να έχει 

πρώτα εξακριβώσει αν είναι δυνατή η εφαρμογή της μελέτης και να 

υποβάλει στον Μηχανικό που έχει την επίβλεψη του έργου συγκεκριμένες 

προτάσεις και σχέδια τυχόν τροποποιήσεων για να ληφθούν υπ'όψη από τον 

εργοδότη. 

2.2 Μετά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να 

επικαλεσθεί αδυναμία εφαρμογής της μελέτης.  Επίσης είναι απόλυτα 

υπεύθυνος για τις προμετρήσεις των υλικών που θα παραγγελθούν. 

 

3. ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΔΕΙΕΣ          

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ. 

Με φροντίδα και ευθύνη του Ανάδοχου θα γίνουν όλες οι επαφές με την  

Πυροσβεστική Υπηρεσία. Υποχρέωση του Ανάδοχου χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή είναι οι 

ενέργειες για την έκδοση των σχετικών αδειών και πιστοποιητικών από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία.   

4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κ.Λ.Π. 

4.1 Για τα μηχανήματα, συσκευές και λοιπά βιομηχανικά είδη, καθορίζεται, για 

πρόληψη παρερμηνειών στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, ότι ο Ανάδοχος 

υποχρεούται πριν από την παραγγελία τους να υποβάλλει για έγκριση: 

(α)  Κατάσταση περιλαμβάνουσα τα υπό παραγγελία μηχανήματα, 

συσκευές, υλικά και λοιπά είδη, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα 

εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα λειτουργίας, αποδόσεων 

και λοιπά στοιχεία του κατασκευαστή, σε τρόπο ώστε να 

αποδεικνύεται  κατ'αρχήν  ότι τα είδη αυτά είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τα συμβατικά στοιχεία. 

(β)  Δείγματα για τα βιομηχανικά υλικά μικρού σχετικά μεγέθους (π.χ. 

φωτιστικά σώματα, στοιχεία εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων 

κ.λ.π.).  Τα δείγματα θα συνοδεύονται από τα στοιχεία που 

προβλέπονται στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου.  Τα 

δείγματα θα φυλάσσονται από την επίβλεψη σε κατάλληλους 

ασφαλείς χώρους, παρεχόμενους από τον Ανάδοχο και θα 

χρησιμοποιούνται για σύγκριση με τα αντίστοιχα υλικά που θα 

προσκομίζονται για ενσωμάτωση στο έργο. 

4.2 Τα πιο πάνω στοιχεία ο Ανάδοχος θα τα υποβάλλει για έγκριση στην 

Επίβλεψη σε 3 αντίγραφα (πλην των δειγμάτων που υποβάλλονται σε 



απλούν) και εν πάσει περιπτώσει τουλάχιστον 1 εβδομάδα νωρίτερα από την 

αντίστοιχη φάση ενσωμάτωσης του υλικού στο έργο, βάσει του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εκτός αν πρόκειται για υλικά που ο 

χρόνος παραδόσεως από τον προμηθευτή είναι μεγαλύτερος της ως άνω 

προθεσμίας οπότε ο ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να υποβάλει 

έγκαιρα τα στοιχεία υπολογίζοντας πάντα και τον χρόνο εγκρίσεως. 

4.3 Η Επίβλεψη, αφού ελέγξει το σύμφωνο των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

υποβαλλόμενων ειδών προς τα συμβατικά, θα επιστρέψει σε πέντε (5) μέρες 

μια σειρά από τα υποβληθέντα στοιχεία εγκεκριμένη στον Ανάδοχο, που θα 

μπορεί να προβεί στην παραγγελία των εγκεκριμένων ειδών. 

4.4 Η έγκριση αυτών των ειδών από την Επίβλεψη, προβλεπόμενη μόνο για 

πρόληψη αρχικής παρερμηνείας των συμβατικών όρων, δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από την υποχρέωση να εγκαταστήσει είδη, που να είναι και να 

αποδειχτούν κατά τις δοκιμές και παραλαβές των εγκαταστάσεων σύμφωνα 

με τους συμβατικούς όρους και τις ανάγκες του έργου. 

4.5 Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την προέγκριση των ειδών, που θα 

παραγγελθούν όπως και κάθε τυχόν καθυστέρηση του Ανάδοχου κατά την 

υποβολή των σχετικών στοιχείων ή αν προκύψει από εσφαλμένη εκλογή 

ειδών από τον Ανάδοχο ή απόρριψη υποβαλλόμενων για έγκριση ειδών και 

επανυποβολή νέων στοιχείων, ουδεμία επιρροή έχει στη συμβατική 

προθεσμία αποπεράτωσης του έργου.  Αυτό γιατί, το διάστημα αυτό 

θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου, και οι 

τυχόν πρόσθετες καθυστερήσεις αποδιδόμενες σε αμέλεια ή παρερμηνείες 

του Ανάδοχου, δεν λαμβάνονται υπ'όψη για μεταβολή της προθεσμίας. 

 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ     

5.1 Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά από τον Ανάδοχο στο εργοτάξιο και τα είδη 

για την κατασκευή των εγκαταστάσεων και γενικά ενσωμάτωσή τους στο 

έργο, θα είναι καινούργια, χωρίς ελαττώματα, θα πληρούν τους σχετικούς 

συμβατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία, και τα λοιπά 

χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

5.2 Η Επίβλεψη έχει το απόλυτο δικαίωμα του ελέγχου κάθε υλικού που έρχεται 

στο Εργοτάξιο, καθώς και της εντολής απομάκρυνσης από το Εργοτάξιο κάθε 

υλικού ή είδους, πού προσκομίσθηκε από τον Ανάδοχο για ενσωμάτωση στο 

έργο και δεν πληροί τους συμβατικούς όρους, πού αναφέρονται στην 

ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 



5.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων 

προέλευσης των υλικών για διαπίστωση της ποιότητας και των 

χαρακτηριστικών τους, όπως και την απομάκρυνσή τους από το εργοτάξιο 

με εντολή της Επίβλεψης, εάν αυτά αποδειχθούν ότι δεν είναι σύμφωνα με 

τις συμβατικές απαιτήσεις. 

 

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

6.1 Μαζί με τα τελικά σχέδια των εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας και συντήρησής τους σε 4 

αντίγραφα. 

6.2 Οι οδηγίες αυτές θα είναι δακτυλογραφημένες και βιβλιοδετημένες σε τεύχη 

με αύξοντα αριθμό αντίτυπου.  Η ύλη των οδηγιών θα είναι κατανεμημένη 

σε κεφάλαια αντίστοιχα προς τα τμήματα των εγκαταστάσεων, και θα 

καλύπτουν όλες αυτές, θα περιλαμβάνουν δε και τα τυχόν απαιτούμενα 

γενικά διαγράμματα συγκρότησης τους. 

6.3 Στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των 

περιλαμβανόμενων σ'αυτά μηχανημάτων, με όλα τα χαρακτηριστικά τους και 

τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, 

αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, λεπτομερή στοιχεία 

ηλεκτροκινητήρων, προτεινόμενα ανταλλακτικά, κ.λ.π.) και θα 

επισυνάπτονται έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των 

κατασκευαστών. 

6.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εγκαταστήσει κοντά σε κάθε μηχάνημα, 

συσκευή κ.λ.π. ενδεικτική πινακίδα οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης με 

κάλυμμα από ζελατίνα σε κατάλληλο πλαίσιο, από αλουμίνιο, που να 

αναγράφει την ονομασία του, τους απαιτούμενους χειρισμούς για την 

λειτουργία και τις εργασίες συντήρησης, την συχνότητα τους και τα 

προτεινόμενα υλικά συντήρησης. 

6.5 Όλα τα πιο πάνω τεύχη οδηγιών, πινακίδες κ.λ.π. πρέπει να είναι της 

απόλυτης αρέσκειας της Επίβλεψης και να εγκριθούν έγγραφα από αυτή ως 

προς τον τρόπο κατασκευής τους και το περιεχόμενό τους πριν θεωρηθεί ότι 

ο Ανάδοχος εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 



7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ          

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

7.1 Η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού του Εργοδότη για τον χειρισμό και τη 

συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι ευθύνη και υποχρέωση του Ανάδοχου 

ο οποίος μέχρι τότε θα διαθέτει δικό του πλήρως καταρτισμένο προσωπικό 

που θα χειρίζεται την λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

7.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την εκπλήρωση της 

υποχρέωσης του αυτής. 

 

8. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 

8.1 Εδώ τονίζεται ότι η ευθύνη του Ανάδοχου έγκειται στην εκτέλεση των 

εργασιών του όχι μόνο κατά τρόπο σύμφωνο με τις απαιτήσεις των 

συμβατικών στοιχείων αλλά και τρόπο διασφαλίζοντα το τελικό αποτέλεσμα 

δηλ. άριστες συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων και πλήρη 

εξυπηρέτηση των διαβιούντων ή εργαζόμενων μέσα στα κτίρια. 

8.2 Τα πιο πάνω αποσαφηνίζουν ότι η ευθύνη του αποτελέσματος δηλ. της καλής 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων βαρύνει τον Ανάδοχο απόλυτα. 

8.3 Αν το εκτελεσθησόμενο έργο φέρει ελαττώματα ή στερείται των ιδιοτήτων, 

που συμφωνήθηκαν, παράλληλα προς τα έτερα δικαιώματα του Εργοδότη 

τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη ο Εργοδότης έχει όλα τα δικαιώματα των 

άρθρων 688,689 και 690 του Αστικού κώδικα.  Ελαττώματα του έργου ή 

έλλειψη ιδιότητας, πού συμφωνήθηκε, θεωρούνται κατά κύριο: 

(α)  Η μη επίτευξη της υποσχόμενης από τον Ανάδοχο καλής απόδοσης    

των εγκαταστάσεων στο σύνολό τους σε όλα τα μέρη τους. 

(β)  Η παρουσίαση θορύβων ή και δονήσεων κατά τη λειτουργία των    

εγκαταστάσεων. 

(γ)  Η παρουσίαση συχνών βλαβών κατά τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων δονήσεων κατά τη λειτουργία των    

εγκαταστάσεων. 

 

  



9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

9.1 O Ανάδοχος υποχρεώνεται να λάβει ειδική μέριμνα για τα ακόλουθα: 

9.1.1 Οπές στα σκυροδέματα 

Απαγορεύονται αυστηρά οι εν γένει διανοίξεις οπών στα σκυροδέματα, για 

οποιοδήποτε λόγο. Παρά όλα αυτά αν κάπου αυτό κριθεί απόλυτα αναγκαίο 

θα ζητηθεί η έγγραφη προς αυτό άδεια τής Επίβλεψης. 

Στις περιπτώσεις αυτές οι διανοίξεις θα γίνονται με ειδικά εργαλεία, ώστε 

να περιορίζονται στις ελάχιστες δυνατές διαστάσεις (για τη διέλευση 

δικτύων). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης στην αποκατάσταση της οπής και την 

σφράγιση των αρμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της 

Επίβλεψης.  

10. ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

10.1 Κατά την εκτέλεση των εγκαταστάσεων όπως και κατά την αποπεράτωσή 

τους θα εκτελεσθούν με ευθύνη, μέριμνα, φροντίδα και δαπάνες του 

Ανάδοχου και με παρουσία της Επίβλεψης, οι ακόλουθες δοκιμές και θα 

συνταχθούν και σχετικά πρωτόκολλα.  Τις δοκιμές αυτές υποχρεούται ο 

Ανάδοχος, να επαναλάβει και κατά την παραλαβή του έργου, εάν αυτό 

απαιτηθεί από τον Εργοδότη ή την Επίβλεψη. 

10.2 Αν κατά τις δοκιμές αυτές διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, μειονεκτικότητα, 

ελαττωματικότητα, κακή ποιότητα, κ.λ.π. υλικών, μηχανημάτων, διατάξεων 

ή συστημάτων ή και ολόκληρων τμημάτων των εγκαταστάσεων, ο 

Εργολάβος υποχρεούται στην άμεση σχετική επισκευή, συμπλήρωση, 

αντικατάσταση, αναπλήρωση, διόρθωση, ρύθμιση κ.λ.π. και μετά πάλι 

επανάληψη των δοκιμών μέχρις ότου τα αποτελέσματά τους κριθούν 

ικανοποιητικά από την Επίβλεψη. 

10.3 Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών προκληθούν ζημιές ή βλάβες ή 

φθορές ή δυστυχήματα στο προσωπικό, στις εργασίες, εγκαταστάσεις ή 

υλικά άλλων Εργολάβων, του Εργοδότη, της Επίβλεψης ή οποιουδήποτε 

τρίτου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σχετική επανόρθωση με δαπάνες του, 

σαν μόνος υπεύθυνος για την διεξαγωγή των δοκιμών αυτών. 

10.4 Αποτελούν υποχρεώσεις του Ανάδοχου, συμπεριλαμβανόμενες στα άρθρα 

τιμολογίου: 

α.   Η διαμόρφωση των κάθε είδους αναμονών και προσωρινών 

διαμορφώσεων των εγκαταστάσεων των απαιτούμενων για 



διενέργεια των δοκιμών και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων σε 

μορφή κανονικής λειτουργίας. 

β.   Η προσκόμιση των απαιτούμενων οργάνων και υλικών, η διάθεση 

δε πάσης σχετικά απαιτούμενης εργασίας, εκτός νερού, καυσίμων 

και ηλεκτρικού ρεύματος. 

γ.   Η διενέργεια, σε ανεπιτυχή δοκιμή πάσης απαιτούμενης βελτίωσης, 

ή αντικατάστασης τμημάτων των εγκαταστάσεων μέχρι επιτυχούς 

δοκιμής. 

δ.   Η διενέργεια κάθε μίας δοκιμής σε όσες επαναλήψεις απαιτηθεί, 

αφ'ενός για επίτευξη επιτυχημένου αποτελέσματος, αφ'ετέρου για 

έλεγχο αφανών τμημάτων των εγκαταστάσεων πριν από την 

ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

10.5 Δικαιούται αποζημίωση για τις δαπάνες δοκιμής τινός ο Ανάδοχος αφού 

πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α.   Η δοκιμή δεν συμπεριλαμβανόταν στις απαριθμούμενες στο παρόν 

και υπόλοιπα τεύχη. 

β.   Η δοκιμή ήθελε αποδειχθεί επιτυχής, τα δε αποτελέσματά της 

δύναται να προεξοφληθούν από άλλη δοκιμή ή επίσημα έγγραφα. 

γ.   Πριν από τη διενέργεια της δοκιμής είχε υποβάλλει στην Επίβλεψη 

ανάλυση των προβλεπόμενων δαπανών. 

10.6 Δοκιμές υδραυλικών 

10.6.1 Έλεγχος δικτύου ύδρευσης: Το δίκτυο διανομής νερού θα ελεγχθεί σε πίεση 

σε δοκιμή με νερό στις 10 ATU για 4 ώρες.  Θα ελεγχθεί επίσης σε ομαλή 

λειτουργία των πάσης φύσης υποδοχέων και ικανοποιητική διανομή νερού 

στους υποδοχείς. 

 

 

11. ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

11.1 Οι εγκαταστάσεις θα γίνουν σύμφωνα με: 

α.   Τους όρους των Ελληνικών Κανονισμών που ισχύουν για κάθε 

κατηγορία. 

β.   Τους όρους των επίσημων κανονισμών που ισχύουν, της χώρας 

προέλευσης των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων για όσα από 

αυτά δεν ισχύουν  επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί. 

γ.   Τους Γερμανικούς κανονισμούς που ισχύουν VDE, DIN κ.λ.π. για 

όσες    περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τις παραγράφους α και 

β. 



δ.   Τους όρους της παρούσας τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων, της 

γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, της τεχνικής 

περιγραφής, των τεχνικών προδιαγραφών και των εγκεκριμένων 

σχεδίων (δηλ. των  συμβατικών στοιχείων). 

ε.   Τους κανόνες της τέχνης και εμπειρίας, τις σχετικές εντολές, 

οδηγίες    και υποδείξεις της Επίβλεψης. 

11.2 Αναλυτικότερα κατά κατηγορία εγκαταστάσεων ισχύουν τα παρακάτω: 

11.2.1 Ηλεκτρικά – Συστήματα Ενεργητικής Προστασίας 

α.   Κανονισμοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΥΑ 80225/ΦΕΚ Β'. 

59/11.4.55. 

β.   Περί εγκρίσεως κανονισμού μελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδομών ΦΕΚ Β" 269/8.4.71. 

γ.   Περί εγκρίσεως κανονισμού τοποθέτησης και συντήρησης δευτερευουσών 

εγκαταστάσεων. ΦΕΚ Β 269/8.4.71 και νέος κανονισμός εσωτερικών 

τηλεπικοινωνιών ΦΕΚ Β 773/8.11.83. 

δ.  Τα υλικά και η εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης θα 

είναι σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΛΟΤ EN54  Parts 2 & 4 ενώ το χειροκίνητο 

σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς με τον ΕΛΟΤ 54 – 11. 

ε. Οι πυροσβεστήρες θα είναι σύμφωνοι με τον ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 (Κ.Υ.Α. 

618/43/05/20.01.2005(ΦΕΚ Β’ 52)) – (Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005(ΦΕΚ Β» 

121)). 

12. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

12.1 Γενικά 

Ως προς τον τρόπο επιμέτρησης των διάφορων εργασιών ισχύoυν τα 

οριζόμενα από το τιμολόγιο της εργολαβίας σε όσες δε περιπτώσεις δεν ορίζονται 

αυτές θα επιμετρούνται οι πραγματικά εκτελεσθείσες μονάδες, μη λαμβανόμενων 

υπ'όψη οιονδήποτε αντίθετων συνηθειών. 

12.2 Επιμέτρηση ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ εγκαταστάσεων 

12.2.1 Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επιμετρούνται με αφετηρία ή τέρμα του μήκους 

κάθε μετρούμενου τμήματος στο κέντρο κουτιού διακλάδωσης ή σύνδεσης ή 

σε σημείο προσαρμογής του καλωδίου προς ηλεκτρική συσκευή. 

12.2.2 Τα στηρίγματα στερέωσης των πλαστικών καναλιών διέλευσης σε τοίχο 

κ.λ.π. δεν επιμετρούνται ιδιαίτερα καθώς περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες 

ανά μ.μ. τιμές των υλικών αυτών.   



12.2.3 Η εργασία σύνδεσης των υποδοχέων περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 

για την προμήθεια και τοποθέτησή τους. 

12.2.4 Η διάνοιξη οπών για την διέλευση καλωδίων από τοίχους περιλαμβάνεται 

στις αντίστοιχες τιμές για την προμήθεια και τοποθέτησή τους. 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Τμήματος Μελετών  
& Εκτέλεσης Έργων 

 
 
 

Μαρία Χατζηαντωνίου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 
 

 
Μπρίκος Ορέστης 

Πολιτικός Μηχανικός 

 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 

Οικονόμου Γιώργος 
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 

Αραμπατζή Ειρήνη 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 


