
 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

(ΕΜΣΤ) 

   

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ) 

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Παροχή υπηρεσιών δωδεκάμηνης  

συντήρησης & τεχνικής 

υποστήριξης  των  εγκαταστάσεων 

πυρόσβεσης & πυρανίχνευσης  του 

κτηρίου του  Εθνικού Μουσείου 

Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) 

    

CPV 

                                            

50413200-5  Υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 

 

   

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

18.600,00 €   (με ΦΠΑ 24%) 

15.000,00 €  (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλλιρρόης 

& Αμβρ. Φραντζή (πρώην 

εργοστάσιο ΦΙΞ),Τ.Κ. – 

Πόλη:117 43, ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: 

Γρ. Σαμπάνης, ΤΕ Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός   

Τηλέφωνα: 211-1019083 

Mail: protocol@emst.gr 

Τηλ. Κέντρο:211-1019000 

Ιστότοπος: www.emst.gr 

  

Το έργο χρηματοδοτείται από τον 

προϋπολογισμό του ΕΜΣΤ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

    

2842 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

30.11.2020 

 

  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

( τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  1 17 τ ο υ  Ν . 4 4 1 2/1 6 ) 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΣΤ 

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020  

  

  





  

2 
 

  

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  σελ.  

  ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  3 

Άρθρο 1  Στοιχεία αναθέτουσας αρχής  4 

Άρθρο 2  Περίληψη διακήρυξης, τίτλος, σύντομη περιγραφή της 

σύμβασης, εκτιμώμενη αξία, τόπος υλοποίησης και διάρκεια 

σύμβασης  

4 

Άρθρο 3  Θεσμικό πλαίσιο  6 

Άρθρο 4  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  8 

Άρθρο 5  Κατάρτιση - υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών  9 

Άρθρο 6  Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής  9 

Άρθρο 7  Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς  12 

Άρθρο 8  Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού  12 

Άρθρο 9  Ενστάσεις  13 

Άρθρο 10  Σύμβαση  14 

Άρθρο 11  Υποχρεώσεις Αναδόχου.  17 

Άρθρο 12  Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού  17 

      

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:    ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  19 

  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:   

  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 

26 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

72 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

  73 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:    ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

74 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:   ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  75 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    





 

3 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

  

  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

 Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 

του Ν.4412/2016  

  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ημερομηνία:  14.12.2020 

Ημέρα: Δευτέρα  και ώρα: 10:00 πμ. 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ημερομηνία: 14.12.2020 

Ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 11:00 πμ. 

  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Γραφεία ΕΜΣΤ: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & 

ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ (ΠΡΩΗΝ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ), 117 43  ΑΘΗΝΑ  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από 

την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού.  

  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  

50413200-5  Υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 

     

KAE  ΚΑΕ: 6207 

  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  

15.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%  

  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της 

σύμβασης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις 

νόμιμες κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και  

Α.Ε.Π.Π.  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 

Ν.4172/2013)  

Κατά την πληρωμή του αναδόχου 

παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% επί 

της καθαρής συμβατικής αξίας,  

σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 

 

 

Άρθρο 1 : Στοιχεία αναθέτουσας αρχής  

  

Επωνυμία  ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ (ΕΜΣΤ)  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΑΜΒΡ. 

ΦΡΑΝΤΖΗ (ΠΡΩΗΝ  

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ) ,  

Πόλη  ΑΘΗΝΑ  

Ταχυδρομικός Κωδικός  117 43  

Τηλέφωνο  211-1019000    (κέντρο)  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  protocol@emst.gr  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο 

(URL)  

www.emst.gr   

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι :  

Α/

Α  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  E-MAIL  

1 Γρηγόριος Σαμπάνης 211-1019083 grigorios.sampanis@emst.gr 

2  Κωνσταντίνος Κοντογιάννης 211-1019004 kostas.kontogiannis@emst.gr 

3  Αγγελική Δελαπόρτα 211-1019018 aggeliki.delaporta@emst.gr 

  

    

Άρθρο 2:  Περίληψη διακήρυξης, τίτλος, σύντομη περιγραφή της σύμβασης, 

εκτιμωμένη αξία, τόπος υλοποίησης και διάρκεια σύμβαση 

 

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΣΤ», συνολικού προϋπολογισμού  

15.000,00  €,  πλέον Φ.Π.Α. 24%   

  

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά:   

Α. Προληπτική συντήρηση όλων των  εγκαταστάσεων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης με 

βάση της περιγραφές στον πίνακα Α.1.   

Β. Την διορθωτική συντήρηση των  εγκαταστάσεων πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης και 

την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας τους (24 ώρες x 7 ημέρες x 52 εβδομάδες)  με 

προαίρεση ως το ποσό των 2.700,00  €   πλέον ΦΠΑ  με χρονοχρέωση για τις ώρες 

και τις ειδικότητες όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα Γ.1.  
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Πίνακας Α.1: Λοιπές  Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης και Πυρανίχνευσης:   

  

Α/Α  Περιγραφή 

εξοπλισμού                            

Πλήθος 

εξοπλισμού   

Πλήθος συντηρήσεων   

       Ετήσια 

συντήρηση  

Περιοδική 

συντήρηση   

1  Κεντρικός Πίνακας   

Πυρανίχνευσης& 

Αισθητήρια   

 

1 

 

1 

 

2 

2  Πυροσβεστικό 

συγκρότημα   

1 1 11 

3  Πυροσβεστικές φωλιές   44 1 1 

4  PREACTION  VALVET 

& WET  

6 1 3 

5  Δειγματοληψία Αέρα   1 (30 μονάδων 

ανίχνευσης)  

1 2 

Σύνολο Δαπάνης    12.300,00 € πλέον ΦΠΑ   

  

 

  

Πίνακας Β1: Χρονοχρέωση για διορθωτική συντήρηση & τεχνική υποστήριξη 

(προαίρεση):  

 

Ειδικότητα  Σύνολο 

ωρών   

 Τιμή ανά ώρα   Σύνολο   

Μηχανολόγ. ΑΕΙ- 

ΤΕΙ  

15  30,00 450,00 

Ηλεκτρολόγος 

Τεχνίτης, βοηθός 

ηλεκτρολόγου,  

τεχνίτες γενικά   

100  15,00 1.500,00 

Συνεργάτης 

Μηχανικός 

υποστήριξης 

συστήματος   

15  50,00 750,00 

Σύνολο       2.700,00  € πλέον 

ΦΠΑ  

  

 

1. Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΜΣΤ.   

2. Η προς παροχή υπηρεσία θα πρέπει να εκπληρώνει το περιεχόμενο της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων - Τεχνικής Περιγραφής του Παραρτήματος ΙI, που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.  

3. Συμβατική διάρκεια: τριακόσες εξήντα πέντε ημέρες (365) ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης.  
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Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του «Εθνικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης » (Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβροσίου Φραντζή (πρώην 

εργοστάσιο ΦΙΞ) Τ.Κ. 117 43, Αθήνα. τηλ.: 211-1019054) με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής τους στις 14.12.2020 και ώρα 10 π.μ..   

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται 

σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής(www.emst.gr).  

  

Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. 

επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, email κτλ.) την 

αναθέτουσα αρχή (protocol@emst.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε 

περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.   

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την 

αναθέτουσα αρχή το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.   

 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 

προθεσμίας δεν εξετάζονται.  

  

Άρθρο 3: Θεσμικό πλαίσιο 

  

Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :  

• Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

• Τον Ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και 

ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».  

• Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις».  

• Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  

• Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  

• Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».  

• Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων  Συμβάσεων…».  

• Το άρθρο 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του Ν. 

3863/2010 (Α 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».  

• Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις».  

• Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  
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• Τον Ν. 2716/1999 (Α’ 96) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 12 αυτού.  

• Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.  

• Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

• Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία».  

• Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του 

"Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρο υ 79 παρ. 4 

το υ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω 

των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).  

• Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»  

• Τις διατάξεις του νόμου 4270/28-06-2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4484/2017: 

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/881 και άλλες διατάξεις.  

• Τις διατάξεις του νόμου 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)»  

• Τις διατάξεις του νόμου 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 

και άλλες διατάξεις».  

• Τις διατάξεις του νόμου 2557/24-12-1997 (ΦΕΚ Α’ 271) «Θεσμοί, μέτρα και 

δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3658/22-04-

2008 (ΦΕΚ A’ 70) «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και 

άλλες διατάξεις», για την ίδρυση και λειτουργία του ΕΜΣΤ.  

• Το Π.Δ. 78/1-08-2017 (ΦΕΚ τ. Α’108/1-8-2017), Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).  

• Την με αριθμ. 20REQ007739565 2020-11-30 Προέγκριση δαπάνης της 

Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑ: ΩΤΨΠΟΟΡΡΛ-ΣΩΠ).  

• Τις από 18/11/2020 και 08.10.2020 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΜΣΤ  περί έγκρισης 

της διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού και συγκρότησης 

επιτροπών.  

• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
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Άρθρο 4: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  

 

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε (α) κράτος - μέλος της Ένωσης, (β) του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (EOX), (γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 

την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και (δ) σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) παραπάνω και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών συμπράξεων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η 

λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία κατά την απόλυτη κρίση του 

«Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 

όλα τα μέλη ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρόν.  

4.2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:  

1. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς τους δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα 

κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο άρθρο 73 ν.4412/2016.  

2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για υπηρεσίες του Δημοσίου με κοινή 

απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.  

3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με 

τις παραπάνω κυρώσεις.  

4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ως άνω 

λόγου αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  

4.3 Στοιχεία τεχνικής ικανότητας:  

Στον διαγωνισμός γίνονται δεκτές εταιρίες οι οποίες:  

 Έχουν να παρουσιάσουν τα τρία τελευταία χρόνια  (2018, 2019, 2020) δυο 

τουλάχιστον συμβάσεις συντήρησης εγκατάστασης Πυρόσβεσης και Πυρανίχνευσης 

με αντικείμενα όπως περιγράφονται στον πίνακα Α.1.  ανά σύμβαση, σε κτήρια 

υψηλής επισκεψιμότητας (σταθμούς μέσων μεταφοράς, αεροδρόμια, νοσοκομεία,  

πολυκαταστήματα κλπ.) τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας.  

Προς απόδειξη των ανωτέρων οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:   

Κατάσταση των συμβάσεων Συντήρησης  εγκατάστασης Πυρόσβεσης και 

Πυρανίχνευσης ο οποίος θα δίδει τα κάτωθι στοιχεία για κάθε σύμβαση:  

1. Τον Πελάτη  

2. Τον προϋπολογισμό του έργου  

3. Το όνομα και το τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας (το ΕΜΣΤ 

επιφυλάσσεται, εάν το επιθυμεί  να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης 

των στοιχείων που θα υποβληθούν)  

4. Το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων   

5. Τη διάρκεια των συμβάσεων (αρχική και οριστική συμβατική διάρκεια)   

6. Τον αριθμό των χρησιμοποιηθέντος προσωπικού στα πλαίσια της εκτέλεσης 

της σύμβασης  

7. Τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.  
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Άρθρο 5: Κατάρτιση – υποβολή & χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

5.1 Ο φάκελος της προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να περιέχει (2) 

χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα 

σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

α) Στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, που θα υποβληθεί σε ένα (1) 

πρωτότυπο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 6 της παρούσας έγγραφα.  

β) Στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, που θα υποβληθεί σε ένα (1) 

πρωτότυπο, τα απαιτούμενα στο άρθρο 7 της παρούσας οικονομικά στοιχεία 

της προσφοράς. 

Οι δύο (2) επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία όπως ο 

εξωτερικός φάκελος (Τίτλος Διαγωνισμού και Επωνυμία Υποψηφίου με στοιχεία 

επικοινωνίας) και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά περίπτωση.   

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης 

και θα ακολουθούν τυχόν προσαρτώμενα υποδείγματα, η χρήση των οποίων (ως 

προς τα αναφερόμενα στοιχεία) είναι, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών, 

υποχρεωτική.  

 

5.2. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές οποιασδήποτε 

φύσης.  

 

5.3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για τριακόσιες εξήντα 

πέντε (365) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία 

λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Σε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης παράτασης της ισχύος των 

προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τους 

υποψηφίους, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη ισχύος των 

προσφορών. Αν οι υποψήφιοι αποδεχθούν την παράταση για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα που θα ζητηθεί, παραμένουν ως Υποψήφιοι, ενώ αν δεν την 

αποδεχθούν παύουν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.  

  

  

Άρθρο 6: Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα κατωτέρω αποδεικτικά έγγραφα, σε 

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα (οι προσφορές και οι αιτήσεις 

συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 

ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών) :  

 

6.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙΙ), της οποίας το ποσό θα 

πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, 

χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ποσό 300,00 €. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής πρέπει να υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες το χρόνο ισχύος της 

προσφοράς.  
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6.2. Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα V “Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του 

ν.4412/2016 (Α 147)” το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης και τα σχετικά κριτήρια επιλογής.  

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από 

κάθε μέλος της ένωσης.  

 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

ενός ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ 

κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.  

 

6.3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και 

οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και 

των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από 

τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 

νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.   

 

6.4.  Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων - σύμπραξης, δήλωση των 

προσώπων που την απαρτίζουν περί :  

• αποδοχής της ενώσεως των προσώπων αυτών με σκοπό την εκτέλεση της 

σύμβασης, και περί επιλογής της μίας ή της άλλης μορφής (σύμπραξης ή 

Κοινοπραξίας).   

• αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύμβασης και της αλληλέγγυας 

ευθύνης εις ολόκληρο,   

• ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τα 

οριζόμενα στην παρούσα,   

• τον κοινό εκπρόσωπο και αντίκλητο της σύμπραξης ή κοινοπραξίας,  

• (επί συμπράξεων): καθορισμού του τρόπου κατανομής της αμοιβής (με μορφή 

πίνακα) των υπό ανάληψη υπηρεσιών,   

• (επί κοινοπραξιών): ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση και πριν 

την υπογραφή της θα συστήσουν κοινοπραξία με ιδιωτικό συμφωνητικό.   

Σημειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του Ελληνικού 

δικαίου ιδιαίτερα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, 

υπαγόμενες στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της 

Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων.  
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6.5.  Ως προς τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07:  

 Όπου απαιτείται  η  προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την 

τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων 

διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κ.λπ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. 

ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να 

έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς  

τούτο  από  το  Εθνικό  Σύστημα  Διαπίστευσης  Α.Ε.  (Ε.Σ.Υ.Δ.)  ή  από  φορέα 

διαπίστευσης  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη  Διαπίστευση  

(European Cooperation  for  Accreditation−  EA)  και  μάλιστα,  μέλος  της  

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

 

6.6.  Εάν  το  προϊόν  υπάγεται  στις  Οδηγίες Τεχνικής  Εναρμόνισης,  θα  πρέπει  από 

τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία δικαιολογητικά,  για  να  επιβεβαιώνεται  η  συμμόρφωση  με  τα  

σχετικά  κανονιστικά έγγραφα.  Σε  περίπτωση  που  τα  προϊόντα  δεν  είναι  

πιστοποιημένα  σύμφωνα  με  τα εναρμονισμένα  ευρωπαϊκά  πρότυπα,  πρέπει  

να  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών 

ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα 

πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς  τούτο  από  το  Εθνικό  

Σύστημα  Διαπίστευσης  Α.Ε.  (Ε.Σ.Υ.Δ.)  ή  από φορέα διαπίστευσης  μέλος  της  

Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη  Διαπίστευση  (European  Cooperation  for  

Accreditation−  EA)  και  μάλιστα,  μέλος  της  αντίστοιχης  Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης (M.L.A.).  

 

6.7.  Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση 

Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να 

υποβάλλονται μόνο από  τον  μειοδότη – προμηθευτή ή  πάροχο,  κατόπιν  έγγραφης  

ειδοποίησης  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και να  περιλαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων 

ή της υπηρεσίας με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) 

που περιλαμβάνονται στις  τεχνικές  προδιαγραφές.  Οι  Εκθέσεις  Δοκιμών  θα  πρέπει  

να  έχουν  εκδοθεί  από διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 

118/2007 και να έχουν διενεργηθεί για το προσφερόμενο προϊόν και να έχουν εκδοθεί 

κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης της επιτροπής διαγωνισμού.  

 

6.8 Πιστοποιητικό ISO 14001, για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής  

 Διαχείρισης.  

 

6.9 Πιστοποιητικό OSHAS 18001, για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της                                                         

  Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία. 

  

6.10. Πιστοποιητικό  ISO 9001, για την εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας.  

 

Σημειώσεις – διευκρινίσεις:  

(α) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

συμμετέχοντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  
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(β) Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου προσκομίζονται κείμενα ανάλογη 

αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. 

ένορκη δήλωση), συνοδευόμενα απαραίτητα από επίσημη μετάφρασή τους στα 

ελληνικά. 

 

Άρθρο 7: Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής προσφοράς 

 

7.1 Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου νόμιμα 

υπογεγραμμένο, θα τοποθετηθεί, με ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο, με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. 

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρονται οι επιμέρους τιμές, η 

συνολική προσφερόμενη τιμή, και ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας 

(Φ.Π.Α.).  

7.2. Η τιμή της Προσφοράς, θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και σε τυχόν υποδιαίρεση 

αυτού έως δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα είναι τελική και σ’ αυτήν θα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

7.3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 

προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

7.4. Σφάλματα - λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού επί τη βάσει των προσφερθέντων τιμών  

7.5. Προσφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ή είναι 

αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση, ή δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των 

απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

  

Άρθρο 8: Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού  

 

8.1. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.  

 Η αποσφράγιση των προσφορών και των φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» & «Οικονομική Προσφορά» γίνεται δημόσια από την αρμόδια 

Επιτροπή του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» και, εφόσον είναι εφικτό, 

ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση, με την παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων 

όσων διαγωνιζομένων υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά και επιθυμούν να 

παραστούν.   

Προσφορές που  υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

8.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:   

• Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αποσφραγίζεται και 

μονογράφεται από την Επιτροπή κατά φύλλο και ελέγχονται τα 

δικαιολογητικά.   

• Στη συνέχεια αποσφραγίζεται δημόσια και μονογράφεται κατά φύλλο ο 

φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» όσων διαγωνιζομένων οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Η Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια και 

καταγράφει στο Πρακτικό τις τιμές των προσφορών, κατά τη σειρά 

μειοδοσίας τους, κηρύσσοντας την λήξη της διαδικασίας του διαγωνισμού.  

8.3. Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, η Επιτροπή εισηγείται εγγράφως στην Αναθέτουσα 
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Αρχή την ανάθεση της σύμβασης στον διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την 

αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, που 

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα ν’ αποφασίσει ελεύθερα για την έγκριση ή την ματαίωση εν όλω ή εν 

μέρει αιτιολογημένα της διαδικασίας ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους 

όρους του άρθρου 106 του N.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

8.4. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της 

ίσης μεταχείρισης, να προχωρήσει σε έλεγχο της ορθότητας όλων των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών καθώς επίσης και να καλέσει με κάθε πρόσφορο 

μέσο τους διαγωνιζομένους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα 

υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως “αποσαφήνιση” εννοείται η χορήγηση 

διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως 

“συμπλήρωση” υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων 

στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία 

του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής τη συνδρομή κάποιας από τις 

προϋποθέσεις της παρούσας. Ισχύει το άρθρο 102 του N.4412/2016.  

8.5. Το Πρακτικό, αφού εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αντίγραφό του 

αποστέλλεται σε όλους τους διαγωνιζομένους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(email). Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική 

σημείωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επί του διαβιβασθέντος 

εγγράφου.  

  

Άρθρο 9: Ενστάσεις  

 

9.1 Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής 

έχουν μόνο οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του 

Διαγωνισμού. Οι ενστάσεις συντάσσονται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα, 

κατατίθενται εγγράφως στο πρωτόκολλο του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης» και υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.  

9.2. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνώμη της 

Επιτροπής  Ενστάσεων και Προσφυγών του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης».  

9.3. α. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Προέδρου 

της Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους, που συμμετέχουν στο αντίστοιχο 

στάδιο.  

β. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά 

της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

γ. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016. Μετά την 

άπρακτη πάροδο δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για 

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεσή της, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 
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επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 

έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο ή εάν ο 

διαγωνιζόμενος προβεί σε πλήρη, ολοσχερή και ανεπιφύλακτη ανάκληση καθ’ 

όλο το περιεχόμενο της ένστασης, εξ υπαρχή, ως εάν μηδέποτε είχε υποβληθεί.  

9.4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016.  

  

Άρθρο 10. Σύμβαση  

 

10.1. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα 

διέπετε από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς 

το περιεχόμενο της παρούσας. Σχέδιο της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Ι) της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της 

εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.   

10.2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές 

τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για το «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης».  

10.3. Προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση 

εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης (σύμφωνα με το υπόδειγμα 

του Παραρτήματος ΙV της παρούσας διακήρυξης), που θα ανέρχεται σε ποσοστό 

5% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και χρόνο ισχύος 12 μήνες, η οποία 

επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από 

την αναθέτουσα αρχή, καθώς και η προσκόμιση σε σφραγισμένο φάκελο των 

κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικών κατακύρωσης προς απόδειξη των 

δηλωθέντων στη παράγραφο 6 της διακήρυξης:  

 

10.4 Οι Έλληνες πολίτες:  

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:  

i) Για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

ν.4412/2016, ήτοι:  

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 

351 της 29.1.1998, σελ.1),  

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(EE L 358 της 31.12.1998, σελ.2),   

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),   

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 
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της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α΄173) 

και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305).  

ii) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, 

ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

γ.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 

διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση.  

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.   

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού (παρ.2 του άρθρου 75 του v.4412/2016) και ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.   

στ. Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 .  

ζ. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας 

ΟΗSAS – ISO 18001.  

  

10.5 Οι αλλοδαποί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω 

παραγράφου 10.4. 

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία.  

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 

διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση.  

δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
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ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή 

σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 

επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

10.6 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 10.4 και 10.5 αντίστοιχα.  

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού 

προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά :  

- στους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.,  

- στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. - σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, στους νόμιμους 

εκπροσώπους του.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο  

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920,όπως 

εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του v.1892/1990 (A΄101), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

  

10.7 Οι συνεταιρισμοί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της περίπτωσης α της παραγράφου 10.4.  

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 10.4, εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της 

παραγράφου 10.5, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 

αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 10.6.  

γ.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

  

10.8. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει 

στην Ένωση.  

  

10.9. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 

αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 
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Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη 

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Επισημαίνεται ότι η 

πρόσκληση προς τον ανάδοχο για προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών 

και υπογραφή της σύμβασης, κοινοποιείται και στους λοιπούς συμμετέχοντες, 

προκειμένου αυτοί εφόσον επιθυμούν να παραστούν στη διαδικασία 

αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών, που θα προηγηθεί της 

υπογραφής της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά ή δεν πληροί 

την άνω προϋπόθεση ή δεν προσέλθει για υπογραφή σύμβασης, η Αναθέτουσα 

Αρχή θα προβεί στις προβλεπόμενες από το ν.4412/2016 κυρώσεις και θα 

επαναλάβει τη σχετική διαδικασία καλώντας τον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη 

να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά.   

  

Άρθρο 11. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

11.1. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με το «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης », υποχρεούται δε 

να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση 

της υπηρεσίας.  

11.2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 

τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της.  

11.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος θα Αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 

θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων 

του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε 

έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με τη υπηρεσία που θα εκτελέσει χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης».  

11.4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει το τμήμα της σύμβασης για 

την προαίρεση που αφορά την εξωτερική κυλιόμενη κλίμακα, όταν του ζητηθεί 

από το ΕΜΣΤ εντός του χρονικού ορίου του ένα μήνα.   

    

Άρθρο 12. Πληροφορίες επί της διακήρυξης του διαγωνισμού 

 

12.1. Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με την  από 18/11/2020 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης »,  

είναι  το ΕΜΣΤ.  

12.2. Γίνεται μνεία ότι ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του 

ν.4412/2016.   

   ΑΘΗΝΑ, 30 Νοεμβρίου 2020 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   

  

 

 

   Γεώργιος Παπαναστασίου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
Τα κατωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο με την ανωτέρων 

προκήρυξη.  

  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:   ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:   ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

   

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»  

  

Στην Αθήνα σήμερα ………………………………………, μεταξύ των κάτωθι 

συμβαλλομένων:  

1. αφενός Του φορέα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ » (εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή»), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. 

Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ) ,Τ.Κ.:117 43, ΑΘΗΝΑ, 

ΑΦΜ ___________ - ΔΟΥ __________), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με την υπ’ 

αριθ.___θέμα / ____ συνεδρίαση /________ απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για την υπογραφή της παρούσας από τον 

_________________________________________,  

2. αφετέρου της εταιρείας ………………………. με έδρα ……………………….., 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 

……………………………….. (εφεξής «Ανάδοχος»).  

  

                                                          Έχοντας υπόψη:  

  

Α. Τους όρους της διακήρυξης του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης » του από 

…………. συνοπτικού διαγωνισμού (εφεξής «υπηρεσία»).  

Β. Την υπ’ αριθ. ……………………….. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

«Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης », με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση 

της υπηρεσίας στον ανάδοχο.  

Γ. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας σύμβασης.  

  

 

 

Συμφωνούνται τα ακόλουθα:  

  

Άρθρο 1  

Αντικείμενο της Σύμβασης  

  

1.1 Στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:  

• Η δωδεκάμηνη προληπτική συντήρηση των Εγκαταστάσεων Πυρόσβεσης και 

Πυρανίχνευσης (σε υλικά, λογισμικό /firmware)   όπως αυτές περιγράφονται στον 

πίνακα Α.1 της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.  

Ο έλεγχος και η αναβάθμιση  του λογισμικό /firmware, όταν κρίνεται απαραίτητο 

για την καλή λειτουργία των των εγκαταστάσεων Εγκαταστάσεων Πυρόσβεσης και 

Πυρανίχνευσης .  

• Η  διορθωτική συντήρηση των Εγκαταστάσεων Πυρόσβεσης και Πυρανίχνευσης 

και την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας τους με προαίρεση ως το ποσό των 

2.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με χρονοχρέωση για τις ώρες και τις ειδικότητες όπως 
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αυτές περιγράφονται στον πίνακα Β.1 της Διακήρυξης του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού.   

1.2.  Το πλήρες αντικείμενο της σύμβασης, που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Ανάδοχος 

αναλύονται στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης   

  

Άρθρο 2  

Διάρκεια της σύμβασης – Προθεσμίες  

  

2.1 Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.  

2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί εντός της προθεσμίας αυτής στην 

ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.  

2.3 Παράταση δίδεται μόνο μετά από έγκριση του «Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης» και εφόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

2.4 Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων Πυρόσβεσης Πυροπροστασίας από τον φορέα 

πιστοποίησης θα γίνεται κατά περίπτωση στους χρόνους που αναγράφονται στο 

τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.  

  

Άρθρο 3  

Διοίκηση της σύμβασης - Παραδοτέα Στοιχεία  

  

3.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται 

από το αρμόδιο τμήμα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 216 του Ν.4412/2016.  

3.2 Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις 

του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.  

  

Άρθρο 4  

Ποινικές Ρήτρες – Καταγγελία Σύμβασης  

  

4.1 Ισχύει το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.  

4.2Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  έχει δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς 

την παρούσα σύμβαση, εάν διαπιστωθεί πλημμελής τήρηση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης 

με υπαιτιότητα του Αναδόχου, το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

δικαιούται επιπρόσθετα να αξιώσει από τον Ανάδοχο, ως δίκαιη, εύλογη και 

εκκαθαρισμένη ποινική ρήτρα, το συνολικό ποσό – τίμημα, το οποίο θα έχει, μέχρι 

την στιγμή της καταγγελίας, καταβάλλει στον Ανάδοχο, επιφυλασσόμενη για την 

αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής της ζημίας.  

  

Άρθρο 5  

Αμοιβή – Πληρωμή  

  

5.1 Η συνολική αμοιβή της υπηρεσίας που έχει ανατεθεί, όπως αναλύεται στην 

οικονομική προσφορά του αναδόχου και εφόσον εκτελεσθεί το σύνολο της 

υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό ……………………….. πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

συνολικού ποσού των …………………………….. ευρώ  (…………………€.) 
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5.2 Η πληρωμή του Αναδόχου πραγματοποιείται τμηματικά, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. Μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των ως άνω στο 

«ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ » θα γίνεται η εξόφληση.  

5.3 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον της 

προσφερόμενης τιμής που ορίζεται στη Σύμβαση.  

5.4 Η δαπάνη για την πληρωμή του τιμήματος περιλαμβάνει την κράτηση 0,10% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με 

το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και επί του ποσού του χαρτοσήμου εισφορά 20% 

υπέρ Ο.Γ.Α. (συνολικά 0,1036%) που κατατίθεται σε οποιοδήποτε Δημόσιο 

Ταμείο στο λογαριασμό ΚΑΕ 3514. Επίσης κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικων Προσφυγών σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 

Β’969/22.03.2017).  

  

Άρθρο 6  

Εγγυήσεις  

6.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4412/2016, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της 

Σύμβασης αυτής κατέθεσε την εκδοθείσα στις ……..2020, με αριθ. 

……………………., Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης…………………… 

ποσού ………………………….. ευρώ (………….) και καλύπτει το 5% της αξίας 

της σύμβασης προ Φ.Π.Α..   

6.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει 

αντισυμβατικές ενέργειες του Αναδόχου, ήτοι αδυναμία να εκτελέσει τη 

Σύμβαση, υπέρβαση του συνολικού χρόνου ή και να διορθώσει οποιαδήποτε 

λάθος των παραδοτέων.  

6.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις περί Εγγυητικών Επιστολών 

του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και επιστρέφεται μετά την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή.  

  

Άρθρο 7  

Διαδικασίες πληροφόρησης και εκτέλεσης της   

σύμβασης  

  

7.1 Ο Ανάδοχος ανακοινώνει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και αντίκλητο για την εφαρμογή των όρων της 

Σύμβασης.  

7.2 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων του 

τόπου.  

7.3 Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση για την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης 

πραγματοποιείται με τηλεγράφημα, τηλετύπημα, τηλεομοιοτυπία, υπογράφεται 

από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του γνωστοποιούντος και απευθύνεται 

στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αντισυμβαλλομένου. Ως αρμόδια 

Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της Σύμβασης, ορίζεται 

η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ».  

7.4 Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 

Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), 

εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  
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7.5 O συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο 

ειδικευμένο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα και λειτουργικό λογισμικό 

(firmware)  για την εκτέλεση του έργου και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη 

λειτουργία όλων των Εγκαταστάσεων Πυρόσβεσης Πυρανίχνευσης  κατά την 

διάρκεια της σύμβασης.   

7.6 Ρητά συμφωνείται ότι καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών συντήρησης, ο 

συντηρητής θα είναι εφοδιασμένος με νόμιμη άδεια, η παράβαση του όρου αυτού 

αποτελεί λόγο καταγγελίας του παρόντος από υπαιτιότητα του συντηρητή, χωρίς 

να αποκλείεται η καταβολή περαιτέρω αποζημίωσης προς τον εργοδότη για κάθε 

ζημιά θετική ή αποθετική.  

7.7 Ο ανάδοχος  θα παρέχει προς το ΕΜΣΤ τις ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες της 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία, τις σχετικές 

εγκυκλίους, τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης  

7.8 Η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε Εγκατάσταση 

Πυρόσβεσης Πυρονίχνευσης, καθώς   και ο συστηματικός έλεγχος της καλής 

κατάστασης και λειτουργίας τους θα γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις 

Τεχνικές Περιγραφές.  

7.9 Στα πλαίσια της κατασταλτικής ή διορθωτικής Συντήρησης ο Συντηρητής  μ    

υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24 ώρες x 7 ημέρες x 52 εβδομάδες κατά 

τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ο Συντηρητής ρητά αποδέχεται ότι σε περίπτωση 

ύπαρξης βλάβης, οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά τις μη εργάσιμες ώρες 

των εργασίμων ημερών, το Σάββατο, την Κυριακή και τις επίσημες αργίες, εφόσον 

αυτό είναι απαραίτητο. Από την στιγμή που ο Συντηρητής ενημερωθεί τηλεφωνικά ή 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οφείλει εντός δυο ωρών το αργότερο, να προσέλθει  με 

το με κατάλληλο για την αντιμετώπιση της βλάβης προσωπικό.   

7.10 Αν ο ανάδοχος συντηρητής κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αντιμετώπιση 

έκτακτου περιστατικού ή βλάβης και φθοράς των Εγκαταστάσεων Πυρόσβεσης 

Πυρανίχνευσης μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται στην προηγούμενη 

παράγραφο, ο εργοδότης δικαιούται να αναθέσει την εργασία αυτή σε άλλον 

τεχνίτη που έχει τα νόμιμα προσόντα και να μεριμνήσει για την παρακράτηση από 

την αμοιβή του ανάδοχου συντηρητή, του πόσου της δαπάνης που καταβλήθηκε 

στον ως άνω τεχνίτη (ο οποίος αντικατέστησε τον ανάδοχο συντηρητή), ενώ η 

ευθύνη καλής λειτουργίας και έναντι παντός ατυχήματος εξακολουθεί να βαρύνει 

τον ανάδοχο συντηρητή.  

7.11 Στο συνολικό τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες γενικά οι κάθε φύσεως δαπάνες 

του συντηρητή για την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει. Ενδεικτικά και 

μόνο αναφέρονται:  

α) Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών και 

εργαλείων.  

β) Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακή ή νυχτερινής 

εργασίας αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες, αποζημίωση λόγω 

καταγγελίας συμβάσεως εργασίας κλπ. του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων 

και των κάθε είδους υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και προς τα διάφορα 

ασφαλιστικά ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, τόσο οι βαρύνουσες τον 

εργοδότη όσο και οι βαρύνουσες τov εργαζόμενο. Οι οποιασδήποτε φύσης 

δοσοληψίες ή απαιτήσεις των ταμείων αυτών ή τρίτων, αφορούν τον συντηρητή 

και μόνο.  

γ) Η μεταφορά του προσωπικού στον και από τον τόπο των έργων.  

δ) Κάθε επιβάρυνση γενικά του προσωπικού του συντηρητή (διαμονή, διατροφή 

κ.λ.π.)  
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ε) Οι κάθε είδους δαπάνες για μηχανήματα - (αποσβέσεις, μισθώματα, καύσιμα, 

λιπαντικά κ.λ.π.), εργαλεία κ.λ.π.  

7.12 Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να οργανώνει τα συνεργεία του κατά τέτοιο 

τρόπο που να μην παρενοχλεί ή δυσχεραίνει τις εργασίες άλλων συνεργείων και 

να ακολουθεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εργασίας κ.λ.π. καθόσον 

είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε σχετική παράβαση και να διατηρεί καθαρούς τους 

χώρους όπου εκτελεί τις εργασίες του και να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά και 

απορρίμματα.  

7.13 Ο συντηρητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

εκτελουμένων έργων καθώς και των δικών του ή των από αυτόν 

χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων και κατά συνέπεια για κάθε δυστύχημα, φθορά 

ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε, από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή 

μελών του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και έχει 

σε κάθε περίπτωση την ευθύνη του κυρίου του έργου κατά το άρθρο 925 του 

Αστικού Κώδικα ΑΚ. Σε περίπτωση που αποδοθεί στον εργοδότη ευθύνη 

οποιασδήποτε φύσεως για κάποια από τις παραπάνω αιτίες, ο συντηρητής 

ευθύνεται απέναντι στον εργοδότη στο ακέραιο για κάθε ζημιά του θετική ή 

αποθετική, σύμφωνα με τους παραπάνω ειδικούς όρους. Σε περίπτωση 

χρησιμοποιήσεως εργαλείων ή μέσων που ανήκουν στον εργοδότη ή σε άλλους 

συντηρητές , ο συντηρητής θα έχει την ευθύνη καλής χρήσεως τους. Ο εργοδότης 

διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα του ελέγχου της εργασίας από άποψη ποιότητας, 

ακρίβειας εφαρμογής κ.λ.π.  

  

 

 

Άρθρο8  

Ασφάλιση Εγκαταστάσεων  Πυρόσβεσης 

Πυρανίχνευσης 

  

8.1. Ο συντηρητής υποχρεούται να προβεί άμεσα στην ασφάλιση κάθε Εγκαστάσης 

Πυρόσβεσης Πυρανίχνευσης για ατομικές βλάβες, για υλικές ζημιές και για 

ομαδικό ατύχημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προσκομίζοντας το 

σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού.  

• Για σωματικές βλάβες κατ’ άτομο (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής 

ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη) μέχρι του ποσού των 

1.000.000,00 ΕΥΡΩ.  

• Για σωματικές βλάβες σε περισσότερα του ενός άτομα από το ίδιο ατύχημα 

(συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη) 

μέχρι του ποσού των 1.000.000,00 ΕΥΡΩ.  

• Για υλικές ζημιές τρίτων για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που έχουν την 

ίδια αιτία, μέχρι του ποσού των 1.000.000,00 ΕΥΡΩ.  

• Για σωματικές βλάβες/θάνατο ή και υλικές ζημιές κατά ατύχημα μέχρι του 

ποσού των 1.000.000,00 ΕΥΡΩ.  

• Για οτιδήποτε άλλο απαιτεί η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.  
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Άρθρο 9  

Υποχρέωση ασφαλίσεως  

  

9.1. Ο ανάδοχος  καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χωρίς να περιορίζονται 

οι ευθύνες και υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Σύμβαση, οφείλει να ασφαλίσει 

το προσωπικό της, τα μηχανήματα της, τα υλικά, και τους τρίτους, με δικές της 

δαπάνες, με βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και του παρόντος 

άρθρου. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει σχέδιο του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την υπογραφή της παρούσας 

Σύμβασης, σε διαφορετική περίπτωση, καθώς και όταν το ασφαλιστήριο δεν είναι 

σύμφωνο με τα παρακάτω, το ΕΜΣΤ δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή της.  

9.2. Ασφάλιση προσωπικού. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να έχει ασφαλίσει στα 

ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμούς κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης όλο το 

προσωπικό που τυχόν θα απασχολήσει στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης 

ανάλογα με την ειδικότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις περί ασφαλιστικών 

ταμείων ή οργανισμών.   

9.3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης απέναντι σε Τρίτους. Αντικείμενο της ασφάλισης 

αυτή είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του Ανάδοχου έναντι οποιωνδήποτε 

τρίτων και η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει αποζημιώσεις σε 

τρίτους για: σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε 

πράγματα ακίνητα ή κινητά, που προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης εξ αιτίας ή εξ αφορμής αυτής.  

9.4.Τα όρια αποζημίωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα:   

α. Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων: ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00) €.  

β. Για σωματικής βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατ΄ άτομο και ατύχημα :ένα εκατομμύριο 

Ευρώ (1.000.000,00) €.  

γ. Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από 

τον αριθμότων παθόντων: ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00€.  

δ. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας ένα 

εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000,00) €.  

  

Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του ποσού 

του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) € λόγω επελεύσεως ζημιογόνων γεγονότων και 

καταβολής από τους ασφαλιστές των αντιστοίχων αποζημιώσεων) ο ανάδοχος  για να 

μη μείνει υπασφαλισμένη οφείλει να φροντίζει για την άμεση συμπλήρωση του 

ανώτατου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών της κατά το αντίστοιχα μειωμένο ποσό, έτσι 

ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών να είναι ένα εκατομμύριο Ευρώ 

(1.000.000,00) € καθ’  όλη τη διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για 

ασφάλιση της αστικής ευθύνης της έναντι τρίτων.   

  

  

Άρθρο 10  

Επίλυση διαφορών  

  

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών ως προς την ερμηνεία ή εκπλήρωση των όρων της 

παρούσας Σύμβασης, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.  
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Σε κάθε στάδιο επιλύσεως της διαφοράς, ακόμη και μετά την έκδοση αμετακλήτου 

δικαστικής αποφάσεως κάθε συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να επιχειρήσει φιλικό 

διακανονισμό ή εξώδικο – δικαστικό διακανονισμό – συμβιβασμό.  

Η παρούσα Σύμβαση, το Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και το Τυποποιημένο 

Έντυπο  

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που είναι προσαρτημένα στη Διακήρυξη και η 

προσφορά του Αναδόχου, αποτελούν ενιαίο σύνολο συμβατικών όρων και σε 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ αυτών επικρατούν οι όροι της παρούσας Σύμβασης με τα 

συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις 

του ν.4412/2016.  

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, τα οποία 

υπεγράφησαν νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη, εκ των οποίων το ένα (1) 

παραλαμβάνει ο Ανάδοχος.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

Για Τον φορέα                                                               Για την Ανάδοχο  εταιρία 

«ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ »      ……………………..  

  

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

  

  

Άρθρο 1o  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

  

Η υπηρεσία αφορά στη σύναψη σύμβασης για  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΜΣΤ»  

  

Στο κτίριο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης υπάρχουν  τα κάτωθι είδη  

εγκαταστάσεωνΠυρόσβεσης Πυρανίχνευσης:   

  

Πίνακας Α.1: Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης & Πυρανίχνευσης  

  

Α/Α  Περιγραφή εξοπλισμού   Πλήθος 

εξοπλισμού   

Πλήθος συντηρήσεων   

  

1 Κεντρικός Πίνακας   

Πυρανίχνευσης & 

Αισθητήρια   

1  1  2  

2  Πυροσβεστικό 

συγκρότημα   

1  1  11 

3  Πυροσβεστικές φωλιές   44  1  1  

4  PREACTION VALVET 

& WET  

6  1  3  

5  Δειγματοληψία Αέρα   1 (30 μονάδων 

ανίχνευσης)  

1  2  

  

  

  

Το αντικείμενο για  τις  εγκαταστάσεω Πυρόσβεσης Πυρανίχνευσης γενικώς αφορά:  

• Την προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων Πυρόσβεσης Πυρανίχνευσης  

όπως αυτές καταγράφονται στον πίνακα Α.1. και περιγράφονται στην τεχνική 

περιγραφή.  

.  

• Η περιοδικότητα της συντήρησης ανά εγκατάσταση καταγράφεται στον πίνακα 

Α.1. και οι προβλεπόμενες εργασίες περιγράφονται ενδεικτικά  στις τεχνικές 

περιγραφές.  

• Τον  έλεγχο και την αναβάθμιση   του λογισμικό /firmware, όταν κρίνεται 

απαραίτητο για την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων, των κυλιόμενων 

κλιμάκων και του συνόλου των εγκαταστάσεων Πυρόσβεσης Πυρανίχνευσης.     

• Την διορθωτική συντήρηση των εγκαταστάσεων Πυρόσβεσης Πυρανίχνευσης 

και την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας τους 24 ώρες x 7 ημέρες x  52 
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εβδομάδες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης,  με προαίρεση  ως το ποσό 

των ευρώ 2.700,00 πλέον ΦΠΑ.  

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 2ο  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ  

  

2.1 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Το προσφερόμενο τίμημα για την προληπτική συντήρηση της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ περιλαμβάνει:   

Την πραγματοποιεί ανελλιπώς με την ανωτέρω ανά κατηγορία και είδος εξοπλισμού 

περιοδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ομαλή 

λειτουργία των υποδομών, προληπτική συντήρηση.  

Η περιοδικότητα των προληπτικών συντηρήσεων ισχύει όπως ορίζεται ανωτέρω. Η 

έναρξη κάθε περιόδου θα καθορίζεται βάσει των αναγκών του ΕΜΣΤ . 

Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού και 

των συστημάτων και για την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους, ενόψει της φθοράς, 

της παλαιότητας και του συνολικού πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους. Ο 

ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει συνολικά όλες τις εργασίες προληπτικής 

συντήρησης των χώρων και του εξοπλισμού. Με την προληπτική συντήρηση 

εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών 

και το συμβατικό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, επιθεώρηση, καθαρισμός, 

λίπανση, ρύθμιση, ευθυγράμμιση και αντικατάσταση ή επισκευή δευτερευόντων 

εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων (όπως φίλτρα, ιμάντες, 

παρεμβύσματα, υγρά κλπ.) για την ελαχιστοποίηση δυσλειτουργιών, βλαβών και 

πρόωρων φθορών στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του κτιρίου. 

Στο αντικείμενο προληπτικής συντήρησης επίσης συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των 

εργασιών διαγνωστικού ελέγχου εξοπλισμού και μηχανημάτων, για την έγκαιρη 

διαπίστωση δυσλειτουργιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφική 

βλάβη στο μέλλον, αλλά επιτρέπουν την αποκατάσταση πριν την εκδήλωση της 

βλάβης ή την ακινητοποίηση ενός μηχανήματος.  

Στην προληπτική συντήρηση περιλαμβάνεται και η έγκαιρη ειδοποίηση του ΕΜΣΤ 

για τις απαιτούμενες μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για την αντικατάσταση 

φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής 

συντήρησης. Επιπροσθέτως, η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις 

των συστημάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών που γίνονται 

κατόπιν απαίτησης του ΕΜΣΤ. Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν στα πλαίσια του χρόνου της προληπτικής συντήρησης θα ισχύουν οι 

τιμές μονάδας του πίνακα Γ.1. της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.  

Η προμήθεια, αποθήκευση, διαθεσιμότητα όλων των ανταλλακτικών που θα αφορούν 

την προληπτική συντήρηση θα είναι ευθύνη του ΕΜΣΤ. Η μεταφορά των παραπάνω 

από τον χώρο αποθήκευσης τους θα βαρύνει τον Συντηρητή και θα γίνεται σε 

συνεννόηση με τον ΕΜΣΤ. Αντιθέτως, τα αναλώσιμα της προληπτικής συντήρησης 

θα βαραίνουν την ανάδοχο εταιρία.  
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2.2 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Το προσφερόμενο τίμημα για την διορθωτική συντήρηση των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ περιλαμβάνει:   

Την υποχρέωση του ανάδοχου να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24 ώρες x 7 ημέρες x 

52 εβδομάδες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ο Συντηρητής ρητά αποδέχεται 

ότι σε περίπτωση ύπαρξης βλάβης, οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη κατά τις 

μη εργάσιμες ώρες των εργασίμων ημερών, το Σάββατο, την Κυριακή και τις επίσημες 

αργίες, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, διαθέτοντας για αυτόν τον σκοπό το ανάλογο 

προσωπικό σε επιφυλακή (stand by) .  

Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί σε 24ώρη βάση σταθμό λήψης τηλεφωνικών σημάτων 

(help desk)  το οποίο να  ενεργοποιεί το προσωπικό επιφυλακής του ανάδοχου, μετά 

από ενημέρωση που θα δέχεται από: α) την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΜΣΤ, το 

προσωπικό φύλαξης του ΕΜΣΤ γ) από τον χειριστή της απομακρυσμένης πρόσβασης 

του BMS.  Οι υπηρεσίες κατασταλτικής ή διορθωτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως ενδεικτικά εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, 

ή/και επιτόπια επέμβαση των τεχνικών του Συντηρητή, προκειμένου να 

αποκατασταθούν βλάβες, δυσλειτουργίες, κακοί χειρισμοί, κλπ.  

Η χρέωση γίνεται ανά ώρα και ειδικότητα όπως  ορίζονται στον πίνακα Β.1. της 

Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με προαίρεση ως το ποσό των 2.700 πλέον 

ΦΠΑ ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η χρέωση αφορά την εργασία της διορθωτικής συντήρησης 

και όχι τα ανταλλακτικά.  Η προμήθεια, αποθήκευση, διαθεσιμότητα όλων των 

ανταλλακτικών που θα αφορούν την διορθωτική συντήρηση θα είναι ευθύνη του 

ΕΜΣΤ. Η μεταφορά των παραπάνω από τον χώρο αποθήκευσης τους θα βαρύνει τον 

Συντηρητή και θα γίνεται σε συνεννόηση με τον ΕΜΣΤ. Αντιθέτως, τα αναλώσιμα της 

διορθωτικής συντήρησης θα βαραίνουν τον ανάδοχο.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να παρέχει στο ΕΜΣΤ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 

προμήθεια των προβλεπόμενων ανταλλακτικών:  Μάρκα, τύπος, τεχνικά 

χαρακτηριστικά κλπ.   

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

  

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικός τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

κάθε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ. Οποιαδήποτε 

χαρακτηριστικό απαιτηθεί (συμπεριλαμβανομένων και των κατώτερο) για ην υποβολή 

της προσφοράς διαπιστώνεται ή επιβεβαιώνεται με αποκλειστική ευθύνη του 

υποψήφιου αναδόχου και λαμβάνεται υπόψη στο προσφερόμενο τμήμα.   

  

 

 

 

 

3.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ  

1.11 Τεχνική περιγραφή:  
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

Γενικά  

Ο φωτοηλεκτρονικός ανιχνευτής  είναι κατασκευασμένος για την ανίχνευση φωτιάς 

που παράγει καπνό.Ο ανιχνευτής  είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυπλεκτικά 

συστήματα και μάλιστα αναλογικά διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (ANALOGUE 

ADDRESSABLΕ SYSTEMS). είναι κατασκευασμένος  σύμφωνα με το  πρότυπo :  

EN54  Parts 2 & 4.   

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Ονομαστική τάση τροφοδότησης  :  24V DC ±10  

Ρεύμα ηρεμίας :        50 mA (μέγιστο)   

Ρεύμα συναγερμού    :      50 mA (μέγιστο)  

Λειτουργίες δεδομένου τύπου :    Αναλογικά δεδομένα 

ανιχνευτή,  φωτοδίοδος αναμμένη, δοκιμή φωτιάς,  επανάταξη  

Θερμοκρασίες λειτουργίας  :    0° έως 50°C  

    

Ισοδύναμος τύπος :NOTIFIER , MODEL  NO CPX-751.  

1.12 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

Γενικά  

Ο φωτοηλεκτρονικός ανιχνευτής  είναι κατασκευασμένος για την ανίχνευση ρυθμού 

ανόδου και σταθερού ορίου θερμοκρασίας.Ο ανιχνευτής  είναι κατάλληλος για χρήση σε 

πολυπλεκτικά συστήματα και μάλιστα αναλογικά διευθυνσιοδοτούμενου τύπου 

(ANALOGUE ADDRESSABL SYSTEMS).  

 είναι κατασκευασμένος  σύμφωνα με το  πρότυπo :  EN54  Parts 2 & 4.   

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Ονομαστική τάση τροφοδότησης  :  24V DC ±10  

Ρεύμα ηρεμίας     :    50 mA (μέγιστο)   

Ρεύμα συναγερμού    :    50 mA (μέγιστο)  

Λειτουργίες δεδομένου τύπου :    Αναλογικά δεδομένα ανιχνευτή,  

φωτοδίοδος αναμμένη, δοκιμή φωτιάς,   

επανάταξη  

Θερμοκρασίες λειτουργίας  :    0° έως 50°C  

    

Ισοδύναμος τύπος : FDX 551R  

1.13 ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΑΓΓΕΛΤΗΡΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ, 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Το κομβίο συναγερμού  είναι κατασκευασμένο από 

πλαστικό υψηλής αντοχής, κόκκινου χρώματος που δεν  συντηρεί την καύση και  είναι 

κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Το κομβίο  είναι κατάλληλο για χρήση σε 

διευθυνσιοδοτούμενο αναλογικό σύστημα ανίχνευσης φωτιάς. φέρει στην πρόσοψη 

τζάμι επενδεδυμένο με διαφανή πλαστικό υμένα με την ένδειξη "ΦΩΤΙΑ ΠΙΕΣΤΕ 

ΕΔΩ".  

Με το σπάσιμο του τζαμιού  ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό κύκλωμα και  

αναγγέλλεται στον πίνακα ανίχνευσης φωτιάς. είναι κατασκευασμένος  σύμφωνα με 

το  πρότυπo :  EN54  Parts 2 & 4.   

Ισοδύναμος τύπος : NOTIFIER M500KACGB  

1.14 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ  

Η μονάδα επιτήρησης και εντολής έχει τη δυνατότητα επιτήρησης αισθητηρίων μέσω 

του βρόγχου σημάτων αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου συστήματος, που απαιτούν 

μικρή κατανάλωση ρεύματος.  

Η μονάδα  δέχεται ελεγχόμενες ζώνες ανίχνευσης συμβατικών ανιχνευτών με 

αναγνώριση της ζώνης στον πίνακα ελέγχου σε επίπεδο "διεύθυνσης".  
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Η μονάδα  έχει επίσης τη δυνατότητα να δίνει εντολή για λειτουργία, ηχητικών και 

οπτικών συσκευών, ηλεκτρομαγνητών, DAMPERS κλπ., με κεντρική ή τοπική 

τροφοδότηση. Οι ανωτέρω δύο λειτουργίες  είναι δυνατό να γίνονται και οι δύο ή 

ξεχωριστά με προγραμματισμό από τον πίνακα ελέγχου του συστήματος. είναι 

κατασκευασμένος  σύμφωνα με το  πρότυπo :  EN54  Parts 2 & 4.   

Ισοδύναμος τύπος NOTIFIER CMX-2   

1.15 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  

Η μονάδα επιτήρησης  έχει τη δυνατότητα μόνο επιτήρησης μίας κανονικής ανοικτής 

επαφής η οποία δεν απαιτεί ς ρεύματος.Η αναγγελία στον πίνακα ελέγχου του 

αναλογικού συστήματος  γίνεται σε επίπεδο "διεύθυνσης", είναι κατασκευασμένος  

σύμφωνα με το  πρότυπo :  EN54  Parts 2 & 4.  

Ισοδύναμος τύπος NOTIFIER MMX-1  

1.16 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ  

Η μονάδα εντολής ηχητικών σημάνσεων διευθυνσιοδοτεί ομάδα συσκευών ηχητικής 

και οπτικής αναγγελίας διασφαλίζοντας τη σύγχρονη ήχηση και αφή-σβέση των 

συσκευών αυτών.Η μονάδα τροφοδοτείται είτε κεντρικά, είτε τοπικά.  

είναι κατασκευασμένος  σύμφωνα με το  πρότυπo :  EN54  Parts 2 & 4.   

Ισοδύναμος τύπος NOTIFIER CMX-2  

1.17 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ  

Η μονάδα απομόνωσης βραχυκυκλώματος χρησιμοποιείται για την απομόνωσης 

βραχυκυκλώματος στο βρόγχο σημάτων περιορίζοντας τον αριθμό των ανιχνευτικών 

συσκευών.  

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος η μονάδα αυτομάτως ανοίγει το κύκλωμα βρόγχου 

σημάτων. Όταν το βραχυκύκλωμα αποκατασταθεί η μονάδα απομόνωσης αυτομάτως  

επανασυνδέει το απομονωμένο τμήμα,είναι κατασκευασμένος  σύμφωνα με το  

πρότυπo :   

EN54  Parts 2 & 4.   

Ισοδύναμος τύπος NOTIFIER ISO-X   

1.18 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΜΑΝΔΑΛΩΤΕΣ ΘΥΡΩΝ   

Αυτοί τοποθετούνται σε όλες ης πόρτες μεταξύ διαφορετικών πυροδιαμερισμάτων ή 

καπνοδιαμερισμάτων οι οποίες σε κανονική περίοδο λειτουργίας του χώρου, 

παραμένουν ανοιχτές.Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς μέσα στον χώρο διακόπτεται 

η παροχή ρεύματος στους ηλεκτρομαγνήτες και οι πόρτες απελευθερώνονται 

αυτομάτως, ώστε να κλείσουν ελεύθερα μέσω δικού τους μηχανισμού.  

Οι ηλεκτρομαγνήτες ελέγχονται από τους βρόχους πυρανίχνευσης, μέσω μηχανισμών 

εντολών (monitor module) μέσω των οποίων έχουν και συγκεκριμένη διεύθυνση. Οι 

ηλεκτρομαγνήτες  λειτουργούν με συνεχή τάση 24 ν/0,068Α. Εκτός από την αυτόματη 

λειτουργία τους  έχουν τη δυνατότητα λειτουργούν και χειροκίνητα ή ποδοκίνητα. 

Εγκαθίστανται τρεις τύποι ηλεκτρομαγνητών συγκράτησης ανάλογα με τη θέση τους 

ως προς τα περιβάλλοντα δομικά στοιχεία: επίτοιχοι, επιδαπέδιοι και χωνευτοί στον 

τοίχο.  

Οι ηλεκτρομαγνήτες θυρών είναι πλήρως συνδεδεμένοι με τα δίκτυα καλωδίων 

δοκιμασμένοι και σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.  

Το υλικό  είναι πιστοποιημένο από έναν από τους οργανισμούς: UL, FM, Vds ή άλλους 

ισοδύναμους ευρωπαϊκούς.  

  

1.19 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ANALOGUE  

ADDRESSABLE)  

Γενικά  
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Ο πίνακας ελέγχου αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον τομέα των πολυπλεκτικών 

συστημάτων ανίχνευσης-αναγγελίας φωτιάς και είναι κατάλληλος για την 

εξυπηρέτηση πολυπλεκτικών συστημάτων αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου 

(ANALOGUE  

ADDRESSABLE SYSTEM), είναι κατασκευασμένος  σύμφωνα με το  πρότυπo :  

EN54  Parts 2 & 4.   

Κάθε συσκευή ανίχνευσης (ανιχνευτής καπνού, θερμικός ανιχνευτής κομβίο 

συναγερμού κλπ.)  έχει τη δική του ταυτότητα (διεύθυνση) και  αφήνει στον πίνακα 

(κεντρικό μικροεπεξεργαστή) να αποφασίσει εάν η συγκέντρωση καπνού ή η 

θερμοκρασία στο χώρο συνιστούν ή όχι μία κατάσταση συναγερμού.  

Ο κεντρικός μικροεπεξεργαστής  ελέγχει συνεχώς το όλο σύστημα και  αποφασίζει για 

τις εντολές, ανάλογα με τα δεδομένα που βρίσκονται καταχωρημένα στις μνήμες του. 

Οι γραμμές ανίχνευσης  μπορούν να είναι είτε κλειστού, είτε ανοιχτού τύπου δηλαδή 

κλάση Α ή Β κατά τους κανονισμούς NFPA. Κάθε γραμμή ανίχνευσης ή κλειστός 

βρόγχος ή ομάδα βρόγχων (loops)  έχουν το δικό του μικροεπεξεργαστή, που  

συνεργάζεται με τον κεντρικό μικροεπεξεργαστή ο οποίος  μπορεί να αναλάβει τις 

βασικές λειτουργίες σε περίπτωση βλάβης της κεντρικής μονάδας.  

Οι μικροεπεξεργαστές αυτοί βρίσκονται στον κεντρικό πίνακα ή σε υποπίνακες, σε 

διάφορες θέσεις του συστήματος.  

Κάθε βρόχος έχει χωρητικότητα 190 διευθύνσεις, από τις οποίες οι 50  μπορούν να 

είναι είτε επιτήρησης, είτε εντολής.  

Κάθε κλειστός βρόγχος μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 1,5 km μήκος και στο βρόγχο 

αυτό έχουν τοποθετηθεί κομβία, ανιχνευτές καπνού, θερμικοί ανιχνευτές αναλογικοί 

διευθυνσιοδοτούμενοι ή μονάδες επιτήρησης διευθυνσιοδοτούμενες, για την 

προσαρμογή συστημάτων ανίχνευσης με κλασσικούς ανιχνευτές καθώς επίσης και 

μονάδες διευθυνσιοδοτούμενες για εντολές (π.χ. για ενεργοποίηση συστημάτων 

κατάσβεσης) τροφοδοτούμενες από τον κεντρικό πίνακα με ιδιαίτερη γραμμή από 

αυτή των σημάτων (data) ή τροφοδοτούμενες τοπικά.  

Στον πίνακα γενικά  βρίσκεται ο κεντρικός επεξεργαστής οι μνήμες (όπου είναι 

καταχωρημένα όλα τα δεδομένα), η μονάδα τροφοδότησης, όλες οι ενδείξεις και τα 

χειριστήρια, οι οθόνες απεικόνισης, ο εκτυπωτής κλπ.  

Τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στις μνήμες του μικροεπεξεργαστή, δεν θα 

χάνονται ακόμα και σε πλήρη διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδότησης του πίνακα.  

Βασικά χαρακτηριστικά  

Τα βασικά απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου  είναι τα ακόλουθα:  

α) Η πλήρης προσαρμογή των χαρακτηριστικών κάθε εγκατεστημένου ανιχνευτή στις 

ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου που επιτηρεί.  

β) Ο συνεχής έλεγχος κάθε μεμονωμένου στοιχείου (ανιχνευτή, κομβίου συναγερμού 

κλπ.) που θα διασφαλίζει την απόλυτη αξιοπιστία της λειτουργίας του συστήματος.  

γ) Οι λειτουργίες του συστήματος θα ελέγχονται από μικροϋπολογιστή που θα 

ακολουθεί ένα πρόγραμμα που θα έχει εισαχθεί σε μνήμη EPROM με τη βοήθεια του 

πληκτρολογίου.  

Το πρόγραμμα αυτό έχει διαμορφωθεί με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της 

εγκατάστασης, στο εργοστάσιο κατασκευής ή επί τόπου του έργου και  επιτυγχάνει:  

Συνεχή διαδοχική σάρωση, όλων των στοιχείων (βασικών εσωτερικών κυκλωμάτων 

πίνακα, ανιχνευτών κομβίων συναγερμού κλπ.) με ταχύτητα επικοινωνίας 2.400 

BAUD. Κάθε απόκλιση από την κανονική κατάσταση αναγγέλλεται με 

κωδικοποιημένη ένδειξη.  
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Ρύθμιση της ευαισθησίας των αναλογικών ανιχνευτών από τον επεξεργαστή μέσω 

προγράμματος για την προσαρμογή τους στις συνθήκες του χώρου που επιτηρούν 

(τρία επίπεδα ευαισθησίας).  

Ρύθμιση της χρονικής κα0υστέρησης της αναγγελίας ανίχνευσης φωτιάς, όπου αυτό 

θα κριθεί αναγκαίο, για την αποφυγή αναίτιων συναγερμών από παροδικές 

συγκεντρώσεις καπνού, οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται με κανονικές συνθήκες σε 

συγκεκριμένους χώρους, λόγω της χρήσης τους (τρία επίπεδα χρονοκαθυστέρησης).  

Προγραμματισμό των ηχητικών αναγγελιών με κωδικοποιημένη μορφή και επιλογή 

της αναγγελίας κατά ζώνη.  

Προγραμματισμό της τηλεμετάδοσης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία με βάση την 

έκταση της φωτιάς ή τους χώρους όπου ανιχνεύτηκε η φωτιά.  

Χρονική εκτύπωση κάθε αναγγελίας (αναγγελία φωτιάς, προσυναγερμού, βλάβης, 

αλλαγή ευαισθησίας ανιχνευτή, σίγηση- επανάταξη, δοκιμές λειτουργίας κλπ.).  

Αποκλεισμό της ηχητικής αναγγελίας και της αυτόματης τηλεμετάδοσης κατά ζώνη 

ανίχνευσης, για την εκτέλεση δοκιμών καλής λειτουργίας των στοιχείων περιοχής και 

τη συντήρηση τους.  

Σύνδεση με μιμικούς πίνακες, οθόνες, μόνιτορ κλπ. όλων των αναγγελιών.  

Προγραμματισμό των αναγγελιών συναγερμού  των διευθυνσιοδοτούμενων 

ανιχνευτών ή μονάδων ώστε να εκτελούν βασικές και διαφορετικές λειτουργίες, όπως 

λογική διασταυρούμενης εντολής (cross-zoned), για τις κατασβέσεις, ομαδοποίηση 

ανιχνευτών ανεξαρτήτων ζωνών για κοινή ηχητική αναγγελία κλπ.  

δ) Η σύνδεση των ανιχνευτών των κομβίων κλπ. γίνεται μέσω οπλισμένου διπολικού 

καλωδίου.  

ε)  Σύνδεση με εφεδρικό printer ή/και το κεντρικό σύστημα ελέγχου.  

Ενδείξεις - Χειριστήρια  

Οι ενδείξεις του πίνακα και τα χειριστήρια  είναι τα εξής :  

Γενικό οπτικό σήμα συναγερμού ανίχνευσης φωτιάς με αφησβενόμενη ένδειξη που  

μεταπίπτει σε συνεχή με την επέμβαση στο διακόπτη σίγησης.  

Ένδειξη ζώνης ανίχνευσης φωτιάς.  είναι ακριβώς όπως η προηγούμενη ένδειξη.  

Οθόνη ένδειξης συναγερμού με τέσσερα κόκκινα φωτεινά ψηφία. Τα δύο πρώτα 

ψηφία  είναι ο αριθμός της ζώνης ανίχνευσης και τα δύο δεύτερα ο αριθμός του 

ανιχνευτή που έχει διεγερθεί. Η Οθόνη αυτή προβλέπεται αποκλειστικά για τις 

αναγγελίες συναγερμού. Σε περίπτωση πολλαπλών συναγερμών η Οθόνη, αν κληθεί 

από το κατάλληλο χειριστήριο,  παρουσιάζει τους συναγερμούς διαδοχικά με 

χρονολογική σειρά. Ο πρώτος αναγγελλόμενος συναγερμός ξεχωρίζει στην Οθόνη 

από μία τελεία, που εμφανίζεται μεταξύ των δύο πρώτων ψηφίων και των δύο 

υπολοίπων.  

Οθόνη (υγρών κρυστάλλων) ένδειξης μηνυμάτων. Στην Οθόνη αυτή εμφανίζεται σε 

κατάσταση κανονικής λειτουργίας η ημερομηνία και η ώρα. Σε κατάσταση 

συναγερμού όμως,  εμφανίζεται, το σύντομο μήνυμα που έχει καταχωρηθεί με 

προγραμματισμό στο μικρό επεξεργαστή (αριθμός ζώνης κλπ.) ανάλογα με την χρήση 

της αντίστοιχης διεύθυνσης. Τα μηνύματα αυτά είναι "δεμένα" με τις ενδείξεις της 

πρώτης οθόνης (του συναγερμού) έτσι ώστε, όταν η πρώτη παρουσιάζει διαδοχικά 

τους συναγερμούς το ίδιο να συμβαίνει και στη δεύτερη Οθόνη, με τα καταχωρημένα 

μηνύματα που τους αντιστοιχούν. Στην ίδια Οθόνη θα εμφανίζονται επίσης όλες οι 

πληροφορίες κατά τον προγραμματισμό μέσω πληκτρολογίου και όλες οι πληροφορίες 

για βλάβες.  

Ένδειξη αναγγελίας νέου συναγερμού με την φωτεινή δίοδο λυχνία (LED), με την 

οποία αναγγέλλεται ότι και άλλος ή περισσότεροι συναγερμοί έχουν παρουσιασθεί.  
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Διακόπτης νέου συναγερμού με τον οποίο επιτυγχάνεται η εμφάνιση στις οθόνες των 

νέων συναγερμών, όπως έχει εξηγηθεί πιο πάνω. Με τον ίδιο διακόπτη  επιτυγχάνεται 

η ίδια διαδικασία σε περίπτωση πολλαπλών βλαβών.  

Διακόπτης σίγησης-επανήχησης και φωτεινή ένδειξη. Ο Διακόπτης αυτός επιτυγχάνει 

τη σίγηση των ηχητικών εσωτερικών και εξωτερικών οργάνων. Με την σίγηση των 

σειρηνών  ηχεί ένας εσωτερικός βομβητής που δεν είναι δυνατό να σιγήσει παρά μόνο 

με επανάταξη. Ο ίδιος Διακόπτης σιγεί και το βομβητή βλάβης. Σε κατάσταση σίγησης  

είναι αναμμένη η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.  

Διακόπτης εκκένωσης και φωτεινή ένδειξη. Με το διακόπτη αυτό επιτυγχάνεται η 

γενική ενεργοποίηση των σειρηνών (συνεχής ήχηm'1).  

Διακόπτης επανάταξης. θέτει σε κανονική λειτουργία το σύστημα, όταν εκλείψουν 

όλα τα αίτια συναγερμού ή βλάβης.  

Ένδειξη κανονικής λειτουργίας, με μία πράσινη φωτοεκπέμπουσα δίοδο.  

Ένδειξη προσυναγερμού με κίτρινη λυχνία LED που αναγγέλλει ότι κάποιο 

ανιχνευτικό στοιχείο πλησιάζει την στάθμη συναγερμού.(H Οθόνη υγρών 

κρυστάλλων εμφανίζει τη ζώνη και τον κωδικό αριθμό του ανιχνευτή).  

Ένδειξη βλάβης η οποία ανάβει όταν κάποια ανωμαλία εμφανισθεί στα ανιχνευτικά 

όργανα. Ένδειξη απομόνωσης ανιχνευτή.  ανάβει όταν απομονωθεί οποιοσδήποτε 

ανιχνευτής μέσω του πληκτρολογίου.  

Ένδειξη ζώνης υπό δοκιμή. Κίτρινη λυχνία η οποία ανάβει όταν κάποια ζώνη τεθεί σε 

κατάσταση δοκιμής. Στην περίπτωση αυτή δεν ηχούν οι σειρήνες.  

Ένδειξη βλάβης μικροεπεξεργαστή με κίτρινη λυχνία.  

Ένδειξη απομόνωσης τηλεμετάδοσης συναγερμού στη Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

Ένδειξη μη απόκρισης στον έλεγχο (ανιχνευτή ή ανιχνευτών). Όταν ανάψει η 

ενδεικτική λυχνία σημαίνει πως κάποιος ανιχνευτής ή ομάδα ανιχνευτών έχει χάσει 

την επαφή του με το σύστημα.  

Ένδειξη βλάβης ηχητικών οργάνων, ανάβει όταν σε κάποιο από τα κυκλώματα 

σειρηνών παρουσιασθεί βλάβη.  

Ένδειξη βλάβης τροφοδοτικού, ανάβει όταν παρουσιασθεί ανωμαλία στο σύστημα 

τροφοδοσίας.  

Εκτυπωτής. Οποιαδήποτε κατάσταση του συστήματος  τυπώνεται στον 

ενσωματωμένο εκτυπωτή με "ημερομηνία" και "ώρα (συναγερμός βλάβη, αλλαγή 

ευαισθησίας ανιχνευτών, προγραμματισμός ζωνών κλπ.).  

Πιεστικός Διακόπτης προώθησης εκτυπωτικού χάρτου.  

Πληκτρολόγιο. Με το Πληκτρολόγιο και χρησιμοποιώντας τους ειδικούς κωδικούς 

προσπέλαοης  επιτυγχάνεται οποιοσδήποτε προγραμματισμός του συστήματος. 

Χειριστήριο διόρθωσης αντίθεσης της οθόνης των υγρών κρυστάλλων.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά πίνακα ελέγχου  

Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου είναι τα ακόλουθα:  

- Τύπος πίνακα  :  Διευθυνσιοδοτούμενος αναλογικός  

- Τροφοδότηση  :  24V DC (20V έως 28V DC)  

- Κατανάλωση ρεύματος  

   σε κανονική λειτουργία   :  800 mA  

- Κατανάλωση ρεύματος  

σε κατάσταση συναγερμού   :  1Α συν το φορτίο ηχητικών οργάνων   

- Αριθμός διευθύνσεων ανά  

  βρόγχο  :    198 συσκευές (99 ανιχνευτές και 99 συσκευές επιτήρησης  

και ελέγχου)  
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- Αριθμός βρόγχων (loops)   : 

σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή - Αριθμός μονάδων 

απομόνωσης   

Όσοι απαιτηθούν από την μελέτη εφαρμογής  

βραχυκυκλώματος ανά βρόγχο(Ιοορ)  :  7 max  

- Καλώδιο βρόγχου (Ιοορ)   :  Διπολικό με θωράκιση  

- Χρόνος κύκλου σάρωσης   :  

- Χρόνος απόκρισης κομβίων  

2,5 δευτερόλεπτα περίπου  

συναγερμού       :  Σύμφωνα με τα BS (λιγότερο των 3 sec)  

- Αριθμός κυκλωμάτων σειρηνών  :  8 (1Α/έκαστο)  

- Οθόνη μηνυμάτων     :  Υγρών κρυστάλλων (80 χαρακτήρων)  

- Εκτυπωτής      :  142 χαρακτήρων dot matrix  

- Πληκτρολόγιο     :  

μεμβράνης  

Ισοδύναμος τύπος NOTIFIER ID 

2000  

16 πλήκτρων, κρουστικού τύπου  

   

1.110 ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  

Περιλαμβάνει:  

• Τροφοδοτικό στοιχείο (Μετασχηματιστή, ανορθωτή κλπ.) 24 VDC ισχύος 

ικανής για την επιτήρηση και ενεργοποίηση όλου του συστήματος.  

• Στοιχείο φορτίσεως της εφεδρικής πηγής τροφοδοσίας (συσσωρευτές) με 

αυτομάτως ελεγχόμενη φόρτιση.  

• Αυτόματη μεταγωγή από την κυρία τροφοδοσία στην εφεδρική.  

• Συστοιχία συσσωρευτών τάσεως 24V και χωρητικότητας ικανής για την 

αδιάλειπτο τροφοδοσία του συστήματος για 8 ώρες τουλάχιστον.  

• Στοιχεία επιτήρησης των κυκλωμάτων των ανιχνευτών  προαιρετικά να 

φέρουν οπτικές ενδείξεις για οπτική επισήμανση του συναγερμού.  

• Στοιχείο  ενεργοποίησης  της  πυρόσβεσης  μετά  από   

 προγραμματιζόμενη χρονοκαθυστέρηση.  

• Στοιχείο για την ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού.  

• Σύνδεση μέσω καλωδίου ΝΥΜ και μονάδας interface με τον κεντρικό πίνακα 

πυρανίχνευσης.  

Ισοδύναμος τύπος : K2-01 LITE  

1.111 ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ,  ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΑΣ  

Η σειρήνα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ54 Part 3.  

Η βάση της είναι ή ΙΡ44 χαμηλού προφίλ ή  κατάλληλη για επίτοιχη εγκατάσταση με 

προστασία ΙΡ55 ή ΙΡ66 ανάλογα με τον χώρο που έχει εγκατασταθεί.  

φέρει σφραγίδα CE, η οποία επιβεβαιώνει την συμφωνία με τις απαιτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.  

Χαρακτηριστικά   

• Διακριτικό σχήμα χαμηλού προφίλ, που ακουστικά  είναι λίαν αποδοτικός 

παράγοντας, υψηλή ένταση σε χαμηλά επίπεδα ρεύματος. •  800 Hz 

συνεχής τόνος, 103 db (A) στο 1 μέτρο, 18 mΑ  

• 2400 Ηz συνεχής τόνος, 106 db (A) στο 1 μέτρο, 21 mA  

• Ενσωματωμένος εξασθενητής, που  μειώνει την ένταση κατά 15 db (A) και το 

ρεύμα κατά 10 mA.  
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• Οι  μονάδες  διαθέτουν  ευρυγώνια,  ομοιόμορφη 

 διασκόρπιση  του  ήχου, εξασφαλίζοντας καλή ακουστική προς 

όλες τις κατευθύνσεις.  

• Οι σειρήνες έχουν εγκατασταθεί είτε οριζόντια, είτε κάθετα για μέγιστη 

ευελιξία κατά την εγκατάσταση.  

• είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ABS για καλαισθησία στην εμφάνιση 

και αντίσταση στα κτυπήματα, σε κόκκινο ή σε λευκό χρώμα.  

• 15-33V τάση λειτουργίας.  

• έχουν κατασκευή με στερεού τύπου ηλεκτρονικά, προστατευόμενα από ζημιά 

κατά την εγκατάσταση.  

• Προστασία ΙΡ44, ΙΡ55 ή ΙΡ66 ανάλογα με την βάση.  

• Θερμοκρασία λειτουργίας από -30 έως +70 οC, για συμβατικές σειρήνες  

• Υγρασία 93% στους 55οC, με επίτοιχη βάση  

• Οι ήχοι είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις των BS 5839  

• Oι ήχοι και του πρώτου και του δεύτερου σταδίου είναι πολωμένοι  

Στις περιπτώσεις που η σειρήνα διαθέτει ενσωματωμένο φλας αυτό  έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:  

• Ρυθμός φλας, μία φορά ανά 1.5 secs  

• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος 25 mA στα 24 V  

• Μεγάλη επιφάνεια φλας για μέγιστη ορατότητα  

Ισοδύναμος τύπος : MULTI ALERT SST-14  

   

  

1.112 ΚΟΥΔΟΥΝΙ  ΠΡΟΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

είναι ισχυρό κουδούνι προειδοποιητικού συναγερμού, με διάμετρο τυμπάνου 150 mm 

και κατάλληλο για σύνδεση με πίνακα πυρανίχνευσης 24 Vdc, για συνεχή λειτουργία 

και εγκατάσταση σε επιτηρούμενα κυκλώματα. είναι δονούμενου τύπου 

ανεστραμμένου θύλου, επίτοιχης τοποθέτησης με το αντίστοιχο κουτί τοποθέτησης. 

Η ένταση του ήχου είναι ρυθμιζόμενη.  

Το κουδούνι συναγερμού έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

•  Τάση λειτουργίας [+10% - +15%]    :      24 V dc  

• 'Ενταση λειτουργίας                   :     • Ακουστική 

ένταση σε απόσταση 3 m     από το σημείο 

τοποθέτησης           :     90 dB  

400 mA  

•  Θερμοκρασία περιβάλλοντος            :      -25° C έως +60° C  

•  Εγκατάσταση        :      Ημιχωνευτή ή 

επίτοιχη.  

•  Προστασία κατά DIN 40050             :      IP 54  

  

Ισοδύναμος τύπος : MULTI ALERT EMA 24 VOLT  

 

1.113 ΣΕΙΡΗΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

Η σειρήνα  είναι επίτοιχη κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική τοποθέτηση και 

φέρεται μέσα σε πλαστικό κέλυφος από αδιάβρωτο υλικό.  

διαθέτει 2 εναλλασσόμενους τόνους σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για σήμα 

πυρκαγιάς. 

Η ακουστική ισχύς είναι περίπου 100 db σε απόσταση 3 

m. Η λειτουργία της προβλέπεται σε ρεύμα 24 V DC.  

Ισοδύναμος τύπος : MULTI ALERT EMA 24 VOLT  

 





  

36 
 

 1.114 ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ STOP GAS  

Η φωτεινή επιγραφή αποτελείται από φωτιστικό σώμα μεταλλικής βάσης, με διαφανές 

κάλυμμα που φέρει την επιγραφή ‘’STOP GAS’’. Τάση λειτουργίας 24 VDC, λυχνία 

6W.  

 

1.115 ΚΟΜΒΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  

Το κομβίο τοποθετείται σε επίκαιρες θέσεις των προστατευομένων χώρων για την 

χειροκίνητη λειτουργία του αυτόματου συστήματος κατάσβεσης.  

Το κομβίο λειτουργεί με διπλή κίνηση.  

Η διπλή κίνηση [όπως π.χ. πίεση θυρίδας και τράβηγμα χειρολαβής προς τα κάτω 

συγχρόνως] είναι απαραίτητη για την προστασία του συστήματος από τυχαίες/ψευδείς 

ενεργοποιήσεις. Η επαναφορά του κομβίου στην αρχική του κατάσταση  γίνεται με το 

ειδικό κλειδί που χορηγείται μαζί με το κομβίο.  

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά είναι:  

• Ισχυρή πλαστική κατασκευή ερυθρού χρώματος με άσπρη επιγραφή.  

• Δύο πλαστικές ασφάλειες.  

• Μηχανισμός επαναφοράς.  

• Μονή επαφή για την ενεργοποίηση συστήματος εντολής κατάσβεσης.  

 

1.116 ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΥΡΚΑΙΑΣ  

Ο ανιχνευτής  είναι κατασκευασμένος σύμφωνα προς τους κανονισμούς N.F.P.A., 

LPCB (F.O.C. Αγγλία), Vds (DIN Γερμανία),  πληρεί τις προδιαγραφές UL-

STANDARD 268, BS 5446 Part 1 & EN 54, εξ'ολοκλήρου SOLID STATE 

κατάλληλος για ανίχνευση φωτιάς υποβόσκουσας [smouldering fire] και φωτιάς 

ταχείας καύσεως με φλόγα.  

Η λειτουργία του  βασίζεται στην διάθλαση φωτεινής δέσμης, λόγω εμφανίσεως 

καπνού, πάνω σε ευαίσθητο φωτοκύτταρο. Η κατασκευή του σκοτεινού θαλάμου είναι 

τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται υψηλός λόγος σήματος προς θόρυβο και να μειώνεται 

στο ελάχιστο η ενεργοποίηση του ανιχνευτή από οποιαδήποτε παρασιτική πηγή.  

Ο ανιχνευτής διαθέτει χρονοκύκλωμα καθυστερήσεως ενεργοποίησης του 

συναγερμού δηλαδή:  

• Σε κατάσταση ηρεμίας του ανιχνευτή  η φωτοδίοδος  εκπέμπει οπτικό σήμα 

(δειγματοληψίας) με συχνότητα ανά 8 secs. Με την είσοδο καπνού στον 

σκοτεινό θάλαμο ο οπτικός παλμός δειγματοληψίας λειτουργεί με μεγαλύτερη 

συχνότητα ανά 1 sec.  

• Δύο επιτυχείς δειγματοληψίες ανά 1 sec δίνουν σήμα συναγερμού.  

Ετσι εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της εντολής συναγερμού 

αποφεύγοντας την περίπτωση ενεργοποίησης από τυχαίο συμβάν διέλευσης μικρής 

ποσότητας καπνού από τον ανιχνευτή. Με την ενεργοποίηση του ανιχνευτή η λυχνία 

led  παραμένει συνεχώς αναμμένη μέχρι να διακοπεί η τάση λειτουργίας του από τον 

πίνακα πυρανίχνευσης. Η ευαισθησία του ανιχνευτή  έχει ρυθμιστεί από το 

εργοστάσιο αλλά  μπορεί να ρυθμιστεί και κατά βούληση. Η δοκιμή του ανιχνευτή  

επιτυγχάνεται μέσω βυσματικής κάρτας χωρίς τη χρησιμοποίηση καπνού, και η 

επαναφορά του σε ηρεμία γίνεται χωρίς την αντικατάσταση κανενός στοιχείου. Ο 

ανιχνευτής φέρει επίσης:  

• Βάση με μηχανισμό ασφαλείας για την αποφυγή αποξηλώσεώς του από μη 

εξουσιοδοτημένο άτομο.  

• Φωτεινή ένδειξη LED ενεργοποιούμενη στον συναγερμό, στην βάση του.  

• Επαφές για την σύνδεση οπτικής ένδειξης LED σε απομακρυσμένο σημείο.  
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Ο ανιχνευτής  λειτουργεί στις παρακάτω συνθήκες:  

• Θερμοκρασία:   -10 °C  60 °C  

• Υγρασία:    10%  90 % RH.  

Η τάση λειτουργίας του θα είναι 24 V.  

Ισοδύναμος τύπος 5351 Ε system sensor  

 

1.117 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ  

Ο ανιχνευτής  είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε συμβατικό σύστημα 

πυρανίχνευσής.  

είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN 54 part 5 (2000) class A1R.  

Ο ανιχνευτής έχει δυνατότητα διευθυνσιοδότησης και προγραμματιζόμενη 

ευαισθησία. μπορεί να λειτουργεί σε τάσεις από 8 εως 30 V.   διαθέτει ένδειξη LED 

δύο χρωμάτων πράσινο (για κανονική λειτουργία ) και κόκκινο για συναγερμό.  

Ο ανιχνευτής  διαθέτει ειδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα για ακριβή ανίχνευση φωτιάς 

ακόμα και σε χώρους υψηλού επιπέδου μόλυνσης του αέρα.  

Ο ανιχνευτής  μπορεί να προγραμματίζεται με απομακρυσμένη μονάδα. Σε κάθε 

ανιχνευτή μπορεί να δοθεί μια μοναδική διεύθυνση.   

Ο ανιχνευτής μπορεί να λειτουργεί σε μια ευρεία γκάμα βάσεων. Οι βάσεις διαθέτουν 

tamper η οποία  όταν ενεργοποιηθεί , εμποδίζει την αφαίρεση του ανιχνευτή χωρίς την 

χρήση ειδικού εργαλείου. Τεχνικές προδιαγραφές   

Τάση λειτουργίας   8-30 VDC (ονομαστικό 12/24 vDC)  

Μέγιστο ρεύμα ηρεμίας   120 mA  

Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα συναγερμού(LED αναμμένο)  50  mA 

 στα  24 vDC(περιοριζόμενο από τον πίνακα)  

Θερμοκρασία λειτουργίας   -200 C ως +600 C  

-300 C ως +700 C για μικρή χρονική διάρκεια  

Σχετική υγρασία   5 – 95 %  

Υψος   43 mm  

Διάμετρος   102 mm  

Βάρος  75 g  

 Ισοδύναμος τύπος 5351 Ε system sensor  

 

1.118 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  

O ανιχνευτής είναι κατάλληλος να  ανιχνεύει, σε ατμόσφαιρα που αποτελείται κυρίως 

από αέρα, είτε την ύπαρξη εύφλεκτων συστατικών, σε ποσοστά του χαμηλότερου 

επιπέδου εκρηκτικότητας (% LEL), είτε τοξικά συστατικά των οποίων η συγκέντρωση 

εκφράζεται σε ppm (parts per million), ή την έλλειψη και το πλεόνασμα οξυγόνου.   

Τεχνικές προδιαγραφές   

Αισθητήρας  

ΜΕΜΟΤΟ Ρelistor  ή ηλεκτροχημικά στοιχεία  

Ακτίνα μέτρησης  

0-100% LEL ή σε ppm  

Ανάλυση  

Αναλογική έξοδος 0,1 mA  

Παροχή ρεύματος  

12-24vDC 20%+15%  

Κατανάλωση στα 12VDC  

90mΑ (ελάχιστο) /130mΑ (μέγιστο)  

Μονάδα ελέγχου  

Μικροεπεξεργαστής 10 bit  
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Οπτικές ενδείξεις  

LED που αναβοσβήνει  

Αναλογική έξοδος  

4-20ηιΑ σε 200 ohm  

Σειριακή έξοδος  

Σειριακό Κ8485 για το GALLILEO IDI 

(εφεδρικό) ο/ε έξοδοι  

Ανοιχτοί συλλέκτες σε εφεδρικά ταμπλό relay  

Ψηφιακό φίλτρο  

Ευμετάβλητος μέσος όρος τιμών  

Ακρίβεια  

5% της ακτίνας ή 10% της ανάγνωσης  

Επαναληψιμότητα  

± 5% full scale   

Διάρκεια προθέρμανσης  

5 λεπτά  

Διάρκεια σταθεροποίησης  

1 λεπτό  

Διάρκεια αντίδρασης  

30 sec Τ50 / 60 sec Τ90  

θερμοκρασία αποθήκευσης  

-25 / +60°C  

θερμοκρασία λειτουργίας  

-10/+60°C  

Σχετική υγρασία  

20-90%  RH / 40°C  

Πίεση λειτουργίας  

80-110ΚΡA  

Ταχύτητα αέρα  

<6 mS  

  

Διαστάσεις - Βάρος  

ΕΕχ-d: 105x200x110mm – 700gr•. ΕΕχ-n: 106x180χ62ιτιΠΊ – 400 gr.  

Προσανατολισμός  

Τοποθέτηση του ανιχνευτή με τον αισθητήρα  

Πιστοποίηση  

ΑΤΕΧ ΕΧ II ΕΕχ dΙΙ 0 Τ6 (ΕΝ 50014-ΕΝ50018)  

Πιστοποίηση επιδόσεων  

ΑΤΕΧ ΕΝ 61779-1/4 (για το μεθάνιο)  

Τεχνικές  προδιαγραφές  

Ανιχνευτής εκρηκτικού αερίου με περίβλημα προστασίας από σκόνη  

Μεθάνιο, Προπάνιο, Βουτάνιο, Ατμοί βενζίνης, LPG  

Ισοδύναμος τύπος: TOTGAS smart 3 EX  

1.119 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  

Ο πίνακας   έχει  μικροεπεξεργαστή με 4 εισόδους αλλά  είναι επεκτάσιμος έως 8, για 

ανιχνευτές εκρηκτικών ή τοξικών αερίων και για ανιχνευτές οξυγόνου 4-20 mA και 

στεγάζεται σε μεταλλικό κουτί με ενσωματωμένο τροφοδο¬τικό 12vDC 1,5Α. Ο 

πίνακας επίσης επιδέχεται σύνδεση με συμβατικούς ανιχνευτές καπνού ή 

θερμοκρασίας. Ο πίνακας  μπορεί να επεκταθεί από  τις 4 αναλογικές 4-20 mA 

εισόδους που έχει σε 8, me προσθήκη μιας κάρτας χωρίς περισσότερες μετατροπές ή 
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πρόσθετο ερμάριο . διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων . Στην οθόνη υγρών 

κρυστάλλων  παρέχεται με ακρίβεια η συγκέντρωση του αερίου καθώς επίσης τα 

καθορισμένα σημεία συναγερμού.  διαθέτει  εσωτερική σειρήνα, με δυνατότητα 

επαναφοράς από τον πίνακα, και η οποία  παρέχει ακουστική σήμανση συναγερμού. 

Ο πίνακας  μπορεί να ρυθμιστεί για ανιχνευτές διαφορετικών τύπων αερίων που 

ανιχνεύουν σε ατμοσφαιρικό περιβάλλον με κυρίως σύνθεση αέρα, είτε την παρουσία 

την παρουσία αναφλέξιμων συστατικών, την συγκέντρωση σε σχέση το ποσοστό 

κατώτερου επιπέδου εκρηκτικότητας (LEL) και τοξικών συστατικών για 

συγκέντρωση εκφραζόμενη σε ppm (parts per million), είτε ειδικώς για το οξυγόνο 

την ανεπάρκεια ανίχνευσης του.  

Τεχνικές προδιαγραφές    

Στέγαση  

 Σε επίπεδο κιβώτιο  

Μικροεπεξεργαστής  

8 bit  

Είσοδοι  

4χ4-20mA αναλογικές επεκτάσιμες έως 8 ζώνες χρησιμοποιώντας 1 κάρτα   

Έξοδοι  

5 ρελαί επεκτάσιμες σε 16 (ο/c) χρησιμοποιώντας 1 κάρτα   

Οθόνη  

Φωτιζόμενη υγρών κρυστάλλων, 16 χαρακτήρων, 2 γραμμών  

Ένδειξη 1-ΕΟ  

Κύριας σύνδεσης, Αlarm1 , Αlarm2, Αlarm 3, ένδειξη σφάλματος, Αδύναμη μπαταρία  

Τροφοδοσία  

230νΑΟ±10%  

Κατανάλωση στα 12 V dC:80mΑ σε κατάσταση ηρεμίας, 160mA σε συναγερμό, 24o 

mA με την κάρτα επέκτασης Ισοδύναμος τύπος : TOTGAS PL4  

1.30 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FIRECYCLE  

Ευαίσθητος στη θερμότητα, κανονικά κλειστός, ηλεκτρικός ανιχνευτής, fixed 

temperature. Οι ανιχνευτές συνδέονται με πυράντοχο καλώδιο σε σειρά από και προς 

τον πίνακα ελέγχου του συστήματος FIRECYCLE. Όταν ένας ανιχνευτής θερμαίνεται 

στο σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας, ένας μηχανικός διακόπτης ανοίγει και 

διακόπτει το κύκλωμα σειράς διακόπτοντας τη ροή του ρεύματος. Όταν η 

θερμοκρασία πέσει κάτω από το καθορισμένο σημείο, το κύκλωμα αποκαθίσταται.  

Ο ανιχνευτής διαθέτει στοιχείο έκθεσης στη θερμότητα από θερμικά ενεργοποιούμενο 

υλικό (κερί) το οποίο αλλάζει χρώμα (γίνεται μαύρο) σε περίπτωση που αυτός εκτεθεί 

σταθερά σε θερμοκρασίες πάνω από 3000 F, οπότε απαιτείται αντικατάστασή του.  

Η αντίσταση του ανιχνευτή σε κλειστή θέση είναι 0.03 Ohms.   

Ο ανιχνευτής είναι πιστοποιημένος και  μπορεί να χρησιμοποιείται με το σύστημα 

FIRECUCLE III preaction system της VIKING. Οι ανιχνευτές θα συνδέονται με τον 

πίνακα ελέγχου του συστήματος FIRECYCLE με πυράντοχα καλώδια.  

Ισοδύναμος τύπος : VIKING MULTI-CYCLE OH DETECTOR MODEL C.   

 

1.120 ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΩΔΙΟ JE-H(ST)H  

Καλώδιο εύκαμπτο κατάλληλο για μεταφορά δεδομένων με μπλεντάζ χαλκού.  

Χρησιμοποιείται σε γραμμές μεταφοράς δεδομένων για συστήματα πυρανίχνευσης 

κλπ. όταν απαιτείται θωράκιση του μεταφερόμενου σήματος και αντοχή σε πυρκαγιά. 

είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0815. Αγωγοί: Λεπτόκλωνα 

συρματίδια χαλκού (VDE 0815) .  
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Μόνωση αγωγών:  Πυράντοχο πολυμερικό υλικό, ελεύθερο αλογόνου, σύμφωνα με 

το  

ΕΝ502902-2-26  

Κωδικοποίηση : Χρωματιστοί αγωγοί κατά DIN 47100 χωρίς επανάληψη χρωμάτων.  

Εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο.  

Μπλεντάζ : πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού   

Εξωτερικός μανδύας: πολυολεφίνες επιβαδυντικές φλόγας κατά VDE 0819, 

EN50290-2-27, VDE 0250-214.  

Τάση λειτουργίας : έως 225V  

Περιοχή θερμοκρασιών: -30 ως 

+70 0C. Προδιαγραφές : VDE 

0815 Σύνθετη αντίσταση : 73.2 Ω.  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΕΡΑ  

 

Γενικά  

Το σύστημα  έγκαιρης πυρανίχνευσης με δειγματοληψία αέρα είναι ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα συνεχούς και έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς, με τη μέθοδο της 

συνεχούς δειγματοληψίας αέρα του προστατευόμενου χώρου (air sampling detection).  

Το προδιαγραφόμενο σύστημα παρέχει αξιόπιστη και έγκαιρη ανίχνευσης φωτιάς όταν 

αυτή ευρίσκεται ακόμα στο Στάδιο έναρξης (incipient stage).  

Το σύστημα  μπορεί να έχει 1,2,3 και 4 ζώνες ανίχνευσης και βασίζεται σε ανιχνευτή 

έγκαιρης προειδοποίησης (incipient fire detection), μέσω πίνακα ελέγχου δομημένου 

με μικροεπεξεργαστές, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συνεχούς δειγματοληψίας  και 

ανάλυσης αέρα του προς προστασία χώρου, μέσω δικτύου κεφαλών αναρρόφησης - 

δειγματοληψίας και σωληνώσεων  (sampling network).  

Το σύστημα συνοδεύεται από όλα τα πιστοποιητικά, ότι τόσο αυτό όσο και ο 

σχεδιασμός ακολουθεί αυστηρά τα όρια και τις προδιαγραφές, που έχουν καθορισθεί 

από οργανισμούς όπως τα FM(Factory Mutual) και UL (Underwriters Laboratories). 

Θα είναι δε σύμφωνο με το ΝΡΡΑ72.  

Τα πιστοποιητικά αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης εφαρμογής και 

αποτελούν μέρος των ελέγχων και εγκρίσεων για το πλήθος των κεφαλών 

δειγματοληψίας ανά ζώνη, την επιφάνεια που καλύπτει η κάθε κεφαλή, τη συνολική 

επιφάνεια που καλύπτει κάθε ζώνη.  

Λειτουργία συστήματος  

Το σύστημα περιλαμβάνει απαραίτητα σαν βασικό του στοιχείο και έχει σαν 

πρωταρχικό χαρακτηριστικό έναν ανιχνευτή «θαλάμου νέφους Wilson»(Wilson cloud 

chamber).  

Το σύστημα έχει τη διακριτική ικανότητα, να αναγνωρίζει την ποσότητα αιωρούμενων 

μικροσωματιδίων στον αέρα κάθε ζώνης ανίχνευσης, να ανιχνεύει ασυνήθιστες 

ποσότητες αυτών των σωματιδίων και να ανιχνεύει αξιόπιστα την ποσότητα 

μικροσωματιδίων, όταν φθάσουν σε επίπεδα Συναγερμού (Alarm level).  

Τα μικροσωματίδια αυτά είναι προϊόντα υπερθέρμανσης υλικών, ή δημιουργίας 

ηλεκτρικών τόξων, ή και προϊόντα καύσης των υλικών και το σύστημα έχει την 

ικανότητα να ανιχνεύει μικροσωματίδια μεγέθους από 0,002μ μέχρι 10m.  

Το σύστημα παρέχει τρία διαφορετικά επίπεδα συναγερμού για κάθε ζώνη, με 

δυνατότητα προγραμματισμού από πληκτρολόγιο στον κεντρικό πίνακα ελέγχου.  

Ενδείξεις LED  και επαφές προβλέπονται για κάθε επίπεδο συναγερμού κάθε ζώνης.  

Το σύστημα δεν προκαλεί εσφαλμένους συναγερμούς επηρεαζόμενο από άλλες πλην 

φωτιάς ή υπερθέρμανσης συνθήκες, όπως η συνηθισμένη σκόνη στον αέρα των 
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χώρων, η υγρασία, τα ρεύματα αέρα (αλλαγές στην πίεση και ταχύτητα του αέρα των 

χώρων) και οι εξωτερικές θερμοκρασιακές μεταβολές.  

Το Σύστημα Έγκαιρης Ανίχνευσης Φωτιάς περιλαμβάνει δίκτυο δειγματοληψίας αέρα 

(air sampling network) των χώρων που προστατεύονται.  

Τα δείγματα του αέρα των χώρων πρέπει να λαμβάνονται συνεχώς από τις Κεφαλές 

Δειγματοληψίας  που είναι τοποθετημένες σε 1,2,3 ή 4 ξεχωριστές ζώνες σύμφωνα με 

την μελέτη, να διοχετεύονται στο δίκτυο σωληνώσεων και μέσω αυτών στον κεντρικό 

πίνακα ανίχνευσης.  

Η ζώνη ή οι ζώνες αναλύονται ως προς τη συγκέντρωση μικροσωματιδίων για 15 

δευτερόλεπτα σε συνεχή ρυθμό για κάθε ζώνη.  

Ο αριθμός κεφαλών δειγματοληψίας για κάθε ζώνη διαφέρει σε αριθμό με μέγιστο 

αριθμό 10 κεφαλών δειγματοληψίας ανά ζώνη και ελάχιστο 2 κεφαλές ανά ζώνη.  

Κάθε ζώνη δειγματοληψίας είναι ανεξάρτητη από τις άλλες, ώστε να υπάρχει η 

ικανότητα αξιόπιστης ανίχνευσης και ενδείξεων των 3 προκαθορισμένων επιπέδων 

συναγερμού, όπως αυτά έχουν σχεδιασθεί και επιλεγεί.  

Τα όρια των επιπέδων συναγερμού ρυθμίζονται ιδιαίτερα, ώστε να πληρούν τις ειδικές 

απαιτήσεις της κάθε ζώνης ανίχνευσης ξεχωριστά.  

Οι ρυθμίσεις γίνονται μόνο από τον Κεντρικό Πίνακα Ανίχνευσης.  

Οι κεφαλές ανίχνευσης είναι εγκεκριμένου τύπου, αξιόπιστου κατασκευαστή και 

εφοδιασμένες  με διάταξη ρύθμισης παροχής αέρα αναρρόφησης και (πλεκτό) 

διάφραγμα. Το δίκτυο δειγματοληψίας αέρα (air sampling network)  πρέπει να έχει 

μελετηθεί, σχεδιασθεί και κατασκευαστεί με υλικά και μεθόδους, τέτοια ώστε να 

ελέγχεται πλήρως η ρύθμιση των ποσοτήτων αέρα που αναρροφούνται από κάθε 

κεφαλή δειγματοληψίας, καθώς επίσης να είναι γνωστή η παροχή αέρα και ο 

ελάχιστος χρόνος μεταφοράς από όλα τα σημεία δειγματοληψίας. Η κάθε κεφαλή 

δειγματοληψίας μπορεί να καλύπτει 100 m2 και αναρροφά 1,4 l/s αέρα. Ο χρόνος 

μεταφοράς του δείγματος στον ανιχνευτή  είναι το πολύ 10sec.  

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του δικτύου δειγματοληψίας αέρα για κάθε εγκατάσταση, 

έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του Συστήματος Έγκαιρης 

Ανίχνευσης Φωτιάς.  

Τα υλικά κατασκευής, είδη μήκη και διάμετροι των σωληνώσεων  είναι σύμφωνα με 

την μελέτη (σχέδια, τεχνική περιγραφή κ.λ.π).  

τυχόν διαφοροποιήσεις στην παροχή αέρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω από τα όρια 

που έχουν τεθεί αναγγέλλονται στον Κεντρικό Πίνακα Ανίχνευσης σαν συνθήκη 

«Βλάβης» (trouble condition).  

Τα επίπεδα συναγερμού (ALARM LEVELS) 1,2 ή 3  αναγνωρίζονται και να 

επισημαίνονται όταν η πυκνότητα των μικροσωματιδίων , φθάσει σε ασυνήθιστα 

υψηλά επίπεδα μικροσωματιδίων καύσης ανά κυβικό έκαστο ( sub micrometer 

particles per cc) στον αέρα κάθε ζώνης ανίχνευσης.  

Τα επίπεδα συναγερμού 1,2 ή 3  επισημαίνονται και να εμφανίζονται στον Κεντρικό 

Πίνακα Ανίχνευσης, αμέσως μόλις ο κύριος ανιχνευτής στον πίνακα έχει 

επιβεβαιώσει, ότι οι συνθήκες υπέρβασης των ορίων ισχύουν για τουλάχιστον εννιά 

(9) δευτερόλεπτα (9s). Στις περιπτώσεις αυτές ένας κατάλληλος ηλεκτρονόμος και 

ένας δείκτης συναγερμού LED, ενεργοποιούνται.  

Όταν το σήμα ή τα σήματα συναγερμού έχουν αναγνωριστεί και επισημανθεί στον 

Κεντρικό Πίνακα Ανίχνευσης, οι ενδείξεις και η ενεργοποίηση παραμένει μόνιμα, 

μέχρις ότου να γίνει επανάταξη με τη χρήση του πλήκτρου επαναφοράς (RESET).  

Η λειτουργία και παρακολούθηση των άλλων ζωνών ανίχνευσης στις περιπτώσεις 

αυτές  συνεχίζονται κανονικά και δεν επηρεάζονται από την ενεργοποίηση ή άλλους 

χειρισμούς για τη ζώνη όπου υπήρξε συναγερμός.  





  

42 
 

Ο ρυθμός των δειγματοληψιών στον θάλαμο νέφους Wilson (Wilson Cloud Chamber 

sample rate), είναι τέτοιος ώστε να δίδεται ένα συνεχές αναλογικό σήμα εξόδου, που 

αντιστοιχεί επίπεδο συγκέντρωσης μικροσωματιδίων.  

Το σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς  αυτοπαρακολουθείται με διαδικασία 

αυτοδιάγνωσης, ώστε να παρέχεται ένδειξη βλάβης σε περίπτωση εμπλοκής ή 

ανώμαλης λειτουργίας.  

Χαρακτηριστικά του συστήματος  

Το κάθε σύστημα δειγματοληψίας περιλαμβάνει το δίκτυο σωληνώσεων με τις 

κεφαλές δειγματοληψίας και test και τον κεντρικό πίνακα ανίχνευσης και ελέγχου, 

στον οποίο περιλαμβάνονται εκτός από το βασικό αισθητήρα και τα παρακάτω 

(ανάλογα με τον τύπο του πίνακα):  

Cirrus Pro-100 (Για μία ζώνη, με μήκος δικτύου έως 100m)  

Ένδειξη LED προσυναγερμού  

Ενδείξεις LED των Επιπέδων Συναγερμού 1,2,3 (alarm levels), για μία ζώνη.  

Ένδειξη LED ηλεκτρικής τροφοδοσίας ΑC 

Ένδειξη LED βλάβης του συστήματος 

Ενσωματωμένη σειριακή έξοδο RS-485.  

Απόκριση εξόδων τάσεως 0 VDC μέχρι 10VDC και έντασης 4 mA έως 20 mA  

Ενσωματωμένο ηχητικό σήμα συναγερμού  

Διακόπτη επανάταξης συναγερμού για την απενεργοποίηση των επαφών συναγερμού 

και τη δυνατότητα ελέγχου / επισκεπτών του κεντρικού πίνακα ελέγχου  

Επαφές συναγερμού και 3 επίπεδα συναγερμού (Αlarm level) 1,2 και 3 (Νοrmaly open 

– N.O.). Κοινές επαφές συναγερμού Αιarm level 3 (Ν.Ο.) με χαρακτηριστικά ως άνω, 

Επαφές βλαβών (Ν.Ο. και Ν.Ο.) με χαρακτηριστικά όπως παραπάνω. Ιδιαίτερη 

επιτήρηση της ροής του αέρα δειγματοληψίας   

Ρυθμός ανάλυσης δείγματος αέρα μια φορά ανά δευτερόλεπτο.  

Ο Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης και ελέγχου έχει εγκασταθεί σε περιβάλλον με:  

θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C μέχρι 38οC   

Σχετική υγρασία περιβάλλοντος μέχρι 90%  

Βαθμός προστασίας IP30  

Προστασία από κίνδυνο κρούσεων, βανδαλισμών, κλπ 

Ευκολία στην πρόσβαση για χειρισμό, ελέγχου, κλπ 

υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αέρα γύρω από τον 

πίνακα.  

Όλα τα εσωτερικά ηλεκτρικά κυκλώματα του Κεντρικού Πίνακα Ανίχνευσης,  

τροφοδοτούνται με τάση συνεχούς ρεύματος 24 V DC.  

Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου του συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς (ΣΕΑΦ) 

είναι σχετικά μικρής ισχύος και λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα τάσεως 100 V 

ΑC μέχρι 230V ΑC (±10%), συχνότητας 50-60ΗΖ.  

Η ηλεκτροδότησηγίνεται από ιδιαίτερη παροχή με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α και 

ηλεκτρικό καλώδιο διατομής 2.5 mm2.  

Το ηλεκτρικό καλώδιο συνδέεται στην κατάλληλη κλέμμα του πίνακα και 

περιλαμβάνει τη φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση, όπου σημαίνονται ευκρινώς.  

Ο Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης τροφοδοτείται από εφεδρική πηγή ενέργειας (UPS) 

ώστε να είναι αυτόνομος και αδιάλειπτης λειτουργίας σε περιπτώσεις διακοπών και 

βλαβών της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ).  

Cirrus Pro-200 (Για συνολικό μήκος δικτύων έως 200m)  

Ενδείξεις LED των Επιπέδων Συναγερμού 1,2,3 (alarm levels), για κάθε ζώνη (σύνολο 

4).  
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Ένδειξη LED ηλεκτρικής τροφοδοσίας ΑC 

Ένδειξη LED βλάβης του συστήματος 

Ενσωματωμένη σειριακή έξοδο RS-485.  

Απόκριση εξόδων τάσεως 0 VDC μέχρι 10VDC και έντασης 4 mA έως 20 mA  

Ενσωματωμένο ηχητικό σήμα συναγερμού  

Διακόπτη επανάταξης συναγερμού για την απενεργοποίηση των επαφών συναγερμού 

και τη δυνατότητα ελέγχου / επισκεπτών του κεντρικού πίνακα ελέγχου  

Επαφές συναγερμού και 3 επίπεδα συναγερμού (Αlarm level) 1,2 και 3 (Νοrmaly open 

– N.O.). Κοινές επαφές συναγερμού Αιarm level 3 (Ν.Ο.) με χαρακτηριστικά ως άνω, 

Επαφές βλαβών (Ν.Ο. και Ν.Ο.) με χαρακτηριστικά όπως παραπάνω.  

Ιδιαίτερη επιτήρηση της ροής του αέρα δειγματοληψίας για κάθε ζώνη. 

Ρυθμός ανάλυσης δείγματος αέρα μια φορά ανά δευτερόλεπτο.  





     

 

Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης και ελέγχου έχει εγκατασταθεί σε περιβάλλον με: 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C μέχρι 38οC   

Σχετική υγρασία περιβάλλοντος μέχρι 90%  

Βαθμός προστασίας IP30  

Προστασία από κίνδυνο κρούσεων, βανδαλισμών, κλπ 

Ευκολία στην πρόσβαση για χειρισμό, ελέγχου, κλπ 

υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αέρα γύρω από τον 

πίνακα.  

Όλα τα εσωτερικά ηλεκτρικά κυκλώματα του Κεντρικού Πίνακα Ανίχνευσης,  

τροφοδοτούνται με τάση συνεχούς ρεύματος 24 V DC.  

Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου του συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς (ΣΕΑΦ) 

είναι σχετικά μικρής ισχύος και  λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα τάσεως 100 V 

ΑC μέχρι 230V ΑC (±10%), συχνότητας 50-60ΗΖ.  

Η ηλεκτροδότηση γίνεται από ιδιαίτερη παροχή με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α και 

ηλεκτρικό καλώδιο διατομής 2.5 mm2.  

Το ηλεκτρικό καλώδιο συνδέεται στην κατάλληλη κλέμμα του πίνακα και 

περιλαμβάνει τη φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση, όπου σημαίνονται ευκρινώς.  

Ο Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης τροφοδοτείται από εφεδρική πηγή ενέργειας (UPS) 

ώστε να είναι αυτόνομος και αδιάλειπτης λειτουργίας σε περιπτώσεις διακοπών και 

βλαβών της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ).  

Cirrus Pro-200+ (Για συνολικό μήκος δικτύων μεγαλύτερο των 200m)  

Ενδείξεις LED των Επιπέδων Συναγερμού 1,2,3 (alarm levels), για κάθε ζώνη (σύνολο 

4).  

Ένδειξη LED ηλεκτρικής τροφοδοσίας ΑC 

Ένδειξη LED βλάβης του συστήματος 

Ενσωματωμένη σειριακή έξοδο RS-485.  

Απόκριση εξόδων τάσεως 0 VDC μέχρι 10VDC και έντασης 4 mA έως 20 

mA  

Ενσωματωμένο ηχητικό σήμα συναγερμού  

Διακόπτη επανάταξης συναγερμού για την απενεργοποίηση των επαφών συναγερμού 

και τη δυνατότητα ελέγχου / επισκεπτών του κεντρικού πίνακα ελέγχου  

Επαφές συναγερμού και 3 επίπεδα συναγερμού (alarm level) 1,2 και 3 (Νοrmaly open 

– N.O.). Κοινές επαφές συναγερμού Αιarm level 3 (Ν.Ο.) με χαρακτηριστικά ως άνω, 

Επαφές βλαβών (Ν.Ο. και Ν.Ο.) με χαρακτηριστικά όπως παραπάνω.  

Ιδιαίτερη επιτήρηση της ροής του αέρα δειγματοληψίας για κάθε ζώνη.  

Ρυθμός ανάλυσης δείγματος αέρα μια φορά ανά δευτερόλεπτο.  

Ο Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης και ελέγχου έχει εγκατασταθεί σε περιβάλλον με:  

θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C μέχρι 38οC   

Σχετική υγρασία περιβάλλοντος μέχρι 90%  

Βαθμός προστασίας IP30  

Προστασία από κίνδυνο κρούσεων, βανδαλισμών, κλπ 

Ευκολία στην πρόσβαση για χειρισμό, ελέγχου, κλπ 

υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αέρα γύρω από τον 

πίνακα.  

Όλα τα εσωτερικά ηλεκτρικά κυκλώματα του Κεντρικού Πίνακα Ανίχνευσης, 

τροφοδοτούνται με τάση συνεχούς ρεύματος 24 V DC.  





     

 

Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου του συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς (ΣΕΑΦ) 

είναι σχετικά μικρής ισχύος και λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα τάσεως 100 V 

ΑC μέχρι 230V ΑC (±10%), συχνότητας 50-60ΗΖ.  

Η ηλεκτροδότηση  γίνεται από ιδιαίτερη παροχή με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α και 

ηλεκτρικό καλώδιο διατομής 2.5 mm2.  

Το ηλεκτρικό καλώδιο  συνδέεται στην κατάλληλη κλέμα του πίνακα και περιλαμβάνει 

τη φάση, τον ουδέτερο και τη γείωση, όπου σημαίνονται ευκρινώς.  

 Κεντρικός Πίνακας Ανίχνευσης τροφοδοτείται από εφεδρική πηγή ενέργειας (UPS) 

ώστε να είναι αυτόνομος και αδιάλειπτης λειτουργίας σε περιπτώσεις διακοπών και 

βλαβών της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ).  

Δίκτυα σωληνώσεων – εξαρτήματα – κεφαλές δειγματοληψίας, κεφαλές 

test.  

Τα δίκτυα σωληνώσεων των συστημάτων έγκαιρης δειγματοληψίας αέρα έχουν  

κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα από ABS ενιαίας διατομής, 

διαμέτρου 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα NFPA72 και EN61386-1Class1131.  Από 

ABS  είναι και οι κεφαλές δειγματοληψίας αέρα καθώς και οι κεφαλές test.   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Cirrus Pro  

  

3.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  

 

 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  

Το πυροσβεστικό συγκρότημα  είναι αυτομάτου λειτουργίας, σύμφωνο με τις 

προδιαγραφές του NFPA 20, αποτελούμενο από:  

Α) Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από αντλία φυγοκεντρική, 

αυτόματης αναρρόφησης, οριζόντιας διάταξης με διαιρούμενο κέλυφος, αθόρυβης, με 

μηχανικό στυπιοθλίπτη απόλυτης στεγανότητας, που  αποδίδει την απαιτούμενη ισχύ 

(όπως προκύπτει βάσει των απαιτήσεων του δικτύου που αναφέρονται στο τεύχος 

τεχνικών περιγραφών) γύρω στις 2900 rpm.   

Το σώμα της αντλίας συνίσταται από πολλά όμοια δακτυλοειδή τμήματα αντίστοιχα με 

τις βαθμίδες της (εκτός από τα ακραία) τα οποία προσαρμόζονται με κοχλίες οι οποίοι 

διαπερνούν από ομόκεντρες οπές. Το κέλυφος (σώμα) της αντλίας και τα οδηγά 

πτερύγια κάθε βαθμίδας είναι κατασκευασμένα από σφαιροειδή χυτοσίδηρο (GGG50). 

Η πτερωτή είναι από από φωσφορούχο ορείχαλκο RG5 και ο άξονας της από 

ανοξείδωτο χάλυβα  Ο άξονας της στηρίζεται πάνω σε αυτολιπαινόμενα έδρανα τα 

οποία στερεώνονται στις ακραίες βαθμίδες. Τα έδρανα είναι τριβείς ολίσθησης ή 

ένσφαιροι τριβείς και η διάρκεια της ζωής τους  είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες. Οι 

δίσκοι του δρομέα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό ορείχαλκο και κατεργασμένοι με 

επιμέλεια. Η αντλίαα είναι εφοδιασμένη με στυπιοθλίπτες, οι οποίοι  επιθεωρούνται 

εύκολα και αποσυναρμολογούνται για αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων, τα οποία 

είναι από υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό. Η αντλία έχει διάταξη εξισορρόπησης της 

υδραυλικής πίεσης στο στυπιοθλίπτη της κατάθλιψης. Ο δρομέας με τον άξονα είναι 

ζυγοσταθμισμένος τουλάχιστον για την περιοχή μέχρι τον αριθμό στροφών κανονικής 

λειτουργίας. Η αντλία έχει τους αναγκαίους κρουνούς εξαερισμού και στόμιο 

εκκένωσης με πώμα. Η σύνδεση της με τις σωληνώσεις γίνεται με φλάντζες και θα 

συνοδεύεται από πρόσθετες κατάλληλες φλάντζες.  





 

  

 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι στεγανός ασύγχρονος βραχυκυκλωμένου δρομέα, 

τριφασικός τάσης 380Volt,  50 Hz, περίπου 2.900 στροφών, προστασίας ΙΡ55, 

εδράσεως Β3 και κλάσης μονώσεως F.   

Η ισχύς του  είναι κατά 20% τουλάχιστον μεγαλύτερη από την απαιτούμενη στον άξονα 

της αντλίας, η οποία λειτουργεί με τις παραπάνω αναφερόμενες συνθήκες λειτουργίας. 

Η ισχύς είναι οπωσδήποτε επαρκής για την κίνηση της αντλίας με μανομετρικό ύψος 

κατά 25% μικρότερο του κανονικού.  

Ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να έχουν υπολογιστεί για συνεχή λειτουργία στην 

ονομαστική τιμή τάσης και να μην χρησιμοποιηθεί σε τάσεις πάνω από 110% της 

ονομαστικής. Στην ονομαστική τάση και συχνότητα η τιμή έντασης πλήρους φορτίου 

(full loading ambere rating) δεν πρέπει να ξεπερνιέται κάτω από οποιεσδήποτε 

συνθήκες λειτουργίας (εκτός από όσο επιτρέπει ο συντελεστή επισκευής –service 

factor).  

Το ρεύμα εκκίνησης δεν υπερβαίνει κατά 6 φορές το ονομαστικό ρεύμα. Ο κινητήρας 

για λόγους διαθεσιμότητας της εγκατάστασης δεν  έχει θερμική προστασία έναντι 

υπερφόρτωσης.  συνοδεύεται όμως από αυτόματο προστασίας έναντι 

βραχυκυκλώματος. ηλεκτροκινητήρας  έχει όλες τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές 

λειτουργίας των 

απαιτούμενων αυτοματισμών.  

Β) Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από αντλία φυγοκεντρική, 

όμοιας κατασκευής με αυτήν του κύριου αντλητικού συγκροτήματος. Ο 

πετρελαιοκινητήρας είναι αερόψυκτος, δικύλινδρος, τετράχρονος με απευθείας 

έγχυση, εξαναγκασμένης λίπανσης, με φίλτρο αέρα μέσα σε λουτρό ελαίου, καθώς και 

φίλτρο καυσίμου, τύπου φυσιγγίου, ισχύος τουλάχιστον 10% μεγαλύτερης από την 

απαιτούμενη στον άξονα της αντλίας. Μείωση κατά 3% της ονομαστικής ισχύος 

επιτρέπεται για κάθε 300 μέτρα αύξηση ύψους πάνω από τα 100 μέτρα και 1% για κάθε 

5οC πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 25οC.   Ο κορμός του κινητήρα είναι 

κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, φέρει εκκεντροφόρο άξονα 

από σφυρίλατο βελτιωμένο χάλυβα στηριζόμενο σε έδρανα ολίσθησης και κύλινδρο 

από χυτοσίδηρο. Ο κύλινδρος είναι από φαιό χυτοσίδηρο και η κεφαλή του κυλίνδρου 

είναι από αλουμίνιο. Ο κινητήρας αποδίδει την ονομαστική ισχύ του περίπου στις 2600 

στροφές. Η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται αυτομάτως μέσω ηλεκτροκίνητης μίζας και 

μπαταρίας 12 V. Επίσης έχει σιγαστήρα, φίλτρο αέρα και δεξαμενή καυσίμων.  

περιλαμβάνει επίσης πλήρες φίλτρο αέρα με λουτρό ελαίου, σύστημα καυσίμου, 

φλογοπαγίδα, προφυλακτήρα των ιμάντων, στηρίγματα αγκύρωσης, μανιβέλα καθώς 

και κιβωτό εργαλείων.  

Η μηχανή έχει μηχανική διάταξη ρύθμισης στροφών ώστε να διατηρείται η 

προδιαγραφόμενη ταχύτητα, μέσα σε πολύ περιορισμένα όρια, ανεξάρτητα από την 

παροχή νερού.  

Το σύστημα καυσίμου της μηχανής περιλαμβάνει πλήρες σύστημα σωληνώσεων, 

εξαρτημάτων, βαλβίδες, αντλία καυσίμου, φίλτρο και δοχείο  ημερήσιας κατανάλωσης, 

χωρητικότητας ικανής για  λειτουργία 8 ωρών. Το δοχείο τοποθετηθεί ψηλότερα από 

την αντλία καυσίμου και φέρει δείκτη στάθμης και παγίδα λάσπης και υπολειμάτων.  

Το σύστημα ψύξης της μηχανής είναι μέσω εναλλάκτη που χρησιμοποιεί το νερό 

πυρόσβεσης στο δεύτερο κύκλωμα.  





     

 

Στην εγκατάσταση της ντηζελομηχανής περιλαμβάνεται και πλήρες σύστημα 

απαγωγής καυσαερίων με σωληνώσεις μέχρι το εξωτερικό του κτιρίου, 

αντικραδασμικό σύνδεσμο και σιγαστήρα.  

Η εκκίνηση της ντηζελομηχανής γίνεται αυτόματα  αλλά και με πιεστικό κομβίο κοντά 

στην ντηζελομηχανή, με μανιβέλα και.  

Η μηχανή εκκίνησης είναι όμοια με την χρησιμοποιούμενη στα οχήματα. παρέχει  

υψηλή ροπή εκκίνησης. περιλαμβάνει επίσης σύστημα αυτόματης διακοπής στο 

ηλεκτρικό κύκλωμα εκκίνησης, μόλις η ντηζελομηχανή ξεκινήσει.  

Έχουν εγκατασταθεί δύο μπαταρίες οξειδίου του μολύβδου ή άλλου τύπου με την ίδια 

αξιοπιστία 24 V, χωρητικότητας η κάθε μία ικανής για έξι (6) διαδοχικές εκκινήσεις 

της μηχανής χωρίς η τάση στα άκρα της να πέσει κάτω από το 80% της ονομαστικής. 

Η επιλογή της μπαταρίας γίνεται αυτόματα μέσω ενός αξιόπιστου διακόπτη εναλλαγής, 

δύο θέσεων, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε κατάλληλο πίνακα. Κάθε μπαταρία βρίσκεται 

μέσα σε σκληρό κιβώτιο, Η εγκατάσταση περιλαμβάνει επίσης συσκευή φόρτισης των 

μπαταριών.  

Ο πετρελαιοκινητήρας  τροφοδοτείται από δεξαμενή καυσίμου diesel, σύμφωνα με 

τους κανονισμούς για τις ανάγκες της πετρελαιοκίνητης αντλίας πυρόσβεσης η οποία  

αποτελεί μέρος του συγκροτήματος  

Η όλη κατασκευή (δεξαμενή – ενισχύσεις – βάσεις) έχει ελαιοχρωματιστεί με δύο 

στρώσεις μινίου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος της αρεσκείας της επίβλεψης.  

Η δεξαμενή έχει εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας της δεξαμενής του κινητήρα, Φ15 

(χαλκοσωλήνας) με σφαιρική βαλβίδα 1/2” και συνοδεύεται από δείκτη στάθμης 

καυσίμου.  





 

  

 

Γ) Βοηθητικό αντλητικό συγκρότημα διατηρήσεως πιέσεως [Jockey pump] από 

διαφυγές αποτελούμενο από αντλία φυγοκεντρική, οριζοντίου τύπου αυτομάτου 

αναρροφήσεως μηχανικό στυπιοθλίπτη απόλυτης στεγανότητας, αθόρυβης 

λειτουργίας.  

Υλικό κατασκευής : σώμα από λεπτόκοκκο φαιό χυτοσίδηρο GGG50, πτερωτή από 

φωσφορούχο ορείχαλκο RG5, άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4122 σημείο 

στεγανοποίησης άξονα με μηχανικό στυπειοθλίπτη υψηλής ποιότητας.   

Ηλεκτροκινητήρας στεγανός, τριφασικός 380 V , βραχυκυκλωμένου δρομέα 

προστασίας ΙΡ 55, 2.900rpm, 50 ΗΖ, εδράσεως Β3 και κλάσης μονώσεως F.  

Δ) Πιεστικό δοχείο μεμβράνης [φούσκας] κυλινδρικού σχήματος Η εγκατάσταση 

πιεστικού δοχείου μεμβράνης προβλέπεται για να αποφεύγεται η συχνή λειτουργία της 

αντλητικού συγκροτήματος διατήρησης πίεσης (jockey pump)  προκειμένου να 

διατηρείται σταθερή πίεση στο δίκτυο σωληνώσεων και για πρόσθετη αντιπληγματική 

προστασία.  

Το δοχείο  είναι κατακόρυφης διάταξης, κατασκευασμένο από συγκολλητά 

χαλυβδοελάσματα R St37-2. Εσωτερικά  φέρει μεμβράνη από BYTYL-

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί από θυρίδα επισκέψεως μικρών 

διαστάσεων.  

Πάνω στα χείλη της θυρίδας επισκέψεως  στερεώνεται η μεμβράνη. Το δοχείο  φέρει 

ποδαρικά για την επί του δαπέδου στήριξή του. Επίσης  φέρει αναμονή για την σύνδεση 

της σωλήνωσης καθώς επίσης αναμονή για την σύνδεση μανομέτρου.   

Σαν αέριο πληρώσεως έχει χρησιμοποιηθεί άζωτο και έχει ρυθμισθεί από το 

εργοστάσιο στην επιθυμητή στατική πίεση της εγκατάστασης.  

Το πιεστικό δοχείο  συνδέεται με ειδικό ταχυσύνδεσμο για να εξασφαλίζεται η εύκολη 

αποσύνδεσή του. φέρει ενσωματωμένο μανόμετρο καθώς και ασφαλιστική δικλείδα 

ρυθμιζόμενης οριακής πιέσεως.  

Το δοχείο είναι κατάλληλο για θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 70° C και για μέγιστη 

πίεση εργασίας στο δίκτυο 16 bar.  είναι σύμφωνο με τους Ελληνικούς Κανονισμούς 

ΕΛΟΤ 286.1, 286.2, 417, 509, 509.1, 10028.1, 10028.2 και 10028.3.  

προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία 

πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 9000:2000 από φορέα της 

EQNET. Τα υλικά πρέπει να φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

είναι ισοδύναμα με τον τύπο reflex DE.  

Ε) Πίνακας  ελέγχου της ηλεκτροκίνητης αντλίας, μεταλλικός, στεγανός, προστασίας 

ΙΡ65, κατασκευασμένος από λαμαρίνα επιμελώς βαμμένη με ειδικά αντισκωριακά 

βερνίκια που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα όργανα ασφαλίσεως, λειτουργίας, 

αυτοματισμών, ενδείξεων με τις αντίστοιχες για την πλήρη αυτόματη και ασφαλή 

λειτουργία του συγκροτήματος και συγκεκριμένα:  

- Αυτόματο διακόπτη αστέρα τριγώνου για εκκίνηση ηλ/τήρα κύριας 

αντλίας   

- Γενικό διακόπτη φορτίου  

- Παροχή ρεύματος 3~380 / 400 Volt – 50 Hz  

- Είσοδο εξωτερικού ελέγχου από πρεσσοστάτη  

- Επιλογέα αυτόματης-χειροκίνητης λειτουργίας με κλειδί  

- Κομβία χειροκίνητης εκκίνησης –σταματήματος με ενδεικτική 

λυχνία   





 

 

- Κομβίο εκκίνησης emergency που λειτουργεί σε περίπτωση 

σφάλματος του βοηθητικού κυκλώματος  

- 3  λυχνίες ένδειξης «voltage present», μία για κάθε φάση  

- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αντλίας  

- Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης  

- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης συναγερμού  

- Κουδούνι συναγερμού  

- Αμπερόμετρο  με επιλογέα φάσης  

- Βολτόμετρο με επιλογέα φάσης 

- Προγραμματισμένη  λειτουργία εβδομαδιαίου ελέγχου για αυτόματο 

έλεγχο  

- Κλεμοσειρά εξωτερικών συνδέσεων  

- Σετ δύο (2) ανεξαρτήτων συστοιχιών μπαταριών, οι οποίες έχουν 

ξεχωριστό φορτιστή και σύστημα εναλλαγής μπαταριών.  

- Φορτιστής μπαταριών 12V DC/20A τοποθετημένος σε ανεξάρτητο 

κιβώτιο που θα τροφοδοτείται συνεχώς από το ηλεκτρικό δίκτυο 

μέσω κατάλληλων αυτομάτων. - Δύο (2) επαφές ξηρού τύπου για 

εξωτερικό έλεγχο συναγερμού  

- Δύο (2) επαφές ξηρού τύπου για σηματοδότηση λειτουργίας 

κινητήρα  

- Δεν θα περιλαμβάνει θερμική προστασία του κινητήρα  

- Ονομαστική τάση βοηθητικών κυκλωμάτων 220 Volt  

- Ονομαστική τάση απομόνωσης 450 Volt  

Ο πίνακας  είναι καταχωρημένος στις λίστες UL και εγκεκριμένος από FM, να είναι 

σύμφωνος με τον NFPA 20  και η κατασκευή του  ακολουθεί τα πρότυπα NEMA 12  

ΣΤ) Πίνακας  ελέγχου της πετρελαιοκίνητης αντλίας, μεταλλικός, στεγανός, 

προστασίας ΙΡ65, κατασκευασμένος από λαμαρίνα επιμελώς βαμμένη με ειδικά 

αντισκωριακά βερνίκια που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα όργανα ασφαλίσεως, 

λειτουργίας, αυτοματισμών, ενδείξεων με τις αντίστοιχες για την πλήρη αυτόματη και 

ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος και συγκεκριμένα:  

- Αυτοματισμό εκκίνησης πετρελαιοκινητήρα  

- Γενικό διακόπτη φορτίου  

- Παροχή ρεύματος 1~220 / 230 Volt – 50 Hz  

- Κομβίο με κλειδί για επιλογή on / off  

- Είσοδο εξωτερικού ελέγχου από πρεσσοστάτη   

- Κομβίο χειροκίνητης εκκίνησης  

- Είσοδο για μπαταρίες μίζας  

- Αυτόματο φορτιστή μπαταριών 5A (12V) ή 2,5Α (24V) για ταχεία 

φόρτιση και χαρακτηριστικά κυλιόμενης φόρτισης  

- Αμπερόμετρο  με ένδειξη έντασης ρεύματος φόρτισης  

- Βολτόμετρο με ένδειξη τάσης μπαταρίας  

- Ψηφιακό στροφόμετρο για ένδειξη στροφών rpm  

- Ένδειξη LED για χαμηλή πίεση λαδιού  

- Ένδειξη LED για υψηλή θερμοκρασία μηχανής  

- Ένδειξη LED για χαμηλή στάθμη καυσίμου  

- Ένδειξη LED για λειτουργία εναλλακτήρα  

- Επαφή ξηρού τύπου για εξωτερικό έλεγχο συναγερμού  





 

 

- Επαφή ξηρού τύπου για σηματοδότηση λειτουργίας κινητήρα  

- ¨Εξοδος ισχύος για βοηθητικό μοτέρ για εκκίνηση του 

πετρελαιοκινητήρα  

- Αυτοματισμό προθέρμανσης πετρελαιοκινήρα  

- Ασφάλεια πίνακα  

- Ονομαστική τάση βοηθητικών κυκλωμάτων 220/12/24 Volt  

Ο πίνακας είναι καταχωρημένος στις λίστες UL και εγκεκριμένος από FM,  είναι 

σύμφωνος με τον NFPA 20   και η κατασκευή του ακολουθεί τα πρότυπα NEMA 12  

Ζ) Πίνακας  ελέγχου αντλίας διατήρησης πίεσης, μεταλλικός, στεγανός, προστασίας 

ΙΡ65, κατασκευασμένος από λαμαρίνα επιμελώς βαμμένη με ειδικά αντισκωριακά 

βερνίκια που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα όργανα ασφαλίσεως, λειτουργίας, 

αυτοματισμών, ενδείξεων με τις αντίστοιχες για την πλήρη αυτόματη και ασφαλή 

λειτουργία του συγκροτήματος και συγκεκριμένα:  

- Αυτοματισμό άμεσης εκκίνησης αντλίας  

- Παροχή ρεύματος 3~380 / 400 Volt – 50 Hz  

- Είσοδο εξωτερικού ελέγχου από πρεσσοστάτη  

- Είσοδο εξωτερικού ελέγχου από φλοτεροδιακόπτη  

- Κλειδί επιλογής αυτόματης – χειροκίνητης - μη λειτουργίας  

- Ηλεκτρονική θερμική προστασία  

- Ένδειξη LED για παροχή ρεύματος  

- Ένδειξη LED για λειτουργία κινητήρα  

- Ένδειξη LED για προστασία κινητήρα  

- Ένδειξη LED για προστασία από ξηρή λειτουργία   

- Ασφάλειες για τον πίνακα  

- Ασφάλειες για τα βοηθητικά κυκλώματα  

Ο πίνακας είναι καταχωρημένος στις λίστες UL και εγκεκριμένος από FM,  είναι 

σύμφωνος με τον NFPA 20  και η κατασκευή του  ακολουθεί τα πρότυπα NEMA 12  

Η)   Τα όργανα ελέγχου και προστασίας, όπως πιεζοστάτες για τον έλεγχο 

λειτουργίας του  συγκροτήματος, μανόμετρα, βαλβίδες αντεπιστροφής αθόρυβης 

λειτουργίας και ελαστικής έμφραξης, αντικραδασμικά για κάθε αντλία 

τοποθετούμενα στην αναρρόφηση και κατάθλιψη, ορειχάλκινο φίλτρο για την 

προστασία της μεμβράνης της πιεστικής δεξαμενής, βάνες  ορειχάλκινες στους 

συλλέκτες αναρροφήσεως-καταθλίψεως των αντλιών, φλοτεροδιακόπτες, διάφορα 

εξαρτήματα (τάφ, ρακορ, κλπ) συλλέκτες αντλιών, κλπ είναι σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές.  

Οι αντλίες  είναι προϊόντα ειδικού εργοστασίου και οι χαρακτηριστικές τους φαίνονται 

σε έντυπα του κατασκευαστή. Οι χαρακτηριστικές των αντλιών είναι τέτοιες ώστε οι 

αντλίες να μπορούν να δώσουν το 150% της ζητούμενης παροχής σε μανομετρικό ύψος 

65% του ζητούμενου.  

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της αντλίας με κανονικές στροφές και με την 

συρταρωτή βαλβίδα της στην κατάθλιψη κλειστή το μανομετρικό ύψος της δεν ξεπερνά 

το 120% της ονομαστικής τιμής.  

Κάθε αντλία διακόπτει τη λειτουργία της όταν η πίεση να ανέλθει σε επίπεδο αρκετά 

υψηλότερο της ονομαστικής (140% κατά NFPA 20) (κάτι που ισοδυναμεί με διακοπή 

της ροής),   





 

 

Η μέγιστη ιπποδύναμη πέδησης(brake horsepower) κάθε αντλίας δεν  ξεπερνά την 

ονομαστική ισχύ του κινητήρα της, συμπεριλαμβανομένου και του συντελεστή 

επισκευής  

(service factor).  

Η διαβάθμιση των παροχών των αντλιών βάσει του NFPA 20 ακολουθεί τον πίνακα:  

ΠΑΡΟΧΗ  ΠΑΡΟΧΗ 

gpm  m3/h  gpm  m3/h 

25  5.7  400  90.8  

50  11.3  450  102.2  

100  22.7  500  113.5  

150  34.1  750  170.3  

200  45.4  1000  227.1  

250  56.8  1250  283.9  

300  68.2  1500  340.6  

  

Κάθε αντλία πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή υδροστατική σε πίεση 1,5 φορές της 

μέγιστης πίεσης λειτουργίας, και καμία περίπτωση λιγότερη από 17 bar. (NFPA 20).  

Η ρύθμιση της βοηθητικής αντλίας και η παροχή του πιεστικού δοχείου είναι τέτοια 

που να μην αποτρέπει την εκκίνηση της κύριας αντλίας εντός των απαιτούμενων από 

τον NFPA 20 χρόνων απόκρισης.  

Η άντληση του νερού γίνεται από την δεξαμενή πυρόσβεσης μέσω δικτύου 

σωληνώσεων.  

Οι αντλίες πυρόσβεσης και οι διατάξεις ελέγχου διαθέτουν πιστοποιητικό του 

κατασκευαστή τους ότι είναι κατάλληλες για  να εγκατασταθούν σε πυροσβεστικό 

δίκτυο.  

Κάθε κύρια αντλία φέρει μανόμετρα στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη, καθώς και 

την απαιτούμενη βαλβίδα εξαερώσεως τουλάχιστον ½” . Επίσης, φέρει ανακουφιστική 

βαλβίδα με ανοικτό κώνο απορροής του νερού.  

Η υδραυλική συνδεσμολογία κάθε αντλίας, η όλη συγκρότηση, κατασκευή και οι 

αυτοματισμοί της, καθώς και η χαρακτηριστική λειτουργίας της είναι σύμφωνα με το 

NFPA 20.  

Τα ηλεκτρικά δίκτυα (παροχικά και διανομής) του αντλιοστασίου είναι πυράντοχα και 

προφυλαγμένα από τη φωτιά εντός σωληνώσεων.  

Οι φλάντζες στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη της αντλίας είναι σύμφωνες με το 

AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI).  

Οι αντλίες είναι κατάλληλες για πόσιμο νερό συνηθισμένης θερμοκρασίας. είναι 

υπολογισμένες και κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η 

διάβρωση των δρομέων και των κελυφών από το φαινόμενο της σπηλαίωσης 

(Cavitation).  

Οι αντλίες πυρόσβεσης και οι διατάξεις ελέγχου διαθέτουν πιστοποιητικό του 

κατασκευαστή τους ότι είναι κατάλληλες για να εγκατασταθούν σε πυροσβεστικό 

δίκτυο και ότι έχουν υποστεί τις δοκιμές και καλύπτουν τις προδιαγραφές του NFPA 

20. Κάθε αντλία  έχει περάσει από έλεγχο με θετική πίεση αναρρόφησης.   

Το αντλητικό συγκρότημα στο σύνολό του και κάθε επί μέρους τμήμα του (αντλίες, 

διατάξεις ελέγχου, παρελκόμενα, κλπ.) ακολουθεί πιστά τις προδιαγραφές του NFPA 

είναι ισοδύναμο με τον τύπο PATTERSON  

  





 

 

3.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PREACTION VALVET & WET  

ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ STANDARD RESPONSE, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ 

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

Η αυτόματη κεφαλή καταιονισμού (sprinkler)  είναι ορειχάλκινη κρεμαστού τύπου 

(pendent) επιχρωμιωμένη, με διάμετρο εξωτερικού σπειρώματος ¾’’ .  

Η κεφαλή  αποτελείται από μεταλλικό σκελετό με κατάλληλο σπείρωμα για το βίδωμα 

τους επάνω στο εξάρτημα σωλήνα και με κατάλληλα διαμορφωμένη θέση για την 

γυάλινη αμπούλα το σπάσιμο της οποίας θα επιτρέπει τη διέλευση και τον καταιονισμό 

του νερού. Η αμπούλα περιέχει κατάλληλο υγρό, το οποίο διαστελλόμενο σε ορισμένη 

θερμοκρασία σπάει την αμπούλα. Η διάμετρος του ακροφυσίου είναι ¾ ‘’ και ο 

συντελεστής καταιονισμού Kfactor 14.Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής είναι τα εξής:  

Κ factor :                                  14       

Διάμετρος ακροφυσίου :          ¾  “  (17,8 mm)    

Διάμετρος σπειρώματος :        ¾  “  

Θερμοκρασία ενεργοποίησης : 68oC  

 Στοιχείο :                                   βολβός    

 -sec)1/2    

Πάχος αμπούλας :                      3 mm  

H λειτουργία της κεφαλής εξασφαλίζεται με ένα μηχανισμό εύτηκτου κράματος που  

περιέχεται σε ένα κυλινδρικό εξάρτημα διαμέτρου 5mm με δύο ανοξείδωτες σφαίρες 

που  στεγανοποιούν με teflon. Η κεφαλή ακόμη  έχει στο ένα της άκρο κατάλληλα 

διαμορφωμένο δίσκο για τον διασκορπισμό και τον καταιονισμό του νερού.   είναι 

ισχυρής κατασκευής ανθεκτικής στα κτυπήματα, κατάλληλες για ανάρτηση από το 

κάτω μέρος των σωλήνων. φέρει κατάλληλη επιφανειακή προστασία (που έχει γίνει 

από τον κατασκευαστικό οίκο), έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δημιουργία 

οξειδώσεως ή άλλου φαινομένου που θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδιο στην 

κανονική λειτουργία των κεφαλών, έστω και μετά από μακρύ χρονικό διάστημα από 

την εγκατάστασή τους.   

Η ακτίνα διαβροχής  είναι τουλάχιστον 4,9 μέτρα. Το σύνολο των προδιαγραφών της 

κεφαλής,  ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από τον NFPA 13 για 

κατηγορία κινδύνου ordinary hazard.  

Οι κεφαλές είναι πιστοποιημένες για μέγιστη πίεση εργασίας 175psi (12,1 bar), ενώ η 

υδροστατική δοκιμή στο εργοστάσιο είναι στα 500psi (34,5 bar). Η ελάχιστη πίεση 

λειτουργίας των κεφαλών είναι 0,5 bar σύμφωνα με το NFPA13, είναι καταχωρημένα 

στις λίστες του UL ή εγκεκριμένα από FM.   

Η κεφαλή είναι σχεδιασμένη για τις παροχές και τις επιφάνειες που προβλέπονται από 

τα αναφερόμενα στο NFPA13.   

 Κάθε κεφαλή φέρει χαραγμένα το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής 

και το έτος κατασκευής. προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 

παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 

9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking standard response ordinary hazard 

extended coverage pendent sprinkler.  

 

ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ STANDARD RESPONSE, PENDENT  

  





 

 

Οι αυτόματες κεφαλές καταιονισμού (sprinkler)είναι ορειχάλκινες κρεμαστού τύπου 

(pendent) επιχρωμιωμένες, με διάμετρο εξωτερικού σπειρώματος ½’’ .  

Κάθε κεφαλή αποτελείται από μεταλλικό σκελετό με κατάλληλο σπείρωμα για το 

βίδωμα τους επάνω στο εξάρτημα σωλήνα και με κατάλληλα διαμορφωμένη θέση για 

την γυάλινη αμπούλα το σπάσιμο της οποίας επιτρέπει τη διέλευση και τον καταιονισμό 

του νερού. Η αμπούλα περιέχει κατάλληλο υγρό, το οποίο διαστελόμενο σε ορισμένη 

θερμοκρασία σπάει την αμπούλα.   

Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής είναι τα εξής:  

Κ factor :                                  5,6     (80,8 metric)  

Διάμετρος ακροφυσίου :         ½ “  (12,7 mm)    

Διάμετρος σπειρώματος :       ½ “  

Θερμοκρασία ενεργοποίησης : 68oC, 79oC  

 Στοιχείο :                                   βολβός    

 RTI :                                          120 (m-sec)1/2  Standard Responce  

Πάχος αμπούλας :                      5 mm  

Oι βολβοί έχουν θερμοκρασία ενεργοποίησης, 68 oC για τους συνήθεις χώρους και 79 

oC για χώρους με θερμοκρασία που μπορεί να ξεπεράσει τους 40 oC. Τα αντίστοιχα 

χρώματα   του βολβού είναι κόκκινο και κίτρινο ( κατά τους κανονισμούς F.O.C).  

H λειτουργία της κεφαλής εξασφαλίζεται με ένα μηχανισμό εύτηκτου κράματος που 

περιέχεται σε ένα κυλινδρικό εξάρτημα διαμέτρου 5mm με δύο ανοξείδωτες σφαίρες 

που στεγανοποιούν με teflon. Η κεφαλή ακόμη  έχει στο ένα της άκρο κατάλληλα 

διαμορφωμένο δίσκο για τον διασκορπισμό και τον καταιονισμό του νερού.   

είναι ισχυρής κατασκευής ανθεκτικής στα κτυπήματα, κατάλληλες για ανάρτηση από 

το κάτω μέρος των σωλήνων.  

φέρουν κατάλληλη επιφανειακή προστασία (που  έχει γίνει από τον κατασκευαστικό 

οίκο), έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δημιουργία οξειδώσεως ή άλλου 

φαινομένου που θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδιο στην κανονική λειτουργία των 

κεφαλών, έστω και μετά από μακρύ χρονικό διάστημα από την εγκατάστασή τους.   

Η ακτίνα διαβροχής, όπως και το σύνολο των προδιαγραφών της κεφαλής, 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από τον NFPA 13 για κατηγορία 

κινδύνου ordinary hazard. Οι κεφαλές είναι πιστοποιημένες για μέγιστη πίεση εργασίας 

175psi (12,1 bar), ενώ η υδροστατική δοκιμή στο εργοστάσιο είναι στα 500psi (34,5 

bar). Η ελάχιστη πίεση λειτουργίας των κεφαλών είναι 0,5 bar σύμφωνα με το NFPA13. 

είναι καταχωρημένες στις λίστες του UL ή εγκεκριμένες από FM.   

Κάθε κεφαλή φέρει χαραγμένα το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής και 

το έτος κατασκευής. προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 

παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 

9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. είναι ισοδύναμες με τον τύπο viking standard response ordinary hazard 

pendent sprinkler.  

 

ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ STANDARD RESPONSE, ΚΡΥΦΟΥ 

ΤΥΠΟΥ (CONCEALED)  

 

Η αυτόματη κεφαλή καταιωνισμού (sprinkler) είναι ορειχάλκινη κρυφού τύπου 

(concealed) επιχρωμιωμένη, με διάμετρο εξωτερικού σπειρώματος ½’’.  





 

 

Ο σχεδιασμός της επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους ώστε να διευκολύνονται οι ιδιότητες 

κάλυψης στην ψευδοροφή. αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μέρη, τον καταιονιστήρα 

και την τάπα κάλυψης. Η τάπα κάλυψης είναι υψηλής αισθητικής σε λευκό χρώμα.  

Η κεφαλή αποτελείται από μεταλλικό σκελετό με κατάλληλο σπείρωμα για το βίδωμα 

τους επάνω στο εξάρτημα σωλήνα και με κατάλληλα διαμορφωμένη θέση για την 

γυάλινη αμπούλα το σπάσιμο της οποίας επιτρέπει τη διέλευση και τον καταιονισμό 

του νερού. Η αμπούλα περιέχει κατάλληλο υγρό, το οποίο διαστελλόμενο σε ορισμένη 

θερμοκρασία σπάει την αμπούλα.   

Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής είναι τα εξής:  

Κ factor :                                  5,6     (80,8 metric)  

Διάμετρος ακροφυσίου :         ½ “  (12,7 mm)    

Διάμετρος σπειρώματος :       ½ “  

Θερμοκρασία ενεργοποίησης : 68oC  

 Στοιχείο :                                   βολβός    

 RTI :                                          120 (m-sec)1/2  Standard Responce  

Πάχος αμπούλας :                      5 mm  

Oι βολβοί έχουν θερμοκρασία ενεργοποίησης, 68 oC για τους συνήθεις χώρους. Το 

χρώμα του βολβού είναι κόκκινο ( κατά τους κανονισμούς F.O.C).  

H λειτουργία της κεφαλής εξασφαλίζεται με ένα μηχανισμό εύτηκτου κράματος που 

περιέχεται σε ένα κυλινδρικό εξάρτημα διαμέτρου 5mm με δύο ανοξείδωτες σφαίρες 

που στεγανοποιούν με teflon. Η κεφαλή ακόμη έχει στο ένα της άκρο κατάλληλα 

διαμορφωμένο δίσκο για τον διασκορπισμό και τον καταιονισμό του νερού. είναι 

ισχυρής κατασκευής ανθεκτικής στα κτυπήματα, κατάλληλες για ανάρτηση από το 

κάτω μέρος των σωλήνων. φέρει κατάλληλη επιφανειακή προστασία (που έχει γίνει 

από τον κατασκευαστικό οίκο), έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δημιουργία 

οξειδώσεως ή άλλου φαινομένου που θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδιο στην 

κανονική λειτουργία των κεφαλών, έστω και μετά από μακρύ χρονικό διάστημα από 

την εγκατάστασή τους.   

Η ακτίνα διαβροχής, όπως και το σύνολο των προδιαγραφών της κεφαλής, 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από τον NFPA 13 για κατηγορία 

κινδύνου ordinary hazard. Οι κεφαλές είναι πιστοποιημένες για μέγιστη πίεση εργασίας 

175psi (12,1 bar), ενώ η υδροστατική δοκιμή στο εργοστάσιο είναι στα 500psi (34,5 

bar). Η ελάχιστη πίεση λειτουργίας των κεφαλών είναι 0,5 bar σύμφωνα με το 

NFPA13.είναι καταχωρημένα στις λίστες του UL ή εγκεκριμένα από FM.  Κάθε 

κεφαλή φέρει χαραγμένα το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής και το 

έτος κατασκευής. προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 

παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 

9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking standard response ordinary hazard 

concealed pendent sprinkler.  

 

ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ STANDARD RESPONSE, ΠΛΕΥΡΙΚΗ 

(SIDEWALL)  

 

Η αυτόματη κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) είναι ορειχάλκινη, πλευρική (horizontal 

sidewall), επιχρωμιωμένη, με διάμετρο εξωτερικού σπειρώματος ½’’ .  





 

 

είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργείται η κατάλληλη διαβροχή του 

χώρου, όντας η κεφαλή τοποθετημένη σε οριζόντια διεύθυνση πάνω σε πλευρικά 

τοιχώματα.Η κεφαλή αποτελείται από μεταλλικό σκελετό με κατάλληλο σπείρωμα για 

το βίδωμα τους επάνω στο εξάρτημα σωλήνα και με κατάλληλα διαμορφωμένη θέση 

για την γυάλινη αμπούλα το σπάσιμο της οποίας επιτρέπει τη διέλευση και τον 

καταιονισμό του νερού. Η αμπούλα περιέχει κατάλληλο υγρό, το οποίο διαστελλόμενο 

σε ορισμένη θερμοκρασία σπάει την αμπούλα.   

Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής είναι τα εξής:  

Κ factor :                                  5,6     (80,8 metric)  

Διάμετρος ακροφυσίου :         ½ “  (12,7 mm)    

Διάμετρος σπειρώματος :       ½ “  

Θερμοκρασία ενεργοποίησης : 68oC  

 Στοιχείο :                                   βολβός    

 RTI :                                          120 (m-sec)1/2  Standard Responce  

Πάχος αμπούλας :                      5 mm  

Oι βολβοί έχουν θερμοκρασία ενεργοποίησης, 68 oC για τους συνήθεις χώρους. Το 

χρώμα του βολβού είναι κόκκινο ( κατά τους κανονισμούς F.O.C).  

H λειτουργία της κεφαλής εξασφαλίζεται με ένα μηχανισμό εύτηκτου κράματος που 

περιέχεται σε ένα κυλινδρικό εξάρτημα διαμέτρου 5mm με δύο ανοξείδωτες σφαίρες 

που στεγανοποιούν με teflon. Η κεφαλή ακόμη έχει στο ένα της άκρο κατάλληλα 

διαμορφωμένο δίσκο για τον διασκορπισμό και τον καταιονισμό του νερού. είναι 

ισχυρής κατασκευής ανθεκτικής στα κτυπήματα, κατάλληλες για ανάρτηση από το 

πλευρικό μέρος των σωλήνων.φέρει κατάλληλη επιφανειακή προστασία (που έχει γίνει 

από τον κατασκευαστικό οίκο), έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δημιουργία 

οξειδώσεως ή άλλου φαινομένου που θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδιο στην 

κανονική λειτουργία των κεφαλών, έστω και μετά από μακρύ χρονικό διάστημα από 

την εγκατάστασή τους.   

Η ακτίνα διαβροχής, όπως και το σύνολο των προδιαγραφών της κεφαλής, 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από τον NFPA 13 για κατηγορία 

κινδύνου ordinary hazard. Οι κεφαλές είναι πιστοποιημένες για μέγιστη πίεση εργασίας 

175psi (12,1 bar), ενώ η υδροστατική δοκιμή στο εργοστάσιο θα είναι στα 500psi (34,5 

bar). Η ελάχιστη πίεση λειτουργίας των κεφαλών είναι 0,5 bar σύμφωνα με το NFPA13. 

είναι καταχωρημένα στις λίστες του UL ή εγκεκριμένα από FM.   

Κάθε κεφαλή φέρει χαραγμένα το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής και 

το έτος κατασκευής. προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 

παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 

9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά  φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.   

είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking standard response ordinary hazard pendent 

sprinkler.  

 

ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ    

 

Οι αυτόματες κεφαλές καταιωνισμού (sprinkler) τύπου κουρτίνας είναι ορειχάλκινες 

επιχρωμιωμένες, με διάμετρο εξωτερικού σπειρώματος ½’’ .  

Κάθε κεφαλή αποτελείται από μεταλλικό σκελετό με κατάλληλο σπείρωμα για το 

βίδωμα τους επάνω στο εξάρτημα σωλήνα. Οι κεφαλές είναι ανοικτές, κατευθυνόμενης 





 

 

ροής, που δημιουργούν ομοιόμορφη διανομή του καταιονιζόμενου νερού για ακτίνα 

180ο σε μορφή κουρτίνας.  

Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής είναι τα εξής:  

Κ factor :                                  5.6     (81 metric)  

Διάμετρος ακροφυσίου :         ½  “   Διάμετρος σπειρώματος :       ½ “ είναι ισχυρής 

κατασκευής ανθεκτικής στα κτυπήματα, κατάλληλες για ανάρτηση από το κάτω μέρος 

των σωλήνων.  

φέρουν κατάλληλη επιφανειακή προστασία (που έχει γίνει από τον κατασκευαστικό 

οίκο), έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δημιουργία οξειδώσεως ή άλλου 

φαινομένου που θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδιο στην κανονική λειτουργία των 

κεφαλών, έστω και μετά από μακρύ χρονικό διάστημα από την εγκατάστασή τους.   

Η ακτίνα διαβροχής, όπως και το σύνολο των προδιαγραφών της 

κεφαλής,ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από τον NFPA 13 για 

κατηγορία κινδύνου ordinary hazard. Οι κεφαλές είναι πιστοποιημένες για μέγιστη 

πίεση εργασίας 175psi (12,1 bar), ενώ η υδροστατική δοκιμή στο εργοστάσιο είναι στα 

500psi (34,5 bar). Η ελάχιστη πίεση λειτουργίας των κεφαλών είναι 0,5 bar σύμφωνα 

με το NFPA13. είναι καταχωρημένες στις λίστες του UL ή εγκεκριμένες από FM.   

Κάθε κεφαλή φέρει χαραγμένα το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο της κεφαλής και 

το έτος κατασκευής. προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 

παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 

9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.   

είναι ισοδύναμες με τον τύπο victaulic V10  

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

ΠΡΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ  

Υλικά  

Σε κάθε σύστημα βαλβίδας προενέργειας απλού κλειδώματος κυκλικής λειτουργίας 

περιλαμβάνονται:  

- Οι διατάξεις κεντρικής παροχής ύδατος, ελέγχου και αποστράγγισης 

δικτύου   

- Η βαλβίδα προενέργειας απλού κλειδώματος κυκλικής λειτουργίας  

- Η βαλβίδα ελέγχου ροής του συστήματος, συναρμολογημένη με όλα 

τα παρελκόμενα της  

- Η κύρια βαλβίδα αντεπιστροφής ροής του συστήματος 

συναρμολογημένη με όλα της τα παρελκόμενα  

- Το συγκρότημα παροχής και διατήρησης της πίεσης 

(αεροσυμπιεστής, ρυθμιστής πίεσης)  

- Όλα τα υπόλοιπα παρελκόμενα (φίλτρα, βαλβίδες, μανόμετρα, 

πιεζοστάτες, πνευματικοί/ ηλεκτρικοί ενεργοποιητές, διατάξεις και 

συσκευές ελέγχου πιέσεων και παροχών κτλ.) προκειμένου να 

μπορεί να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα, βάσει των 

απαιτήσεων του NFPA και των προδιαγραφών του κατασκευαστή.  

- Ο πίνακας ελέγχου του συστήματος   





 

 

Το σύστημα  λειτουργεί ακολουθώντας τις αρχές ενός συστήματος προενέργειας όπως 

περιγράφονται στον NFPA 13.   

Η  βαλβίδα απλής προενέργειας κυκλικής λειτουργίας περιλαμβάνει ένα σύνολο από 

παρελκόμενα που συνδεόμενα κατάλληλα, ως σύνολο να αποτελούν τη βαλβίδα απλής 

προενέργειας κυκλικής λειτουργίας.   

Η σύνθεση της βαλβίδας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:  

- Μία κανονικά ανοικτή ηλεκτρική σωληνοειδή βαλβίδα.    

- Μία κανονικά κλειστή ηλεκτρική σωληνοειδή βαλβίδα.    

- Έναν ανιχνευτή ροής ύδατος που δίνει συναγερμό  

- Μία ανακουφιστική βαλβίδα  

- Έναν πνευματικό ενεργοποιητή  

- Έναν πιεζοστάτη ελέγχου πίεσης αέρα  

- Μια βαλβίδα συναγερμού απολύτου διακοπής ροής  

- Μία βαλβίδα ελέγχου συναγερμού  

- Διάταξη πλήρωσης με νερό  

- Μία διπλής διόδου βαλβίδα αντεπιστροφής  

- Μία βαλβίδα ελέγχου ροής,  

- Μία χειροκίνητη διάταξη ανοίγματος  εκτάκτου ανάγκης - Ένα 

μανόμετρο στο θάλαμο πλήρωσης με  κα τρίοδη βαλβίδα  - Ένα 

μανόμετρο στην παροχή νερού και μία τρίοδη βαλβίδα.   

Ο τρόπος συναρμολόγησης όλων των ανωτέρω και των υπολοίπων παρελκομένων, 

ώστε να γίνει η σύνθεση της βαλβίδας απλής προενέργειας κυκλικής λειτουργίας,  έχει 

γίνει από των κατασκευαστή του συστήματος και βρίσκεται στη λίστα του UL για 

χρήση στο εν λόγω σύστημα.  

Η βαλβίδα απλής προενέργειας κυκλικής λειτουργίας έχει τοποθετηθεί 

προσυγκροτημένη κα προσυναρμολόγημένη. Η σύνθεσή της  είναι καταχωρημένη στις 

λίστες του UL ή εγκεκριμένη από FM.  είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking firecycle 

III cycling single interlocked preaction valve trim. Η βαλβίδα ελέγχου ροής  

χρησιμοποιείται για αυτόματο ή χειροκίνητο ανοιγοκλείσιμο της παροχής του νερού. 

περιλαμβάνει κλαπέ που  λειτουργεί με τη βοήθεια ελατηρίου.   

Η βαλβίδα ελέγχου ροής (flow control valve)  πρέπει να περιλαμβάνει υδραυλική 

βαλβίδα ανακούφισης πίεσης (PORV) για να εξασφαλίζεται πως το σύστημα θα 

παραμείνει ανοικτό, δηλαδή με ροή ύδατος, στην περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής 

ισχύος.  είναι κατασκευασμένη ώστε η δύναμη του ελατηρίου και η διαφορά πίεσης 

στο κλαπέ να την κλείνει όταν το σύστημα ανίχνευσης ή ενεργοποίησης 

επαναπρογραμματίζεται.   

Το σώμα της βαλβίδας είναι από ελατό σίδηρο 60-40-18. Όλα τα εξαρτήματά της  είναι 

γαλβανισμένα.   

Το διάφραγμα της βαλβίδας  είναι από συνθετικό ελαστικό EPDM. Το ελατήριο και οι 

βίδες είναι ανοξείδωτα.  

Η έδρα είναι ορειχάλκινη UNS 84400. είναι πιστοποιημένη για μέγιστη πίεση εργασίας 

16 bar. είναι καταχωρημένη στις λίστες του UL ή εγκεκριμένη από FM.   

είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking H-1.  

Η βαλβίδα αντεπιστροφής συστήματος απλής προενέργειας κυκλικής λειτουργίας 

φέρει μανταλωμένο κλαπέ. περιλαμβάνει εξόδους για συνδέσεις με μανόμετρα στην 

πλευρά της παροχής και στην πλευρά του δικτύου και επίσης έξοδο αποστράγγισης, 





 

 

βάσει των οδηγιών του NFPA 13. περιλαμβάνουν και αφαιρούμενο καπάκι πρόσβασης 

για την περιοδική επιθεώρησή τους, όπως απαιτείται από τον NFPA 25.   

Η βαλβίδα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση  σε κατακόρυφη θέση.  

Υλικά κατασκευής:    

-Σώμα: ελατός χυτοσίδηρος ASTM 395 (60-45-15) και ASTM 536 (65-45-

12)  

-Διάφραγμα βαλβίδας και έδρα: ορείχαλκος UNS-C84400  

-Στεγανοποιητικό υλικό: EPDM 70 ASTM 200  

-Διαφορική πίεση στη βαλβίδα:1:2  

-Πίεση λειτουργίας 300 psi (2065 kpa)  

-Πίεση υδροστατικής δοκιμής: 600 psi (4135 kpa) είναι 

ισοδύναμη με τον τύπο viking F-1 easy riser check valve.  

Η συσκευή διατήρησης πίεσης στο δίκτυο περιλαμβάνει by pass παροχής αέρα 

διατομής ¼” με ρυθμιστή πίεσης για επί τόπου ρύθμιση, με ενσωματωμένη σφαιρική 

βαλβίδα αντεπιστροφής για να εξαλείφει τις απώλειες όταν το σύστημα είναι σε 

λειτουργία.  πρέπει να είναι σεταρισμένη από τον κατασκευαστή σε πίεση  40psi.   

Το σώμα της και τα καπάκι είναι ορειχάλκινο UNS-C84400. Το διάφραγμά της είναι 

από neoprene ASTM D2000. Το ελατήριο είναι ανοξείδωτο.  είναι καταχωρημένη στις 

λίστες του UL ή εγκεκριμένη από FM.  είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking D-2 air 

maintenance device.  

Κάθε σύστημα περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη παροχή αέρα για την έλεγχο της 

ακεραιότητας του  δικτύου σωληνώσεων. Ο αέρας στο δίκτυο διατηρείται σε πίεση 

30psi. Ένας πνευματικός ενεργοποιητής μεταξύ της παροχής αέρα και του δικτύου 

διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.  

Η συσκευή διατήρησης πίεσης στο δίκτυο περιλαμβάνει by pass παροχής αέρα 

διατομής ¼” με ρυθμιστή πίεσης για επί τόπου ρύθμιση, με ενσωματωμένη σφαιρική 

βαλβίδα αντεπιστροφής για να εξαλείφει τις απώλειες όταν το σύστημα είναι σε 

λειτουργία.  πρέπει να είναι σεταρισμένη από τον κατασκευαστή σε πίεση  40psi.   

Το σώμα της και τα καπάκι είναι ορειχάλκινο UNS-C84400. Το διάφραγμά της είναι 

από neoprene ASTM D2000. Το ελατήριο είναι ανοξείδωτο.  είναι καταχωρημένη στις 

λίστες του UL και εγκεκριμένη από FM.  είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking D-2 air 

maintenance device.  

Ο αεροσυμπιεστής παρέχει αέρα στο δίκτυο των sprinkler που είναι συνδεδεμένος με 

τις στήλες.  

Ο αεροσυμπιεστής  είναι εμβολοφόρος, αερόψυκτος, μονού σταδίου, χωρίς λάδι, 

πιέσεως λειτουργίας 10atm. κινείται από ηλεκτροκινητήρα μέσω ιμάντα, ο οποίος 

προστατεύεται με κάλυμμα για την αποφυγή βλαβών ή ατυχημάτων. έχει την ικανότητα 

παροχής 1,4 cfm σε πίεση 50psi. Και ο κινητήρας του έχει ισχύ ¼ του ίππου.  Η εκροή 

του αεροσυμπιεστή είναι συνδεδεμένη με βαλβίδα ανακούφισης ρυθμισμένη σε πίεση 

65psi. Η σωλήνωση εκροής περιλαμβάνει και βάνα αντεπιστροφής ¼” για να αποτρέπει 

απώλειες πίεσης στο σύστημα.   είναι εγκεκριμένος από FM.  είναι ισοδύναμος με τον 

τύπο viking E-2 air maintenance compressor.  

Τα μανόμετρα αέρα  έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν πιέσεις έως 6 

bar.    

Το καντράν είναι άσπρο και οι ενδείξεις μαύρες.  

Κάθε μανόμετρο συνοδεύεται από ορειχάλκινο κρουνό δύο 

διευθύνσεων.  είναι καταχωρημένα στις λίστες του UL ή 





 

 

εγκεκριμένα από FM. είναι ισοδύναμα με τον τύπο viking part No 

01124A.  

Κάθε σύστημα προενέργειας απλού κλειδώματος κυκλικής λειτουργίας εφοδιάζεται με 

ηλεκτρικό πίνακα αποδέσμευσης (release control panel), με εφεδρική ενέργεια για 90 

ώρες. αναγγέλλει συναγερμό στις ακόλουθες περιπτώσεις: χαμηλή πίεση συστήματος, 

απενεργοποίηση ζώνης πυρανίχνευσης, απουσία ηλεκτρικού ρεύματος, χαμηλή 

μπαταρία, ανεπαρκή καλωδίωση πεδίου.  

Η κατακόρυφη στήλη του συστήματος φέρει βαλβίδα αντεπιστροφής εδραζόμενη σε  

καουτσούκ με συνδέσεις για μανόμετρα και για την κεντρική αποστράγγιση του 

δικτύου. Η βαλβίδα αντεπιστροφής φέρει αφαιρούμενη πλάκα εισόδου για να 

εξασφαλίζεται περιοδικός έλεγχος βάσει των διαδικασιών του NFPA 25.  

περιλαμβάνεται δοχείο αέρα, αεροσυμπιεστή και συσκευή διατήρησης πίεσης, για την 

διατήρηση του δικτύου σε πίεση και τον έλεγχό του.  

Κάθε σύστημα αναφέρεται στις λίστες του UL και έχει εγκατασταθεί βάσει των 

οδηγιών του κατασκευαστή.   

Το όλο σύστημα είναι εγκατεστημένο εντός χαλύβδινου ερμαρίου κατασκευασμένου 

βάσει των προδιαγραφών NEMA 12. Στο ερμάριο περικλείεται  όλο το σύστημα απλής 

προενέργειας κυκλικής λειτουργίας με τα παρελκόμενά του, μαζί με τον πίνακα 

ελέγχου με τις ηλεκτρικές συνδέσεις του, και με τις σωληνοειδείς βαλβίδες και τους 

πιεζοστάτες, προεγκατεστημένο, προσυναρμολογημένο και ελεγμένο. Όλα τα 

εξαρτήματα που συνθέτουν το σύστημα, οι συνδέσεις μεταξύ τους, τα υλικά και οι 

καλωδιώσεις ακολουθούν τις απαιτήσεις του NFPA 13.   

Το ερμάριο φέρει βαφή φούρνου (πούντρα) εσωτερικά και εξωτερικά με αντισκωρική 

προστασία σε χρώμα κόκκινο RAL3000. Η πόρτα του ερμαρίου φέρει «φινιστρίνια» 

που να δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των μανομέτρων όπως και παράθυρο 

γα τον έλεγχο της λειτουργίας του πίνακα.   

το ερμάριο να περιλαμβάνει ξεχωριστά πορτάκια για πρόσβαση στον πίνακα 

ενεργοποίησης και εκτάκτου ανάγκης. Η πόρτα του ερμαρίου φέρει περιμετρικά 

ελαστικό παρέμβυσμα για περιορισμό των δονήσεων   

Το όλο σύστημα βαλβίδας απλής προενέργειας κυκλικής λειτουργίας 

προσυγκροτημένο εντός ερμαρίου είναι το Viking firecycle III-OH cycling single 

interlocked preaction system totalpac.  

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΥΓΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΑ 

ΕΝΤΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ  

Τα συστήματα συναγερμού υγρού δικτύου εντός ερμαρίου είναι πλήρως αυτόματα, 

σχεδιασμένα για λειτουργία on/off. Με τις επί μέρους βαλβίδες και λοιπά παρελκόμενα 

που τα συνθέτουν αποτελούν πλήρη λειτουργικό σύστημα.   

 Κάθε σύστημα  λειτουργεί ακολουθώντας τις αρχές ενός συστήματος καταιονισμού 

υγρού δικτύου όπως περιγράφονται στον NFPA 13.   

Κάθε σύστημα αναφέρεται στις λίστες του UL και έχει εγκατασταθεί βάσει των 

οδηγιών του κατασκευαστή.   

είναι εγκατεστημένα εντός χαλύβδινων ερμαρίων κατασκευασμένων βάσει των 

προδιαγραφών NEMA 12. Σε κλαθε ερμάριο περικλείεται  όλο το σύστημα υγρού 

δικτύου με τα παρελκόμενά του, προεγκατεστημένο, προσυναρμολογημένο και 

ελεγμένο. Όλα τα εξαρτήματα που συνθέτουν το σύστημα, οι συνδέσεις μεταξύ τους, 

τα υλικά και οι καλωδιώσεις ακολουθούν τις απαιτήσεις του NFPA 13.   





 

 

Η βαλβίδα αντεπιστροφής φέρει αφαιρούμενη πλάκα εισόδου για να εξασφαλίζεται 

περιοδικός έλεγχος βάσει των διαδικασιών του NFPA 25.  

Στο σύστημα  υγρού δικτύου περιλαμβάνονται:  

- Οι διατάξεις κεντρικής παροχής ύδατος, ελέγχου και αποστράγγισης 

δικτύου  - Η βαλβίδα ελέγχου του συστήματος με ένδειξη θέσης (βάννα 

πεταλούδας), συναρμολογημένη με όλα της τα παρελκόμενά της  

- Η αντεπίστροφη βαλβίδα συναγερμού του συστήματος συναρμολογημένη 

με όλα της τα παρελκόμενά της  

- Όλα τα υπόλοιπα παρελκόμενα (φίλτρα, βαλβίδες, πιεζοστάτες, 

υδροκούδουνο, θάλαμο εξισσορόπησης, κτλ.) προκειμένου να μπορεί να 

τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα, βάσει των απαιτήσεων του NFPA 

και των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Η βαλβίδα συναγερμού έχει 

τοποθετηθεί στην κεντρική παροχή πυροσβεστικού δικτύου επιτρέποντας 

την διέλευση νερού σε περίπτωση ενεργοποιήσεως κεφαλής sprinkler ή 

πυροσβεστικής φωλιάς.  

είναι τύπου διαφράγματος (clapper) με αυλακωτή, στεγανοποιητική διαμόρφωση, 

εξωτερική σωλήνωση παράκαμψης και  αφαιρετό κάλυμμα επίσκεψης του 

διαφράγματος. είναι κατάλληλη για χρήση σε δίκτυο πυρόσβεσης υγρού τύπου.   

περιλαμβάνει εξωτερικό by pass για να εξαλείφονται πιθανοί εσφαλμένοι συναγερμοί 

από αυξομειώσεις της πίεσης στο δίκτυο.   

φέρει εξόδους σύνδεσης με μανόμετρα στην πλευρά της παροχής, στην πλευρά του 

δικτύου, δηλαδή εκατέρωθεν του διαφράγματος.   

Υλικά κατασκευής :  

- Σώμα: ελατός χυτοσίδηρος (Ductile iron) ASTM Α536 (65-45-12)   

- Κάλυμμα θυρίδας επίσκεψης: χάλυβας ASTM A715 Grade 50HSLA  

-Διάφραγμα : Ανοξείδωτος χάλυβας UNS-C30400  

- Εδρα: ορείχαλκος  

- Στεγανοποιητικός δακτύλιος: E.P.D.M. ASTM D2000  

- Δοκιμή υδροστατική 600 psi (4135 kpa)  με ανοιχτό διάφραγμα.  

- Πίεση λειτουργίας: 300 psi (2065 kpa) είναι καταχωρημένη στις λίστες του 

UL ή εγκεκριμένη από FM.  είναι ισοδύναμη με τον τύπο viking J-1.  

Ο θάλαμος εξισορρόπησης είναι ένα μικρό, δοχείο που εγκαθίσταται μαζί με τη 

βαλβίδα συναγερμού υγρού τύπου και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει την 

πιθανότητα ψευδών συναγερμών σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πηγή 

υδροδότησης μεταβλητής πίεσης. τοποθετείται στην αναχώρηση της στήλης του 

πυροσβεστικού δικτύου. Με τη χρήση του αποφεύγονται πιθανοί εσφαλμένοι 

συναγερμοί.  

 Ογκος δοχείου περίπου 3,8 λίτρα, σωλήνωση εισόδου 3/4", εξόδου 1/2".  

Υλικά κατασκευής:  

- Σώμα: σφαιροειδής χυτοσίδηρος 65-45-12  

- Απαιτούμενα υλικά: Βάνα αποφρακτική για έλεγχο λειτουργίας, απορροή 

1/8".  

- Χαρακτηριστικά: αυτόματη απορροή του θαλάμου. - Πίεση λειτουργίας 

300 psi (2100 kpa) - Βάρος περίπου 8 kg. είναι καταχωρημένο στις λίστες 

του UL και εγκεκριμένο από FM.  είναι ισοδύναμο με τον τύπο viking C-

1.  





 

 

Στο υδροκούδουνο ενεργοποιείται μηχανισμός θορύβου με τη ροή νερού μέσα από 

αυτό. είναι συνδεδεμένο με το θάλαμο εξισορρόπησης για τον περιορισμό των 

εσφαλμένων ενεργοποιήσεων.   

είναι συνδεδεμένο με φίλτρο για την αποφυγή επικάθισης σκόνης.   

Τα μέρη που το συνθέτουν είναι κατασκευασμένα από υλικά που είναι ανθεκτικά στη 

διάβρωση  ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, γαλβανισμένος σίδηρος, κλπ.  

Το κουδούνι έχει διάμετρο 20 cm τουλάχιστον και το σύστημα συνδέεται μέσω 

σπειρωμάτων 3/4" στην είσοδο και 1" στην απορροή, και περιλαμβάνεται o 

συνδετήριος άξονας κινητήρα / κουδουνιού και το απαραίτητο φίλτρο νερού.  

Στάθμη ήχου 90 db τουλάχιστον.   

Απαιτούμενη διαφορική πίεση λειτουργίας 5 psi (34,47 kpa).  

Βάρος 5 kg περίπου.  

Πίεση λειτουργίας: 175 psi (1207 kpa).  

είναι καταχωρημένο στις λίστες του UL και εγκεκριμένο από FM  είναι ισοδύναμο με 

τον τύπο viking F-2. το ερμάριο να περιλαμβάνει ξεχωριστά πορτάκια για πρόσβαση 

στον πίνακα ενεργοποίησης και εκτάκτου ανάγκης. Η πόρτα του ερμαρίου φέρει 

περιμετρικά ελαστικό παρέμβυσμα για περιορισμό των δονήσεων   

Τα συστήματα βαλβίδας υγρού δικτύου προσυγκροτημένα εντός ερμαρίου νοούνται 

πλήρως εγκατεστημένα στο δίκτυο πυρόσβεσης με όλα τα  απαιτούμενα υλικά, 

εξαρτήματα, μικροϋλικά για την ορθή λειτουργία τους, δοκιμασμένα υδροστατικά και 

λειτουργικά, έτοιμα προς λειτουργία.  

Το όλο σύστημα υγρού δικτύου προσυγκροτημένο εντός ερμαρίου είναι το Viking 

totalpac wet system.      

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ  

Ο μετρητής ροής είναι κατασκευασμένος αποκλειστικά για την παρακολούθηση 

συστημάτων πυροπροστασίας. έχει διατομή 6”. Θα αποτελείται από έναν 

καλιμπραρισμένο σωλήνα venturi με προσαρτημένο μετρητή με οθόνη ενδείξεων και 

ενδείξεις ροής σε m3/h. Το κέλυφος του μετρητή  είναι κατασκευασμένο από χάλυβα 

Schedule 40, σύμφωνα με το ASTM A-53 (έως 4”) και σύμφωνα με το ASTM A-53 

τάξης Β για μεγαλύτερες διατομές.   

Ο κώνος  είναι κατασκευασμένος από χάλυβα σύμφωνα με το ASTM B-124.  

Η βαλβίδα του δείκτη  είναι από κίτρινο ορείχαλκο σύμφωνα με το  ASTM B-124 και 

η σωλήνωση από κίτρινο ορείχαλκο σύμφωνα με το ASTM B-16.   

είναι κατάλληλος για μέγιστη πίεση εργασίας στο δίκτυο 35 bar. Θα είναι 

καταχωρημένος στις λίστες του UL ή εγκεκριμένος από FM.   

προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία 

πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα με ISO 9000:2000 από φορέα της 

EQNET. Τα υλικά φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  είναι ισοδύναμος 

με τον τύπο victaulic S735.  

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ   

Οι βαλβίδες δοκιμής και αποστράγγισης έχουν χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την 

αποστράγγιση των δικτύων sprinkler. ενσωματώνουν λειτουργίες ελέγχου δικτύου και 

ταχείας αποστράγγισης σε μία και μόνη μονάδα. Κάθε συσκευή περιλαμβάνει βαλβίδα 

μέτρησης με ενσωματωμένο ακροφύσιο και τζάμι παρακολούθησης και βαλβίδα 

αποστράγγισης με τζάμι παρακολούθησης στην ίδια μονάδα. Οι δύο βαλβίδες είναι 

ενσωματωμένες σε ενιαίο σώμα.  φέρουν έξοδο για σύνδεση με μανόμετρο και 

ενσωματωμένη βαλβίδα ανακούφισης Το σώμα της βαλβίδας και τα εσωτερικά της 





 

 

τμήματα είναι από ορείχαλκο, εκτός από το ελατήριο που είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

316.   

Τα τζαμάκια είναι από πολυκαρβονικό υλικό. Τα παξιμάδια του στυπιοθλίπτη είναι 

κατασκευασμένα από κράμα χαλκού και η ακίδα ένδειξης από ανθρακούχο χάλυβα με 

επικάλυψη ψευδαργύρου.  

Η στρόφιγγα είναι από ελατό σίδηρο, η ταμπέλες από αλουμίνιο και οι έδρες των 

βαλβίδων από συνθετικό ελαστικό EPDM. είναι κατάλληλες για μέγιστη πίεση 

εργασίας στο δίκτυο 300psi. είναι καταχωρημένες στις λίστες του UL ή εγκεκριμένες 

από FM. είναι ισοδύναμος με τον τύπο Viking A-1 ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ είναι 

κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πυρόσβεσης. παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της 

πίεσης στην έξοδο, χειροκίνητα στη επιθυμητή τιμή.  

Το σώμα είναι κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο, κατά ASTM 536 ή ορειχάλκινο 

κατά ASTM B62.   

Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό των μειωτών είναι 

ορειχάλκινα. είναι διατομής 6”. έχουν φλαντζωτά άκρα.  

περιλαμβάνουν εξισσοροπιστική διάταξη (ανακουφιστική βαλβίδα ¾ “) είναι 

κατάλληλοι για μέγιστη πίεση εργασίας στο δίκτυο 300psi.  είναι καταχωρημένες στις 

λίστες του UL ή εγκεκριμένες από FM. προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 

εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά κατασκευάζονται σύμφωνα 

με ISO 9000:2000 από φορέα της EQNET. Τα υλικά φέρουν σήμανση CE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

είναι ισοδύναμες με τον τύπο Claval 90G-21  

  

3.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ  

Η πυροσβεστική φωλιά αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο με θύρα επίσης μεταλλική, 

που ‘εχει εγκατασταθεί εντοιχισμένη όπου είναι δυνατό, έτσι ώστε η εξωτερική 

επιφάνεια της πόρτας να είναι "πρόσωπο" με τον τοίχο. Η πόρτα  στηρίζεται σε 

εσωτερικούς (κρυφούς) μεντεσέδες ασφαλείας και  φέρει χειρολαβή από αλουμίνιο.  

Το  ερμάριο έχει κατασκευασθεί από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5mm με τις αναγκαίες 

ενισχύσεις στις θέσεις στηρίξεως των διαφόρων εξαρτημάτων της πόρτας κ.λ.π. Το 

ερμάριο έχει βαφτεί με δύο στρώσεις μίνιο και δύο στρώσεις εποξειδική βαφή. H βαφή 

έχει γίνει αφού πρώτα απομακρυνθούν τελείως οι σκουριές. Για να επιτευχθεί 

μεγαλύτερη αντοχή της βαφής, τα ερμάρια έχουν μπει σε κλίβανο σε 100-120°C επί 

15-30 λεπτά.  

Η πόρτα  έχει ένα άκαμπτο πλαίσιο, κρυφούς μεντεσέδες «βαρέως τύπου» και μάνδαλο 

( όχι κλειδαριά ) που να ανοίγει εύκολα.   

Όλες οι φωλιές  έχουν θέση για φορητό πυροσβεστήρα 6 kg.  

Στην μπροστινή όψη του σταθμού  αναγράφεται με τυποποιημένα γράμματα η λέξη 

"Πυροσβεστική Φωλιά".   

Στο εσωτερικό κάθε φωλιάς προβλέπονται:  

(α) Ειδική αποφρακτική βάνα, ορειχάλκινη, με κεκλιμένη έδρα και επιστόμιο χειρισμού 

τύπου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διαμέτρου 1 3/4”. Στην έξοδο θα φέρει κατάλληλο 

ημισύνδεσμο από ντουραλουμίνιο τύπου “STORTZ”  

(β) Εύκαμπτος σωλήνας πυροσβέσεως (μάνικα) διαμέτρου 1 3/4˝ από συνθετικές ίνες 

με εσωτερική επένδυση ελαστικού μήκους 20 m και πάχους τουλάχιστον 1mm, ο 

οποίος σε αμφότερα τα άκρα του θα φέρει ταχυσυνδέσμους τύπου «STORTZ», από 





 

 

τους οποίους ο μεν ένας θα συνδέεται με την αποφρακτική δικλείδα ο δε άλλος με το 

ακροφύσιο.   

(γ)  Τύμπανο περιέλιξης εύκαμπτου σωλήνα από χαλυβδοελάσματα 1mm, με 

δυνατότητα να στραφεί έξω από την Π.Φ. κατά 270ο.  

(δ) Αυλός (ακροφύσιο) από ντουραλουμίνιο με αυξομειούμενη διάμετρο 

(ρυθμιζόμενης βολής) που θα δίνει την δυνατότητα εκτόξευσης ευθείας δέσμης και 

προπετάσματαος νερού  

("FOG"). Θα φέρει κατάλληλο ημισύνδεσμο για σύνδεση με τον πυροσβεστικό σωλήνα 

Σε ξεχωριστό διαμέρισμα του ερμαρίου και με θύρα ξεχωριστή τοποθετείται φορητός 

πυροσβεστήρας 6 Kg ξηράς κόνεως.  

  

Στο εσωτερικό μέρος της φωλιάς υπάρχει πλαστικοποιημένο φύλλο με οδηγίες 

χρήσεως κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο.   

Η πυροσβεστική φωλιά  είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα παραρτήματα των 

Πυροσβεστικών Διατάξεων.   

Οι Π.Φ. νοούνται πλήρως τοποθετημένες και συνδεδεμένες με το μόνιμο πυροσβεστικό 

δίκτυο του κτιρίου, δοκιμασμένες και σε λειτουργία.  

Θα είναι ισοδύναμες με τον τύπο anber F-7  

  

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

(Σ.Ε.Π.Ε)  

Οι πυροσβεστικοί σταθμοί έχουν εγκατασταθεί πλησίον ορισμένων πυροσβεστικών 

φωλεών (ανά τρεις Π.Φ.) και στον ίδιο τοίχο με αυτές.  

αποτελούνται από μεταλλικό ερμάριο με θύρα επίσης μεταλλική, που έχει 

εγκατασταθεί εντοιχισμένη όπου είναι δυνατό, έτσι ώστε η εξωτερική επιφάνεια της 

πόρτας να είναι "πρόσωπο" με τον τοίχο. Η πόρτα στηρίζεται σε εσωτερικούς 

(κρυφούς) μεντεσέδες ασφαλείας και φέρει χειρολαβή από αλουμίνιο.  

Στην μπροστινή όψη του σταθμού θα αναγράφεται με τυποποιημένα γράμματα η λέξη 

"Πυροσβεστικός Σταθμός".   

Για την ανάρτηση εργαλείων πάνω στις πόρτες του σταθμού υπάρχουν ειδικές 

αναρτήσεις (ελαστικές, λουριά, κλπ.) κατάλληλα στερεωμένες πάνω στις πόρτες.  

Στο εσωτερικό των Πυροσβεστικών Σταθμών θα βρίσκονται :  

Ο σταθμός απλού τύπου (ΣΕΠΕ)  

περιέχει: α.  Ένα (1) λοστό διαρρήξεως  

β. Ένα (1) πέλεκυ μεγάλο  

γ. Ένα (1) φτυάρι  

δ. Μία (1) αξίνα  

ε. Ένα (1) σκερπάνι  

στ. Μία (1) αντιπυρική (δύσφλεκτη) κουβέρτα διασώσεως 

ζ. Δύο (2) ηλεκτρικά φανάρια χεριού  

Όλα τα παραπάνω υλικά  είναι αρίστης ποιότητας και εμφανίσεως και σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Δ» της Πυροσβεστικής Διατάξεως 3/81, εγκεκριμένοι 

από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Θα ικανοποιούν τους αντίστοιχους κανονισμούς 

ΕΛΟΤ. είναι ισοδύναμοι με τον τύπο anber.  

 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΣΩΝ (Σ.Ε.Π.Ε+) 





 

 

 Οι σταθμοί ενισχυμένου τύπου (ΣΕΠΕ+) περιλαμβάνουν ό,τι και οι απλοί και 

επιπρόσθετα τα ακόλουθα:  

α.  Μία (1) ανεπνευστική συσκευή  

β.  Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο  

γ.  Δύο (2) κράνη προστατευτικά  

Όλα τα παραπάνω υλικά είναι αρίστης ποιότητας και εμφανίσεως και σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Δ» της Πυροσβεστικής Διατάξεως 3/81, 

εγκεκριμένοι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Θα ικανοποιούν τους αντίστοιχους 

κανονισμούς ΕΛΟΤ. είναι ισοδύναμοι με τον τύπο anber.  

  

3.6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΕΡΑ  

 

Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από τους παρακάτω ανιχνευτές και 

κυκλώματα σωληνώσεων:  

   
Οπτική και ηχητική ένδειξη σε ειδικό Η/Υ που έχει τοποθετηθεί σε χώρο του 

υπογείου , μέσω της εγκατεστημένης σε αυτόν ειδικής εφαρμογής HERCULES και 

απεικόνιση σε κάτοψη ορόφου του ανιχνευτή που ενεργοποιήθηκε.  

  

 

 

 Άρθρο 4ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

  

ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΗΣ 

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ 

 

 4.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ  

Ελεγχος , επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης των κεντρικών 

πινάκων , των αισθητηρίων και των επιμέρους εξαρτημάτων του, καθώς και των 

λογισμικών λειτουργίας της. Της για το σύστημα Cirrus Pro κάθε 3 μήνες  απαιτείται 

έλεγχος από τον  

αντιπρόσωπο της εταιρείας (Protec Fire Detection)   





 

 

  

Απαιτήσεις 

Συντήρησης  

Περιοδικότητα Ελέγχου     

½Μ  1 Μ  3 Μ  6Μ  12Μ  

Άλλο 

Διάστημα  

Σύστημα Πυρανίχνευσης     

Κεντρικοί Πίνακες 

Πυρανίχνευσης   
                  

Γενικός έλεγχος καλής 

λειτουργίας 

συστήματος  

      Χ           

Έλεγχος ύπαρξης alarm 

στο πίνακα  
               Ημερησίως  

Έλεγχος καλής 

λειτουργίας 

τροφοδοτικού  

         Χ        

Έλεγχος καλής 

κατάστασης 

συσσωρευτών και 

φορτιστή της.  

         Χ        

Πρόκληση τεχνητής 

κατάστασης βλάβης 

του συστήματος για 

έλεγχο καλής 

λειτουργίας του πίνακα  

            Χ     

Ελέγχος ότι η οθόνη 

LCD του πίνακα είναι 

σε καλή κατάσταση 

και ότι οι πληροφορίες 

που εμφανίζει είναι 

σωστές  

            Χ     

Ελεγχος ορθής 

λειτουργίας 

διακοπτών, οθονών 

LCD και φωτεινών 

ενδείξεων του 

συστήματος  

            Χ     

Έλεγχος και δοκιμή 

λειτουργίας σειρήνων 

και οπτικών ενδείξεων 

συναγερμού  

         Χ        

 





 

 

Σφίξιμο επαφών και 

έλεγχος 

τοποθέτησης 

καρτών/πλακετών  

            Χ     

Καθαρισμός πίνακα              Χ     

Αισθητήρες και Σύστημα Ανίχνευσης  

Έλεγχος κατάστασης 

και λειτουργίας 

ανιχνευτών/αισθητήρω 

ν  

                  

       i. Ιονισμού           Χ        

       ii. Θερμικών & 

θερμοδιαφορικών  
         Χ        

       iii. Οπτικών           Χ        

       iv. Δέσμης           Χ        

       v. Φλόγας           Χ        

       vi. Αεραγωγών           Χ        

Έλεγχος λειτουργίας 

μπουτόν συναγερμού  
            Χ     

Έλεγχος λειτουργίας 

φωτεινών 

επαναληπτών  

         Χ        

Πρόκληση 

κατάστασης 

συναγερμού με τη 

χρησιμοποίηση 

μαγνήτη ή σπρέυ 

καπνού σε αισθητήρες 

και χρήση μπουτόν. 

Έλεγχος ανταπόκρισης 

συστήματος.  

         Χ        

Έλεγχος λειτουργίας 

interface και βρόγχων  
            Χ     

Άλλοι Έλεγχοι  

Έλεγχος μανδαλώσεων 

συστήματος 

πυρανίχνευσης με 

ηλεκτροκίνητο 

εξοπλισμό, πχ. 

Ανεμιστήρες, κλπ  

         Χ        





 

 

Έλεγχος καλής 

λειτουργίας διατάξεων 

αυτομάτου 

κλεισίματος θυρών 

πυρασφάλειας  

      Χ           

Έλεγχος ενδείξεων 

πίνακα/οθόνης  
               Ημερησίως  

Έλεγχος και ρυθμίσεις 

παραμέτρων 

συστήματος, μέσω 

προγράμματος   

      Χ           

Έλεγχος λειτουργίας 

σειρήνας και οπτικών 

ενδείξεων συναγερμού  

      Χ           

Ελεγχος FIRE 

DAMPERS και 

MOTORIZED FIRE 

DAMPERS   

      Χ           

 

  

4.2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  

Απαιτήσεις συντήρησης:  

Ελεγχος , επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος πυρόσβεσης και των 

επιμέρους εξαρτημάτων του. Όσον αφορά της αντλίες πυρόσβεσης από 2 ως 6 μήνες 

λάδια και γράσσα. Όσον αφορά τον Ντίζελ κινητήρα κάθε εβδομάδα έλεγχος σε 

καθαριστικό αέρα, μπαταρία, σωλήνες ψυκτικού υγρού, επίπεδα ψυκτικού μέσου, 

ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ψύξης, σύστημα εξάτμισης, δεξαμενή καυσίμου, και 

επιθεώρηση του ελέγχου στάσης κυλίνδρου, σωλήνα θερμοσίφωνα, στάθμης λαδιού, 

απομάκρυνση νερού από φίλτρο καυσίμου,λειτουργία προειδοποιητικού φωτός και 

λειτουργία κινητήρα. Κάθε 6 μήνες καθαρισμός μπαταριών και φίλτρων νερού ψύξης, 

έλεγχος του εναλλάκτη φόρτισης μπαταρίας, των ιμάντων, των αρθρώσεων του 

κινητήριου άξονα, των γραμμών καυσίμων. Κάθε χρόνο καθαρισμός του φίλτρου 

αέρα και της αντλίας καυσίμου, έλεγχος του αναστολέα ψυκτικού μέσου, του 

συστήματος εξαερισμού στροφοθαλάμου, του ηλεκτροδίου ενελλάκτη θερμότητας, 

των γειώσεων και του συστήματος καλωδίωσης και αντικατάσταση των φίλτρων 

καυσίμου και λαδιού, και των λιπαντικών, και λίπανση των αρθρώσεων του 

κινητήριου άξονα. Κάθε 2 χρόνια αντικατάσταση του καθαριστή αέρα, των 

μπαταριών, των ιμάντων, των εύκαμπτων σωλήνων ψυκτικού και του ψυκτικού και 

των θερμοστατών. Όσον αφορά της συνδέσμους Falk Steelflex κάθε χρόνο έλεγχος 

της ευθυγράμμισης, των ροπών σύσφιξης, του δακτυλίου στεγανοποίησης , της 

φλάντζας και αποσυναρμολόγηση των συνδέσμων και έλεγχος για φθορές. Όσον 

αφορά τον ηλεκτροκινητήρα συντήρηση των περιελίξεων του κινητήρα, καθαρισμός 

του εσωτερικού και εξωτερικού μέρους του κινητήρα, και συντήρηση των ρουλεμάν. 

Όσον αφορά την αντλία Jockey συντήρηση κατ’ εκτίμηση και περιστροφή του άξονα 

κάθε 3 μήνες.  

  





 

 

  

4.3  PREACTION VALVET & WET ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ 

STANDARD RESPONSE, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Ελεγχος , επιθεώρηση και συντήρηση του συστήματος Preaction Valve and Wet και 

του συστήματος TOTAL PAC2 FIRECYCLE III και των επιμέρους εξαρτημάτων της 

και λογισμικών της. Όσον αφορά το TOTALPAC2 FIRECYCLE III κάθε μήνα 

επιθεώρηση μετρητών, εξωτερική επιθεώρηση της βαλβίδας ελέγχου και main drain 

test, κάθε 3 μήνες επιθεώρηση συναγερμού συστήματος και δοκιμή συναγερμού 

χαμηλής πίεσης αέρα, κάθε 6 μήνες δοκιμή βαλβίδας ελέγχου ύδρευσης, κάθε χρόνο 

δοκιμή χειροκίνητα emergency release test, main drain test, full trip test, κάθε 5 

χρόνια δοκιμή της μετρητές, δοκιμή στη λειτουργία της βαλβίδας ελέγχου, 

επιθεώρηση του εσωτερικού των βαλβίδων, των φιλτρων κλπ. Όσον αφορά το 

TOTALPAC2 AIR SUPPLY συντήρηση ανάλογα με τον τύπο A,B,C,D. Όσον αφορά 

το TOTAL PAC2 WET PIPE κάθε μήνα επιθεώρηση των μετρητών και των 

βαλβίδων ελέγχου και συναγερμού, κάθε χρόνο εκτέλεση δοκιμή ροής ανύψωσης 

κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού.  

  

4.4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ 

Απαιτήσεις συντήρησης:  

Έλεγχος, επιθεώρηση και συντήρηση των πυροσβεστικών φωλιών και των Σ.Ε.Π.Ε. 

και όλων των επιμέρους εξαρτημάτων της. Έλεγχος των πυροσβεστικών φωλέων και 

των σωληνώσεων νερού για διαρροές και τυχόν επισκευή της και έλεγχος λειτουργίας 

της κάθε 3 μήνες.  

 

 

4.5 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΕΡΑ 

Διενεργούμενοι έλεγχοι:   

- Οπτικός έλεγχος μονάδων ανίχνευσης για τυχόν διαρροές, διάβρωση στα 

σωληνάκια και γενικά στα κυκλώματα   

- Έλεγχος στάθμης δοχείων νερού και αναπλήρωση εφόσον απαιτείται   

- Επιθεώρηση αντλιών και Blower   

- Καθαρισμός κεφαλών   

- Επιθεώρηση φίλτρων   

- Γενικός έλεγχος τροφοδοτικών διατάξεων, φωτεινών ενδείξεων και 

συσσωρευτών   

  

Δοκιμές:   

Σε όλα τα ανωτέρω κυκλώματα δοκιμές με τη χρήση “smoke stick” και επιβεβαίωση 

των κατωτέρω:   

1. Ενεργοποίηση συναγερμού δύο επιπέδων: PRE-ALARM και ALARM, εντός 

των από τη σχετική μελέτη προβλεπόμενων χρόνων απόκρισης.   

2. Ενεργοποίηση φωτεινών και ηχητικών ενδείξεων PRE-ALARM και ALARM 

του αντίστοιχου ανιχνευτή του συστήματος.   

3. Ενεργοποίηση του κεντρικού συστήματος Πυρανίχνευσης (της περιπτώσεις 

PRE-ALARM και ALARM) μέσω των αντίστοιχων εξόδων των ανιχνευτών του 

συστήματος δειγματοληψίας αέρα.   

 





 

 

 

 

 

   

 

ΆΡΘΡΟ 5ο  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

  

1. Η συντήρηση των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ θα γίνεται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, την κείμενη 

νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης από ειδικευμένο 

προσωπικό.  

2. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να συντηρεί και να εξασφαλίζει την 

τέλεια και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ κατά την διάρκεια της σύμβασης.  

3. Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος 

συντηρητής. Ο κάθε είδους έλεγχος που θα ασκείται από την Υπηρεσία δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη.  

6. Η προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση για κάθε μια 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και ο 

συστηματικός έλεγχος της καλής κατάστασης και λειτουργίας τους, θα 

γίνεται  όπως προβλέπεται από τον πίνακα  Α.1 της Διακύρηξης του 

παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού  και στις παραγράφους των άρθρων 

3 &4 του  Παραρτήματος ΙΙ : Συγγραφή Υποχρεώσεων- Τεχνική 

Περιγραφή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως 17:00. Οι 

ημερομηνίες αυτές για κάθε μια  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ θα συμφωνηθούν με τον υπεύθυνο διαχείρισης του 

κτιρίου, ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του φορέα. Ο 

συντηρητής οφείλει κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες καθώς και όποτε 

άλλοτε προκύψει, να εμφανίζεται στον υπεύθυνο διαχείρισης του κτιρίου 

και στην επιτροπή παραλαβής της εταιρίας μας στο γραφείο του πρώτου, 

αφού πρώτα τους ειδοποιήσει μία ημέρα πριν από την επικείμενη 

επιθεώρηση, συντήρηση ή επισκευή και στην συνέχεια να εκτελεί τις 

σχετικές εργασίες.  

7. Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να προβαίνει (όσες φορές  

απαιτηθεί) σε έκτακτη μη προγραμματισμένης συντήρηση των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ και να επιδιορθώνει κάθε βλάβη η φθορά 

αυτών καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, καθώς και να προβεί σε ρυθμίσεις του 

λογισμικού (firmware), με βάση της ώρες και τις χρεώσεις που ορίζει ο Πίνακας Γ.1 

για την διορθωτική συντήρησης και ως το πόσο των ___________Ευρώ. 8. Στην 

περίπτωση που προκύψει έκτακτο περιστατικό, ή βλάβη ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος μετά από την έγγραφη ή προφορική ειδοποίησή του από τον υπεύθυνο 

διαχείρισης του κτιρίου, να στείλει τεχνικό προσωπικό (όσες φορές απαιτηθεί) για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος κατά τις ώρες 07:30 έως 21:00, σύμφωνα με τους 

κάτωθι χρόνους απόκρισης:  





 

 

Εντός δυο (2) ώρων από την ειδοποίησή του κατά τις εργάσιμες ώρες, για το  

Πυροσβεστικό Συγκρότημα, το συγκρότημα PREACTION VALVET & WET και το 

Σύστημα πυρανίχνευσης και Δειγματοληψίας Αέρα.  

Εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίησή του κατά τις υπόλοιπες ώρες των 

εργάσιμων ημερών για  το Πυροσβεστηκό Συγκρότημα, το συγκρότημα 

PREACTION VALVET & WET.  

Εντός τριών (3) ωρών από την ειδοποίησή του κατά τις Κυριακές και τις αργίες για το  

Πυροσβεστικό Συγκρότημα, το συγκρότημα PREACTION VALVET & WET, 

Σύστημα πυρανίχνευσης και Δειγματοληψίας Αέρα.  

Σε περίπτωση  καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και φυσικών καταστροφών ο χρόνος 

απόκρισης ορίζεται σε μία (1) ώρα από την ειδοποίησή του καθ’ όλο το 

εικοσιτετράωρο οποιασδήποτε ημέρας (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και 

αργιών).  

9. Αν ο ανάδοχος συντηρητής κληθεί και δεν εμφανιστεί για την αντιμετώπιση 

έκτακτου περιστατικού ή βλάβης και φθοράς των ανελκυστήρων μέσα στα χρονικά 

όρια που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, το ΕΜΣΤ δικαιούται να 

αναθέσει την εργασία αυτή σε άλλον τεχνίτη που έχει τα νόμιμα προσόντα και να 

μεριμνήσει για την παρακράτηση από την αμοιβή του ανάδοχου συντηρητή, του 

πόσου της δαπάνης που καταβλήθηκε στον ως άνω τεχνίτη (ο οποίος αντικατέστησε 

τον ανάδοχο συντηρητή) ενώ η ευθύνη καλής λειτουργίας και έναντι παντός 

ατυχήματος εξακολουθεί να βαρύνει τον ανάδοχο συντηρητή.  

10. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την 

νέα ανάθεση- ανάληψη της συντήρησης στις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς 

και το πέρασμα στην κατοχή της όλων των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων 

από τον προηγούμενο ανάδοχο.  

  

Άρθρο 6ο  

ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ  

  

Ο φορέας  δεν έχει καμία ευθύνη από οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα προέλθει  τα 

συνεργεία του αναδόχου συ.  Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να τηρεί πιστά κάθε 

σχετική για …………… ισχύουσα διάταξη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά 

και αστικά για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν ήθελε συμβεί απόκακή 

συντήρηση των ……………………. ή λόγω αμέλειας ή παράλειψης των συνεργείων 

του. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές για όλη την διάρκεια της σύμβασης.  

  

Άρθρο 7ο  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  

  

Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνη του 

………………………. σε ασφαλιστική εταιρία με ασφαλιστήριο που θα καλύπτει την 

ευθύνη για κάθε ζημιά, μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα, σύμφωνα με την ισχύουσα 

ασφαλιστική νομοθεσία καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Τα ασφαλιστήρια 

θα παραδοθούν στο «ΕΜΣΤ», αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο 

………………θα καλύπτεται κατ’ ελάχιστο: Για σωματικές βλάβες κατ’ άτομο 

(συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική 

οδύνη) μέχρι του ποσού των 300.000,00 ΕΥΡΩ  





 

 

Για σωματικές βλάβες σε περισσότερα του ενός άτομα από το ίδιο ατύχημα 

(συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη) μέχρι 

του ποσού των 600.000,00 ΕΥΡΩ.  

Για υλικές ζημιές τρίτων για κάθε ατύχημα ή σειρά ατυχημάτων που έχουν την ίδια 

αιτία, μέχρι του ποσού των 300.000,00 ΕΥΡΩ.  

Για σωματικές βλάβες/θάνατο ή και υλικές ζημιές κατά ατύχημα μέχρι του ποσού των 

900.000,00 ΕΥΡΩ  

Ή και για οτιδήποτε άλλο απαιτεί η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.  

  

Άρθρο 8ο  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - (Άρθρο 219 του Ν. 

4412/2016)  

  

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 

δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από 

τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 

και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί 

η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 

παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση 

έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 

οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβασης και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που 

έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

  

Ονομασία Τράπεζας:    ΠΡΟΣ  

Κατάστημα:     ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  

ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Δ/νση:       Δ/νση:  

Τ.Κ.:       Τ.Κ.:  

Ημερομηνία έκδοσης …………………         

ΕΥΡΩ …………………..………………….  

 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

ΑΡΙΘΜ.___________________________  

 

ΠΟΣΟΥ …………………………….……..€  

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού: 

…………………………………………………………………………………..……

….. (………………………. €), για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ή σε τυχόν 

επαναλήψεις αυτού για την ανάθεση της υπηρεσίας :  

  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»,  συνολικού προϋπολογισμού 

………………………………………..€,  πλέον ΦΠΑ.  

  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της 

ατομικώς και αλληλεγγύως, καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της.  

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή όχι κάθε τυχόν απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

 

Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για …………………………………………… από την 

επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν 

της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

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

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί 

ποινή αποκλεισμού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ 

όλων των μελών της και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ 

κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.  

 

 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

  

Ονομασία Τράπεζας:    ΠΡΟΣ  

Κατάστημα:     ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  

ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Δ/νση:       Δ/νση:  

Τ.Κ.:       Τ.Κ.:  

Ημερομηνία έκδοσης …………………         

ΕΥΡΩ …………………..………………….  

 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

ΑΡΙΘΜ.___________________________  

 

ΠΟΣΟΥ …………………………….……..€  

 

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………….. (και ολογράφως) 

…………………………………………………………………………………………

…… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ του ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Διεύθυνση 

…………………………………………………………………………………………

………………. για την καλή εκτέλεση της με αριθμό …………………. Σύμβασης, 

που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρία για την ανάθεση της υπηρεσίας : 
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«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»,  

 

και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας αυτής προ Φ.Π.Α. ήτοι 

…………………....ΕΥΡΩ.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησής σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 

επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας 

καμία ισχύ.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας.  

  

  

  

 

 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ) 

  

Επισυνάπτεται ξεχωριστό αρχείο  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»,  

 

  

Πίνακας Α.1: Λοιπές Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης και Πυρανίχνευσης:   

  

Α/Α  Περιγραφή εξοπλισμού   Πλήθος 

εξοπλισμού   

Πλήθος συντηρήσεων   Δαπάνη  

  

      Ετήσια συντήρηση  Περιοδική 

συντήρηση   

  

1  Κεντρικός Πίνακας  

Πυρανίχνευσης   

1  1  2    

2  Πυροσβεστικό 

συγκρότημα   

1  1  11    

3  Πυροσβεστικές 

φωλιές   

44  1  1    

4  PREACTION 

VALVET & WET  

6  1  3    

5  Δειγματοληψία Αέρα   1 (30 μονάδων 

ανίχνευσης)  

1  2   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)  

 

                                                                        ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

 

Πίνακας Α2: Χρονοχρέωση για διορθωτική συντήρηση & τεχνική υποστήριξη 

(προαίρεση)   

Ειδικότητα Σύνολο ωρών   Τιμή ανά ώρα   Σύνολο   

Μηχανολόγ. ΑΕΙ- 

ΤΕΙ 

30   

Ηλεκτρολόγος 

Τεχνίτης, βοηθός 

ηλεκτρολόγου  

τεχνίτες γενικά   

400   
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Μηχανολόγ. ΑΕΙ- 

ΤΕΙ 

50   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     

 

 

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Εθνικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης » (Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβροσίου Φραντζή (πρώην 

εργοστάσιο ΦΙΞ) Τ.Κ. 117 43, Αθήνα. τηλ.: 21110192100) με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής τους την 14.12.2020 και ώρα 10:00 π.μ.. 

  

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται 

σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής(www.emst.gr).  

  

Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. 

επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την 

αναθέτουσα αρχή.  

  

  

  

  

 

 

  

Υπογραφή – Σφραγίδα  
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