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Σελ. 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Δ/νςθ: Κοίλα Κοηάνθσ, ΤΚ 50100 

Τθλ.: +30 2461068232 & 2461068102 

Email: ghaitidis@uowm.gr, aff00574@uowm.gr 

 Κοηάνθ,  03-05-2022 

 Αρικμ. Πρωτ. 5331 

 Πλθροφορίεσ: Γ. Χαϊτίδθσ 
 

 

Πρόςκλθςθ για κατάκεςθ οικονομικϊν προςφορϊν για: 

«Τπθρεςίεσ ελζγχου, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ και πιςτοποίθςθσ των ςυςτθμάτων 

πυρανίχνευςθσ, του πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ κακϊσ και των μονίμων καταςβεςτικϊν 

ςυςτθμάτων ςτο Κτίριο Α του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά» προχπολογιςμοφ 

36.300,63€, ςυμπεριλαμβανομζνου 24% ΦΠΑ 
 

  

 

Το Ρανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ, βάςει του Ν. 4412/2016, και ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιιςεων αυτοφ όπωσ ιςχφουν και ειδικότερα 
τισ διατάξεισ του άρκρου 118. 

2. Τθν από 05/04/2022 Τεχνικι Ζκκεςθ του τμ. Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν. 
3. Το πρωτογενζσ αίτθμα του τμ. Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν με ΑΔΑΜ: 22REQ010387271. 
4. Τισ από 05/04/2022 τεχνικζσ προδιαγραφζσ του τμ. Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν. 
5. Τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με αρικμό 327/07-04-2022, με ΑΔΑ: 6ΛΕ7469Β7Κ-3Ξ και 

ΑΔΑΜ: 22REQ010387333,  
 

προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να κατακζςει οικονομικι προςφορά για υπθρεςίεσ ελζγχου, ςυντιρθςθσ, 

επιςκευισ, αποκατάςταςθσ και πιςτοποίθςθσ των ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ, του πυροςβεςτικοφ 

ςυγκροτιματοσ κακϊσ και των μονίμων καταςβεςτικϊν ςυςτθμάτων ςτο Κτίριο Α του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 36.300,63€ Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

Φ.Ρ.Α. 24%, ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Ραροφςασ. 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Ιδρφματοσ ζτουσ 2022, ΚΑΕ: 9722-Α, CPV: 

50413200-5. 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμζνου τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. Κριτιριο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα είναι θ χαμθλότερθ 

ςυνολικι τιμι με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται όλοι οι απαιτοφμενοι όροι. Απορρίπτεται θ προςφορά 

που ξεπερνά το όριο του προχπολογιςμοφ. 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ςτο ΚΘΜΔΘΣ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΡΙΚΑΙΟΤΘΤΑ - «ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίκενται οι Ρίνακεσ Οικονομικισ και Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ, κακϊσ και θ Υπεφκυνθ διλωςθ των Ραραρτθμάτων τθσ παροφςασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  
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Σελ. 2 

Οι παραλιπτεσ, κα πρζπει να αποςτζλλουν θλεκτρονικά τα ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων εταιριϊν 

(επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

ghaitidis@uowm.gr ι aff00574@uowm.gr, ζτςι ϊςτε το Κδρυμα να ζχει ςτθ διάκεςι του πλιρθ κατάλογο 

όςων παρζλαβαν τθν Ρρόςκλθςθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν 

ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινιςεισ. 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ, αποκλειςτικά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 

όπου κα περιζχονται:  

1) Σεχνικι Προςφορά, που κα περιλαμβάνει: 

a. Πιςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου ςε ιςχφ (όπου κα φαίνεται ότι το αντικείμενο τθσ 

δραςτθριότθτασ του υποψθφίου είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ). 

b. Τα δικαιολογθτικά τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα 

Ι τθσ Ραροφςασ. 

c. Τον Πίνακα υμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ Ι, ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 

προςφζροντα (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word). 

2) Οικονομικι προςφορά του Ραραρτιματοσ ΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον 

προςφζροντα (διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word).  

3) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα 

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word). 

 

τον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ ιτοι: 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ ΜΕ Α. ΡΩΤ. 5331/03-05-2022 ΓΙΑ 

ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ, ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ, ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ 

ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ, ΤΟΥ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΙΟ Α ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΘΝ ΚΑΣΤΟΙΑ 

ΘΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ: 11-05-2022 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο) 

 
 

 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τισ 11-05-2022 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 11.00 π.μ. 

(θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Σμιμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, 3οσ Όροφοσ, ςτα Κοίλα Κοηάνθσ, Τ.Κ. 50150, τθλ. 24610-56303, 56304, 56305. Το άνοιγμα των 

φακζλων κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτα Κοίλα Κοηάνθσ. 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

τριϊν (3) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ Διενζργειασ τθσ Ρρόςκλθςθσ, ιτοι ζωσ 12/08/2022. 
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Σελ. 3 

 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

1. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ. 

ii) Ριςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

iii) Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι 

ενθμερότθτα). 

iv) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 

δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ του ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 

τθν υποβολι του.  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του.  

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 

ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 

φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 

ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 

εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται 

επιπλζον απόφαςθ-πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ 

προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. 

 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ Τπθρεςίεσ ελζγχου, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ 

και πιςτοποίθςθσ των ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ, του πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ κακϊσ και 

των μονίμων καταςβεςτικϊν ςυςτθμάτων ςτο Κτίριο Α του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν 

Καςτοριά ςε χρονικό διάςτθμα 30 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με όςα 

αναφζρονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 
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Σελ. 4 

 

3. Το τιμολόγιο κα εκδοκεί ςτα εξισ ςτοιχεία:  

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

4. Θ πλθρωμι του κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν, και αφοφ προθγθκεί βεβαίωςθ των αρμόδιων Επιτροπϊν παραλαβισ περί εκπλθρϊςεωσ 

των εν γζνει ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου.  

5. Τον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ του Δθμόςιου Τομζα (ςθμερα 4% για τισ 

προμθιειεσ & 8% για τισ υπηρεςίεσ), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν 

επιχείρθςθ, ςφμφωνα με βεβαίωςη που ια χορηγηιεί από την υπηρεςία μασ. 

6. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν  

 Οι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

 Σε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ.  

Κάκε διαφορά που κα προκφπτει, μεταξφ του αναδόχου και του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 

από τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, κα επιλφεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του Ρανεπιςτθμίου ι 

από τα Δικαςτιρια Κοηάνθσ. 

Ρλθροφορίεσ για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Τεχνικι Υπθρεςία Ρανεπιςτθμίου 

Δυτικισ Μακεδονίασ, κοσ Σαπαλίδθσ Κωνςταντίνοσ,  τθλ.: 24610 56360 email: ksapalidis@uowm.gr 

Για τυχόν περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτο Τμιμα 

Ρρομθκειϊν του Ρανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. επικοινωνίασ 

24610 68232, 68102). 
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Σελ. 5 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ-ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Τπθρεςίεσ ελζγχου, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ και πιςτοποίθςθσ των ςυςτθμάτων 
πυρανίχνευςθσ, του πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ κακϊσ και των μονίμων καταςβεςτικϊν 

ςυςτθμάτων ςτο Κτίριο Α του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά 

 

Αντικείμενο 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι θ ςυντιρθςθ, επιςκευι και αποκατάςταςθ των ςυςτθμάτων 

πυρανίχνευςθσ, του πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ και των μονίμων καταςβεςτικϊν ςυςτθμάτων, λόγω 

του πρόςφατου περιςτατικοφ ανάφλεξθσ ςυςςωρευτϊν και των βλαβϊν που προξζνθςε ςτισ εγκαταςτάςεισ 

πυραςφάλειασ. Ρεριλαμβάνει τθν επιςκευι των πυροςβεςτικϊν φωλεϊν και ερμαρίων ςφμφωνα με τθν 

14θ Ρυροςβεςτικι Διάταξθ και τθ ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων πυρανίχνευςθσ και πυρόςβεςθσ ςφμφωνα 

με το πρότυπο ΕΝ54, και τζλοσ τθν ανανζωςθ των πιςτοποιθτικϊν πυραςφάλειασ ςτο κτίριο Α του 

Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά. 

Στθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνεται όλθ θ δομθμζνθ ζκταςθ του κτιρίου Α των 

εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτουσ Μανιάκουσ Καςτοριάσ.  

Το ςυνολικό δομθμζνο εμβαδόν του κτιρίου Α ςε όλουσ τουσ ορόφουσ είναι 3.717,93 τ.μ., 

ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των υπόγειων χϊρων. Το κτίςμα αποτελείται από τμιματα μονϊροφα και 

τμιματα διϊροφα, ενϊ μζροσ τθσ επιφάνειάσ του διακζτει υπόγειο επίπεδο ςτο οποίο χωροκετοφνται 

θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και αποκικεσ. Οι χϊροι του ιςογείου και του ορόφου ςτεγάηουν τισ 

βαςικζσ λειτουργίεσ του κτιρίου και αποτελοφνται από τρία αμφικζατρα, βιβλιοκικθ, γραφεία, 

γραμματείεσ και λοιποφσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ. 

 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ: 

1. Άδεια  Λειτουργίασ, από το υπουργείο βιομθχανίασ, ανάπτυξθσ ι τθν περιφζρεια για κζντρο επανελζγχου 

φιαλϊν πυροςβεςτιρων χαμθλισ και υψθλισ πίεςθσ.  

2. Ριςτοποιθτικό επάρκειασ αρμοδίου ατόμου (υπευκφνου για τον ετιςιο ζλεγχο των πυροςβεςτιρων) 

3. Ριςτοποιθτικό ζγκριςθσ κανονιςμοφ λειτουργίασ αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ περιοδικοφ ελζγχου, 

ςυντιρθςθσ και αναγόμωςθσ πυροςβεςτιρων (ςφμφωνα με τθν Υ.Α. Αρικ. 648/43/03.01.05 & 

17230/671/01.09.05) για περιοδικό ζλεγχο, ςυντιρθςθ και αναγόμωςθ πυροςβεςτιρων χαμθλισ και 

υψθλισ πίεςθσ  

4. Βεβαίωςθ για τθν ζγκριςθ κανονιςμοφ λειτουργίασ κζντρου επανελζγχου φιαλϊν (ςφμφωνα με τθν Υ.Α. 

Αρικ. 14165/Φ.17.4/373/28.07.93) για πυροςβεςτιρεσ με ραφι και άνευ ραφισ (CO2) 

5. Βεβαίωςθ για τθν ζγκριςθ κανονιςμοφ λειτουργίασ κζντρου επανελζγχου φιαλϊν  IS (TPED) – ΟΔΘΓΙΕΣ ( 

ADR 2010/35/EU & ADR 2019).  

6. Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2015 για τα πεδία ςυντιρθςθσ πυροςβεςτιρων, φιαλϊν, κζντρο επανελζγχου 

φιαλϊν και εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων πυραςφάλειασ, πυρόςβεςθσ και πυρανίχνευςθσ. 

7. Ριςτοποιθτικό ISO 14001:2015 για τα πεδία ςυντιρθςθσ πυροςβεςτιρων, φιαλϊν, κζντρο επανελζγχου 

φιαλϊν και εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων πυραςφάλειασ, πυρόςβεςθσ και πυρανίχνευςθσ. 

8. Ριςτοποιθτικό ISO 45001 για τα πεδία ςυντιρθςθσ πυροςβεςτιρων, φιαλϊν, κζντρο επανελζγχου 

φιαλϊν και εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων πυραςφάλειασ, πυρόςβεςθσ και πυρανίχνευςθσ. 

9.   Σφμβαςθ τεχνικοφ αςφαλείασ και αναγγελία κάλυψθσ των ςυνκθκϊν του ζργου. 
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10. Σφμβαςθ με ΣΑΜΕΕ (ςφμβουλο αςφαλοφσ μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων) για τισ φιάλεσ 

κατάςβεςθσ.   

11. Βεβαίωςθ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία ότι γνωρίηει τισ ςυνκικεσ των χϊρων. 
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ προςκόμιςθσ των ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν, εντόσ τθσ οριςκείςασ 

προκεςμίασ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ αποκλείεται από τθ διαδικαςία και καλείται ο αμζςωσ επόμενοσ ςτθν 
κατάταξθ ςυμμετζχων. 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  
ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 
 

Ππου ςτα κείμενα του παρόντοσ τεφχουσ και τθσ ςυμβάςεωσ γίνεται χριςθ των παρακάτω όρων θ ζννοια 

αυτϊν κα είναι θ εξισ:  

1. ΕΓΟΔΟΤΘΣ ι ΚΥΙΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ είναι το ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

2. ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Το νομικό ι φυςικό πρόςωπο ςτο οποίο ανατίκεται δια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ θ εκτζλεςθ 

του ζργου  

3. ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ι ΕΡΙΒΛΕΨΘ: Ο οριςκείσ από τον ΕΓΟΔΟΤΘ μθχανικόσ ωσ αρμόδιοσ ι 

επιτροπι, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ και οι τυχόν οριςκζντεσ με τον ίδιο 

τρόπο αναπλθρωτζσ του.  

4. ΕΓΟ: Το ςφνολο των εργαςιϊν και υποχρεϊςεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ των ςυμπεριλαμβανομζνων ςτο 

αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  

5. ΕΓΑΣΙΑ: Θ κάκε είδουσ ενζργεια, επζμβαςθ ι φροντίδα που είναι απαραίτθτθ και αναγκαία για τθν 

εκπλιρωςθ του ςκοποφ για τον οποίο καταρτίηεται θ παροφςα ςφμβαςθ.  

6. ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ: Στο ςφνολο των εγκαταςτάςεων λεβθτοςταςίων των κτιρίων, του 

περιβάλλοντοσ χϊρου του ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΠΤΡΑΝΙΧΝΕΤΗ – ΠΤΡΟΒΕΗ ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ Α ΚΑΙ Β ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΟ ΑΝΣΛΗΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΠΤΡΟΒΕΗ 

Το ςυγκρότθμα είναι ςυναρμολογθμζνο πάνω ςε ενιαία βάςθ από μορφοςίδθρο και αποτελείται από τα 

παρακάτω μζρθ: 
1. Αντλία 

Είναι μονοβάκµια, φυγοκεντρικι παροχισ 60m3 ανά ϊρα ςε πίεςθ 8at ςτο κτίριο Α µε ςϊμα χυτοςιδθρό 

μορφισ ςπείρασ Αρχιμιδθ, μζςα ςτο οποίο ςτρζφεται µία ορειχάλκινθ πτερωτι µε άξονα από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 
2. Ρετρελαιοκινθτιρα 

Είναι τετρακφλινδροσ µε ονομαςτικι ιςχφ 35Θ τουλάχιςτον ςε 3.000 ςτροφζσ/1min, υδρόψυκτοσ µε αντλία 

κλειςτισ κυκλοφορίασ και αερόψυκτο ψυγείο και ςυνοδεφεται µε θλεκτρικι διάταξθ εκκίνθςθσ. Το ςϊμα 

του κινθτιρα και οι κφλινδροι είναι καταςκευαςμζνα από ειδικό αντιδιαβρωτικό αλουμίνιο. 
3. Δοχείο καυςίμου 
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Είναι μεταλλικό, χωρθτικότθτασ ςε πετρζλαιο DIESEL αρκετισ για λειτουργία του πετρελαιοκινθτιρα επί 

τζςςερεισ ϊρεσ µε πλιρεσ φορτίο. 
4. Ρίνακα οργάνων και αυτοματιςμοφ 

 Ρεριλαμβάνει όλα τα όργανα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του πετρελαιοκινθτιρα και τθν 

αυτόματθ εκκίνθςι του. 

 

ΠΤΡΑΝΙΧΝΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΤΡΚΑΙΑ 

(ΚΕΝΤΟ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ - ΑΓΓΕΛΤΘΑΣ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ - ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΘΣ - ΑΦΕΣΒΕΝΟΜΕΝΟ 

ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΘΜΑ - ΚΟΝΑ - ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ - ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΛΛΘΛΩΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ) 
1. Κζντρο πυρανίχνευςθσ 

Είναι τοποκετθμζνο μζςα ςε ερμάριο από χαλυβδοελάςµατα, το οποίο ζχει μπροςτά παράκυρο µε τηάμι 

που αςφαλίηεται µε κλειδαριά. Είναι κατάλλθλο για ςφνδεςθ µε ανιχνευτζσ όλων των τφπων, χειροκίνθτουσ 

αγγελτιρεσ, αφεςβενόµενα περιοδικά φωτεινά ςιματα και ςειρινεσ ι κουδοφνια. Ρεριλαμβάνει τα 

παρακάτω βαςικά ςτοιχεία : 

α) Μονάδα κεντρικοφ ελζγχου. 

β) Συςτοιχία ςυςςωρευτϊν για εφεδρικι τροφοδότθςθ ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ τάςθσ του δικτφου. 

γ) Μονάδεσ βυςµατικοφ τφπου κατάλλθλεσ για τθ ςφνδεςθ κυκλωμάτων - βρόχων µε χειροκίνθτουσ 

αγγελτιρεσ. 

δ) Μονάδεσ βυςµατικοφ τφπου κατάλλθλεσ για τθ ςφνδεςθ κυκλωμάτων - βρόχων µε ανιχνευτζσ, ορατοφ 

καπνοφ, φλόγασ και κερµοδιαφορικοφσ - μεγίςτου. 

ε) Μονάδεσ βυςµατικοφ τφπου για τθν οδιγθςθ των γραµµϊν αναγγελίασ δθλαδι των φωτεινϊν ςθμάτων 

και των ςειρινων ι κουδουνιϊν. 

ςτ) Μονάδεσ βυςµατικοφ τφπου για τθν οδιγθςθ βοθκθτικϊν γραµµϊν ϊςτε να μποροφν να τεκοφν "εντόσ" 

ι "εκτόσ" λειτουργίασ ςυςκευζσ και μθχανιματα. 

Το κζντρο ςε κατάςταςθ θρεμίασ επιτθρεί όλα τα κυκλϊματα βρόχουσ αγγελίασ και δίνει οπτικό και 

ακουςτικό ςιμα ςε περίπτωςθ βλάβθσ (διακοπι ι βραχυκφκλωµα). Θ τάςθ λειτουργίασ του κζντρου είναι 

220V EP ςυχνότθτασ 50Hz. 
2. Χειροκίνθτοσ αγγελτιρασ 

Αποτελείται από πλαςτικό κουτί ςε κόκκινο χρϊμα µε πόρτα που ζχει εφκραυςτο τηάμι ι επανατικζμενο 

και επανζρχεται µε ειδικό κλειδί. Μζςα ςτο κουτί είναι τοποκετθμζνο το κουμπί, που όταν ςπάςει το τηάμι 

ι/και πατθκεί, δίνει ςυναγερμό. Το µπουτόν είναι κατάλλθλο για τάςθ λειτουργίασ µζχρι 250V (24V) και 

µζγιςτο ρεφμα διακοπισ 2Α.  Ο τρόποσ προςταςίασ του αγγελτιρα είναι Ι42 ςφμφωνα µε τον κανονιςμό 

EN 54. H επιτρεπόμενθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι από -30°C ζωσ και +70°C. 
3. Ανιχνευτισ ορατοφ καπνοφ 

Ζχει ειδικό πλαςτικό περίβλθμα, μζςα ςτο οποίο βρίςκεται αφ' ενόσ θ πθγι που εκπζμπει παλμοφσ από 

υπζρυκρο φωσ ςτον κατάλλθλα διαμορφωμζνο "ςκοτεινό κάλαμο" και αφ' ετζρου θ φωτοδίοδοσ που τουσ 

"βλζπει". Βυςµατϊνεται πάνω ςε ειδικι βάςθ µε ενδεικτικι λυχνία ενεργοποίθςθσ (κόκκινθ LED) και 

δυνατότθτα για ςφνδεςθ παράλλθλου φωτεινοφ επαναλιπτθ. Θ επιτρεπόμενθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 

είναι από 0°C ζωσ και +60°C. Σφμφωνα µε τον κανονιςμό EN 54. 
4. Ανιχνευτισ κερµοδιαφορικόσ - μεγίςτθσ κερµοκραςίασ 
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Ζχει ειδικό πλαςτικό περίβλθμα, μζςα ςτο οποίο υπάρχει το θλεκτρονικό αιςκθτιριο, που βυςµατϊνεται 

πάνω ςε ειδικι βάςθ µε ενδεικτικι λυχνία ενεργοποίθςθσ (κόκκινθ LED) και δυνατότθτα για ςφνδεςθ 

παράλλθλου φωτεινοφ επαναλιπτθ. Θ μεγίςτθ κερμοκραςία είναι 57°C ± 3°C. Θ ταχφτθτα αφξθςθσ τθσ 

κερμοκραςίασ για να διεγερκεί είναι περίπου 10°C ανά πρϊτο λεπτό. Θ επιτρεπόμενθ κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ είναι από -20°C ζωσ και +45°C. Σφμφωνα µε τον κανονιςμό EN 54. 
5. Φωτεινόσ επαναλιπτθσ 

Ζχει ειδικι πλαςτικι βάςθ πάνω ςτθν οποία υπάρχει µία λυχνιολαβι που καλφπτεται µε διαφανζσ 

πλαςτικό. Θ επιτρεπόμενθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι από -30°C ζωσ και +60°C. H προςταςία του 

είναι Ι30 ςφμφωνα µε τον κανονιςμό EN 54. 
6. Aφεςβενόµενο περιοδικά φωτεινό ςιμα 

 Αποτελείται από πλαςτικι βάςθ πάνω ςτθν οποία ςτερεϊνεται ζνα πλαςτικό διαφανζσ κόκκινο κάλυµµα 

που ζχει από κάτω τθ λυχνία. Είναι κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε εςωτερικό ι εξωτερικό χϊρο ζχοντασ 

προςταςία Ι54 ςφμφωνα µε τον κανονιςμό EN 54. Ζχει ενςωματωμζνο θλεκτρονικό κφκλωμά ϊςτε θ 

λυχνία του να αναβοςβινει µε ςυχνότθτα 1Hz. Θ επιτρεπόμενθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι από -

20°C ζωσ και +50°C. 
7. Hλεκτρονικι κόρνα 

Αποτελείται από τθν πλαςτικι βάςθ μζςα ςτθν οποία υπάρχει το θλεκτρονικό κφκλωμα παραγωγισ των 

δφο τόνων και από το µμπροςτινό κάλυμμα µε το μεγάφωνο. Είναι κατάλλθλθ για τοποκζτθςθ ςε 

εςωτερικό ι εξωτερικό χϊρο ζχοντασ προςταςία Ι54 ςφμφωνα µε τον κανονιςμό ΕΝ54. 

Θ επιτρεπόμενθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι από -10°C ζωσ και +55°C. 
8. Κουδοφνι 

Αποτελείται από τθ μεταλλικι βάςθ µε το κάλυμμά τθσ και τθ χαλφβδινθ καμπάνα διαμζτρου περίπου 

15cm. Λειτουργεί µζςω ιςχυροφ θλεκτρομαγνιτθ ο οποίοσ κινεί το ςφυράκι που κτυπάει τθν καμπάνα. 

Είναι κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε εςωτερικό ι εξωτερικό χϊρο ζχοντασ προςταςία Ι65 ςφμφωνα µε τον 

κανονιςμό ΕΝ ι DIN 40050. Θ ςτάκμθ κορφβου ςε απόςταςθ 1m είναι 100dB(A). Θ επιτρεπόμενθ 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι από -20°C ζωσ και +40°C. 
9. Ρίνακασ παραλλιλων ενδείξεων 

Αποτελείται από ερμάριο και  πόρτα µε κλειδαριά. Ράνω ςτθ μετωπικι πλάκα ζχουν τοποκετθκεί οι 

ενδεικτικζσ λυχνίεσ (κόκκινεσ LED) µε τισ πινακίδεσ όπου αναγράφονται οι πλθροφορίεσ (τι εξυπθρετεί θ 

κακεμιά λυχνία) και ο βομβθτισ (BUZZER), του οποίου θ ςτάκμθ κορφβου ςε απόςταςθ 1m είναι 75dB(A). H 

προςταςία του είναι Ι40 ςφμφωνα µε τον κανονιςμό ΕΝ 54. Θ επιτρεπόμενθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 

είναι από 0°C ζωσ και +40°C. 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΜΕ ΣΡΕΙ ΖΩΝΕ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΒΕΗ  

Είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ΕΝ54 και ΕΝ12094. Δζχεται τα ςιματα τουλάχιςτον δφο κυκλωμάτων 

ανίχνευςθσ, τα οποία και επιτθρεί. Τα κυκλϊματα ανίχνευςθσ ενεργοποιοφν τθν θχθτικι αναγγελία. 

Ενςωματωμζνθ διάταξθ προγραμματιςμοφ δίνει τθ δυνατότθτα τθσ επιλογισ των εξωτερικϊν εντολϊν που 

εκτελεί ο πίνακασ, αφοφ περάςει ο ρυκμιηόμενθσ διάρκειασ χρόνοσ κακυςτζρθςθσ. Οι προγραμματιηόμενεσ 

επιλογζσ είναι: 

1. Κατάςβεςθσ κατά ηϊνθ 
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Με τθν επιλογι αυτι θ διάταξθ χρονοκακυςτζρθςθσ οπλίηεται ςε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ οποιουδιποτε 

κυκλϊματοσ ανίχνευςθσ. 

2. Κατάςβεςθ με προτεραιότθτα μιασ ηϊνθσ 

Απαιτείται θ ενεργοποίθςθ ενόσ, εκ των προτζρων επιλεγμζνου, κυκλϊματοσ ανίχνευςθσ για να οπλιςτεί θ 

διάταξθ χρονοκακυςτζρθςθσ και μετά τθν εκπνοι του χρόνου να δοκεί εντολι κατάςβεςθσ. Σε περίπτωςθ 

ενεργοποίθςθσ του άλλου κυκλϊματοσ ενεργοποιείται μόνον το κφκλωμα του θχθτικοφ ςυναγερμοφ. 

3. Κατάςβεςθ με διαςταυρωμζνθ εντολι 

Θ εντολι κατάςβεςθσ απαιτεί τθν ταυτόχρονθ κατάςταςθ ςυναγερμοφ και των δφο κυκλωμάτων 

ανίχνευςθσ. 

Συναγερμόσ ςε μόνο ζνα κφκλωμα ενεργοποιεί μόνο το κφκλωμα γενικοφ ςυναγερμοφ και τον θλεκτρονόμο 

ςυναγερμοφ του εγκεκριμζνου κυκλϊματοσ. Ο πίνακασ επιτθρεί δφο κυκλϊματα εξωτερικϊν εντολϊν. Ζνα 

κφκλωμα είναι επιτθροφμενο ζναντι διακοπισ και Βραχυκυκλϊματοσ, χρθςιμοποιείται για τθν 

τροφοδότθςθ των θχθτικϊν ςυςκευϊν και ελζγχεται από διακόπτθ ςίγθςθσ με επανιχθςθ. Το δεφτερο 

κφκλωμα προορίηεται για τθ μεταβίβαςθ τθσ εντολισ κατάςβεςθσ και ελζγχεται ζναντι διακοπισ. Στο 

κφκλωμα αυτό είναι ενςωματωμζνοσ ζνασ θλεκτρονόμοσ χρονοκακυςτζρθςθσ με χρόνο ρυκμιηόμενο από 0 

ζωσ 60sec. Ο πίνακασ διακζτει κφκλωμα και επαφζσ για τθν ςφνδεςθ ενόσ διακόπτθ αποκλειςμοφ τθσ 

εντολισ κατάςβεςθσ. Υπάρχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ επιλογισ μεταξφ τθσ άμεςθσ εντολισ 

κατάςβεςθσ, μετά τθν άρςθ του αποκλειςμοφ και τθσ παρεμβολισ τθσ χρονοκακυςτζρθςθσ με αφετθρία τθ 

χρονικι ςτιγμι 0, μετά τθν άρςθ του αποκλειςμοφ. Το κφκλωμα εντολισ κατάςβεςθσ λειτουργεί ςε 

ςυνδυαςμό με τισ προγραμματιςμζνεσ επιλογζσ των κυκλωμάτων ανίχνευςθσ και ενεργοποιείται 

κατευκείαν ςε περίπτωςθ λειτουργίασ χειροκίνθτου ςτακμοφ εντολισ κατάςβεςθσ. 

Ο πίνακασ περιλαμβάνει τουλάχιςτον ζξι θλεκτρονόμουσ με ζνα ηεφγοσ μεταγωγικϊν επαφϊν ο κακζνασ. Οι 

θλεκτρονόμοι αυτοί οπλίηονται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Ηϊνθ 1 ςε ςυναγερμό 

β) Ηϊνθ 2 ςε ςυναγερμό 

γ) Ρροαναγγελία κατάςβεςθσ 

δ) Γενικόσ ςυναγερμόσ 

ε) Βλάβθ 

ςτ) Λειτουργία διακόπτθ πιζςεωσ 

Ο θλεκτρονόμοσ προαναγγελίασ κατάςβεςθσ οπλίηεται με το ξεκίνθμα τθσ χρονοκακυςτζρθςθσ. Ο 

θλεκτρονόμοσ γενικοφ ςυναγερμοφ οπλίηεται ςε περίπτωςθ οποιουδιποτε ςυναγερμοφ ςτο ςφςτθμα. Ο 

πίνακασ είναι εφοδιαςμζνοσ με τισ εξισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ τουλάχιςτον: 

α) Κανονικι λειτουργία 

β) Βλάβθ 

γ) Συναγερμόσ, ηϊνθ 1 

δ) Συναγερμόσ, ηϊνθ 2 

ε) Ρροαναγγελία κατάςβεςθσ 

ςτ) Κατάςβεςθ 
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Τα εξισ δζκα (10) κυκλϊματα τουλάχιςτον ελζγχονται από τον πίνακα: 

Διακόπτθσ αποκλειςμοφ, χρονοδιακόπτθσ, κφκλωμα ανίχνευςθσ 1, κφκλωμα ανίχνευςθσ 2, κφκλωμα 

εντολισ κατάςβεςθσ, κφκλωμα κουδουνιϊν, ςυςςωρευτισ και κφρια τροφοδοςία, διαρροι προσ γθ, 

βοθκθτικό επιτθροφμενο κφκλωμα και κφκλωμα ςυςτιματοσ επανιχθςθσ. 

Ο πίνακασ διακζτει κωδικό ςφςτθμα ϊςτε με τον ςυνδυαςμό των καταςτάςεων ON ι OFF τθσ ενδεικτικισ 

λυχνίασ βλάβθσ, του βομβθτι βλάβθσ και τριϊν ακόμθ ενδεικτικϊν λυχνιϊν είναι αμζςωσ δυνατι θ 

διαπίςτωςθ του ιδιαίτερου κυκλϊματοσ που εμφάνιςε βλάβθ. Τα ςιματα ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ 

υπερπθδοφν τα ενδεχόμενα ςιματα βλάβθσ. Ο πίνακασ περιλαμβάνει ζναν ςυςςωρευτι με χωρθτικότθτα 

αρκετι για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ επί 1/2 ϊρα ςε κατάςταςθ πλιρουσ ςυναγερμοφ. Θ διάταξθ 

φόρτιςθσ επιτθρεί τισ επαφζσ ςφνδεςθσ του ςυςςωρευτι και τθν τάςθ του. Σιματα βλάβθσ 

ςθματοδοτοφνται επίςθσ όταν διακόπτεται θ παροχι τθσ κφριασ τροφοδότθςθσ. 

 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΣΑΒΕΗ ΜΕ CO2 ΤΨΗΛΗ ΠΙΕΕΩ 

Το ςφςτθμα είναι μελετθμζνο και ςχεδιαςμζνο ςφμφωνα με τουσ Αμερικάνικουσ κανονιςμοφσ 

Ρυραςφάλειασ NFPA 12 και αποτελείται από : 

- τισ φιάλεσ αποκικευςθσ CO2 με τισ βαλβίδεσ τουσ 

- διάφορα εξαρτιματα ενεργοποίθςθσ και ελζγχου 

- το δίκτυο ςωλθνϊςεων διανομισ 

- τα ακροφφςια 
1. Φιάλεσ CO2 υψθλισ πιζςεωσ με βαλβίδα 

Καταςκευάηονται και ελζγχονται ςφμφωνα με τουσ Αμερικάνικουσ κανονιςμοφσ D.O.T. ι άλλουσ 

ιςοδφναμουσ (DIN κλπ). Ρεριζχουν ωσ καταςβεςτικό υλικό υγροποιθμζνο CO2 ςε πίεςθ 59bar και 

κερμοκραςία 21°C με πυκνότθτα πλθρϊςεωσ το πολφ 0,68kg/lt. Οι ονομαςτικζσ χωρθτικότθτεσ των φιαλϊν 

είναι: 

10lb (4,5kg), 15lb (6,8kg), 20lb (9,1kg), 25lb (11,3kg), 35lb (16kg), 50lb (23kg), 75lb (34kg), 100lb (45kg). 

Κάκε φιάλθ είναι εξοπλιςμζνθ με βαλβίδα πιζςεωσ. Το ςϊμα τθσ βαλβίδασ είναι από ςφυριλατο 

μπροφντηο και αποτελείται από ζδρα πιζςεωσ, ςτόμιο εκκενϊςεωσ, αςφαλιςτικό πιζςεωσ, κακϊσ και 

ςτόμιο πλθρϊςεωσ ξεχωριςτά και ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ. Το ςτόμιο πλθρϊςεωσ ζχει μία εςωτερικι ζδρα 

ελζγχου και φζρει προςτατευτικό καπάκι. Στθν κορυφι τθσ βαλβίδασ προβλζπεται κζςθ για τοποκζτθςθ 

θλεκτροπνευματικοφ μθχανιςμοφ απελευκζρωςθσ και ςυςκευϊν ελζγχου. Θ βαλβίδα είναι εξοπλιςμζνθ με 

καμπφλθ εκκενϊςεωσ και υπερβαρζωσ τφπου εφκαμπτο ςωλινα που ςυνδζει το ςτόμιο εκκενϊςεωσ με τον 

ςυλλζκτθ. 
2. Εξαρτιματα και ςυςκευζσ ενεργοποίθςθσ και ελζγχου 

2.1 Θ ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ κατάςβεςθσ γίνεται μζςω ςυςκευισ ενεργοποίθςθσ. Θ ςυςκευι 

ενεργοποίθςθσ αποτελείται από μεταλλικό περίβλθμα, τον μθχανιςμό ενεργοποίθςθσ και βοθκθτικό 

θλεκτρικό διακόπτθ. Είναι κατάλλθλθ για επίτοιχθ τοποκζτθςθ και φζρει πόρτα με μικρό άνοιγμα για 

οπτικι εξακρίβωςθ ότι ο μθχανιςμόσ είναι οπλιςμζνοσ. Ο μθχανιςμόσ ενεργοποίθςθσ χρθςιμοποιεί 

φιαλίδιο αερίου υπό πίεςθ ι θλεκτρομθχανικό ενεργοποιθτι για πνευματικι ι μαγνθτικι ενεργοποίθςθ 

του ςυςτιματοσ. Θ πίεςθ του φιαλιδίου ελευκερϊνεται με τθ βοικεια ενόσ μθχανικοφ πείρου που τρυπάει 
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τθν ςφραγίδα του φιαλιδίου. Θ ελευκζρωςθ του πείρου μπορεί να γίνει ι χειροκίνθτα ι αυτόματα με 

εντολι από τον πίνακα πυρανίχνευςθσ. Θ ςυςκευι μπορεί να λειτουργεί με ρεφμα 24V και περιλαμβάνει 

ζνα διακόπτθ για τον ζλεγχο των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων και τθν ενεργοποίθςθ οργάνων θχθτικισ 

ςιμανςθσ κατευκείαν ι μζςω κεντρικοφ πίνακα. 

2.2. Οι τοπικοί ςτακμοί χειροκίνθτθσ ενεργοποίθςθσ αποτελοφνται από μοχλοφσ ενεργοποίθςθσ πάνω ςτισ 

φιάλεσ ι ςτον κεντρικό πιλότο. 
3. Δίκτυο ςωλθνϊςεων διανομισ 

Από γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ χωρίσ ραφι schedule 40 για διατομζσ μζχρι 3/4" και schedule 80 για 

διατομζσ πάνω από 3/4". 
4. Ακροφφςια 

Είναι ορειχάλκινα με μεγάλθ αντίςταςθ ςτθ διάβρωςθ, κατάλλθλθ για τοποκζτθςθ ςε ςυςτιματα ολικοφ 

κατακλυςμοφ. Θ ονομαςτικι τουσ παροχι εξαρτάται από το μζγεκοσ του ςτομίου και τθν πίεςι του. 

 

Αναλυτικά οι εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν ανά Κτίριο κα είναι οι παρακάτω: 

ΚΤΙΙΟ Α 
• Επιςκευι του ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ, με τθ ςυντιρθςθ και πιςτοποίθςι του ςφμφωνα με τθν 

τρζχουςα νομοκεςία. Αντικατάςταςθ του πίνακα πυραςφάλειασ και ενδελεχισ ζλεγχοσ του 

ςυνόλου των περιφερειακϊν ανιχνευτϊν, μπουτόν κλπ 

• Μετακίνθςθ των πινακίδων ςιμανςθσ κζςθσ των πυροςβεςτιρων ϊςτε να πλθροφν τισ διατάξεισ 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010, τόςο ωσ προσ το κατάλλθλο μζγεκοσ όςο και ωσ προσ τθ κζςθ τουσ.  

• Συντιρθςθ των ςυςτιματων κατάςβεςθσ CΟ2 και αφροφ, τουσ και αναβάκμιςθ αποκατάςταςθ των 

περιφερειακϊν τουσ εξαρτθμάτων (κουδοφνια αναγγελίασ, μπουτόν ακφρωςθσ κλπ.) 

• Αντικατάςταςθ κατεςτραμμζνου πίνακα πυραςφάλειασ (λόγω του πρόςφατου περιςτατικοφ 

ανάφλεξθσ ςυςςωρευτϊν). 

• Συντιρθςθ του ςυςτιματοσ του αφροποιθτι. 

• Ζλεγχοσ του υδροδοτικοφ πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ και ρφκμιςι του ωσ προσ τισ πιζςεισ 

λειτουργίασ τθσ μελζτθσ. φκμιςθ τθσ πίεςθσ του κλάδου προσ τα Sprinkler και εγκατάςταςθ 

διακόπτθ ανίχνευςθσ ροισ "flow switch",  ϊςτε να αναγγζλεται ςτον πίνακα πυρανίχνευςθσ τυχόν 

περιςτατικό πυρκαγιάσ. Ζλεγχοσ, αποςτράγγιςθ, ανάταξθ και ρφκμιςθ του ςυςτιματοσ DRY VALVE. 

• Κακαριςμόσ και επιςκευι του διδφμου ειςαγωγισ νεροφ πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ 

• Αντικατάςταςθ των εφκαμπτων ςωλινων πυρόςβεςθσ με αντίςτοιχουσ πιςτοποιθμζνουσ 15 Bar 

ςφμφωνα με τθν 15θ Ρυροςβεςτικι Διάταξθ και το πρότυπο ΕΝ671.  

• Συμπλιρωςθ των πυροςβεςτικϊν ερμαρίων με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό (μάςκεσ, αναπνευςτικζσ 

ςυςκευζσ, εργαλεία κλπ.)    

• Συντιρθςθ και αντικατάςταςθ του φωτιςμοφ αςφαλείασ όπου αυτό απαιτείται. 

• Υδραυλικι δοκιμι και αντικατάςταςθ των κλείςτρων των φιαλϊν κατάςβεςθσ.  

• Αντικατάςταςθ των ςωλινων υψθλισ πίεςθσ. 

• Αντικατάςταςθ των πυροκροτθτϊν. 

 

Πλοι οι υπολογιςμοί είναι ςφμφωνοι με τθν μελζτθ Ρυραςφάλειασ του Κτιρίου Α κακϊσ με τα αντίςτοιχα 

ςχζδια. 

Πλεσ οι εργαςίεσ που περιγράφονται παρακάτω κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τθν ελλθνικι νομοκεςία ( 

Ρυρ. Διατάξεισ και Υπ. Διατάγματα) και τα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN Regulations). Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ 
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ευρωπαϊκοφ προτφπου ακολουκοφνται BS (UK) ι NFPA (USA) πρότυπα. Πλα τα προϊόντα κα ζχουν 

πιςτοποίθςθ CE και  ΕΝ ι BS, UL, FM όπου απαιτείται.  

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόηει ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ΕΛΟΤ, ΕΝ, ISO 

9001/2015,  ISO 14001/2015, ISO 45001/2018, ISO 27001/2013. 

Πλοι οι μθχανικοί και τεχνικοί κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνοι ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και οι 

εργαςίεσ κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνεσ για αςτικι ευκφνθ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΤΡΟΒΕΗ 

Τλικά περιγραφι 
Αρικμόσ 

Σεμαχίων 
Σιμι φνολο 

ΥΔΑΥΛΙΚΘ ΔΟΚΙΜΘ ΦΙΑΛΩΝ 45- 50 ΚΙΛΩΝ 10 45,50 455,00 

ΥΔΑΥΛΙΚΘ ΔΟΚΙΜΘ ΦΙΑΛΩΝ ΡΙΛΟΤΩΝ 3 25,50 76,50 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΦΙΑΛΩΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΜΕΝΑ 13 90,50 1.176,50 

ΑΕΙΟ CO2 ΡΛΘΩΣΘΣ ΦΙΑΛΩΝ 506 2,70 1.366,20 

ΣΩΛΘΝΕΣ ΥΨΘΛΘΣ ΡΙΕΣΘΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘΣ ΦΙΑΛΩΝ 23 25,50 586,50 

ΟΔΕΛΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘΣ 46 1,00 46,00 

ΡΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ ΕΝ54 ΕΝ12094 3 420,50 1.051,25 

ΣΕΤ ΜΡΟΥΤΟΝ ΑΚΥΩΣΘΣ - ΕΝΑΥΣΘΣ (ΚΙΤΙΝΟ -ΜΡΛΕ) ΡΙΣΤΟΡ. 4 70,50 282,00 

ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 4 65,50 262,00 

ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 4 35,50 142,00 

ΣΕΤ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 5 60,50 302,50 

ΡΥΟΚΟΤΘΤΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 3 65,50 196,50 

ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΡΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 10 22,50 225,00 

ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΜΑΝΙΚΕΣ ΦΩΛΙΩΝ 13 75,50 943,75 

ΡΛΘΩΣΘ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΓΑΛΕΙΩΝ 3 110,50 331,50 

ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΜΑΙΟ ΜΕ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ ΔΙΑΣΩΣΘΣ 1 1.650,50 1.650,50 

ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΘΜΑΝΣΘΣ 40 6,50 260,00 

ΥΛΙΚΑ ΣΕΒΙΣ ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΘΑ 1 250,50 250,50 

ΑΦΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 25 6,50 162,50 

ΛΑΜΡΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 75 5,00 375,00 

ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 75 6,00 450,00 

      10.591,70 

ΕΡΓΑΙΕ - ΤΠΗΡΕΙΑ 
Αρικμόσ 

Σεμαχίων 
Σιμι φνολο 

ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 1 550,50 550,50 

ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 4 350,50 1.402,00 

ΥΔΑΥΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΙΑΛΩΝ 23 35,50 816,50 

ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ 1 450,50 450,50 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΤΘΘΣΘ DRY VALVE SYSTEM 1 300,50 300,50 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ ΑΦΟΥ 1 300,50 300,50 

ΕΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΘΣ ΛΑΜΡΤΘΩΝ ΚΑΙ ΜΡΑΤΑΙΩΝ ΦΩΤ. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

75 5,50 412,50 

      4.233,00 

ΑΔΑ: 63Σ6469Β7Κ-Ω3Γ





Πρόςκληςη για καταθ. οικ/κών προςφορών για Υπηρεςίεσ ελζγχου, ςυντήρηςησ, επιςκευήσ, αποκατάςταςησ και πιςτοποίηςησ των ςυςτημάτων 
πυρανίχνευςησ, του πυροςβεςτικοφ ςυγκροτήματοσ καθώσ και των μονίμων καταςβεςτικών ςυςτημάτων  του ΠΔΜ  

Σελ. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΡΑΝΙΧΝΕΤΗ - ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ 

Τλικά περιγραφι 
Αρικμόσ 

Σεμαχίων 
Σιμι φνολο 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ 32 ΗΩΝΩΝ 1 2.550,50 2.550,00 

ΜΡΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 15 23,50 352,50 

ΦΑΟΣΕΙΘΝΕΣ 15 46,50 697,50 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΡΝΟΥ -  ΘΕΜΟΔΙΑΦΟΙΚΟΙ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ 60 26,50 1.590,00 

      5.190,00 

ΕΡΓΑΙΕ - ΤΠΗΡΕΙΑ 
Αρικμόσ 

Σεμαχίων 
Σιμι φνολο 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΙΝΑΚΑ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ - ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 3.500,00 3.500,00 

      3.500,00 

ΠΤΡΟΒΕΗ UPS 

Τλικά περιγραφι 
Αρικμόσ 

Σεμαχίων 
Σιμι φνολο 

ΚΑΜΡΙΝΕΣ ΜΡΑΤΑΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ BC-60 2 1.200,00 2.400,00 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ AEROSOL ΚΑΜΡΙΝΑΣ 4 500,00 2.000,00 

ΕΝΕΓΟΡΟΙΘΤΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ ΑΕΟΣΟΛ 4 90,00 360,00 

      4.760,00 

ΕΡΓΑΙΕ - ΤΠΗΡΕΙΑ 
Αρικμόσ 

Σεμαχίων 
Σιμι φνολο 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ ΑΕΟΣΟΛ 4 250,00 1.000,00 

      1.000,00 

 

φνολο    29.274,70 

ΦΠΑ 24%    7.025,93 

τελικό   36.300,63 

ΑΔΑ: 63Σ6469Β7Κ-Ω3Γ





Πρόςκληςη για καταθ. οικ/κών προςφορών για Υπηρεςίεσ ελζγχου, ςυντήρηςησ, επιςκευήσ, αποκατάςταςησ και πιςτοποίηςησ των ςυςτημάτων 
πυρανίχνευςησ, του πυροςβεςτικοφ ςυγκροτήματοσ καθώσ και των μονίμων καταςβεςτικών ςυςτημάτων  του ΠΔΜ  

Σελ. 14 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

 

Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα 

οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 

προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ, κεωροφνται ωσ απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα. Προςφορζσ 

που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΝΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ προδιαγραφι δεν είναι 

απαράβατοσ όροσ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι αποκλίνουν από αυτοφσ δεν 

απορρίπτονται. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά, ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του 

αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. 

 

 

 

ΠΤΡΟΒΕΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

Τλικά περιγραφι 
Αρικμόσ 

Σεμαχίων 
Απαίτθςθ Απάντθςθ 

ΥΔΑΥΛΙΚΘ ΔΟΚΙΜΘ ΦΙΑΛΩΝ 45- 50 ΚΙΛΩΝ 10 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

 

ΥΔΑΥΛΙΚΘ ΔΟΚΙΜΘ ΦΙΑΛΩΝ ΡΙΛΟΤΩΝ 3 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΦΙΑΛΩΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΜΕΝΑ 13 

ΑΕΙΟ CO2 ΡΛΘΩΣΘΣ ΦΙΑΛΩΝ 506 

ΣΩΛΘΝΕΣ ΥΨΘΛΘΣ ΡΙΕΣΘΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘΣ ΦΙΑΛΩΝ 23 

ΟΔΕΛΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΘΣ 46 

ΡΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ ΕΝ54 ΕΝ12094 3 

ΣΕΤ ΜΡΟΥΤΟΝ ΑΚΥΩΣΘΣ - ΕΝΑΥΣΘΣ (ΚΙΤΙΝΟ -ΜΡΛΕ) ΡΙΣΤΟΡ. 4 

ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 4 

ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 4 

ΣΕΤ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 5 

ΡΥΟΚΟΤΘΤΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 3 

ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΡΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 10 

ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΜΑΝΙΚΕΣ ΦΩΛΙΩΝ 13 

ΡΛΘΩΣΘ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΓΑΛΕΙΩΝ 3 

ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΜΑΙΟ ΜΕ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘ ΣΥΣΚΕΥΘ ΔΙΑΣΩΣΘΣ 1 

ΡΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΘΜΑΝΣΘΣ 40 

ΥΛΙΚΑ ΣΕΒΙΣ ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΘΑ 1 

ΑΦΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 25 

ΛΑΜΡΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 75 

ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 75 

       

ΑΔΑ: 63Σ6469Β7Κ-Ω3Γ





Πρόςκληςη για καταθ. οικ/κών προςφορών για Υπηρεςίεσ ελζγχου, ςυντήρηςησ, επιςκευήσ, αποκατάςταςησ και πιςτοποίηςησ των ςυςτημάτων 
πυρανίχνευςησ, του πυροςβεςτικοφ ςυγκροτήματοσ καθώσ και των μονίμων καταςβεςτικών ςυςτημάτων  του ΠΔΜ  

Σελ. 15 

ΕΡΓΑΙΕ - ΤΠΗΡΕΙΑ 
Αρικμόσ 

Σεμαχίων 
Απαίτθςθ Απάντθςθ 

ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 1 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

 

ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ 4 

ΥΔΑΥΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΙΑΛΩΝ 23 

ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ 1 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΤΘΘΣΘ DRY VALVE SYSTEM 1 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ ΑΦΟΥ 1 

ΕΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΘΣ ΛΑΜΡΤΘΩΝ ΚΑΙ ΜΡΑΤΑΙΩΝ ΦΩΤ. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

75 

      

ΠΤΡΑΝΙΧΝΕΤΗ - ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ 

Τλικά περιγραφι 
Αρικμόσ 

Σεμαχίων 
Απαίτθςθ Απάντθςθ 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ 32 ΗΩΝΩΝ 1 

ΝΑΙ (ςε 
όλα) 

 
ΜΡΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 15 

ΦΑΟΣΕΙΘΝΕΣ 15 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΡΝΟΥ -  ΘΕΜΟΔΙΑΦΟΙΚΟΙ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ 60 

      

ΕΡΓΑΙΕ - ΤΠΗΡΕΙΑ 
Αρικμόσ 

Σεμαχίων 
Απαίτθςθ Απάντθςθ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΙΝΑΚΑ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ - ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 
ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
 

        

ΠΤΡΟΒΕΗ UPS 

Τλικά περιγραφι 
Αρικμόσ 

Σεμαχίων 
Απαίτθςθ Απάντθςθ 

ΚΑΜΡΙΝΕΣ ΜΡΑΤΑΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΡΟΥ BC-60 2 
ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
 ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ AEROSOL ΚΑΜΡΙΝΑΣ 4 

ΕΝΕΓΟΡΟΙΘΤΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ ΑΕΟΣΟΛ 4 

      

ΕΡΓΑΙΕ - ΤΠΗΡΕΙΑ 
Αρικμόσ 

Σεμαχίων 
Απαίτθςθ Απάντθςθ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΘΣ ΑΕΟΣΟΛ 4 
ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
 

       

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Απαίτθςθ Απάντθςθ 

Χρόνοσ παράδοςθσ, 30 θμζρεσ  
ΝΑΙ (ςε 

όλα) 
 

Ημερομθνία____/____/2022 
Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα - Τπογραφι 

 
…………………………………………………………………………. 

Πλθροφορίεσ για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Τεχνικι Υπθρεςία Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ 

Μακεδονίασ, κοσ Σαπαλίδθσ  Κωνςταντίνοσ,  τθλ.: 24610 56360 email: ksapalidis@uowm.gr 

ΑΔΑ: 63Σ6469Β7Κ-Ω3Γ





Πρόςκληςη για καταθ. οικ/κών προςφορών για Υπηρεςίεσ ελζγχου, ςυντήρηςησ, επιςκευήσ, αποκατάςταςησ και πιςτοποίηςησ των ςυςτημάτων 
πυρανίχνευςησ, του πυροςβεςτικοφ ςυγκροτήματοσ καθώσ και των μονίμων καταςβεςτικών ςυςτημάτων  του ΠΔΜ  

Σελ. 16 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να καταθζςουν οικονομική προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμένου τησ παροφςασ Πρόςκληςησ. Κριτήριο αξιολόγηςησ των προςφορών θα είναι η χαμηλότερη 

ςυνολική τιμή με την προχπόθεςη ότι πληροφνται όλοι οι απαιτοφμενοι όροι. Απορρίπτεται η προςφορά 

που ξεπερνά το όριο του προχπολογιςμοφ) 

 

Ο υπογράφων …………………………………..…………………………… για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 

……………………………………………………………………….…….…. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ αρικμ.       

5331/ 03-05-2022 Πρόςκλθςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ και προςφζρω τθν παρακάτω τιμι:  

 

Τπθρεςία 

υνολικόσ 

προχπολο-

γιςμόσ με ΦΠΑ 

(€) 

υνολικι 

προςφερόμενθ 

τιμι χωρίσ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% 

(€) 

υνολικι 

προςφερόμενθ 

τιμι με ΦΠΑ (€) 

Υπθρεςίεσ ελζγχου, ςυντιρθςθσ, 
επιςκευισ, αποκατάςταςθσ και 
πιςτοποίθςθσ των ςυςτθμάτων 

πυρανίχνευςθσ, του πυροςβεςτικοφ 
ςυγκροτιματοσ κακϊσ και των 

μονίμων καταςβεςτικϊν 
ςυςτθμάτων ςτο Ρανεπιςτιμιο Δυτ. 

Μακεδονίασ ςτθν Καςτοριά 

36.300,63    

Ημερομθνία____/____/2022 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα - Τπογραφι 

 
………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 63Σ6469Β7Κ-Ω3Γ





Πρόςκληςη για καταθ. οικ/κών προςφορών για Υπηρεςίεσ ελζγχου, ςυντήρηςησ, επιςκευήσ, αποκατάςταςησ και πιςτοποίηςησ των ςυςτημάτων 
πυρανίχνευςησ, του πυροςβεςτικοφ ςυγκροτήματοσ καθώσ και των μονίμων καταςβεςτικών ςυςτημάτων  του ΠΔΜ  

Σελ. 17 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 
 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπ-

δξνκείνπ (Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλσ όηη: 
 

- «έρνπκε ιάβεη γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, εξγαζηώλ θαη ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ 

κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδερόκαζηε πιήξσο. Η πξνζθνξά καο είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εξγαζίεο 

ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο. Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο 

πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ». 

-  «ε εηαηξεία/επηρείξεζή καο δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016, δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηεο 

απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή ηεο δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά 

ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 θαη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ Ν.4412/2016.». 

-  «σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο, κεηά από ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, αλαιακβάλνπκε λα πξνζθνκίζνπκε ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), 

-  ηεξώ θαη ζα εμαθνινπζώ λα ηεξώ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο 

-  δελ ζα ελεξγήζσ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ,  
-  ιακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

- ζπλαηλώ ώζηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο, λα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο δαπάλεο, γηα ην ζθνπό 

ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηήλ, ιακβάλνληαο θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απόξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο από θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 
 

Ηκεξνκελία:   ..………. 2022 

                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δει. 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 

κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
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