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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ –ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ   

H Εγνατία Οδός Α.Ε. διαθέτει για την πυρασφάλεια των κτιρίων που στεγάζουν τα γραφεία της στην Θέρμη 
(Μποτζώρλος 1 και 2 και Κεντρικό κτίριο): 

Α. 70 πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης (Ξ.Σ) 6 κιλών,  
4 πυροσβεστήρες οροφής ξηράς σκόνης (Ξ.Σ)  12 κιλών και  
28 πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης (Ξ.Σ) 2 κιλών. 

Β.   28 πυροσβεστήρες CO2, 6 κιλών   

Γ.  Στο υπόγειο του κτίριου Μποτζώρλος 2 και συγκεκριμένα στους χώρους του Λεβητοστασίου, στον χώρο 
δεξαμενών πετρελαίου και στον χώρο που είναι εγκατεστημένος ο υδραυλικός συμπιεστής του 
ανελκυστήρα έχουν εγκατασταθεί 3 συστήματα πυρανίχνευσης τα οποία δεν διαθέτουν κατάσβεση με 
ολική κατάκλιση CO2 αλλά είναι εξοπλισμένα με πυροσβεστήρες οροφής που ενεργοποιούνται από 
ειδικά θερμοευαίσθητα φιαλίδια. 

– Αίθουσα αρχείου Ν8 - 1 Ζεύγος Ανιχνευτών ΜΠ 2 
– Αίθουσα αρχείου Ν9 - 1 Ζεύγος Ανιχνευτών ΜΠ 2 
– Αίθουσα αρχείου Ν10 - 1 Ζεύγος Ανιχνευτών ΜΠ 2 

Δ. 14 συστήματα πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης ολικής κατάκλισης CO2 εγκατεστημένα στα κτίρια 
(Μποτζώρλος 1 και 2 και στο Κεντρικό κτίριο και ειδικότερα στα υπόγεια των κτιρίων: 

– Μποτζώρλος 1 σε τέσσερις (4) αποθήκες αρχείων 
– Μποτζώρλος 2 σε επτά (7) αποθήκες αρχείων 
– Κεντρικού κτιρίου σε τρεις (3) αποθήκες αρχείων 

Τα συστήματα πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης ολικής κατάκλισης CO2 αποτελούνται από τα παρακάτω 
επιμέρους τμήματα: 

 Σύστημα πυρανίχνευσης (Πίνακας πυρανίχνευσης, ανιχνευτές, θερμοδιαφορικοί και καπνού, 
φαροσειρήνα, κομβία ενεργοποίησης ζωνών, φωτεινή ένδειξη ενεργοποιημένου συστήματος) 

 Σύστημα ενεργοποίησης φιαλών CO2. 
 Σύστημα φιαλών CO2 αναλόγου περιεχομένου σύμφωνα με τα κυβικά μέτρα (m3) του χώρου 

που  καλύπτει. 
 Δίκτυο σωληνώσεων διανομής του CO2, κατασκευασμένα με σωλήνες mannesman άνευ 

ραφής, ενώ τα εξαρτήματα συναρμολόγησης είναι 3000 lb βιδωτά, κατά ASTM  A – 105, ANSI 
B 16.11. 

 Ακροφύσια διασποράς του CO2. 
 Προειδοποιητικά συστήματα (Τηλεφωνητές, φαροσειρήνες δίτονες, φωτεινή σήμανση 

ενεργοποιημένου συστήματος) τα οποία λειτουργούν εφ’ όσον ενεργοποιηθεί η πυρανίχνευση ή 
ξεκινήσει η κατάκλιση με CO2 στον προστατευόμενο χώρο.  

 Εξαερισμός της μεγάλης αίθουσας αρχείου στο κτίριο Μποντζώρλος 2 και στο υπόγειοτου 
κτιρίου  Μποντζώρλος 1. 

Πίνακες πυρανίχνευσης 

Οι πίνακες που χρησιμοποιούνται στα εν λόγω συστήματα είναι δυο ζωνών ελέγχου με τάση λειτουργίας τα 
24V (τοπικοί υποπίνακες). Η πρώτη ζώνη ελέγχου του προστατευόμενου χώρου έχει ανιχνευτές ιονισμού – 
καπνού και η δεύτερη ζώνη έχει θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές. Βοηθητικά και στις δυο ζώνες υπάρχουν 
κομβία, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήματος από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό ασφαλείας. 

Θέσεις Εγκατεστημένων Ζευγών ανιχνευτών καπνού και θερμοδιαφορικών  

1. κτίριο Μποτζώρλος 2 
– Αίθουσα αρχείου Ν1 - 12 Ζεύγη Ανιχνευτών ΜΠ 2 
– Αίθουσα αρχείου Ν2 - 2 Ζεύγη Ανιχνευτών ΜΠ 2 
– Αίθουσα αρχείου Ν3 - 2 Ζεύγη Ανιχνευτών ΜΠ 2 
– Αίθουσα αρχείου Ν4 - 1 Ζεύγος Ανιχνευτών ΜΠ 2 
– Αίθουσα αρχείου Ν5 - 1 Ζεύγος Ανιχνευτών ΜΠ 2 
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– Αίθουσα αρχείου Ν6 - 1 Ζεύγος Ανιχνευτών ΜΠ 2 
– Αίθουσα αρχείου Ν7 - 1 Ζεύγος Ανιχνευτών ΜΠ 2 

2. Κεντρικό κτίριο 
– Αίθουσα αρχείου Ν1 - 1 Ζεύγος Ανιχνευτών Κεντρικό 
– Αίθουσα αρχείου Ν2 - 1 Ζεύγος Ανιχνευτών Κεντρικό 
– Αίθουσα αρχείου Ν3 - 1 Ζεύγος Ανιχνευτών Κεντρικό 

3. κτίριο Μποτζώρλος 1 

– Αίθουσα αρχείου Ν1 - 1 Ζεύγος Ανιχνευτών ΜΠ 1 
– Αίθουσα αρχείου Ν2 - 10 Ζεύγη Ανιχνευτών ΜΠ 1 
– Αίθουσα αρχείου Ν3 - 2 Ζεύγη Ανιχνευτών ΜΠ 1 
– Αίθουσα αρχείου Ν4 - 4 Ζεύγη Ανιχνευτών ΜΠ 1 

Εγκατεστημένες συστοιχίες φιαλών CO2 

Οι θέσεις των εγκατεστημένων συστοιχιών φιαλών CO2 βρίσκονται στις θέσεις που περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

ΜΠ2 Συστοιχία 1  φιάλης CO2 των 50 Kg 4 Για τις αίθουσες Ν7,Ν6,Ν5,Ν4 

ΜΠ2 Συστοιχία  2 φιαλών CO2 των 50 Kg/ φιάλη 2 Για τις αίθουσες Ν2,Ν3 

ΜΠ2 Συστοιχία  20 φιαλών CO2 των 50 Kg/ φιάλη 1 Για την αίθουσα Ν1 

ΜΠ2 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 28 ΦΙΑΛΕΣ (50Kg) 

 

ΚΕΝ Συστοιχία 1  φιάλης CO2 των 30 Kg 1 Για τις αίθουσες Ν8,Ν9, 

ΚΕΝ Συστοιχία  2 φιαλών CO2 των 50 Kg/ φιάλη 2 Για τις αίθουσες Ν10 

ΚΕΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

4 

1 

ΦΙΑΛΕΣ (50Kg) 

ΦΙΑΛΕΣ (30Kg) 

 

 

ΜΠ1 
Συστοιχία  2 φιαλών CO2 των 50 Kg/ φιάλη + 
φιάλη 1,2Kg CO2 για ενεργοποίηση συστήματος 1 Για τις αίθουσες Ν1 

ΜΠ1 

Συστοιχία  3 φιαλών CO2 των 50 Kg/ φιάλη + 
φιάλη 1,2Kg CO2 για CO2 ενεργοποίηση 
συστήματος 1 Για την αίθουσα Ν3 

ΜΠ1 
Συστοιχία  2 φιαλών CO2 των 50 Kg/ φιάλη + 
φιάλη 1,2Kg CO2για ενεργοποίηση συστήματος 1 Για την αίθουσα Ν4 

ΜΠ1 
Συστοιχία  7 φιαλών CO2 των 50 Kg/ φιάλη + 
φιάλη 1,2Kg CO2 για ενεργοποίηση συστήματος 1 Για την αίθουσα Ν2 

ΜΠ1 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 14 ΦΙΑΛΕΣ (50Kg) 

Συστήματα εξαερισμού 

Επειδή το CO2 είναι βαρύτερο από τον αέρα έχουν εγκατασταθεί συστήματα εξαερισμού στην μεγάλη 
αίθουσα αρχείου του κτιρίου Μποτζώρλος 2 και στο υπόγειο του κτιρίου Μποντζώρλος 1 που μπορούν να 
ενεργοποιηθούν μετά την κατάσβεση μιας πιθανής πυρκαγιάς χειροκίνητα και μπορεί να αποβάλλει το 
συγκεντρωμένο CO2 μέσα σε τουλάχιστον 30 λεπτά και να το διοχετεύει στο εξωτερικό περιβάλλον. 
(δυνατότητας εξαερισμού >= 50μ3/λεπτό).  

E. Ένα (1) συστήμα απλής πυρανίχνευσης με φαροσειρήνα εγκατεστημένο στους χώρους των 
Λυομένων.   

Αναλυτικότερα, το σύστημα αυτό καλύπτει όλο τον χώρο των γραφείων, διαθέτει πίνακα πυρανίχνευσης με 
σειρήνα στην μία είσοδο του κτιρίου και 24 ανιχνευτές ιονισμού – καπνού. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες / υλικά κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 

 35111400-9 Εξοπλισμός πυρασφάλειας 

και αναλυτικότερα περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.  

 

2.1. Συντήρηση φορητών μέσων πυρόσβεσης (ΞΣ και CO2) 

A. Η ετήσια συντήρηση/αναγόμωση των φορητών πυροσβεστήρων (ΞΣ & CO2)  

Περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους εργασίες: 

– τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων. 
– τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών στα εξαρτήματα λειτουργίας τους και την 

αποκατάσταση αυτών. 
– κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των 

πυροσβεστικών μέσων της εταιρείας. 

Οι προς έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρες : 

α) θα αναγράφουν σε ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα το είδος της κατασβεστικής ουσίας, την ημερομηνία 
αναγόμωσης, την ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης, και τη πίεση της υδραυλικής δοκιμής, 
επικολλημένη στο σώμα του πυροσβεστήρα. 

β) οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα 
έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με τον αρμόδιο και την άμεση 
αντικατάστασή του. 

γ) οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με μολυβδοσφραγίδα ή το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την 
ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί. 

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων θα γίνει σε εφαρμογή των ΚΥΑ 
618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες 
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 
(ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-6-2008 
«Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας 
περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της αναγόµωσης να παραλαµβάνει περιορισµένο αριθµό 
πυροσβεστήρων ή να τοποθετεί αναπληρωµατικούς πυροσβεστήρες ώστε να µη µειώνεται η 
αποτελεσµατικότητα των µέτρων πρόληψης που είναι εγκατεστημένα στην εταιρεία.  Κάθε πυροσβεστήρας 
θα κωδικοποιείται και θα επανατοποθετείται στην ίδια θέση από όπου παραλήφθηκε, με ευθύνη του 
Αναδόχου και με υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όχημα περισυλλογής των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα 
βαρύνει τον ίδιο. Με την περισυλλογή θα κατατεθεί διπλό έντυπο στην εταιρεία στο οποίο θα αναγράφεται 
επακριβώς η ποσότητα και το είδος των πυροσβεστήρων που πρόκειται να αναγομωθούν. 

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει γραπτή έκθεση για την κατάσταση των 
πυροσβεστικών μέσων της εταιρείας. Επίσης θα υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για 
την αναγόμωση των πυροσβεστήρων και την καλή λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

1. Αν κάποιος πυροσβεστήρας χρησιµοποιηθεί, τότε θα ειδοποιείται ο ανάδοχος για την άµεση αναγόµωσή 
του µέσα στα πλαίσια του συµβατικού προϋπολογισµού. 

2. Αν κάποιο εξάρτηµα του πυροσβεστήρα (ασφάλεια, λάστιχο, στόµιο, κλπ) καταστραφεί για οποιοδήποτε 
λόγο θα πρέπει να αντικαθίσταται άµεσα. 
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3. Η ηµεροµηνία συντήρησης και λήξης θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε αυτοκόλλητο καρτελάκι 
πάνω στον πυροσβεστήρα. 

4. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την αρίθµηση των νέων και αναγοµωµένων πυροσβεστήρων και τη δηµιουργία 
Μητρώου Πυροσβεστήρων το οποίο και θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική µορφή. 

5. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ανάρτηση σε κατάλληλα σηµεία πινακίδων µε οδηγίες για τη σωστή χρήση 
των πυροσβεστήρων.  

6. Κάθε δέκα (10) χρόνια πρέπει να γίνεται υδροστατικός έλεγχος πυροσβεστήρων CO2 σύµφωνα µε την 
Ευρωπαϊκή οδηγία EC 97/23. Οι πυροσβεστήρες µπορούν να παραµένουν γεμάτοι για 20 χρόνια και 
υπόκεινται στον εξαµηνιαίο έλεγχο, χωρίς καµιά ενεργοποίηση αυτών. Πάντοτε όµως είναι σκόπιµο, να 
γίνεται υδροστατικός έλεγχος ανά δεκαετία.  

Οι φορητοί πυροσβεστήρες CO2 που διαθέτει η εταιρία, έχουν υπερβεί την δεκαετία και απαιτείται να γίνει 
Υδραυλική δοκιμή. 

Γ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Η ΕΟΑΕ δικαιούται να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο καλής λειτουργίας έως και τριών (3) 
συντηρηµένων-αναγοµωµένων πυροσβεστήρων. Στην περίπτωση που έστω και ένας εκ των ελεγχόµενων 
πυροσβεστήρων δε λειτουργήσει σωστά, ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προβεί σε αντικατάσταση του 
συνόλου των ήδη συντηρηµένων-αναγοµωµένων-αντικατασταθέντων πυροσβεστήρων. Μετά τη διαδικασία 
αυτή θα ακολουθήσει εκ νέου δειγµατοληπτικός έλεγχος. Εάν ο ανάδοχος αρνηθεί να προβεί στην ως άνω 
αντικατάσταση ακολουθούνται οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία διαδικασίες περί κακοτεχνιών. Σε κάθε 
περίπτωση ο δειγµατοληπτικός έλεγχος βαρύνει τον ανάδοχο (οι ελεγχόµενοι πυροσβεστήρες 
αντικαθίστανται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της ΕΟΑΕ). 

 

2.2. Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης 

Μετά από κάθε ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, θα συντάσσεται από τον συντηρητή «ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ» το οποίο θα υποβάλλεται στον εργοδότη και θα παραλαμβάνεται και υπογράφεται από 
τον ορισμένο υπεύθυνο/υπεύθυνους του Εργοδότη.  

Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης (στον τελευταίο τριμηνιαίο έλεγχο) και των ειδικών ελέγχων των 
συστημάτων Πυρόσβεσης ο Ανάδοχος θα υποβάλει γραπτή έκθεση για την κατάσταση αυτών. Επίσης θα 
υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για την καλή λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η συντήρηση αυτή αφορά όλα τα συστήματα Πυρανίχνευσης (ολικής κατάκλισης και απλής Πυρανίχνευσης 
ήτοι 18 συστήματα) και συνίσταται σε τέσσερις (4) επισκέψεις το χρόνο, μία ανά τρίμηνο. 

– Η πρώτη (1η) επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο 1ο τρίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης 
και περιλαμβάνει έλεγχο καλής λειτουργίας των ανιχνευτών, σύμφωνα με το επιλεγμένο επίπεδο 
ευαισθησίας τους και όπου απαιτείται, αποξήλωση και καθαρισμός αυτών, ανάλογα με τη 
ρυπαρότητα του προστατευόμενου χώρου καθώς επίσης και έλεγχο στάθμης φιαλών συστημάτων 
κατάσβεσης με ειδικό όργανο υπερήχων 

– Οι επόμενες επισκέψεις, μια κάθε επόμενο τρίμηνο, που η κάθε μία περιλαμβάνει έλεγχο των 
στοιχείων του κάθε Κεντρικού Πίνακα, ρυθμίσεις βαθμίδων τροφοδοσίας, αυτόματου φορτιστού, 
έλεγχο καλής λειτουργίας ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συναγερμών, ηχητικών οργάνων κ.λ.π 
καθώς και δειγματοληπτική ενεργοποίηση ανιχνευτών και μπουτόν. 

Κατά τις προληπτικές αυτές συντηρήσεις θα εκτελούνται εκτός από εργασίες ελέγχου δοκιμών, και εργασίες 
επισκευής, αντικατάστασης ανταλλακτικών καθώς και πλήρης λειτουργικός έλεγχος. 

Στην περίπτωση που η προληπτική συντήρηση είναι αδύνατο να γίνει μέσα στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
της εβδομάδας, με υπαιτιότητα του Εργοδότη, τότε θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση του Αναδόχου. 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Συστημάτων ολικής κατάκλισης CO2 

Κάθε δέκα (10) χρόνια πρέπει να γίνεται υδροστατικός έλεγχος φιαλών σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 
EC 97/23. Οι φιάλες μπορούν να παραμένουν γεμάτες για 20 χρόνια και υπόκεινται στον εξαμηνιαίο έλεγχο 
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(οπτικοακουστικό, ακτινομετρικό για τον έλεγχο τυχόν διαρροών), χωρίς καµιά ενεργοποίηση αυτών. 
Πάντοτε όμως είναι σκόπιμο, να γίνεται υδροστατικός έλεγχος ανά δεκαετία. 

Γ. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ  

Η επέμβαση θα είναι εντός 24ώρου από την κλήση για τη βλάβη και για τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.  

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει δωρεάν κάθε βλάβη που προέρχεται από την 
φυσιολογική λειτουργία των συστημάτων της παρούσας σύμβασης. Η δωρεάν αυτή επισκευή, καλύπτει 
έξοδα μετάβασης του Συντηρητή και την εργασία που τυχόν απαιτηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης 
όχι όμως τα ανταλλακτικά. 

Σε περίπτωση βλάβης των συστημάτων ο Εργοδότης ειδοποιεί τηλεφωνικά τον Συντηρητή μέσα στις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 8π.μ. – 4 μ.μ. ). 

Στη τηλεφωνική αυτή ειδοποίηση θα πρέπει να αναφέρεται στον Συντηρητή, η βλάβη και τα συμπτώματα, 
καθώς και οι τυχόν ενέργειες που έγιναν για την αποκατάσταση της βλάβης. 

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει αδειούχο έμπειρο προσωπικό το οποίο θα μπορεί να δώσει 
τηλεφωνικά τις απαραίτητες οδηγίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Εάν όμως η βλάβη είναι αδύνατον 
να αποκατασταθεί, τότε ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει τεχνικό προσωπικό του, στις 
εγκαταστάσεις του Εργοδότη, για την αποκατάσταση της βλάβης. 

Ο τεχνικός του Εργοδότη θα έχει μαζί του τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποκατάσταση της βλάβης. 

Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης (χρόνος μεταξύ τηλεφωνικής ειδοποίησης και άφιξης του τεχνικού του 
Συντηρητή) είναι – 24 ώρες – (εργάσιμες ημέρες). 

Η δωρεάν κάλυψη της αποκατάστασης βλαβών σύμφωνα με τα παραπάνω δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις 
βανδαλισμού ή γενικά κακής χρήσης των συστημάτων από τον Εργοδότη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
αποκατάσταση της βλάβης θα χρεώνεται και το κόστος θα προκαθορίζεται μετά από αμοιβαία συνεννόηση 
Εργοδότη – Συντηρητή. 

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Συμπληρωματικά προς τα άλλα συστήματα προειδοποίησης σε περίπτωση ενεργοποίησης των 
συστημάτων πυρόσβεσης (Φωτιστικό σήμανσης “STOP CO2”, φαροσειρήνες κ.ά.) κάθε τοπικός πίνακας 
πυρανίχνευσης ή ο πρεσσοστάτης από την συστοιχία φιαλών (στην φάση ενεργοποίησης και εκκένωσης 
CO2), πρέπει να μπορεί να ειδοποιεί μέσω μαγνητοφωνημένου μηνύματος τα 2 καρτοκινητά τηλέφωνα 
επιφυλακής της εταιρείας (φυλάκιο, ρεσεψιόν) σε περίπτωση που το προσωπικό της εταιρείας απουσιάζει 
και δεν γίνεται αντιληπτό το ηχητικό σήμα των σειρήνων. 

 Ο Ανάδοχος  είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την ανανέωση του χρόνου και την 
συνεχή πλήρη λειτουργία των δυο (2) προαναφερόμενων καρτοκινητών τηλεφώνων, με την τοποθέτηση 
των απαιτούμενων καρτών χρόνου ομιλίας και τον τακτικό έλεγχο καλής λειτουργίας των συνδέσεων.  

Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Για την προσθήκη, αντικατάσταση ή επισκευή συσκευών του συστήματος, η χρέωση θα γίνεται σύμφωνα 
με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (Για αντικατάσταση από τυχόν βλάβη)  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

1 Aνιχνευτές ιονισμού 

2 Aνιχνευτές θερμικοί 

3 Φαροσειρήνα 

4 Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων ζωνών 

5 Μπουτόν ενεργοποίησης κατάσβεσης 

6 Μπουτόν ακύρωσης κατάσβεσης (μανιτάρι) 

7 Ενδεικτική λυχνία μπουτόν ακύρωσης κατάσβεσης 

8 Φωτιστικό ενδείξεως STOP GAS 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

9 Πυροσβεστήρας ΞΣ 6 κιλών 

10 Πυροσβεστήρας CO2 6 κιλών 

11 Πυροσβεστήρας οροφής ΞΣ 12 κιλών 

12 Αυτόματος τηλεφωνητής συστήματος Πυρανίχνευσης 

13 Μπαταρίες πίνακα πυρανίχνευσης 

 

ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση του προσωπικού του Εργοδότη, θα γίνεται από τον Ανάδοχο μία φορά το χρόνο (Φθινόπωρο 
ή Άνοιξη κατά προτίμηση) και θα παρέχει γνώσεις για την χρήση, την λειτουργία των συστημάτων καθώς 
και τις απαιτούμενες ενέργειες για την πρόληψη πυρκαγιάς. 

Η ημέρα της εκπαίδευσης θα συμφωνείται από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Ζ. ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ CO2 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα συστήματα ολικής κατάκλισης ενεργοποιηθούν και αδειάσουν το 
περιεχόμενο των φιαλών CO2 σε κάποιο υπόγειο χώρο που δεν διαθέτει σύστημα απαγωγής αερίων ο 
Συντηρητής θα πρέπει με κατάλληλους εξαεριστήρες να απάγει το συσσωρευμένο CO2 στο εξωτερικό 
περιβάλλον. Ο συντηρητής τέλος θα πρέπει να διαβεβαιώσει τον Εργοδότη, αφού προβεί σε μέτρηση 
οξυγόνου (O2), ότι το περιβάλλον στους χώρους που έγινε κατάκλιση CO2 έχει αποκατασταθεί και είναι 
ασφαλές για τους εργαζόμενους. 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ CO2 

3.1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: 

 Σύστημα πυρανίχνευσης. 

 Σύστημα ενεργοποίησης φιαλών CO2. 

 Σύστημα φιαλών CO2 αναλόγου περιεχομένου σύμφωνα με τα κυβικά μέτρα (m3) του χώρου που  
καλύπτει. 

 Δίκτυο σωληνώσεων διανομής του CO2, προς τους χώρους που καλύπτουμε. Τα δίκτυα αυτά είναι 
κατασκευασμένα με σωλήνες mannesman άνευ ραφής, ενώ τα εξαρτήματα συναρμολόγησης είναι 
3000 lb βιδωτά, κατά ASTM  A – 105, ANSI B 16.11. 

 Ακροφύσια διασποράς του CO2. 

 Προειδοποιητικά συστήματα τα οποία λειτουργούν εφ’ όσον ενεργοποιηθεί η πυρανίχνευση ή 
ξεκινήσει η κατάκλιση με CO2 στον προστατευόμενο χώρο.  

 

3.1.2 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Το σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από: 

1. Πίνακες πυρανίχνευσης 

Είναι ψηφιακής τεχνολογίας, κατάλληλοι για την σύνδεση ανιχνευτών όλων των τύπων αλλά και κομβίων 
πυρασφάλειας. Διαθέτουν: 

- Τροφοδοσία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ενσωματωμένο κύκλωμα φόρτισης του συσσωρευτή 
μολύβδου για προστασία. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται μεγάλη αυτονομία και εξασφαλίζεται η ομαλή 
λειτουργία, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

- Φαροσειρήνες, κατά την ενεργοποίηση συναγερμού. 

 Έξοδο συναγερμού, με έλεγχο διακοπής και ρυθμιζόμενο χρόνο καθυστέρησης.   
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 Προειδοποιητικό, διακοπτόμενο ήχο συναγερμού, σε περίπτωση επικείμενης κατάσβεσης. 

- Πιστοποίηση CE, σύμφωνα με την οδηγία 73/23/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
93/68/ΕΟΚ. 

Οι πίνακες που χρησιμοποιούνται στα εν λόγω συστήματα είναι δυο ζωνών ελέγχου με τάση λειτουργίας τα 
24V (τοπικοί υποπίνακες). Η πρώτη ζώνη ελέγχου του προστατευόμενου χώρου έχει ανιχνευτές ιονισμού – 
καπνού και η δεύτερη  ζώνη έχει θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές. Και στις δυο ζώνες υπάρχουν κομβία με 
την δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήματος από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ασφαλείας. 
Ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να υπάρχουν δυο ζώνες με διαφορετικούς ανιχνευτές, είναι διότι στον 
προστατευόμενο χώρο πρέπει να επαληθεύεται η πραγματική ανίχνευση πυρός προκειμένου να 
αποφύγουμε τις τυχαίες ενεργοποιήσεις, εξ’ αιτίας των οποίων προκαλείται μεταξύ άλλων, αναίτιο άδειασμα 
των φιαλών CO2, ψευδείς συναγερμός, αναίτια κινητοποίηση των ομάδων ασφαλείας κ.λ.π. Η πραγματική 
ανίχνευση πυρός επιτυγχάνεται μόνο με την συνδεσμολογία δυο ζωνών διασταύρωσης πληροφοριών. Στην 
προκειμένη περίπτωση έχουμε κατά πρώτον την ενεργοποίηση της πρώτης ζώνης (ανιχνευτές ιονισμού – 
καπνού) και κατά δεύτερον, όταν ενεργοποιηθεί και η δεύτερη ζώνη (Θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές), μόνο 
τότε έχουμε ενεργοποίηση της εντολής κατάσβεσης CO2. 

Ταυτόχρονα ηχεί η φαροσειρήνα για προειδοποίηση του κινδύνου και επάνω από την θύρα εισόδου, ανάβει 
ένα φωτιστικό σήμανσης με την ένδειξη STOP CO2. 

Πέρα από τους χώρους των αρχείων, καλύπτονται από πυρανίχνευση και οι χώροι του Λεβητοστασίου, του 
χώρου αποθήκευσης καυσίμων, ο χώρος της αντλίας λαδιού του ανελκυστήρα στο υπόγειο του κτιρίου 
Μποντζώρλος  2, αλλά επίσης και τα γραφεία που είναι εγκατεστημένα στα Λυόμενα.  

 

2. Ανιχνευτής  ιονισμού καπνού, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Τάση τροφοδοσίας Από 9 – 33V DC 
 Ακτινοβολία Έως 0.9μ curie 
 Ρεύμα ηρεμίας Έως 30mA ( στα 24V DC ) 

Έως 20mA ( στα 9V DC ) 
 Κατανάλωση ενεργοποίησης  Έως 60mA ( στα 24V DC ) 

Έως 20mA ( στα 9V DC ) 
 Ενδεικτικό κόκκινο led 17mA 
 Όρια λειτουργίας -20oC έως +60οC 
 Υλικά κατασκευής ABS ή PCB 
 Υγρασία Μέχρι 95% σχετική υγρασία 

3. Ανιχνευτής  θερμοδιαφορικός, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Τάση τροφοδοσίας : Από 9 – 33V DC 

 Ρεύμα ηρεμίας : Έως 30mA ( στα 24V DC ) 

 : Έως 20mA ( στα 9V DC ) 

 Κατανάλωση ενεργοποίησης  : Έως 60mA ( στα 24V DC ) 

 : Έως 20mA ( στα 9V DC ) 

 Ενδεικτικό κόκκινο led : 17mA 

 Όρια λειτουργίας : -20oC έως +60οC 

 Υλικά κατασκευής : ABS ή PCB 

 Υγρασία : Μέχρι 95% σχετική υγρασία 

4. Φαροσειρήνα, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Τάση λειτουργίας : 24V DC 

 Υλικά κατασκευής : ABS ή PCB 

 Προστασία περιβλήματος : IP 20 

 Υγρασία : Μέχρι 95% σχετική υγρασία 
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 Κατανάλωση  : Έως 70mA  

 Θερμοκρασία λειτουργίας : -10oC έως +80οC 

 

5. Κομβίο, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Τάση λειτουργίας : Από 15-30V DC 

 Υλικά κατασκευής : ABS ή PCB 

 Προστασία περιβλήματος : IP 20 

 Υγρασία : Μέχρι 95% σχετική υγρασία 

 Κατανάλωση  : Έως 70mA  

 Θερμοκρασία λειτουργίας : -10oC έως +60οC 

Όλα τα ανωτέρω προϊόντα, έχουν σήμανση CE, σύμφωνα με την οδηγία 73/23/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την οδηγία 93/68 ΕΟΚ και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ54. 

Όλες οι εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης γίνονται με καλώδια αναλόγου διατομής, με ειδικές ενώσεις 
καλωδίων με κανάλια προστασίας, υπόγεια ή επιτοίχια, αναλόγως της διατομής. 

 

 3.1.3 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΩΝ CO2. 

Ο ανωτέρω πίνακας πυρανίχνευσης όταν διεγερθεί, θα δώσει τάση 24V DC (εντολή κατάσβεσης). Αυτή η 
τάση ενεργοποιεί μια ειδική κεφαλή (έμβολο), η οποία πιέζει και ανοίγει την οπή της πρώτης φιάλης CO2 με 
αποτέλεσμα την διοχέτευση του αερίου στον καλυπτόμενο χώρο. Ταυτόχρονα, με μια διάταξη εύκαμπτων 
σωλήνων, ανοίγουν και οι υπόλοιπες φιάλες CO2. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλής: 

  Προστασία περιβλήματος : IP 55 

 Ρεύμα λειτουργίας  : Περίπου 1,25A 

 Ισχύς  : Έως 30W 

 Χειροκίνητος μοχλός 
ενεργοποίησης 

: Ναι 

 Κλειδί επαναφοράς on - off : Ναι 

Οι χειροκίνητοι ενεργοποιητές συστήματος φιαλών CO2, είναι βιδωμένοι πάνω σε κάθε φιάλη ( εκτός από 
την πρώτη όπου υπάρχει η κύρια κεφαλή), ώστε εξουσιοδοτημένο προσωπικό να μπορεί να ενεργοποιεί το 
σύστημα οποτεδήποτε υπάρξει ανάγκη. Τα δε παρελκόμενα εξαρτήματα σύνδεσης των κεφαλών μεταξύ 
τους (άρα και των φιαλών κατά την διαδικασία της εκκένωσης), είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο 
TUBO υψηλής πίεσης 90bar.  

3.1.4 ΦΙΑΛΕΣ CO2 

Σύμφωνα με τον όγκο του κάθε χώρου που προστατεύεται, αντιστοιχούν συγκεκριμένα κιλά CO2, 
προκειμένου να επιτύχουμε τέλεια πυρόσβεση. Αυτά αποθηκεύονται σε φιάλες, οι οποίες είναι 
τυποποιημένες    (π.χ. των 20kgr, 30kgr, 45kgr κ.λ.π.). Η αποθήκευση του CO2 γίνεται σε υγρή μορφή και 
έχει τις εξής φυσικές και χημικές ιδιότητες: 

 Μοριακό βάρος : 44 

 Σημείο τήξης : -56,6οC 

 Σημείο βρασμού : -78,5οC ( θερμοκρασία εξάχνωσης ) 

 Κρίσιμη θερμοκρασία  : -31,1οC 

 Σχετική πυκνότητα, υγρό (νερό = 1) : Χωρίς αντιστοιχία 

 Πίεση ατμού στους 20οC : 57,3 bar 
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 Διαλυτότητα στο νερό (mg/I) : 2000 

 Εμφάνιση : Άχρωμο αέριο 

 Οσμή : Χωρίς προειδοποίηση μέσω οσμής 
(υπάρχει η πιθανότητα οσμής 
πικραμύγδαλου) 

 Θερμοκρασία ανάφλεξης : Χωρίς αντιστοιχία 

 Όρια εκρηκτικότητας ( vol % στον αέρα ) : Χωρίς αντιστοιχία 

 Πίεση πλήρωσης φιαλών σε 20οC : 57 bar περίπου 

 Λοιπά στοιχεία : Το αέριο και οι ατμοί εξάτμισης  
είναι βαρύτερα του αέρα. Μπορούν να 
συσσωρευτούν σε κλειστούς χώρους, 
με ιδιαίτερες συγκεντρώσεις στα 

  πατώματα και σε υπόγειους χώρους. 

 Αποθήκευση φιαλών : Σε χώρους με θερμοκρασία  

  χαμηλότερη των 60οC 

 Σήμανση φιαλών : Σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 3.5 

 Κατηγορίες πυρόσβεσης : Β Υγρά, C Αέρια, Ε Παρουσία 
ηλεκτρικού ρεύματος. 

Οι φιάλες αποθήκευσης CO2, είναι κυλινδρικές, χαλύβδινες άνευ ραφής, που έχουν υποστεί την διαδικασία 
ελέγχου της Πίεσης Δοκιμής 250bar χορηγηθέντος του ανάλογου αποδεικτικού και κατόπιν μπορούν να 
τοποθετηθούν. Είναι στερεωμένες στο δάπεδο ή στον τοίχο, προκειμένου να αποφεύγονται επικίνδυνες 
μετακινήσεις εξ’ αιτίας υψηλότατων πιέσεων που αναπτύσσονται κατά την λειτουργία τους. Μεταξύ τους οι 
φιάλες συνδέονται με συλλέκτη διανομής, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από εξαρτήματα όπως: 

 Εύκαμπτοι σύνδεσμοι 1” υψηλών 
πιέσεων  

 Βαλβίδες αντεπιστροφής 1” 

 Ταφ συνδέσμων αναλόγου διατομής  Σωληνάκια οδηγοί μεταξύ των 
φιαλών 

 Βαλβίδα ασφαλείας ¼”  Βαλβίδα υστέρησης 

 Βαλβίδα εκκένωσης ( βιδωμένη επί της φιάλης ) 

 Κεφαλή ενεργοποίησης  ( βιδωμένη επί της βαλβίδας εκκένωσης ) 

 Χειροκίνητη κεφαλή  ( βιδωμένη επί της βαλβίδας εκκένωσης ) 

 

3.1.5. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ CO2 

Ανάλογα με τον προστατευόμενο χώρο,  είναι κατασκευασμένο και το ανάλογο δίκτυο διανομής CO2. Οι 
σωλήνες είναι χαλύβδινοι, άνευ ραφής τύπου mannesman, με εξαρτήματα συναρμολόγησης βιδωτά των 
3000lib, κατά ASTM A-105,ANSI B 16.11. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, τοποθετούνται με στηρίγματα 
βαρέως τύπου, με κολάρα σε όλο το μήκος των σωληνώσεων λόγω εξαιρετικά μεγάλων πιέσεων που 
αναπτύσσονται κατά την λειτουργία του συστήματος. Οι διατομές καθορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα: 

Μέγιστη ποσότητα CO2 σε kgr  Ονομαστική διάμετρος 

45kgr : ½” 

100kgr : ¾” 

135kgr : 1” 

275kgr : 1 ¼” 

450kgr  1 ½” 
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110kgr : 2” 

 3.1.6. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ CO2 

Για τον καλύτερο και πληρέστερο διασκορπισμό του υλικού πυρόσβεσης θα απαιτηθούν ειδικά ακροφύσια.  

Τεχνικά στοιχεία ακροφυσίου: 

 Διατομή ½” 

 Εξωτερική χοάνη από αλουμίνιο 

 Εσωτερικό στοιχείο από ορείχαλκο 

 Διάταξη κατάλληλης διοχέτευσης μέσω ανοιγμάτων ( οπών ) στον ορείχαλκο. 

 

3.1.7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Όπως αναφέραμε στην παράγραφο Α.1.2, όταν έχουμε εντολή κατάσβεσης, ενεργοποιείται πρώτα η 
κεντρική κεφαλή 24V DC και μετά το υπόλοιπο σύστημα των φιαλών CO2 του προστατευόμενου χώρου. 

Συνήθως το σύστημα ενεργοποιείται (δηλαδή ενεργοποίηση και των δυο ζωνών) με μια μικρή 
χρονοκαθυστέρηση που θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του χώρου ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής 
εκκένωσης του και έχουμε ολική κατάκλυση στην συνέχεια του προστατευόμενου χώρου με CO2. Το 
ζητούμενο στην φάση αυτή είναι να μην αλλοιωθεί η ποσότητα του CO2, που θα κατακλύσει τον χώρο, από 
ποσότητες αερίων μαζών (όπως O2), από κάποιο τυχαίο άνοιγμα θύρας, παραθύρων, εξαερισμού, 
κλιματισμού κ.λ.π. Τέτοιες ενέργειες θα ακύρωναν την διαδικασία πυρόσβεσης και γι’ αυτό τον λόγο, 
υπάρχουν αναρτημένα σε προσβάσιμα και εμφανή σημεία, ανάλογες διατάξεις και συστήματα ενημέρωσης, 
προειδοποίησης και ενεργειών, ώστε η κατάσταση να γίνεται έγκαιρα αντιληπτή, οπότε και να ληφθούν 
μέτρα σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων. Τα προαναφερθέντα 
συστήματα είναι:  

α) Φωτιστικό σήμανσης “STOP CO2” (τοποθετημένα σε επίκαιρα και εμφανή σημεία, προειδοποιούν ότι 
άρχισε η διαδικασία πυρόσβεσης και είναι επιτακτική η ανάγκη να εγκαταλειφθεί άμεσα ο προστατευόμενος 
χώρος. Αφού όλοι έχουν εγκαταλείψει τον χώρο άμεση πρέπει να είναι και η σφράγιση της θύρας η οποία 
δεν πρέπει να ανοίξει για οποιονδήποτε λόγω, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάσβεσης.  

β) Φαροσειρήνες (τοποθετημένες σε επίκαιρα και εμφανή σημεία, προειδοποιούν για την διαδικασία 
πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης που εξελίσσεται στον προστατευόμενο χώρο. 

γ) Ειδική σειρήνα υψηλών τόνων (ειδική σειρήνα που ενεργοποιείται κατά την εκτόνωση του CO2) 

Συμπληρωματικά ο κάθε τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης ή ο πρεσσοστάτης από την συστοιχία φιαλών 
(στην φάση ενεργοποίησης και εκκένωσης CO2), πρέπει να μπορεί να ειδοποιεί μέσω μαγνητοφωνημένου 
μηνύματος τα 2 καρτοκινητά τηλέφωνα επιφυλακής της εταιρείας (φυλάκιο, ρεσεψιόν) σε περίπτωση που το 
προσωπικό της εταιρείας απουσιάζει και δεν γίνεται αντιληπτό το ηχητικό σήμα των σειρήνων.  

3.1.8. Εξαερισμός μετά από κατάκλιση CO2 

Επειδή το CO2 είναι βαρύτερο από τον αέρα έχει εγκατασταθεί ένα σύστημα εξαερισμού στην μεγάλη 
αίθουσα αρχείου στο κτίριο Μποτζώρλος 2  και στις αίθουσες του Μποτζώρλος 1 που μπορούν να 
ενεργοποιηθούν μετά από την κατάσβεση μιας πιθανής πυρκαγιάς  χειροκίνητα και μπορεί να αποβάλλει το 
συγκεντρωμένο CO2 μέσα σε τουλάχιστον 30 λεπτά και να το διοχετεύει στο εξωτερικό περιβάλλον. 
(δυνατότητας εξαερισμού >= 50μ3/λεπτό).  

 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Η υλοποίηση της σύμβασης, της οποίας η διάρκεια ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης προβλέπεται ως εξής:  

Α. Για τα φορητά μέσα πυρόσβεσης  

 Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
και η αναγόμωση όλων των ειδών των φορητών πυροσβεστήρων. Επίσης εντός της ίδιας χρονικής 
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περιόδου θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η Υδραυλική δοκιμή για όσους από τους φορητούς 
πυροσβεστήρες απαιτείται. 

Β. Για τα συστήματα Πυρανίχνευσης 

 Προληπτικός έλεγχος συντήρησης που διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση σε όλα τα συστήματα 
πυρανίχνευσης και οι οποίοι θα διεξαχθούν  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.2 Α 
παραπάνω.  

 Ετήσια Συντήρηση (οπτικοακουστικός, ακτινομετρικός έλεγχος τυχόν διαρροών) που διεξάγεται σε 
εξαμηνιαία βάση για τα δεκατέσσερα (14) συστήματα ολικής κατάκλισης CO2, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.2 Β  

 

5.  ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η συνολική οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί την μέγιστη συμβατική αμοιβή του και δεν 
περιλαμβάνει τον Φόρο προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α). Ο φόρος αυτός καταβάλλεται επιπλέον στον 
Ανάδοχο με την πληρωμή κάθε τιμολογίου. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με τις τιμές μονάδας της 
οικονομικής του προσφοράς, που περιέχει το εύλογο τίμημα. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα, 
με την έννοια του άρθρου 696 του αστικού Κώδικα, την οικονομική του προσφορά στην οποία 
περιλαμβάνεται το όφελος και τα γενικά του έξοδα για την εκτέλεση της σύμβασης. Τον Ανάδοχο βαρύνουν 
επίσης οι νόμιμες ισχύουσες κρατήσεις και φόροι. Σε κάθε πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται οι 
νόμιμες παρακρατήσεις. 

Οι τιμές μονάδας του Προϋπολογισμού προσφοράς παραμένουν σταθερές καθ΄ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης, καθώς δεν προβλέπεται αναθεώρηση. 

Η τελική αμοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες, τις εργασίες και τα υλικά που θα παρασχεθούν στα 
πλαίσια  της σύμβασης είναι αυτή που θα προκύψει από τους λογαριασμούς που θα συνταχθούν με βάση 
τις τιμές μονάδας της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου. Για τις μη εκτελεσθείσες ποσότητες δεν 
καταβάλλεται αμοιβή στον Ανάδοχο. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά κατά την διάρκεια της σύμβασης, με βάση τις 
πιστοποιήσεις (λογαριασμούς) των παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών/υλικών. Οι λογαριασμοί θα είναι 
ανακεφαλαιωτικοί και θα υποβάλλονται σε χρονικά διαστήματα τα οποία δεν θα είναι μικρότερα του ενός 
μηνός. Όλες οι πληρωμές, που γίνονται κατά την διάρκεια της σύμβασης αποτελούν καταβολές έναντι του 
συμβατικού ανταλλάγματος που θα εκκαθαριστεί μετά την Οριστική παραλαβή. 

Για την πληρωμή κάθε λογαριασμού απαιτούνται κατ’ ελάχιστον (άρθρο 200 του ν.4412/2016): 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για τις υπηρεσίες /υλικά που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016   

β) Τιμολόγιο του αναδόχου 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις καθώς και 

δ) τα «Δελτίο επιθεώρησης», γραπτή έκθεση και Υπεύθυνη Δήλωση όπως ειδικότερα ορίζονται στα σχετικά 
προηγούμενα άρθρα του παρόντος.  
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Υπόγειο Μποντζώρλος 1 Αποθήκες Αρχείων  (Χώροι που διαθέτουν Πυρανίχνευση με ολική κατάκλιση CO2) 

 

 

 

 

 

N1 N2 N3 
N4 
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