
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Υπηρεσίες συμβούλου πυροπροστασίας, στα κτίρια των Νηπιαγω-
γείων του Δήμου.

Αφορά  το  σύνολο  των  υπηρεσιών  για  τη  συλλογή  και  επικαιροποίηση  όλων  των
απαραίτητων εγγράφων πυροπροστασίας των δέκα πέντε (15) Νηπιαγωγείων του Δήμου
Σαλαμίνας,  ώστε να εξασφαλίζεται  η σωστή και  ασφαλής λειτουργία τους,  βάσει  της
προβλεπόμενης  πυροσβεστικής  νομοθεσίας,  όπως  αυτή  ισχύει  σήμερα.  Πιο
συγκεκριμένα,  προβλέπεται  η  σύνταξη  και  υποβολή  όλων  των  απαραίτητων
δικαιολογητικών για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, για καθένα Νηπιαγωγείο
χωριστά, στο αρμόδιο προς τούτο γραφείο πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
που  περιλαμβάνει  τη  επικαιροποίηση-σύνταξη  των  εγγράφων  πυροπροστασίας,
καταγραφή  της  υπάρχουσας  κατάστασης  των  μέσων  πυρασφάλειας,  κατάλληλες
βεβαιώσεις και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χρήση των χώρων, καταγραφή και
παρουσίαση  των  προϋποθέσεων   και  των  τυχόν  ελλείψεων  στα  κατασταλτικά  και
προληπτικά μέσα πυρόσβεσης,  βάση της κείμενης νομοθεσίας και  των διατάξεων της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την ασφαλή λειτουργία των Νηπιαγωγείων,  κατάθεση
εγγράφου και παράβολου έκδοσης βιβλίου ενεργητικής πυροπροστασίας από το αρμόδιο
γραφεία πυρασφάλειας και  παράλληλα παράδοση στην υπηρεσία μας,  σειράς σχεδίων
που  θα  παρουσιάζονται  επί  κατόψεων,  διαγραμμάτων,  όλες  οι  προτεινόμενες  λύσεις,
τόσο σε ηλεκτρονική μορφή, όσο και σε hard copies.

2. Υπηρεσίες  συμβούλου  πυροπροστασίας,  στα  κτίρια  των
Δημοτικών, Γυμνασίων & Λυκείων του Δήμου.

Αφορά  το  σύνολο  των  υπηρεσιών  για  τη  συλλογή  και  επικαιροποίηση  όλων  των
απαραίτητων  εγγράφων  πυροπροστασίας  δέκα  επτά  (17)  Δημοτικών,  Γυμνασίων  και
Λυκείων του Δήμου Σαλαμίνας, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία
τους, βάσει της προβλεπόμενης πυροσβεστικής νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει σήμερα.
Πιο  συγκεκριμένα,  προβλέπεται  η  σύνταξη  και  υποβολή  όλων  των  απαραίτητων
δικαιολογητικών για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας,  για  καθένα Δημοτικό
Γυμνάσιο,  Λύκειο  χωριστά,  στο  αρμόδιο  προς  τούτο  γραφείο  πυρασφάλειας  της
Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας,  που  περιλαμβάνει  τη  επικαιροποίηση-σύνταξη  των
εγγράφων  πυροπροστασίας,  καταγραφή  της  υπάρχουσας  κατάστασης  των  μέσων
πυρασφάλειας, κατάλληλες βεβαιώσεις και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χρήση
των χώρων, καταγραφή και παρουσίαση των προϋποθέσεων  και των τυχόν ελλείψεων
στα κατασταλτικά και προληπτικά μέσα πυρόσβεσης, βάση της κείμενης νομοθεσίας και
των  διατάξεων  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας,  για  την  ασφαλή  λειτουργία  των
Νηπιαγωγείων,   κατάθεση  εγγράφου  και  παράβολου  έκδοσης  βιβλίου  ενεργητικής
πυροπροστασίας από το αρμόδιο γραφεία πυρασφάλειας και παράλληλα παράδοση στην
υπηρεσία  μας,  σειράς  σχεδίων  που θα παρουσιάζονται  επί  κατόψεων,  διαγραμμάτων,
όλες οι προτεινόμενες λύσεις, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή, όσο και σε hard copies.

3. Υπηρεσία συντήρησης συστήματος πυρανίχνευσης.
Η υπηρεσία συντήρησης δέκα οκτώ (18) συστημάτων πυρανίχνευσης θα γίνει σύμφωνα
με τις  διατάξεις  και  εγκρίσεις  της  πυροσβεστικής  υπηρεσίας  και  θα  περιλαμβάνει  το
σύνολο  των  επισκευών  και  των  βλαβών,  στα  εγκατεστημένα  συστήματα,  τόσο  στον
πίνακα  πυρανίχνευσης,  όσο  και  στα  περιφερειακά  μέσα  (κομβία,  φαροσειρήνες,
πυρανιχνευτές), προκειμένου για την ασφαλή και σωστή λειτουργία τους.  

4. Υπηρεσία  συντήρησης  και  επισκευής  πυροσβεστικού
συγκροτήματος.

Υπηρεσία  συντήρησης  και  επισκευής  πυροσβεστικών  συγκροτημάτων,  που  θα  γίνει
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  και  εγκρίσεις  της  πυροσβεστικής  υπηρεσίας  και  θα
περιλαμβάνει το σύνολο των επισκευών και των βλαβών, στα πέντε (5) εγκατεστημένα
πυροσβεστικά συγκροτήματα των σχολικών κτιρίων, στο σύνολο των πετρελαιοκίνητων -
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ηλεκτροκίνητων και jokey μηχανών, προκειμένου για την ασφαλή και σωστή λειτουργία
τους, όπως η νομοθεσία ορίζει και οι τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή έχουν
περιγράφεί.

5. Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης, ειδοποίησης πυρκαγιάς.
Η υπηρεσία  εγκατάστασης  δέκα  τεσσάρων  (14)  συστημάτων  πυρανίχνευσης  θα  γίνει
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  και  εγκρίσεις  της  πυροσβεστικής  υπηρεσίας  και  θα
περιλαμβάνει α) ένα πίνακα πυρανίχνευσης 6Ζ, που θα  συντονίζει τη λειτουργία όλων
των  ηλεκτρονικών  οργάνων  δηλ.  ανιχνευτών,  κομβίων  συναγερμού,  φλας  σειρήνων
κ.λ.π. Θα   είναι κατασκευασμένος σαν συμπαγές κέντρο αυτόματης τεχνικής. Θα είναι
τοποθετημένος μέσα σε ένα πλαίσιο για στερέωση επί τοίχου. Πίσω από ένα άνοιγμα του
καλύμματος του πλαισίου θα βρίσκεται διατεταγμένο το πεδίο ενδείξεων και χειρισμών.
Για  να  προστατεύεται  από  επεμβάσεις  αναρμόδιων  θα  καλύπτεται  από  ανοιγόμενο
παράθυρο.
Ο πίνακας θα περιέχει τα ακόλουθα ηλεκτρονικά στοιχεία:
α)  ένα  στοιχείο  κυρίας  τροφοδοσίας,  αποτελούμενο  από  μετασχηματισμένο  και
ανορθωμένο ρεύμα πόλεως 220V AC / 24V DC (χαμηλή τάση).
β)  έξι  στοιχεία   ομάδων  –  ζωνών  ,  που  θα  συνδεθούν  οι  ανιχνευτές  και  τα  κομβία
συναγερμού.  Στο  τμήμα αυτό  του  πίνακα  θα  μεταφέρονται  καλωδιακά  τα  ηλεκτρικά
ερεθίσματα  των   ανιχνευτών  και  των  κομβίων,  και  στη  συνέχεια  θα  μεταβιβάζονται
ηλεκτρονικές εντολές στο στοιχείο συναγερμού μέσα στον πίνακα.
β)  Δέκα  Οπτικο-ηλεκτρικούς  ανιχνευτής  καπνού,  όπου η  θαλάμη  ανίχνευσης
περιλαμβάνει ένα LED. Θα είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε το φως του LED υπό κανονικές
συνθήκες να μην φτάνει στην φωτοδίοδο. Όταν τα σωματίδια του καπνού μπουν στην
θαλάμη  το  φως  αντανακλάται  και  κάποιο  ποσοστό  φτάνει  στην  φωτοδίοδο.  Αυτό
μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό σήμα το οποίο στην συνέχεια ενεργοποιεί τον ανιχνευτή. Η
θαλάμη εύκολα θα αφαιρείται για να καθαριστεί και θα είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε
ενώ επιτρέπει την είσοδο του καπνού απαγορεύει την είσοδο του φωτός.
γ) Οκτώ Κομβία συναγερμού ερυθρού χρώματος, απαραίτητα για την σωστή λειτουργία
οποιουδήποτε  συστήματος  ανιχνεύσεως.  τοποθετείται  σε  επίκαιρη  θέση  κτιρίου,  με
σκοπό να έχει τη χειροκίνητη σήμανση συναγερμού.
δ) Τέσσερα Ηχητικά σημεία συναγερμού,  είναι η ηχητική σήμανση συναγερμού μόλις
ενεργοποιηθεί από κάποιο ανιχνευτή ή κομβίον συναγερμού το στοιχείο συναγερμού του
πίνακα πυρανίχνευσης. Πρόκειται για ηλεκτρονικές σειρήνες που τροφοδοτούνται από
τον πίνακα συναγερμού με ρεύμα χαμηλής 24V DC.

6. Εγκατάσταση συστήματος φωτισμού ασφαλείας, διαφυγής σε πε-
ρίπτωση πυρκαγιάς.

Η υπηρεσία εγκατάστασης τριάντα δύο (32) συστημάτων φωτισμού ασφαλείας, διαφυγής
σε  περίπτωση  πυρκαγιάς,  αφορά  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  δώδεκα φωτιστικών
ασφαλείας-σήμανσης  εξόδου  διαφυγής  στους  χώρους  των  κτιρίων  (κλιμακοστάσια,
διαδρόμους,  πόρτες  γραφείων,  αιθουσών).  Ο  τεχνητός  φωτισμός  τροφοδοτείται  από
σίγουρη  πηγή  ενέργειας  (ΔΕΗ).  Απαγορεύεται  η  χρήση  φωτιστικών  σωμάτων  που
λειτουργούν μόνο με συσσωρευτές και η χρήση φορητών στοιχείων για τον κανονικό
φωτισμό των οδεύσεων διαφυγής, όμως επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητική
πηγή ενέργειας,  για  τον  φωτισμό  ασφαλείας.  Δεν  χρησιμοποιούνται  φωσφορίζοντα  ή
ανακλαστικά  του  φωτός  στοιχεία  ως  υποκατάστατα  των  απαιτούμενων  ηλεκτρικών
φωτιστικών σωμάτων. Ο φωτισμός ασφαλείας εξυπηρετεί τις παρακάτω προϋποθέσεις.
α) Η διακοπή του φωτισμού στη διάρκεια αλλαγής από μία πηγή ενέργειας σε άλλη, είναι
ελάχιστη. Η επιτρεπόμενη διακοπή δεν υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα.
β)  Ο  φωτισμός  ασφαλείας  τροφοδοτείται  από  σίγουρη  εφεδρική  πηγή  ενέργειας  και
εξασφαλίζεται 
σε  όλα τα σημεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής η ελάχιστη τιμή των 10 lux
μετρούμενη στη στάθμη του δαπέδου.
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γ) Το σύστημα του φωτισμού ασφαλείας διατηρεί τον προβλεπόμενο φωτισμό για 1 1/2
τουλάχιστον ώρα, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισμού.

7. Προμήθεια πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 kgr φορητός, με μεταλ-
λική βάση στήριξης.

Προμήθεια πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 kgr φορητός, με μεταλλική βάση στήριξης. Ο
τύπος,  κατασβεστική  ικανότητα  (A.B.C.E  40%)  και  τα  υπόλοιπα  στοιχεία  του
πυροσβεστήρα  θα  είναι  γραμμένα  στην  πρόσοψή  του,  σύμφωνα  με  τις  Ελληνικές
προδιαγραφές.
Το κυρίως κυλινδρικό δοχείο ερυθρού χρώματος (βαφή RAL 3000), που περιέχει την
ξηρή  σκόνη  6  κιλών,  θα  είναι  κατασκευασμένο  από  χαλυβδοέλασμα  που  πληρεί  τις
προδιαγραφές KYA 618/43/05 και 17230/671/05 και θα έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική
υδραυλική  πίεση  25  ατμοσφαιρών  και  σε  πίεση  θραύσης  75  ατμοσφαιρών.Στο  πάνω
μέρος του δοχείου θα υπάρχει κατάλληλη χειρολαβή, ενώ ο πυθμένας θα φέρει σιδερένια
στεφάνη ή ειδική κατασκευή για να μην εφάπτεται στο έδαφος.
Στο πάνω μέρος θα υπάρχει οπή πλήρωσης με κλείστρο από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο,
εφοδιασμένο με βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης και μανόμετρο. Η εκτόξευση της σκόνης
θα  γίνεται  μέσω  ελαστικού  σωλήνα,  όπου  κατά  τη  λειτουργία  του  πρέπει  να  είναι
τουλάχιστον  6.5m.  Θα υπάρχει  και  μεταλλική  βάση στήριξης.  Περιλαμβάνεται  και  η
εγκατάσταση.

8. Προμήθεια πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 kgr αυτόματος, με με-
ταλλική βάση στήριξης.

Προμήθεια  πυροσβεστήρα  ξηράς  κόνεως  12  kgr  αυτόματος,  με  μεταλλική  βάση
στήριξης. Ο τύπος, κατασβεστική ικανότητα (A.B.C 40%) και τα υπόλοιπα στοιχεία του
πυροσβεστήρα  θα  είναι  γραμμένα  στην  πρόσοψή  του,  σύμφωνα  με  τις  Ελληνικές
προδιαγραφές. Το κυρίως κυλινδρικό δοχείο ερυθρού χρώματος (βαφή RAL 3000), που
περιέχει την ξηρή σκόνη 12 κιλών, θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα που
πληρεί  τις  προδιαγραφές KYA 618/43/05 και  17230/671/05 και θα έχει  υποβληθεί σε
δοκιμαστική υδραυλική πίεση 25 ατμοσφαιρών και σε πίεση θραύσης 75 ατμοσφαιρών.
Στο κάτω μέρος θα υπάρχει οπή πλήρωσης, με επιχρωμιωμένο ορείχαλκο στοιχείο, που
θα  περιλαμβάνει  το  μανόμετρο  και  το  ειδικού  τύπου  sprigler  68o  C,  που  θα
ενεργοποιείται  αυτόματα  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς.  Θα  υπάρχει  και  μεταλλική  βάση
στήριξης. Περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση.

9. Προμήθεια πυροσβεστήρα διοξειδίου άνθρακα 5 kgr φορητός, με 
μεταλλική βάση στήριξης.

Προμήθεια  πυροσβεστήρα  διοξειδίου  άνθρακα  5  kgr  φορητός,  με  μεταλλική  βάση
στήριξης.  Ο τύπος,  κατασβεστική ικανότητα (A.B.C.E) και  τα υπόλοιπα στοιχεία του
πυροσβεστήρα  θα  είναι  γραμμένα  στην  πρόσοψή  του,  σύμφωνα  με  τις  Ελληνικές
προδιαγραφές. Το κυρίως κυλινδρικό δοχείο ερυθρού χρώματος (βαφή RAL 3000), που
περιέχει  το  διοξείδιο  του  άνθρακα  5  κιλών,  θα  είναι  κατασκευασμένο  από
χαλυβδοέλασμα που πληρεί τις προδιαγραφές KYA 618/43/05 και 17230/671/05 και θα
έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική υδραυλική πίεση 25 ατμοσφαιρών και σε πίεση θραύσης
75 ατμοσφαιρών. Στο πάνω μέρος του δοχείου θα υπάρχει κατάλληλη χειρολαβή,  θα
υπάρχει  οπή πλήρωσης με κλείστρο από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο βαρέως τύπου.  Η
εκτόξευση του διοξειδίου θα γίνεται μέσω ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης, με χοάνη
όπου  κατά  τη  λειτουργία  του  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  6.5m.  Θα  υπάρχει  και
μεταλλική βάση στήριξης. Περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση.

10. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ειδοποίησης πυρκαγιάς.
Η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  συστήματος  ειδοποίησης  πυρκαγιάς,  αφορά  την
προμήθεια και τοποθέτηση μίας συσκευής μετάδοσης τηλεφωνικού μηνύματος, μετά την
ενεργοποίηση  του  πίνακα  πυρανίχνευσης  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς.  Θα  υπάρχει  η

3Μελέτη υπηρεσιών πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Σαλαμίνας



δυνατότητα μνήμης δέκα τηλεφώνων, σύνδεση με αναλογική και ψηφιακή γραμμή και
δυνατότητα  ηχογράφησης  και  αναπαραγωγής  δύο  μνημάτων,  με  δύο  ανεξάρτητες
εξόδους. Θα μεταφέρεται το μήνυμα και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε απομακρυσμένο
από το χώρου του σχολικού κτιρίου σημείο, το οποίο θα ορίσει ο Δήμος και θα ειδοποιεί
άμεσα  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς,  προκειμένου  να  ενεργοποιούνται  όλες  οι  αρμόδιες
υπηρεσίας για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.  

11. Αναγόμωση / συντήρηση πυροσβεστήρα: α) ξηράς κόνεως 6 kgr 
φορητός  β) ξηράς κόνεως 12 kgr φορητός ή οροφής. 

Η αναγόμωση η συντήρηση και η υδραυλική δοκιμή θα περιλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο
καλής  λειτουργίας  όλων  των  πυροσβεστήρων,  τον  εντοπισμό  και  διάγνωση  πιθανών
βλαβών  ή  φθορών  και  την  αποκατάσταση  αυτών  και  κάθε  άλλη  εργασία  που  δεν
αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία τους.
Όλοι οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να έχουν σήμανση όπως προβλέπει το από 12/11/07
έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας (αρ πρωτ. 12658/807), σε διαφορετική
περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην αχρήστευση τους και με έγγραφό του να
ενημερώσει την υπηρεσία.
Οι προς έλεγχο πυροσβεστήρες:
α) θα αναγράφουν σε ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα το είδος της κατασβεστικής ουσίας,
την ημερομηνία αναγόμωσης, την ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης, και την 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.
δ) Σε όσους πυροσβεστήρες κατά τη διάρκεια του ελέγχου, συντήρησης ή αναγόμωσης
διαπιστωθούν φθορές στη βαφή ή στα εξαρτήματα λειτουργίας τους, αυτοί θα βαφούν και
θα αντικατασταθούν τα εξαρτήματα εκείνων που είναι φθαρμένα.
ε) 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 απόρριψη του.
στ) Όλοι οι πυροσβεστήρες θα βρίσκονται υπό συνεχή πίεση (αποθηκευμένο άζωτο ή
ιδία πίεση). Η πίεση λειτουργίας θα είναι 18bar και η πίεση δοκιμής θα είναι διπλάσια
της πίεσης λειτουργίας.
Ο  έλεγχος,  η  συντήρηση  και  η  αναγόμωση  των  πυροσβεστικών  μέσων  θα  γίνει  σε
εφαρμογή  των  ΚΥΑ 618/43/2005  (ΦΕΚ 52/τ.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/τ.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 δακτύλιος θα είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, (και σε καμία περίπτωση
ελαστικός) ενιαίου κυκλικού σχήματος (δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με
σταθερή διάμετρο και η περιφέρεια του θα εφάπτεται στο κέλυφος του πυροσβεστήρα
έτσι ώστε να μην επιτρέπει το δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος
του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του
πώματος μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο και κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως. Ο
δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του
να είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας αναγόμωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της
ΚΥΑ 17230/671/2005/01-09-2005 (ΦΕΚ 1218/τ.Β΄).  Oι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως
θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, κατά την ετήσια
συντήρηση ή όταν αναγομώνονται. 
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Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας,  της  αναγόμωσης,  της  συντήρηση  και  της
υδραυλικής δοκιμής, θα τοποθετείται αυτοκόλλητο με το λογότυπο της εταιρείας και το
έτος  συντήρησης ή αναγόμωσης ή υδραυλικής  δοκιμής στο σιφωνικό σωλήνα, ούτως
ώστε να αποδεικνύεται η ορθότητα των εργασιών. Στους πυροσβεστήρες όπου χρειάζεται
θα αλλάζονται τα κλείστρα, τα συφώνια κλείστρων, οι ελαστικοί σωλήνες, τα μανόμετρα
και ότι άλλο απαιτείται για την σωστή λειτουργείας τους. Τέλος, περιλαμβάνεται κάθε
άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία
των πυροσβεστήρων στα σχολικά κτίρια του Δήμου.
Η  αναγόμωση,  η  συντήρηση  και  η  υδραυλική  δοκιμή  όπου  απαιτείται,  θα  γίνεται
σταδιακά  έτσι  ώστε  τα  σχολικά  κτίρια  του  Δήμου  να  μη  μείνουν  ακάλυπτα  από
πυροσβεστικά μέσα και θα ολοκληρώνεται αυστηρά μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι
ημερών από την ημέρα παραλαβής. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί να καλύψει
την  εφεδρεία  όλων  των  κτιρίων  η  διαδικασία  της  συντήρησης-αναγόμωσης  θα  γίνει
σταδιακά κατόπιν  συνεννόησης με  τον επιβλέποντα.  Ο ανάδοχος  θα πρέπει  πριν  την
παραλαβή και παράδοση, των πυροσβεστήρων να επικοινωνεί και να συνεννοείται με τον
επιβλέποντα, που θα οριστεί από τον Δήμο.

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 και βαφής τους θα βαρύνει τον ίδιο. Με την περισυλλογή θα κατατεθεί διπλό
έντυπο  στα  Γραφεία  Διεύθυνσης  κάθε  σχολικού  κτιρίου  στο  οποίο  θα  αναγράφεται
επακριβώς η ποσότητα και το είδος των πυροσβεστήρων που πρόκειται να αναγομωθούν.
Μετά το πέρας των εργασιών θα υποβάλλεται γραπτή έκθεση για την κατάσταση των
πυροσβεστικών μέσων των σχολικών κτιρίων και προτάσεις βελτίωσης αυτών. Επίσης θα
υποβάλλεται απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 του αναδόχου, για
την  προμήθεια  -  αναγόμωση  των  πυροσβεστήρων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο ανάδοχος για την αναγόμωση, τη συντήρηση και την υδραυλική δοκιμή οφείλει να
αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τυχόν βλάβες ή ζημιές που θα προξενηθούν από
δική του υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων του Δήμου.
Τα  υλικά  τα  οποία  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  έχουν  εγγύηση  ενός  έτους,  θα  είναι
πιστοποιημένα  σύμφωνα  με  τα  Ελληνικά  και  Ευρωπαϊκά  πρότυπα  και  τις  κείμενες
νομοθεσίες,  θα  φέρουν  σήμανση  CE  και  θα  είναι  αποδεκτά  από  την  Πυροσβεστική
Υπηρεσία. Με την παράδοσή τους θα προσκομιστούν στο Δήμο για κάθε σχολικό κτίριο,
πιστοποιητικά καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων μητρώα καταγραφής-προμήθειας-
συντήρησης-αναγόμωσης-ανάγκης  υδραυλικής  δοκιμής  σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική
μορφή (αρχείο Microsoft Word ή Excel) και οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από
την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Στο μητρώο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω στήλες:

 ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
 S/N
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

 ΕΙΔΟΣ
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Kg ή Lit)
 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 ΚΤΙΡΙΟ
 ΕΠΙΠΕΔΟ
 ΤΜΗΜΑ
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Η αξία των υπηρεσιών μετα των απαιτούμενων προμηθειών (συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 24%), προϋπολογίζεται στο ποσό των : 169.880,00 €. (137.000,00€ καθαρή αξία & 
32.880,00€ ΦΠΑ 24%)

Η σύμβαση  χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010
Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»,    στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  VIII «Εκπόνηση
μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες
της χώρας». Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον ΚΑ69-6661.002  με τίτλο: «Υπηρεσίες
πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Σαλαμίνας» του  προϋπολογισμού του
Δήμου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2020.

 Σαλαμίνα,
22/09/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 
Πολ/κός – Μηχ/κός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής
                                                                                

Διεύθυνσης     Τεχνικής Υπηρεσίας

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Τοπ/φος – Μηχ/κός  (ΠΕ6)
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