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        Βέροια 15/03/2021  

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ   

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

και δ.τ. «ΚΑΠΑ» 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών συστημάτων πυρασφάλειας, για τους 

παρακάτω οκτώ (8) παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Νομικού Προσώπου, σε εφαρμογή των αντίστοιχων 

εγκεκριμένων μελετών τους (ενεργητικής – παθητικής πυροπροστασίας) από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σε τέσσερις 

(4) από αυτούς έχουν εγκριθεί νέες μελέτες πυροπροστασίας και απαιτείται να εκδοθεί και το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

ενεργητικής πυροπροστασίας.  

 

 Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Περιγραφή   
Προϋπο-

λογισμός με 
ΦΠΑ  

1. Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Μουρούζη 2   

Βέροια 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και  

συστημάτων πυρασφάλειας  
639,84 € 

2. Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Αργυρουπόλεως 3 

Βέροια 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και  

συστημάτων πυρασφάλειας  
446,40 € 

3. Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Πιερίων 28 

Βέροια 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και  

συστημάτων πυρασφάλειας  

147,56 € 
 

4. Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Πάροδος Ηρακλέους 1 

Βέροια 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και  

συστημάτων πυρασφάλειας (έκδοση 

πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας) 

4.828,56 € 

5. 
Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ   

25
ης

 Μαρτίου & 

Αριάδνης 

Βέροια 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και  

συστημάτων πυρασφάλειας (έκδοση 

πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας) 

2.008,8 € 
 

6. 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ     
Π. Τσαλδάρη 8

Α
 

 Μακροχώρι 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και  

συστημάτων πυρασφάλειας (έκδοση 

πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας) 

3.174,40 € 
 

7. 
Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ   
Ασώματα Βέροιας 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και  

συστημάτων πυρασφάλειας (έκδοση 

πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας) 

1.357,80 € 
  

8. 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 
Ριζώματα 

Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και  

συστημάτων πυρασφάλειας  
85,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 12.688,92 € 

 

Θέμα: «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών 

συστημάτων πυρασφάλειας για τους παιδικούς 

και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Κέντρου 

Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, 

Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Βέροιας».  

Προϋπολογισμός: 12.688,92 € 
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Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια των συστημάτων πυρασφάλειας και όλων των απαραίτητων υλικών, για τη 

σωστή και ασφαλή λειτουργία τους, περιλαμβανομένου και της τοποθέτησης αυτών. 

 

Η προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες 

του κάθε κτιρίου και σε συνεννόηση με την υπηρεσία μας.  

Τα παρεχόμενα είδη πυρασφάλειας που αφορούν την συγκεκριμένη προμήθεια πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών 

και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.  

 

Επίσης, με την περαίωση των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας συμπεριλαμβάνεται και η υποβολή φακέλου από τον 
ανάδοχο στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής του 
Δήμου Βέροιας, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έκδοση των πιστοποιητικών πυροπροστασίας των 
παιδικών  και βρεφονηπιακών σταθμών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 

Η έκδοση των πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας για τους ανωτέρω παιδικούς και βρεφονηπιακούς 

σταθμούς, είναι αναγκαία για λόγους ασφαλείας και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί μεταξύ 

άλλων, βασικό και απαιτούμενο δικαιολογητικό, προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας τους. 

 

Σκοπός της εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας είναι η λήψη μέτρων για την προστασία τόσο των ατόμων που 

βρίσκονται εντός των παιδικών σταθμών, όσο και των εγκαταστάσεων τους γενικά, έναντι κινδύνου πυρκαγιάς. 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Σκοπός και αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην εγκατάσταση υλικών και συστημάτων πυρασφάλειας, για την 

πυροπροστασία – πυρόσβεση στις ανωτέρω δομές του Νομικού Προσώπου για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας 

τους, καθώς και την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, όπου απαιτείται.  

 

Γενικές απαιτήσεις  εξοπλισμού 

Τα είδη θα είναι απόλυτα καινούργια πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής, του πλέον 

εξελιγμένου τεχνολογικά τύπου, με καλή φήμη στην Ελλάδα και να φέρουν όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειας, 

ποιότητας κατασκευής και καλής λειτουργίας που έχουν καθιερωθεί αντιστοίχως (CE, ISO κ.λ.π.), από οργανισμούς 

διεθνούς κύρους (πιστοποιημένους στην Ελλάδα, ΕΛΟΤ), αναγνωρισμένους για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών. 

Ο εξοπλισμός θα είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές όλων των απαραίτητων προτύπων ΕΝ, ούτως ώστε να τύχουν 

της εγκρίσεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τις αντίστοιχες οδηγίες προϊόντων δοκιμών κατασκευών EEC και θα φέρει 

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και τις αντίστοιχες δηλώσεις συμμόρφωσης. 

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία 

πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών  Εξοπλισμού Πυρασφάλειας  

Α . Μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας 

Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς 

 Η εγκατάσταση του χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς καθορίζεται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ54-11 

«Εκκινητές συναγερμού χειρός» και ΕΛΟΤ ΕΝ54-23 «Διατάξεις συναγερμού – Οπτικές διατάξεις συναγερμού».  

Το σύστημα για την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς αποτελείται από το 

χειροκίνητο κομβίο  (διακόπτης) συναγερμού και τη σειρήνα συναγερμού (φαροσειρήνα), που είναι συνδεδεμένα 

ηλεκτρικά με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης. 

Τα χειροκίνητα κομβία συναγερμού θα τοποθετηθούν στις θέσεις που υποδεικνύονται από τις εγκεκριμένες μελέτες 

ενεργητικής πυροπροστασίας και πρέπει να συμμορφώνονται με το Παράρτημα 11 του Εναρμονισμένου Προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ54.  Στο εμπρόσθιο τμήμα του διακόπτη θα αναγράφονται οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και Αγγλικά, και θα 

φέρουν δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία 89/106/EEC προϊόντων δοκιμών κατασκευών για ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα και χαμηλή τάση.  

Το κάθε κομβίο συναγερμού τοποθετείται σε κουτί από σκληρό πλαστικό κόκκινου χρώματος, μεγάλης αντοχής σε 

μηχανική καταπόνηση και υψηλές θερμοκρασίες, με σταθερό γυάλινο κάλυμμα. Με την πίεση του διαφανούς 

προστατευτικού καλύμματος, το κομβίο συναγερμού ενεργοποιεί το σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς και κατά συνέπεια 

τη σειρήνα που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα συναγερμού. Το προστατευτικό κάλυμμα δεν σπάει , αλλά μπορεί να 

επανέλθει στην αρχική του θέση με το ειδικό πλαστικό κλειδί που διαθέτει το κομβίο συναγερμού. Έτσι, μπορεί να 

γίνεται η δοκιμή του κομβίου συναγερμού για την σωστή λειτουργία του, χωρίς να καταστρέφεται το τζάμι του σε κάθε 

έλεγχο και συντήρηση του συστήματος. 

Οι σειρήνες συναγερμού (φαροσειρήνες) πρέπει να συμμορφώνονται με το Παράρτημα 3 του Εναρμονισμένου 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ54 και να έχουν ενσωματωμένη λυχνία αναλαμπής (φωτεινό επαναλήπτη), για την παροχή εκτός των 

ηχητικών και οπτικών σημάτων συναγερμού. Η ένταση και η τοποθέτηση των σειρήνων συναγερμού ορίζεται στις 

αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας και θα υποστηρίζουν κατά τους κανονισμούς, δύο ηχητικούς 

συναγερμούς: συναγερμό προειδοποίησης φωτιάς – warning alarm (παλμικός – διακοπτόμενος ήχος) και συναγερμό 

εκκένωσης κτιρίου – evacuation alarm (συνεχής ήχος). 

 

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 

Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης θα εγκατασταθεί σύμφωνα με την Πυροσβεστική διάταξη 15/2014 

«Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μονίμων και λοιπών προληπτικών και 

κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας»  και με τα εγκεκριμένα από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Σχέδια πυρασφάλειας. Η μελέτη, η σχεδίαση και η εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων  

αναγγελίας καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ54 «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού». 

 Η εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού και πυρκαγιάς θα καλύπτει όλους 

τους χώρους του παιδικού/βρεφονηπιακού σταθμού, εκτός από τους χώρους υγιεινής (WC), όπως αποτυπώνεται στα 

αντίστοιχα εγκεκριμένα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας. 

Το παραπάνω σύστημα θα είναι συμβατικού τύπου και θα πρέπει να συνδυάζεται και να συνεργάζεται πλήρως με το 

χειροκίνητο σύστημα συναγερμού.  

Το σύστημα πυρανίχνευσης θα είναι πλήρες και αποτελείται από: 

● Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης, με μπαταρία-πλήρης (στον οποίο είναι συνδεδεμένες οι σειρήνες και τα 

κομβία (διακόπτες) συναγερμού), του οποίου οι λειτουργίες και ενδείξεις είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά  

Πρότυπα ΕΝ 54-2 και ΕΝ 54 και περιλαμβάνει: 

1. Ενδείξεις περιοχών ζωνών. 

2. Κύρια  ( από την ΔΕΗ ) και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσεως ( μπαταρία 24V ).  Η 

εφεδρική τροφοδοσία θα επαρκεί για συναγερμό 30 λεπτών. Επίσης, υπάρχει μονάδα φόρτισης των 

συσσωρευτών. Η μεταγωγή από την μία πηγή στην άλλη θα γίνεται αυτόματα με κατάλληλο ρελέ ή 

μεταγωγική ηλεκτρονική διάταξη. 

3. Σύστημα αυτόματης επανάταξης σφάλματος (RESET). 

4. Σύστημα επιτήρησης των βλαβών των γραμμών από βραχυκύκλωμα και διακοπή των κυκλωμάτων με 

επιλογικό διακόπτη εντοπισμού βλάβης. 

5. Συστήματα απενεργοποίησης φωτεινών επαναληπτών. 

6. Ηχητικά όργανα συναγερμού (Fire alarm) και βλάβης (Fault) (σειρήνες, βομβητές, κουδούνια). 

7. Φωτεινή ένδειξη για παροχή 24 Vdc από τη μπαταρία,  

8. Φωτεινή ένδειξη για παροχή 220 V AC/50 Hz  
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9. Φωτεινές ενδείξεις για κάθε ζώνη, ξεχωριστή για το συναγερμό (ALARM) και ξεχωριστή για βλάβη ζώνης 

(FAULT). 

 Ο κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης θα εγκατασταθεί στον χώρο και στη θέση που αποτυπώνεται στα 

σχέδια της αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας. 

 

● Ανιχνευτές ιονισμού – καπνού, με τις βάσεις τους, με ένδειξη ενεργοποιήσεως. 

Οι ανιχνευτές ιονισμού – καπνού πρέπει να είναι σύμφωνοι με το Παράρτημα 7 του Εναρμονισμένου 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ54. Τοποθετούνται στις θέσεις που απεικονίζονται στα σχέδια της αντίστοιχης 

εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας. Τάση: 18-30V DC/ Ενδεικτικό LED ενεργοποίησης/ Υλικά 

κατασκευής: ABS, Polycarbonate./ Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 μέχρι 60
ο
 C (-20 μέχρι 90

ο
 C)/ Υγρασία: 

μέχρι 95% σχετική υγρασία.  

● Θερμοδιαφορικό ανιχνευτή, με τη βάση του, με ένδειξη ενεργοποιήσεως. Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές 

είναι βυσματικοί, κατασκευασμένοι από ειδικό πλαστικό περίβλημα. Τοποθετούνται σε βάση που μπορεί 

στερεωθεί σε οροφή ή ψευδοροφή. Η μέγιστη θερμοκρασία διεγέρσεως είναι 57 βαθμοί Κελσίου με 

απόκλιση 3 βαθμών Κελσίου, ενώ η ταχύτητα αύξησης της θερμοκρασίας είναι περίπου 10 βαθμοί Κελσίου 

ανά πρώτο λεπτό της ώρας. Στην βάση τους υπάρχει ενδεικτική λυχνία για την τοπική φωτεινή ένδειξη 

συναγερμού φωτοδιοδικού τύπου (LED). Η ακτίνα δράσης των θερμοδιαφορικών ανιχνευτών σε οριζόντια 

οροφή ύψους δ4,5 μέτρων είναι τα 5 μέτρα. Τοποθετούνται στις θέσεις που απεικονίζονται στα σχέδια της 

αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας.   

● Φωτεινούς επαναλήπτες (οπτικός συναγερμός), οι οποίοι τοποθετούνται σε εμφανή σημεία και συνδέονται 

με τον πίνακα πυρανίχνευσης. 

● Σειρήνες συναγερμού, βομβητές, ηλεκτρικούς κώδωνες. Οι σειρήνες συναγερμού ενεργοποιούνται 

αυτόματα από τον πίνακα πυρανίχνευσης, μόλις διεγερθεί κάποιος ανιχνευτής. 

● Καλωδιώσεις κατάλληλων διαστάσεων που συνδέουν τους ανιχνευτές, τις σειρήνες και τους φωτεινούς 

επαναλήπτες με τον πίνακα (Οι καλωδιώσεις του συστήματος πυρανίχνευσης πρέπει να έχουν κατάλληλες 

διατομές και οι διαδρομές τους να είναι συγκεκριμένες και εύκολα ελεγχόμενες κατά τον περιοδικό έλεγχο. 

Συνιστάται η χρήση άκαυστων καλωδίων, μόνον για τις γραμμές των οπτικοακουστικών συσκευών 

συναγερμού). 

● Συνδέσεις για τη χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού. 
 
 

 

Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής (Κουζίνα) 

Το σύστημα τοπικής κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας Α και Β, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ2, εγκαθίσταται στους χώρους 

παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής  και καυτές επιφάνειες, κατά την Πυροσβεστική διάταξη 

15/2014. 

Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου και διατομής και αποδεκτές για χώρους παρασκευής φαγητών και 

να μην γίνεται χρήση γαλβανισμένων σωληνώσεων ή εξαρτημάτων στο δίκτυο, εκτός αν διαθέτουν την έγκριση του 

κατασκευαστή. 

Η ενεργοποίηση του συστήματος να πραγματοποιείται χειροκίνητα μέσω απομακρυσμένου από τις εστίες 

μηχανισμού, καθώς και αυτόματα, είτε μηχανικά μέσω εύτηκτου συνδέσμου ή με κλειστή κεφαλή ακροφυσίου, είτε 

ηλεκτρικά μέσω θερμικού ανιχνευτή είτε με άλλο αποδεκτό μηχανισμό. Βάνες και άλλα μέσα ασφαλίσεως στην 

αυτόματη ενεργοποίηση δεν επιτρέπονται. 

Το κατασβεστικό υλικό δεν πρέπει να βρίσκεται υπό πίεση εντός των σωληνώσεων. Κατά συνέπεια, οι σωληνώσεις 

του συστήματος πρέπει να είναι κενές, ή να περιέχουν υπό πίεση μόνο το προωθητικό αέριο. Το κατασβεστικό υλικό 

πρέπει να εμπεριέχεται αποκλειστικά εντός του δοχείου υπό πίεση. 

Η μέγιστη απόσταση από το δοχείο υπό πίεση του συστήματος τοπικής κατάσβεσης μέχρι την πλέον απομακρυσμένη 

συσκευή του προστατευόμενου εξοπλισμού, είναι 9μ. και μέχρι τις καυτές επιφάνειες είναι 1μ.  

Η θερμοκρασία θραύσης του φιαλιδίου (αμπούλας) των ακροφυσίων πρέπει να είναι 141
ο
 C τουλάχιστον για 

συστήματα κατάσβεσης με κατασβεστικό υλικό κατηγορίας Α και Β (ξηρής σκόνης ή αφρού). 

Το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής τοποθετείται στις κουζίνες  δύο (2) παιδικών σταθμών (Α΄& 

Β΄ παιδικός σταθμός) και αποτελείται από:  

i. Ένα πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 12 Kg Pa αυτόματης λειτουργίας, 

ii. Δυο (2) ανοιχτά ακροφύσια 1/2” στο καπέλο και δυο (2) ανοικτά ακροφύσια 1/2” στον καπναγωγό, 

iii. Κατάλληλο μήκος χαλκοσωλήνα. 
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Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (Λεβητοστάσιο) 

Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης ξηράς κόνεως θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12416 

και θα καλύπτει τον χώρο του λεβητοστασίου με υλικό κατάσβεσης την ξηρά σκόνη.  

Τοποθετούνται 3 φιάλες που περιέχουν 12kg ξηράς κόνεως κατηγορίας ABC 40%, οι οποίες επαρκούν για την κάλυψη 

των χώρων του λεβητοστασίου και της αποθήκης καυσίμου. 

Το αυτόματο σύστημα θα περιλαμβάνει: 

α) 3 φιάλες με 12kg ξηράς κόνεως, με αυτόματο κλείστρο με πυροκροτητή. 

β) 2 κεφαλές sprinkler, τοποθετημένες μία πάνω  από τον λέβητα και μία πάνω από την δεξαμενή πετρελαίου. 

γ) την απαραίτητη εγκατάσταση σωληνώσεων, από χαλκοσωλήνα, για την σύνδεση της φιάλης με τα sprinkler. 

δ) τις απαραίτητες καλωδιώσεις για την σύνδεση του πυροκροτητή με τον πίνακα πυρανίχνευσης. 

 

Για την κατάσβεση θα χρησιμοποιηθεί σύστημα αυτόματης ανίχνευσης και κατάσβεσης, με πίνακα πυρανίχνευσης, 

όπως απεικονίζεται στα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας και 2 ανιχνευτές (1 θερμοδιαφορικός  και 1 ιονισμού – 

καπνού). 

 

 

 

Β . Φορητά μέσα  πυρόσβεσης 
  

Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 3.7: «Φορητοί πυροσβεστήρες – Μέρος 7: 

Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής», όπως κάθε φορά ισχύει και της Κ.Υ.Α. 

618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄ 52): «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, 

επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 

1218). 

Η τοποθέτηση των πυροσβεστήρων απεικονίζεται στα αντίστοιχα σχέδια ενεργητικής πυροπροστασίας. 

 
Γ . Προληπτικά μέσα πυροπροστασίας 

Φωτισμός ασφαλείας 
 
Ο φωτισμός ασφαλείας σχεδιάζεται και εγκαθίσταται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1838: «Εφαρμογές 

Φωτισμού- Φωτιστικά Ασφαλείας»  

 Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου. Τα φωτιστικά 

ασφαλείας πρέπει να παρέχουν το 50% της φωτεινότητας μέσα σε 5sec και την πλήρη φωτεινότητα σε 60sec, σύμφωνα 

με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1838. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σήμανσης κατεύθυνσης πρέπει να διατηρούν τον 

προβλεπόμενο φωτισμό για τουλάχιστον 1 ώρα (hr), σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισμού. Τα παραπάνω 

φωτιστικά εγκαθίστανται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως ύπαρξης εφεδρικής πηγής ενέργειας. Το σύστημα υπό κανονικές 

συνθήκες τροφοδοτεί τα φωτιστικά με τάση 240VAC. Σε περίπτωση απώλειας τάσης, το σύστημα θα τροφοδοτεί τα 

φωτιστικά με τάση 12VDC από τη συστοιχία μπαταριών. Χρόνος μεταγωγής από AC σε DC και αντιστρόφως: 180-200 ms. 

Όλα τα ανωτέρω φωτιστικά συνδέονται ανά ομάδες προς την εγκατάσταση φωτισμού στον πλησιέστερο υποπίνακα 

αυτής.  

Τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις, όπως απεικονίζονται στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη ενεργητικής 

πυροπροστασίας.  

Η σήμανση των οδεύσεων διαφυγής θα γίνει με τις πινακίδες που προβλέπει τo Π.Δ  15/2014 και θα φέρουν 

αυτοκόλλητα επιλογής τριών κατευθύνσεων.  

 

 

Γενικοί Όροι 
1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της παρούσας μελέτης και η προσφορά τους δεν έχει καμία απόκλιση από αυτήν. 

2. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται και από τα απαραίτητα prospect ή και πιστοποιητικά των προσφερόμενων 

υλικών ή και επίσημες βεβαιώσεις ώστε να αποδεικνύεται κατά τρόπο σαφή ότι πληρούν τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές, με σαφή περιγραφή των εργασιών. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. 
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4. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου όπου θα αναφέρεται ότι όλοι οι εγκαταστάτες και 

τεχνικοί που θα εργαστούν στις εγκαταστάσεις του νομικού προσώπου θα διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες που 

προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ή να έχουν στο προσωπικό τους Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό. 

Να κατατεθεί η σχετική άδεια. Σε περίπτωση που έχουν  ως προσωπικό, Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό 

πέρα της σχετικής άδειας να κατατεθεί και ο πίνακας προσωπικού. 

6. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου όπου θα αναφέρεται ότι θα τηρήσει όλους τους 

κανονισμούς ασφαλείας και την ελληνική νομοθεσία για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

7. Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους του 

νομικού προσώπου και έχει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών και έχει προβλέψει κάθε ενέργεια 

που είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

8. Ο ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό ISO 9001:2015. 

9. Ο ανάδοχος  πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι η τιμή της προσφοράς θα 

περιλαμβάνει την μεταφορά και την τοποθέτηση στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, 

Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας ώστε να είναι έτοιμα προς χρήση, 

την αποτύπωση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών όπως διαμορφώθηκαν οι χώροι και όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης νέου τροποποιημένου 

πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 

10. Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι η παραλαβή και τοποθέτηση των 

ειδών καθώς και κάθε απαιτούμενη εργασία θα πραγματοποιηθεί εντός (2) δύο μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

11. Να δοθεί γραπτώς εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο έτη για τις εργασίες που θα 

πραγματοποιηθούν και για τα είδη, από την ημερομηνία πλήρους τοποθέτησης στο Κέντρο Κοινωνικής 

Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας, με την μορφή της 

υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου. 

12.  Η παράδοση των ειδών και η τοποθέτησή τους, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες θα 

πραγματοποιηθούν τις μέρες ή και ώρες που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία δίχως να επηρεάζεται η 

λειτουργία των τμημάτων και αυστηρά όταν δεν θα είναι σε λειτουργία οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. 

Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α. Είδη πυρασφάλειας 

Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Σύνολο 

Φωτιστικό εξόδου/ασφαλείας τμχ 43 22,00 € 946,00 € 

Προμήθεια και τοποθέτηση Συστήματος Κατάσβεσης Τοπικής 

Εφαρμογής Pa 6kg, ξηράς σκόνης, 2+2 sprinkler 
τμχ 2 300,00 € 600,00 € 

Ακροφύσιο πυροσβεστικής φωλιάς τμχ 1 5,00 € 5,00 € 

Πυροσβεστήρας φορητός τύπου F 2lt τμχ 3 40,00 € 120,00 € 

Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης Pa 6kg οροφής τμχ 1 40,00 € 40,00 € 

Πυροσβεστήρας Pa 6kg τμχ 1 22,00 € 22,00 € 

Κομβίο πυρασφάλειας τμχ 9 10,00 € 90,00 € 

Φαροσειρήνα (αυτόνομη) τμχ 6 40,00 € 240,00 € 

Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών  τμχ 1 160,00 € 160,00 € 

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών  τμχ 2 300,00 € 600,00 € 

Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού τμχ 58 35,00 € 2.030,00 € 

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός τμχ 8 25,00 € 200,00 € 

Προμήθεια και τοποθέτηση Πίνακα Κατάσβεσης 2 ζωνών  τμχ 1 460,00 € 460,00 € 

Προμήθεια και τοποθέτηση Αυτόματου Πυροσβεστήρα Τοπικής 

κατάσβεσης 12 kg (λέβητας-καυστήρας) 
τμχ 9 300,00 € 2.700,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.213,00 € 

ΦΠΑ 24% 1.971,12 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.184,12 € 

 
Β. Εργασίες τοποθέτησης συστημάτων πυρασφάλειας 

Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Σύνολο 

Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
(ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ) 

Εργασίες τοποθέτησης συστημάτων 

πυρανίχνευσης (ισογείου & ορόφου) 
τμχ 1 220,00 € 220,00 € 

Εργασίες τοποθέτησης συστημάτων 

πυρανίχνευσης (ορόφου) 
τμχ 1 400,00 € 400,00 € 

Εργασίες τοποθέτησης συστημάτων 

πυρανίχνευσης (ισογείου) 
τμχ 1 250,00 € 250,00 € 

Β' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΡΓΟΧΩΡΙ) 

Εργασίες τοποθέτησης - επέκτασης 

συστημάτων πυρανίχνευσης  
τμχ 1 250,00 € 250,00 € 

Δ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  
ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΣΩΜΑΤΑ) 

Εργασίες τοποθέτησης συστημάτων 

πυρανίχνευσης  
τμχ 1 350,00 € 350,00 € 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 

Εργασίες τοποθέτησης συστημάτων 

πυρανίχνευσης  
τμχ 1 550,00 € 550,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.020,00 € 

ΦΠΑ 24% 484,80 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.504,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ Α και Β = 12.688,92€ 
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Ειδικότερα, ανά παιδικό/βρεφονηπιακό σταθμό:  

 

Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

Α/Α Περιγραφή 
Τιμή 

Μονάδας 
Τεμ. Σύνολο 

1. Φωτιστικό εξόδου/ασφαλείας 22,00 € 8 176,00€ 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση Συστήματος Κατάσβεσης Τοπικής 

Εφαρμογής Pa 6kg, ξηράς σκόνης, 2+2 sprinkler 

300,00 € 1 300,00€ 

3. Πυροσβεστήρας φορητός τύπου F 2 lt  40,00 € 1 40,00 € 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  516,00 € 

Φ.Π.Α. 24%  123,84 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 639,84 € 

 
 

Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

Α/Α Περιγραφή 
Τιμή 

Μονάδας 
Τεμ. Σύνολο 

1. Κομβίο πυρασφάλειας 10,00 € 2 20,00€ 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση Συστήματος Κατάσβεσης Τοπικής 

Εφαρμογής Pa 6kg, ξηράς σκόνης, 2+2 sprinkler 

300,00 € 1 300,00€ 

3. Πυροσβεστήρας φορητός τύπου F 2 lt  40,00 € 1 40,00 € 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  360,00 € 

Φ.Π.Α. 24%  86,40 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  446,40 € 

 
 

Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Α/Α Περιγραφή 
Τιμή 

Μονάδας 
Τεμ. Σύνολο 

1. Φωτιστικό εξόδου/ασφαλείας 22,00 € 2 44,00€ 

2. Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός 25,00 € 1 25,00€ 

3. Φαροσειρήνα (αυτόνομη) 40,00 € 1 40,00 € 

4. Κομβίο πυρασφάλειας 10,00 € 1 10,00 € 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  119,00 € 

 Φ.Π.Α. 24%  28,56 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 147,56 € 

 

Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ) 

Α/Α Περιγραφή 
Τιμή 

Μονάδας 
Τεμ. Σύνολο 

 ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΣ 

1. Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών  300,00 € 1 300,00€ 

2. Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός  25,00 € 1 25,00€ 

3. Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας 220,00 € Κατ’ αποκ. 220,00 € 

4. Προμήθεια και τοποθέτηση Αυτόματου Πυροσβεστήρα Τοπικής 

κατάσβεσης 12 kg (λέβητας-καυστήρας) 

300,00 € 3 900,00 € 
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5. Προμήθεια και τοποθέτηση Πίνακα Κατάσβεσης 2 ζωνών  460,00 € 1 460,00 € 

 ΟΡΟΦΟΣ 

6. Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού  35,00 € 15 525,00 € 

7. Κομβίο πυρασφάλειας  10,00 € 2 20,00 € 

8. Φαροσειρήνα  40,00 € 2 80,00 € 

9. Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας 400,00 € Κατ’ αποκ. 400,00 € 

10. Φωτιστικό ασφαλείας 22,00 € 11 242,00 € 

 ΙΣΟΓΕΙΟ 

11. Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού 35,00 € 8 280,00 € 

12. Κομβίο πυρασφάλειας 10,00 € 2 20,00 € 

13. Φαροσειρήνα 40,00 € 1 40,00 € 

14. Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας 250,00 € Κατ’ αποκ. 250,00 € 

15. Φωτιστικό ασφαλείας 22,00 € 5 110,00 € 

16. Πυροσβεστήρας Pa 6kg 22,00 € 1 22,00 € 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  3.894,00 € 

 Φ.Π.Α. 24%  934,56 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.828,56 € 

 

Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΡΓΟΧΩΡΙ) 

Α/Α Περιγραφή 
Τιμή 

Μονάδας 
Τεμ. Σύνολο 

1. Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού 35,00 € 8 280,00€ 

2. Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός  25,00 € 3 75,00€ 

3. Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας 250,00 € Κατ’ αποκ. 250,00 € 

4. Προμήθεια και τοποθέτηση Αυτόματου Πυροσβεστήρα Τοπικής 

κατάσβεσης 12 kg (λέβητας-καυστήρας) 

300,00 € 3 900,00 € 

5. Φωτιστικό εξόδου 22,00 € 2 44,00 € 

6. Φωτιστικό ασφαλείας 22,00 € 3 66,00 € 

7. Ακροφύσιο πυροσβεστικής φωλιάς 5,00 € 1 5,00 € 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  1.620,00 € 

 Φ.Π.Α. 24%  388,80 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.008,80 € 

 

Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΣΩΜΑΤΑ) 

Α/Α Περιγραφή 
Τιμή 

Μονάδας 
Τεμ. Σύνολο 

1. Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών  160,00 € 1 160,00 € 

2. Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού 35,00 € 12 420,00€ 

3. Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός  25,00 € 1 25,00€ 

4. Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας 350,00 € Κατ’ αποκ. 350,00 € 

5. Κομβίο πυρασφάλειας 10,00 € 2 20,00 € 

6. Φαροσειρήνα 40,00 € 2 80,00 € 

7. Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης Pa 6 kg οροφής 40,00 € 1 40,00 € 
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 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  1.095,00 € 

Φ.Π.Α. 24%  262,80 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.357,80 € 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 

Α/Α Περιγραφή 
Τιμή 

Μονάδας 
Τεμ. Σύνολο 

1. Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών  300,00 € 1 300,00 € 

2. Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού 35,00 € 15 525,00€ 

3. Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός  25,00 € 1 25,00€ 

4. Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας 550,00 € Κατ’ αποκ. 550,00 € 

5. Φωτιστικό εξόδου 22,00 € 1 22,00 € 

6. Φωτιστικό ασφαλείας 22,00 € 9 198,00 € 

7. Πυροσβεστήρας φορητός τύπου F 2 lt 40,00 € 1 40,00 € 

8. Προμήθεια και τοποθέτηση Αυτόματου Πυροσβεστήρα Τοπικής 

κατάσβεσης 12 kg (λέβητας-καυστήρας) 

300,00 € 3 900,00 € 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  2.560,00 € 

 Φ.Π.Α. 24%  614,40 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.174,40 € 

 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 

Α/Α Περιγραφή 
Τιμή 

Μονάδας 
Τεμ. Σύνολο 

1. Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός  25,00 € 1 25,00€ 

2. Φωτιστικό εξόδου/ασφαλείας 22,00 € 2 44,00€ 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  69,00 € 

 Φ.Π.Α. 24%  16,56 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 85,56 € 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΔΟΜΗ 

Α/Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 516,00   123,84   639,84   

2 Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 360,00   86,40   446,40   

3 Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 119,00   28,56   147,56   

4 Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ) 3.894,00   934,56   4.828,56   

5 Β΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΡΓΟΧΩΡΙ) 1.620,00   388,80   2.008,80   

6 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 2.560,00   614,40   3.174,40   

7 Δ΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΣΩΜΑΤΑ) 1.095,00   262,80   1.357,80   

8 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 69,00   16,56   85,56   

ΣΥΝΟΛΟ 10.233,00 € 

ΦΠΑ 2.455,92 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.688,92 € 
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Κ.Α . Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικός CPV Τίτλος CPV Ποσό 

02.15.6662 
Προμήθεια υλικών συστημάτων 

πυρασφάλειας 
35111500-0   Συστήματα πυρόσβεσης  12.688,92 € 

  

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.688,92 € μαζί με τον ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον 

ΚΑ 02.15.6662- «Προμήθεια υλικών συστημάτων πυρασφάλειας» του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ   
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
και δ.τ. «ΚΑΠΑ» 
 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΆΡΘΡΟ 1 
Αντικείµενο της υπηρεσίας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών συστημάτων πυρασφάλειας για τους παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς σταθμούς του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου 

Βέροιας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνη 12.688,92€ µαζί µε τον ΦΠΑ 24%. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
∆ιατάξεις που ισχύουν 

Η διενέργεια της εργασίας και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

- Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα  

- Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 που αφορούν Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών.  

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι όλα τα είδη και οι εργασίες θα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

αναφέρονται στην από 15/03/2021 Μελέτη-Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας μας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου 

Σύμφωνα με το άρθρο 203 Ν.4412/2016 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην 

περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 

του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της 

παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου 

προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

Θέμα: «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών 

συστημάτων πυρασφάλειας για τους παιδικούς 

και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Κέντρου 

Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, 

Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Βέροιας».  

Προϋπολογισμός: 12.688,92 € 
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β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να 

λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται 

από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 

εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον,  μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών 

των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 

Σύμφωνα με το άρθρο 207 Ν.4412/2016 

1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά 

που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος 

του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την 

προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

5.Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή 

ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 

αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Παραλαβή εργασιών 

H αμοιβή καταβάλλεται με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή των δύο (2) τιμολογίων (προμήθειας υλικών και 

παροχής υπηρεσιών), η οποία θα αφορά το σύνολο των προς προμήθεια υλικών και το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών μέχρι 

την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, με την έκδοση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής από τις αρμόδιες προς τούτο 

επιτροπές του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας, όπως 

κάθε φορά αυτές ισχύουν και έπειτα από τον έλεγχο του εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία. Στο ποσό της αμοιβής 

συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 

παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221  του ν. 4412/2016. 

Το 100% της  συμβατικής αξίας των παραδιδόμενων αγαθών – εργασιών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή 

τους, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Χρόνος εκτέλεσης προµήθειας 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια εντός (2) δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης διάστημα στο οποίο θα ολοκληρωθεί η 

παραλαβή και τοποθέτηση των ειδών καθώς και κάθε απαιτούμενη εργασίας 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσης προμήθειας επιλύονται σύμφωνα με τον Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147Α-

08/08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου. 

 

 

 

 

Συντάχθηκε                                                   Ελέγχθηκε                                       Θεωρήθηκε 

                                                                     Η Διευθύντρια                                 Ο Πρόεδρος 

ΣΑΖΑΚΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                          ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Βέροια 15/03/2021 

 


