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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
1. Γενικά 
H παρούσα µελέτη αφορά την πλήρη προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων 
πυρασφάλειας σε παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Τρικκαίων προκειµένου να εκδοθεί 
γι’ αυτούς το απαιτούµενο πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία . 
Οι εργασίες που περιλαµβάνει η µελέτη είναι προµήθεια και εγκατάσταση 
συστηµάτων πυρανίχνευσης (πίνακας πυρανίχνευσης, ανιχνευτές καπνού & 
θερµοδιαφορικοί, σύστηµα αναγγελίας πυρκαγιάς), απλών υδροδοτικών 
πυροσβεστικών δικτύων, φωτιστικών ασφαλείας και σήµανσης, πυροσβεστήρων 
φορητών και οροφής, εγκατάσταση αυτών στις προβλεπόµενες θέσεις, δοκιµές 
καλής λειτουργίας τους, συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαιτούµενων υλικών και 
µικροϋλικών. Επίσης συµπεριλαµβάνονται και όλες οι απαιτούµενες ενέργειες στις 
οποίες θα πρέπει να προβεί ο ανάδοχος , µετά την περαίωση των εγκαταστάσεων 
πυρασφάλειας για την έκδοση του απαιτούµενου πιστοποιητικού πυροπροστασίας 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 
 
2. Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές-∆ιατάξεις 
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 κλπ) 
από οργανισµούς διεθνούς κύρους (πιστοποιηµένους στην Ελλάδα, ΕΛΟΤ), 
αναγνωρισµένους για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών ( όπως π.χ. BS Αγγλίας, 
FM Αµερικής ,BSI, VDS, UL, NFPA, κλπ). 
Ο εξοπλισµός θα είναι σύµφωνος µε τις προδιαγραφές των 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. 
 
 
3. Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης 
Το αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης θα εγκατασταθεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σχέδια πυρασφάλειας και θα συµµορφώνεται µε το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-54. Το αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης-συναγερµού 
πυρκαγιάς προβλέπεται να εγκατασταθεί και να καλύπτει τους χώρους των παιδικών 
σταθµών όπως προβλέπεται από τις εγκεκριµένες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
µελέτες πυροπροστασίας. 
Η εγκατάσταση του αυτόµατου συστήµατος πυρανίχνευσης- συναγερµού πυρκαγιάς , 
θα είναι συµβατικού τύπου, θα καλύπτει τους προαναφερόµενους χώρους και θα 
πρέπει να συνδυάζεται και να συνεργάζεται πλήρως µε το χειροκίνητο σύστηµα 
συναγερµού του κάθε κτιρίου. Θα περιλαµβάνει: τον Πίνακα Πυρανίχνευσης, τους 



2 

 

ανιχνευτές πυρκαγιάς (οπτικούς ανιχνευτές καπνού & θερµοδιαφορικούς ανιχνευτές) 
συµβατικού τύπου, τους αγγελτήρες πυρκαϊάς (κοµβία), τις σειρήνες συναγερµού 
που θα είναι ενσωµατωµένες µε φωτεινούς επαναλήπτες (φαροσειρήνες) και το 
δίκτυο συνδέσεως των παραπάνω συσκευών και οργάνων µε τους πίνακες 
πυρανίχνευσης. 
 
3.1. Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης έξι (6) ζωνών 
Το πλήρες σύστηµα πυρανίχνευσης περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τον κεντρικό 
πίνακα πυρανίχνευσης, αποτελούµενο από κύρια και εφεδρική ηλεκτρική 
τροφοδοσία. Ο πίνακας θα διαθέτει έλεγχο βραχυκυκλώµατος και κοµµένης γραµµής, 
δύο κυκλώµατα εξόδου, επιπλέον εξόδους alarm, fault, γενικό, µε ενδεικτικά led 
(alarm-fault µπαταρίας-ζωνών), το τροφοδοτικό και τις µπαταρίες 12V κλειστού 
τύπου και θα είναι αυτονοµίας τουλάχιστον 30h. 
Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόµατων συστηµάτων πυρανίχνευσης θα 
είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήµατα πυρανίχνευσης και 
συναγερµού», όπως κάθε φορά ισχύει. 
Οι πίνακες πυρανίχνευσης θα εγκατασταθούν σε κεντρικό σηµείο που θα υποδείξει η 
υπηρεσία, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σχέδια 
πυρασφάλειας. 
 
3.2 Ανιχνευτές 
Για την ανίχνευση της πυρκαϊάς θα τοποθετηθούν οπτικοί ανιχνευτές καπνού και  
ανιχνευτές θερµοδιαφορικοί. Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των ανιχνευτών θα 
είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήµατα πυρανίχνευσης και 
συναγερµού», όπως κάθε φορά ισχύει. 
Τα υλικά που είναι κατασκευασµένοι θα πρέπει να είναι ανθεκτικά, αντοχής σε 
διάβρωση, να εξασφαλίζεται ερµητικό κλείσιµό τους και λειτουργία χωρίς 
προβλήµατα. Όλοι οι τύποι των χρησιµοποιούµενων πυρανιχνευτών θα έχουν την 
ίδια βάση και θα στερεώνονται σ’ αυτή µε σύστηµα Bayonet. Ο οποιοσδήποτε τύπος 
ανιχνευτή θα µπορεί να προσαρµοσθεί στην τυχούσα βάση. 
Η στήριξη των βάσεων επί της οροφής θα είναι σταθερή, έτσι ώστε να µπορεί να 
αφαιρεθεί µε ασφάλεια ο πυρανιχνευτής, Οι πυρανιχνευτές συνδέονται σε ζώνες 
πυρανίχνευσης στον εκάστοτε πίνακα πυρανίχνευσης και η γραµµή τους θα 
ελέγχεται από διακοπή, γείωση ή βραχυκύκλωµα. Θα φέρουν φωτεινή ένδειξη 
ενεργοποίησης και δεν θα επανέρχονται σε θέση ηρεµίας χωρίς τη χρήση 
κατάλληλης εντολής από τον κεντρικό πίνακα. 
Η διακοπή του ρεύµατος, της συνέχειας των καλωδίων, το βραχυκύκλωµα µιας 
ζώνης ή η αφαίρεση του ανιχνευτή από την βάση του, προκαλούν σήµα βλάβης της 
αντίστοιχης ζώνης. 
Οι καλωδιώσεις του συστήµατος πυρανίχνευσης ή κατάσβεσης δεν θα πρέπει να 
οδηγούνται παράλληλα µε τις καλωδιώσεις ισχυρών ρευµάτων για την αποφυγή 
επαγωγικών τάσεων και λανθασµένων συναγερµών. 
Οι πυρανιχνευτές θα τοποθετηθούν επί της οροφής του πυροπροστατευόµενου 
χώρου, σε κατάλληλη απόσταση από τους τοίχους, λαµβανοµένης υπόψη την 
κατασκευή της οροφής έτσι ώστε η ανίχνευση να µην εµποδίζεται από διάφορα 
δοµικά στοιχεία. Η ακτίνα κάλυψης των ανιχνευτών είναι αυτή που ορίζεται από τους 
ισχύοντες κανονισµούς.  
Προβλέπονται τα εξής είδη ανιχνευτών: 
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Οπτικός ανιχνευτής καπνού: στους χώρους και στις θέσεις που φαίνονται στα 
εγκεκριµένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σχέδια πυρασφάλειας θα 
εγκατασταθούν φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές ορατού καπνού οι οποίοι θα διεγείρονται 
µε την παρουσία ορατού καπνού στον προστατευόµενο χώρο. 
Ανιχνευτής θερµοδιαφορικού τύπου: στους χώρους και στις θέσεις που φαίνονται στα 
εγκεκριµένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σχέδια πυρασφάλειας (λεβητοστάσια, 
κουζίνες), θα εγκατασταθούν θερµοδιαφορικοί ανιχνευτές, οι οποίοι θα 
ενεργοποιούνται από γρήγορες µεταβολές της θερµοκρασίας. 
 
3.3 Μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς–χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού 
Στους χώρους και στις θέσεις που φαίνονται στα εγκεκριµένα από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία σχέδια πυρασφάλειας θα εγκατασταθούν κοµβία-µπουτόν συναγερµού, 
ορατής εγκατάστασης, τα οποία πιέζοντάς τα, σε περίπτωση κινδύνου, θα 
ενεργοποιούν τις φαροσειρήνες και θα αναγγέλλουν συναγερµό στο κτήριο. 
Θα είναι κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση, καλής κατασκευής, µε προστασία 
τουλάχιστον ΙΡ 20 και η γραµµή τους θα ελέγχεται από διακοπή, γείωση ή 
βραχυκύκλωµα. Θα φέρουν φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης και δεν θα επανέρχονται 
σε θέση ηρεµίας χωρίς τη χρήση κατάλληλης εντολής από τον κεντρικό πίνακα, ή 
ειδικού εργαλείου ή κλειδιού. 
Οι συσκευές αυτές πρέπει να τοποθετούνται σε προσιτά και φανερά σηµεία , µέσα σε 
ειδική συσκευή-κουτί ερυθρού χρώµατος, µε σταθερό διαφανές προστατευτικό 
κάλυµµα. Οι συσκευές θα είναι του ίδιου τύπου σε όλους τους χώρους στους οποίους 
τοποθετείται το σύστηµα και τοποθετούνται σε ύψος 1.5 µέτρα από το έδαφος και σε 
απόσταση 50cm το λιγότερο από διακόπτες φωτισµού, κουµπιών ανελκυστήρων ή 
άλλων ηλεκτρικών διατάξεων. Για την προσέγγιση των συσκευών αυτών από το 
κοινό ή από το προσωπικό τοποθετούνται σε σηµεία εύκολης προσέγγισης χωρίς να 
παρεµβάλλονται εµπόδια. 
Τα κοµβία συναγερµού θα διαθέτουν διαφανές προστατευτικό κάλυµµα. Με την 
πίεση του διαφανούς προστατευτικού καλύµµατος, το µπουτόν ενεργοποιεί 
συγκεκριµένο ήχο στις φαροσειρήνες συναγερµού που είναι συνδεδεµένες στο 
κύκλωµα. Το προστατευτικό κάλυµµα δεν σπάει, αλλά µπορεί να επανέρθει στην 
αρχική του θέση µε το ειδικό πλαστικό κλειδί που διαθέτει το µπουτόν . Έτσι µπορεί 
να γίνεται η δοκιµή κάθε µπουτόν για την σωστή λειτουργία του χωρίς να 
καταστρέφεται το τζάµι του σε κάθε έλεγχο και συντήρηση του συστήµατος. 
Το χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού λειτουργεί και όταν έχουµε διακοπή του 
ηλεκτρικού ρεύµατος της πόλεως, µε την βοήθεια επαναφορτιζόµενων συσσωρευτών 
που ευρίσκονται εντός του πίνακα. 
Τα κοµβία συναγερµού πρέπει να συµµορφώνονται µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 54. 
Στο εµπρόσθιο τµήµα του κοµβίου συναγερµού θα αναγράφονται οδηγίες χρήσης. 
 
3.4 Οπτικοακουστική συσκευή συναγερµού 
Στους χώρους και στις θέσεις που φαίνονται στα εγκεκριµένα από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία σχέδια πυρασφάλειας θα τοποθετηθούν φαροσειρήνες, οι οποίες θα 
δίνουν φωτεινή σήµανση συναγερµού µέσω του φάρου που θα αναβοσβήνει και 
ηχητική σήµανση συναγερµού, µέσω της σειρήνας που θα διαθέτουν. Θα 
ενεργοποιούνται µε την πίεση των µπουτόν συναγερµού ή αυτόµατα µέσω του 
Πίνακα Πυρανίχνευσης. 
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Θα υποστηρίζουν κατά τους κανονισµούς, δύο ηχητικούς συναγερµούς: συναγερµό 
προειδοποίησης φωτιάς-warning alarm (παλµικός - διακοπτόµενος ήχος) και 
συναγερµό εκκένωσης κτηρίου-evacuation alarm (συνεχής ήχος). 
Η ηχητική απόδοση των φαροσειρήνων θα υπερισχύει της µέγιστης στάθµης, του 
θορύβου που υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και θα ξεχωρίζει από τα ηχητικά 
σήµατα άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο και το φωτεινό σήµα του φάρου της 
µονάδας θα είναι διακοπτόµενο, ιδιαιτέρως ισχυρής έντασης, ώστε να είναι εύκολα 
ορατό από µεγάλη απόσταση. Οι µονάδες θα συνδεθούν στις γενικές εξόδους του 
πίνακα. 
Οι φαροσειρήνες συναγερµού πρέπει να συµµορφώνονται µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
54. 
 
3.5 Ηλεκτρική εγκατάσταση δικτύου πυρανίχνευσης-δίκτυο καλωδίων 
Γενικά τα καλώδια του συστήµατος πυρανίχνευσης πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα 
λειτουργήσουν για ορισµένο χρόνο σε περιβάλλον µε υψηλή θερµοκρασία ή φλόγες. 
Ενδεικτικά, µία κατάλληλη κατηγορία καλωδίων είναι η ΝΗΧΗ FE 180/E30. 
Στα συµβατικά συστήµατα, στις ζώνες ανίχνευσης, γραµµές των σειρήνων , µπουτόν 
κλπ το απαιτούµενο καλώδιο θα είναι ΝΥΜ 2x1,5 mm2 ή 4x1,5mm2 σε κάποιες 
περιπτώσεις (λεβητοστάσιο) και µετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. Η όδευση των 
καλωδιώσεων της πυρανίχνευσης θα γίνει µέσα σε πλαστικό κανάλι καλωδίων, µετά 
από συνεννόηση και µε την Επίβλεψη. Οι καλωδιώσεις-σωληνώσεις θα 
κατασκευασθούν σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 
 
3.6 ∆οκιµές Συστηµάτων Πυρανιχνεύσεως 
Όλοι οι ανιχνευτές πυρκαγιάς καθώς και τα κοµβία χειροκίνητης σηµάνσεως 
συναγερµού, εφ' όσον είναι τύπου που µετά κάθε λειτουργία του επανέρχεται στην 
αρχική του κατάσταση (δεν καταστρέφεται ή δεν χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου 
στοιχείου του), θα δοκιµασθούν µέχρι να δώσουν συναγερµό. Μετά τη δοκιµή, οι 
ανιχνευτές αυτοί θα πρέπει να επανέρχονται. Προκειµένου για ανιχνευτές θερµότητας 
(µεγίστης θερµοκρασίας ή ταχύτητας µεταβολής της θερµοκρασίας) η δοκιµή αυτή θα 
γίνει µε µια πηγή θερµότητας, που µπορεί να είναι ένας κοινός στεγνωτήρας µαλλιών 
ή µια φορητή λάµπα µεγάλης ισχύος µε ανακλαστήρα. Προκειµένου περί ανιχνευτών 
ορατού καπνού η δοκιµή θα γίνει µε έντυπες οδηγίες που ο Ανάδοχος θα πάρει 
εγκαίρως από τον κατασκευαστή των ανιχνευτών. 
Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήµατος πυρανιχνεύσεως θα πρέπει να 
γίνουν δοκιµές ορθής λειτουργίας ολόκληρου του συστήµατος. Όλες οι λειτουργίες 
του συστήµατος θα δοκιµασθούν, συµπεριλαµβανοµένης της λειτουργίας του σε 
όλους τους προβλεπόµενους τρόπους σηµάνσεως συναγερµού λόγω εκρήξεως 
πυρκαγιάς ή βλάβης (πχ κοµµένο, γειωµένο ή βραχυκυκλωµένο κύκλωµα, βλάβη 
ηλεκτρικής παροχής, λειτουργία από τη συστοιχία εφεδρικής τροφοδοτήσεως κλπ). 
 
 
4. Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο 
Στους χώρους και στις θέσεις που φαίνονται στα εγκεκριµένα από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία σχέδια πυρασφάλειας θα τοποθετηθούν σηµεία υδροληψίας µε µόνιµα 
προσαρµοσµένο κοινό εύκαµπτο ελαστικό σωλήνα νερού µε ακροφύσιο έτσι ώστε να 
καλύπτονται όλοι οι χώροι. 
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Τα πυροσβεστικά ερµάρια θα είναι µεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώµατος µε 
κατάλληλη σήµανση, θα διαθέτουν ελαστικό σωλήνα διατοµής Φ15 – Φ19 mm µε 
ακροφύσιο µήκους 20 µέτρων και θα τοποθετούνται σε ύψος 1,00 – 1,50 µέτρα από 
το δάπεδο. Το ένα άκρο του σωλήνα θα είναι µόνιµα συνδεδεµένο σε κρουνό της 
εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης του κτιρίου. 
Το σηµείο υδροληψίας θα συνδεθεί µε το δίκτυο της ύδρευσης µε σιδηροσωλήνα 
διαµέτρου 1/2΄ . Η µεταλλική σωλήνα θα πρέπει να εισέρχεται εσωτερικά της φωλιάς 
και θα ενώνεται µε τον ελαστικό σωλήνα εντός του ερµαρίου . 
 
 
5. Φωτιστικά ασφαλείας 
Οι οδεύσεις διαφυγής (διάδροµοι & πόρτες εξόδου κινδύνου) θα πρέπει να διαθέτουν 
αυτόνοµα φωτιστικά ασφαλείας. Στους χώρους και στις θέσεις που φαίνονται στα 
εγκεκριµένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σχέδια πυρασφάλειας θα 
εγκατασταθούν αυτόνοµα φωτιστικά ασφαλείας συνεχούς/µη συνεχούς λειτουργίας 
LEDs φωτισµού φωτιστικής ισχύος τουλάχιστον 85 Lumens (lm), µε ενδεικτικό LED 
φόρτισης µπαταρίας και πλήκτρο ελέγχου (TEST) για τη δοκιµή της λειτουργίας .Θα 
φέρουν αυτοκόλλητα µε εικονοσύµβολα για την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής 
και θα συµπεριλαµβάνουν επαναφορτιζόµενη µπαταρία Ni-Cd, αυτονοµίας 3 ωρών 
τουλάχιστον µετά από διακοπή της ∆ΕΗ, κύκλωµα φόρτισης µε προστασία της 
µπαταρίας από υπερφόρτιση ή πλήρης αποφόρτιση και κύκλωµα ελέγχου και 
inverter για τη λειτουργία της φωτεινής πηγής. Η µεταγωγή του συστήµατος 
φωτισµού των φωτιστικών ασφαλείας από το δίκτυο της ∆ΕΗ προς εφεδρική πηγή 
και αντίστροφα γίνεται αυτόµατα χωρίς ανθρώπινο χειρισµό και σε διάστηµα όχι 
µεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων. 
Ο φωτισµός ασφαλείας σχεδιάζεται και εγκαθίσταται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1838: «Εφαρµογές Φωτισµού – Φωτιστικά Ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει. 
Τα σήµατα (πινακίδες) διάσωσης ή βοήθειας, καθώς και τα σήµατα (πινακίδες) που 
αφορούν τον πυροσβεστικό εξοπλισµό µε τα εγγενή χαρακτηριστικά τους 
τοποθετούνται–εγκαθίστανται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: 
«Γραφικά σύµβολα – Χρώµατα και ενδείξεις ασφαλείας – Καταχωρηµένες ενδείξεις 
ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Π.∆. 
105/1995 (ΦΕΚ Α΄ 67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και 
υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/ EOK. 
 
 
6. Φορητοί πυροσβεστήρες 
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). 
Οι αυτοδιεγειρόµενοι πυροσβεστήρες οροφής θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄ 52) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε την Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). Πρέπει να διαθέτουν 
κατασβεστική ικανότητα αντίστοιχη της ονοµαστικής γόµωσής τους. Επιπλέον οι 
απαιτήσεις των πυροσβεστήρων οροφής ξηρής σκόνης να ικανοποιούν τις διατάξεις 
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του άρθρου 4 του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−04−05−07−01:2009: «Αυτοδιεγειρόµενοι 
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως». 
 
 
7. Σύστηµα τοπικής κατάσβεσης σκόνης 
Ο Σύστηµα τοπικής εφαρµογής κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας Α και Β, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ2, για το χώρο κουζίνας-µαγειρείου το οποίο καλύπτει το χώρο πάνω από 
τις καυτές επιφάνειες της ηλεκτρικής κουζίνας και του απαγωγικού συστήµατος 
αερίων καύσης.  
Περιλαµβάνει µία (1) φιάλη ξηρής σκόνης ABC των 12 κιλών (Pa 12kg). H φιάλη 
φέρει µεταλλικό µανόµετρο, βαλβίδα πλήρωσης του προωθητικού και ορειχάλκινο 
µαστό µε δύο (2) βάννες ½¨ αερίου υψηλής πίεσης µε ασφαλιστικό έλασµα για τους 
δύο κλάδους αυτόµατης και χειροκίνητης ενεργοποίησης. Από καθεµία βάνα ξεκινά 
χαλκοσωλήνας διαµέτρου Φ 15 mm, ο οποίος διατρέχει την χοάνη απαγωγής των 
καυσαερίων και περιλαµβάνει τρεις (3) κεφαλές καταιωνισµού, δηλαδή έξι (6) 
συνολικά. Στον κλάδο αυτόµατης ενεργοποίησης τοποθετούνται επιπλέον δύο βάνες 
και µανόµετρο που χρησιµοποιούνται για την αποµόνωση, τον έλεγχο και την 
προσθήκη αερίου Αζώτου (N2). 
Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση του συστήµατος τοπικής κατάσβεσης, 
καθορίζεται από την Π.∆. 14/2014 (Άρθρο 3, §3.6).  
 
 
8. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης 
Η µελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση του αυτόµατου συστήµατος πυρόσβεσης µε 
νερό, καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12845: «Μόνιµα συστήµατα 
πυρόσβεσης – Αυτόµατα συστήµατα καταιονισµού – Σχεδίαση, εγκατάσταση και 
συντήρηση», όπως κάθε φορά ισχύει και τα εξαρτήµατα του συστήµατος αυτού 
καθορίζονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12259: «Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης – 
Εξαρτήµατα για συστήµατα καταιονισµού και ψεκασµού νερού», όπως κάθε φορά 
ισχύει. 
 
 
9. Έλεγχοι και δοκιµές καλής λειτουργίας της εγκατάστασης 
Με το πέρας της εγκατάστασης πρέπει να γίνει έλεγχος της καλής λειτουργίας κάθε 
εγκατεστηµένου εξαρτήµατος από τον Ανάδοχο του Έργου, παρουσία του 
επιβλέποντα µηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εκτελέσει χωρίς αντίρρηση οποιοδήποτε έλεγχο και δοκιµή των 
εγκαταστάσεων που θα του ζητηθεί από τον επιβλέποντα Μηχανικό, παρουσία του 
και µέχρι πλήρους ικανοποίησής του. Όλα τα έξοδα των εν λόγω ελέγχων και 
δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα αποτελέσµατα όλων των δοκιµών και 
µετρήσεων οφείλουν να παραδοθούν σφραγισµένα από τον κατάλληλο εγκαταστάτη 
ή µηχανικό που τις εκτέλεσε, στον επιβλέποντα µηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου. 
 
 
10. ∆ικαιολογητικά- υποχρεώσεις Αναδόχου 
Θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο υποχρεωτικά τα παρακάτω: 
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Έντυπα πυροσβεστήρων: 
• Φωτοαντίγραφο τιµολογίου αγοράς πυροσβεστήρων µε πρωτότυπη 

σφραγίδα από την εταιρία που πούλησε τους πυροσβεστήρες. 
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του προµηθευτή, όπου θα αναφέρεται η 

ύπαρξη των απαιτούµενων σηµάνσεων και πιστοποιητικών συµµόρφωσης 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 618/43/13−01−2005 όπως αυτή ισχύει και 
ο αριθµός των πυροσβεστήρων που πωλήθηκαν. 

 
Μόνιµα συστήµατα πυροπροστασίας: 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 

Μηχανικό που θα πρέπει να διαθέτει ή να συνεργάζεται ο ανάδοχος που 
έκανε την εγκατάσταση των συστηµάτων πυρασφάλειας στην οποία θα 
δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα µέτρα και µέσα 
πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη 
πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία 
πυροπροστασίας. 

 
Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνονται συµπληρωµατικά: 

• Η υποβολή µε αίτηση πλήρους φακέλου, προ της έναρξης των εργασιών, µε 
τα προσπέκτ και τα πιστοποιητικά όλων των υλικών για έγκριση και αποδοχή 
από αυτών από την Τεχνική Υπηρεσία , όσον αφορά την ποιότητα αλλά και 
την προέλευσή τους. 

• Η υποβολή πλήρους φακέλου, µε το πέρας των εργασιών, που θα 
περιλαµβάνει τα πλήρη κατασκευαστικά σχέδια της εγκατάστασης, τα 
λειτουργικά διαγράµµατα της εγκατάστασης (ένα αντίγραφο θα τοποθετηθεί 
µέσα σε κάθε πίνακα) και επιµετρητικό κατάλογο του εξοπλισµού που έχει 
εγκατασταθεί, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, το πρωτόκολλο δοκιµών 
καθώς και τον φάκελο των φωτογραφήσεων των σπουδαίων φάσεων του 
έργου αλλά και ειδικότερα των αφανών εργασιών και της περαιωµένης 
εγκατάστασης. Τα παραπάνω θα υποβάλλονται σ’ ένα αντίγραφο φακέλου 
αλλά και σε αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή. 

• Όλες οι απαιτούµενες ενέργειες-διαδικασίες-µεταβάσεις κλπ στις οποίες θα 
πρέπει να προβεί ο ανάδοχος µετά την περαίωση των εγκαταστάσεων και 
κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε την Υπηρεσία για την έκδοση των 
απαιτούµενων πιστοποιητικών πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας του Βιβλίου Ελέγχου 
και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, όπως αυτό 
ορίζεται στη αρίθµ. 12/2012 Πυροσβεστική ∆ιάταξη (ΦΕΚ 1794 Β/2012) αλλά 
και της τυχόν τήρησης-ενυπόγραφης ενηµέρωσης αυτού στα αντίστοιχα πεδία 
εργασιών του. 

• Η εκπαίδευση, όταν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, της οριζόµενης από τους 
παιδικούς σταθµούς οµάδας πυρασφάλειας για το χειρισµό των µέσων 
πυροπροστασίας και την σωστή και άµεση χρήση τους, η ανάρτηση σε 
κατάλληλες και εµφανείς θέσεις των παιδικών σταθµών συνοπτικών οδηγιών 
πρόληψης πυρκαγιάς και τους τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε 
περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς και η σήµανση των πυροσβεστικών µέσων και 
εξοπλισµού (πχ πυροσβεστήρες, µπουτόν κλπ) µε την τοποθέτηση εδικών 
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αυτοκόλλητων σηµάτων. Τα σήµατα αυτά έχουν σχήµα τετράγωνο ή 
ορθογώνιο και θα είναι αυτοκόλλητα . Η ένδειξη του υλικού ή του εξοπλισµού 
παριστάνεται µε λευκό σύµβολο σε κόκκινο φόντο. 

 
 
Όλα τα είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από εικονογραφηµένα εγχειρίδια λειτουργίας 
του εργοστασίου κατασκευής στην ελληνική γλώσσα και αναλυτική τεχνική 
περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, που να πιστοποιεί τα προσφερόµενα. 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας µετρούµενος από την ηµεροµηνία παραλαβής 
δεν δύναται να είναι µικρότερος του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 
προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει µε δαπάνες του την επισκευή κάθε βλάβης 
(υλικά και εργασία) που δεν προέρχεται από εσφαλµένο χειρισµό του προσωπικού, 
χωρίς επιβάρυνση του ∆ήµου. 
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση 
της ασφαλούς λειτουργίας σε όλα τα είδη, µε εξάλειψη βλαβών και απορρυθµίσεων, 
όλων των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των 
κατασκευαστών των εξαρτηµάτων και των διατάξεων ασφαλείας. Στις υποχρεώσεις 
του αναδόχου περιλαµβάνεται ο έλεγχος και η αποκατάσταση λειτουργίας, των 
ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων ασφάλειας. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός του καθοριζόµενου από τον προϋπολογισµό 
τιµήµατος, στην πλήρη εγκατάσταση όλων των προβλεπόµενων συστηµάτων–
εξοπλισµού πυροπροστασίας, ειδών, εξαρτηµάτων οργάνων, µηχανηµάτων και 
συσκευών (σειρήνες, κουδούνια, ανιχνευτές κλπ) σε δοκιµές λειτουργίας των 
παραπάνω, µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά και όλων των απαραίτητων 
εργασιών που είναι απαραίτητες για την πλήρη, άρτια, έντεχνη και σύµφωνα µε τους 
κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης-
πυροπροστασίας των Παιδικών σταθµών, σύµφωνα µε τα σχέδια, µε τις εγκεκριµένες 
µελέτες πυρασφάλειας, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή. 
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικρούλικών επί τόπου του έργου και 
εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιµών για παράδοση όλων των 
υλικών και µέσων πυροπροστασίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Επισηµαίνεται 
ρητώς ότι στην συνολική τιµή συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των άλλων υποχρεωτικά 
και οι δαπάνες για τις ακόλουθες εργασίες, όπου απαιτούνται, ήτοι: της διάτρησης 
τοίχων-πλακών-υαλοστασίων και γενικά πάσης φύσεως δοµικών υλικών, της 
κατασκευής φέροντος πλαισίου από κατάλληλο υλικό (σιδηρό, από σκυρόδεµα κλπ) 
για την ασφαλή στήριξη, διέλευση και προστασία καλωδίων, σωλήνων κλπ Η/Μ 
εγκαταστάσεων καθώς και όλες οι εργασίες (µερεµέτια, βαψίµατα κλπ) πλήρους 
αποκατάστασης στην αρχική µορφή µε έντεχνο τρόπο των οικοδοµικών στοιχείων 
που πιθανόν έχουν βλαφθεί κατά την εργασία τοποθέτησης σωλήνων, καλωδίων 
κλπ, σύµφωνα και µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Απαιτείται η τήρηση όλων των παραπάνω προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισµού. 
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