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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      Ανάρτητεο στο site OAKA  
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών     Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να   Μαρούσι, 24 Ιουλίου2020 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας     Αριθμ.Πρωτ.: 380/15063. 
ΤΗΛ : 210-6834569          20PROC007058272 
ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   20PROC006941414 
ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για εργασίες Αντικατάστασης 
Συστήματος Πυρόσβεσης στους χώρους του Control Room του Περιβάλλοντα χωρου του ΟΑΚΑ στο 
κτίριο της Αστυνομίας  σύμφωνα με την με αρ. 380/15063 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων 
( ημερομηνία υποβολης εως 04.08.2020) 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για εργασίες 
Αντικατάστασης Συστήματος Πυρόσβεσης στους χώρους του Control Room του Περιβάλλοντα χωρου 
του ΟΑΚΑ στο κτίριο της Αστυνομίας 
Συγκεκριμένα οι εργασίες θα έχουν ως εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το έργο αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος κατάσβεσης στους χώρους του 
Ο.Α.Κ.Α. στο κτίριο της Αστυνομίας (ξενώνες – πρώην εστιατόρια). Πρόκειται για δύο δωμάτια στα 
οποία είναι εγκατεστημένα τα συστήματα ελέγχου του Περιβάλλοντα χώρου του Ο.Α.Κ.Α. 
Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 
1. Αποξήλωση του υφιστάμενου συστήματος κατάσβεσης με AEROSOL και παράδοση του 
εξοπλισμού στο Ο.Α.Κ.Α. 
2. Τοποθέτηση τοπικού Πίνακα κατάσβεσης. 

Πίνακας κατάσβεσης 3 ζωνών ανίχνευσης και 1 περιοχής κατάσβεσης με κομβίο χειροκίνητης 
ενεργοποίησης & ακύρωσης στην πρόσοψη. Ο πίνακας που χρησιμοποιείται για την λειτουργία ενός 
αυτόματου συστήματος κατάσβεσης, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχείο διπλής διασταυρωμένης  
ζώνης για ανιχνευτές πυρός και το στοιχείο τελικών εντολών και ενδείξεων. 

Περιλαμβάνει:  
 Μία έξοδο κατάσβεσης με διάταξη ελέγχου της εξωτερικής γραμμής εντολής κατάσβεσης σε 
περίπτωση διακοπής της γραμμής η αφαίρεση του σωληνοειδούς ενεργοποίησης του συστήματος 
κατάσβεσης. H έξοδος μπορεί να λειτουργήσει με πυροκροτητές ή ηλεκτροβάνες.  

 Δύο διασταυρωμένες ζώνες  για ανιχνευτές πυρός. 

 Μία ζώνη - δυνατότητα σύνδεσης σταθμού χειροκίνητης - ηλεκτρικής εντολής κατάσβεσης με ή 
χωρίς χρονοκαθυστέρηση. 

 Μία ζώνη για κομβίο χειροκίνητης ενεργοποιήσεως για ακύρωση της κατάσβεσης. 

 Δύο εξόδους προσυναγερμού και συναγερμού για αντίστοιχη αναγγελία (δυο ξεχωριστές  
εξόδους  για σειρήνα). 

 Μία επαφή ρελέ για κατάσταση σφάλματος.  

 Διάταξη ρυθμιζόμενης χρονοκαθυστέρησης της εντολής κατάσβεσης με λυχνία LED που ανάβει 
με το ξεκίνημα της λειτουργίας της διάταξης.  

 Δυνατότητα εντολής κατάσβεσης ταυτόχρονα με την εκπνοή της χρονοκαθυστέρησης με 
αντίστοιχη λυχνία LED (Δυο επαφές ρελέ που είναι πλήρως προγραμματισμένες). 

 Δυνατότητα προγραμματισμού της λογικής κατάσβεσης: προτεραιότητα ζώνης 1, προτεραιότητα 
ζώνης 2, ζώνη 1 ή 2, ταυτόχρονα ζώνη 1 και 2 (CROSS - ZONE).   





 Κλέμες σύνδεσης με συμβατικούς πίνακες πυρανίχνευσης. 

 Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης. Κύρια από την ΔΕΗ και εφεδρική από 
μπαταρία. Η μεταγωγή από την μια πηγή στην άλλη θα γίνεται αυτόματα με κατάλληλο ρελέ ή 
μεταγωγική ηλεκτρονική διάταξη. Για  την  λειτουργία  τους απαιτούν την μπαταρία (12V/7Ah).  
Ο τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης-κατάσβεσης, πρέπει να είναι σύμφωνος με τα Παραρτήματα 2 & 4 του 
Εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54 & το πρότυπο  ΕΝ 12094-1 και θα εγκατασταθεί σε κεντρικό 
σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
σχέδια πυρασφάλειας.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού πίνακα, η προμήθεια νέου, προσκόμιση, 
τοποθέτηση, η πλήρης εγκατάσταση και ηλεκτρική τροφοδοσία του πίνακα  και τα εξαρτήματα και 
μικροϋλικά που θα απαιτηθούν, η εργασία διασύνδεσης του πίνακα με τις περιφερειακές συσκευές και η 
εργασία που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος κατάσβεσης σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. Επίσης, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία οικοδομικών παρεμβάσεων και 
αποκαταστάσεων στα δομικά στοιχεία του κτιρίου για την εγκατάσταση του πίνακα.  

3. Εγκατάσταση Φαροσειρήνας  κόκκινης, συμβατικής. 

Φαροσειρήνα, συμβατική, κατάλληλη για την παραγωγή έντονου ηχητικού και οπτικού σήματος κατά την 
ενεργοποίηση της από τον πίνακα πυρανίχνευσης στην ύπαρξη φωτιάς, κατάλληλη για διασύνδεση σε 
συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσης και κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ 54-23. Η φαροσειρήνα θα 
είναι αποδεδειγμένης σχεδίασης και κατασκευής, επίτοιχης τοποθέτησης και θα αποτελείται από σώμα 
κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό, κόκκινου χρώματος. Θα δίνει οπτικό και ηχητικό σήμα 
συναγερμού. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση της παλαιάς φαροσειρήνας, προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση της νέας φαροσειρήνας καθώς και τα εξαρτήματα και 
μικρούλικα που θα απαιτηθούν, η ηλεκτρική διασύνδεση με τον πίνακα κατάσβεσης και η εργασία που 
απαιτείται για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία με το σύστημα κατάσβεσης. Επίσης, 
στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία οικοδομικών παρεμβάσεων και αποκαταστάσεων στα δομικά 
στοιχεία του κτιρίου για την εγκατάσταση της φαροσειρήνας. 

4. Εγκατάσταση Φωτεινής επιγραφής ''STOP GAS''. 

Φωτεινή επιγραφή ''STOP GAS'' αποτελούμενη  από φωτιστικό σώμα μεταλλικής βάσης, με διαφανές 
κάλυμμα που θα φέρει την επιγραφή ''STOP GAS'', τάση λειτουργίας 24 VDC και λυχνία 6W. Το φωτιστικό 
σώμα θα φέρει και ηλεκτρονική σειρήνα (Buzzer) η οποία θα εντείνει την προσοχή της επιγραφή. Η 
μονάδα θα είναι κατάλληλη για διασύνδεση σε συμβατικό σύστημα κατάσβεσης και κατασκευασμένη 
σύμφωνα με το ΕΝ 54. Η φωτεινή επιγραφή ''STOP GAS'' θα είναι αποδεδειγμένης σχεδίασης & 
κατασκευής και θα συνδέεται στη ζώνη. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού 
εξοπλισμού  προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση της νέας φωτεινής 
επιγραφής ''STOP GAS'' καθώς και τα εξαρτήματα και μικρούλικα που θα απαιτηθούν, η ηλεκτρική 
διασύνδεση με τον πίνακα κατάσβεσης και η εργασία που απαιτείται για την παράδοση της μονάδας σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. Επίσης, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία οικοδομικών 
παρεμβάσεων και αποκαταστάσεων στα δομικά στοιχεία του κτιρίου για την εγκατάσταση της φωτεινής 
επιγραφής ''STOP GAS''. 

5. Εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού. 

Φωτοηλεκτρικοί, κατάλληλοι για την ανίχνευση των προϊόντων καύσης. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του 
ανιχνευτή θα πρέπει να προστατεύονται από τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος επαρκώς, 
έτσι ώστε να μη λερώνονται από σκόνες, υγρασία για να παραμένει σταθερή η ευαισθησία ανίχνευσης. 
Ο ανιχνευτής θα έχει οπωσδήποτε έγκριση από ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης Θα είναι συνδεδεμένο 
ηλεκτρικά με τον πίνακα κατάσβεσης, με καλώδιο LIYCY 2 X 1,5mm Flame Retardant, ενώ ολόκληρη η 
εγκατάσταση θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς (Πυροσβεστικές Διατάξεις). 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το στέλεχος του ανιχνευτή, η βάση του ανιχνευτή, κατάλληλη για 
εγκατάσταση στην οροφή, το καλώδιο σύνδεσης του ανιχνευτή με τον πίνακα, όλα πλήρως 
εγκατεστημένα και συνδεδεμένα, καθώς και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 





6. Εγκατάσταση ανιχνευτών Θερμοδιαφορικών. 

Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του ανιχνευτή θα πρέπει να προστατεύονται από τις επιδράσεις του 
εξωτερικού περιβάλλοντος επαρκώς, έτσι ώστε να μη λερώνονται από σκόνες, υγρασία για να παραμένει 
σταθερή η ευαισθησία ανίχνευσης. Ο ανιχνευτής θα έχει οπωσδήποτε έγκριση από ίδρυμα διεθνούς 
αναγνώρισης. Θα είναι συνδεδεμένο ηλεκτρικά με τον πίνακα κατάσβεσης, με καλώδιο LIYCY 2 X 1,5mm 
Flame Retardant, ενώ ολόκληρη η εγκατάσταση θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς 
Κανονισμούς (Πυροσβεστικές Διατάξεις). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το στέλεχος του ανιχνευτή, η 
βάση του ανιχνευτή, κατάλληλη για εγκατάσταση στην οροφή, το καλώδιο σύνδεσης του ανιχνευτή με 
τον πίνακα, όλα πλήρως εγκατεστημένα και συνδεδεμένα, καθώς και της εργασίας για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 

7. Εγκατάσταση Γεννητριών aerosol με κατασβεστικό υλικό, με δήλωση συμμόρφωσης του 
κατασκευαστή κατά BS EN 50130-4:2011+A1:2014, BS EN 61000-4-5:2014, BS EN 61000-4-2:2009 BS 
5306-3:2017, PD CEN/TR 15276-1:2009, PD CEN/TR 15276-2:2009 τουλάχιστον. Ορισμένα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να τεκμηριωθούν σε τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή στην Ελληνική 
ή Αγγλική διάλεκτο: 

 Προστατεύει έως 135m3 

 Χρόνος λειτουργίας: 170 +- 5 δευτερόλεπτα 

 Καθαρό βάρος του κατασβεστικού υλικού: 3,4kg 

 Διάμετρος: 205mm 

 Ύψος: 495mm 

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: έως +-50 βαθμούς Κελσίου 

 Ενσωματωμένος ενεργοποιητής 

Επισημάνσεις: 
 
Α) Η καλωδίωση  για τις γραμμές πυρανίχνευσης θα είναι τύπου LIYCY 2x1,5mm² γραμμής 
πυρανίχνευσης. 

Γενικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη καλωδίωση των γραμμών πυρανίχνευσης και 
ειδοποίησης των περιφερειακών συσκευών (π.χ. ανιχνευτών, κομβίων, φαροσειρήνων κλπ) όπου είναι 
δυνατό και εφόσον τα καλώδια αυτά είναι σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος τεύχους. Σε διαφορετική περίπτωση τα καλώδια θα αντικατασταθούν με νέα.  Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση του καλωδίου ορατό 
σε σχάρες ή διμερή στηρίγματα ή εντοιχισμένο σε πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες καθώς και τα 
εξαρτήματα και μικρούλικα (στηρίγματα, κολάρα, κοχλίες κτλ.) που θα απαιτηθούν. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η εργασία οικοδομικών παρεμβάσεων και αποκαταστάσεων στα δομικά στοιχεία 
του κτιρίου (διανοίξεις οπών, αυλάκων κτλ.) για την εγκατάσταση του καλωδίου. Επίσης, στην τιμή 
περιλαμβάνεται η εργασία διασύνδεσης του καλωδίου με τις περιφερειακές συσκευές πυρανίχνευσης 
και τον πίνακα και η εργασία που απαιτείται για την παράδοση του συστήματος πυρανίχνευσης σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. Τα καλώδια εντός του χώρου κατάσβεσης θα είναι flame retardant. Οι 
καλωδιώσεις των συστημάτων θα τροποποιηθούν όπως απαιτηθεί με ευθύνη του Αναδόχου 
(Εργολάβου). 

 

Β) Με το πέρας   των εργασιών και των δοκιμών καλής λειτουργίας του συστήματος ο ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει στο Ο.Α.Κ.Α. υπεύθυνη δήλωση  καλής λειτουργίας, σύμφωνα με υπόδειγμα της 
Π.Υ., για το σύνολο των συστημάτων πυροπροστασίας  και παράδοση κατόψεων  (σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή Auto CAD) στις οποίες  θα απεικονίζεται το σύνολο των υλικών πυροπροστασίας των 
ανωτέρω χώρων υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό. 

Γ) Γενικά ο ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει όλους τους σχετικούς κανονισμούς και τους κανόνες της 
τέχνης και της επιστήμης. Έχει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων που 





θα χρησιμοποιήσει , καθώς επίσης και για την επίβλεψη των σχετικών εργασιών με το κατάλληλο τεχνικό 
προσωπικό. 
Τέλος το έργο πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Ω Ν  Κ Α Ι  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Πίνακας κατάσβεσης κομπλέ 1 
  

Μπαταρία για τους πίνακες και τα τροφοδοτικά 2 
  

Ανιχνευτής καπνού με βάσεις 2 
  

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής με βάσεις 2 
  

Stop Gas 1 
  

Φαροσειρήνες 1 
  

Γεννήτριες Aerosol  1 
  

Ενεργοποιητής γεννήτριας Aerosol 1 
  

Εγκατάστασης συστήματος  1 
  

Μερικό σύνολο 
 

ΦΠΑ 24% 
 

Γενικό σύνολο 
 

 

 
Πληροφορίες για το έργο: κ. Γ. Κακουλάκης 6934795806 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό 
φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών έως την 04/08/2020 ωρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει 
στο Τμήμα Προμηθειών την 05/08/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00. Στις οικονομικές  προσφορές 
πρέπει να αναγράφεται  ο τίτλος του έργου και ο αριθμός εισήγησης 380/15063. 
 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
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