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Θέμα: «Σύναψη συμβολαίου συντήρησης 
συστημάτων πυρανίχνευσης κτιρίων Γ. Ν. 
Πατρών διάρκειας ενός (1) έτους» 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Να παρέχονται υπηρεσίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης 

της Νέας Πτέρυγας και του Κεντρικού Κτιρίου και εργασίες επιδιόρθωσης για ένα (1) έτος ως ακολούθως: 

 

Α. Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης 

Η προληπτική συντήρηση να πραγματοποιείται με τέσσερις (4) επισκέψεις τον χρόνο ανά τρίμηνο από 

εξειδικευμένο συνεργείο και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

Α.1. Τριμηνιαία φροντίδα 

Κάθε τρεις (3) μήνες, εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου: 

 

1) Ελέγχει όλες τις καταχωρήσεις στα αρχεία συμβάντων (logfiles) των συστημάτων πυρανίχνευσης 

και κάνει οποιαδήποτε ενέργεια απαραίτητη για να φέρει τα συστήματα στη σωστή λειτουργία. 

Τεχνική εξακρίβωση των ενεργών συναγερμών και προειδοποιήσεων των συστημάτων και άμεση 

αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση που δεν απαιτούνται ανταλλακτικά υλικά ή που αυτά 

παρέχονται από το νοσοκομείο. 

2) Λειτουργεί τουλάχιστον έναν ανιχνευτή ή χειροκίνητο κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς σε κάθε ζώνη, 

για να ελέγξει αν η συσκευή ελέγχου και ένδειξης λαμβάνει και παρουσιάζει το σωστό σήμα, 

ενεργοποιεί τον συναγερμό και λειτουργεί οποιεσδήποτε άλλες προειδοποιητικές ή βοηθητικές 

συσκευές. 

Σημείωση: Να ακολουθηθεί μια διαδικασία που να βεβαιώνει ότι δεν γίνονται επιβλαβείς 

λειτουργίες, όπως η απελευθέρωση κατασβεστικού μέσου. 

3) Ελέγχει τις λειτουργίες ελέγχου των σφαλμάτων των συσκευών ελέγχου και ενδείξεων. 

4) Ελέγχει την δυνατότητα των συσκευών ελέγχου και ενδείξεων να λειτουργούν οποιαδήποτε 

λειτουργία συγκράτησης ή απελευθέρωσης πόρτας. 

5) Έλεγχος και ρύθμιση των συστημάτων αποστολής μηνυμάτων συναγερμού, ελέγχου και 

κατάστασης στα BMS των κτιρίων – Συνεργασία με τον υπεύθυνο του συστήματος BMS σε 

περίπτωση ανάγκης. 

6) Διεκπεραιώνει όλους τους επιπλέον ελέγχους και δοκιμές που προσδιορίζονται από τον 

εγκαταστάτη, προμηθευτή ή κατασκευαστή, οι οποίοι περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα: 

a. Έλεγχος και ρύθμιση των διατάξεων τροφοδοσίας των συστημάτων και αυτόματης φόρτισης 

των συσσωρευτών των πινάκων. 

b. Έλεγχος εκτυπωτών και αντικατάσταση χαρτιού και μελανιού όποτε απαιτείται. 

7) Εξετάζει καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου τις οποιεσδήποτε δομικές 

αλλαγές ή αλλαγές χρήσης που μπορεί να έχουν επηρεάσει τις απαιτήσεις των θέσεων των 

κομβίων, ανιχνευτών και σειρήνων και αν αυτό ισχύει κάνουν τον οπτικό έλεγχο που 

προσδιορίζεται στην παράγραφο Α.2.5. 

 

Οποιοδήποτε ελάττωμα παρατηρείται θα πρέπει να καταγράφεται στο Δελτίο Εργασιών – Τεχνική Έκθεση 

του Αναδόχου και οι απαιτούμενες διορθωτικές δράσεις πρέπει να προτείνονται το συντομότερο δυνατόν. 

 

Α.2. Ετήσια φροντίδα 
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Μία φορά κατά έτος, και συγκεκριμένα στην πρώτη τριμηνιαία επίσκεψη του Αναδόχου, εξειδικευμένο 

προσωπικό του Αναδόχου: 

 

1) Ελέγχει όλες τις διαδικασίες επίβλεψης και ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο Α.1. 

2) Αντικαθιστά τους συσσωρευτές των κεντρικών μονάδων. 

3) Αποξηλώνει, καθαρίζει και ελέγχει κάθε έναν ανιχνευτή για σωστή λειτουργία με βάση τις οδηγίες 

του κατασκευαστή. 

4) Ελέγχει την ικανότητα των συσκευών ελέγχου και ένδειξης να εκτελούν οποιαδήποτε βοηθητική 

λειτουργία. 

Σημείωση: Να ακολουθηθεί μια διαδικασία που να βεβαιώνει ότι δεν γίνονται επιβλαβείς 

λειτουργίες όπως η απελευθέρωση κατασβεστικού μέσου. 

5) Κάνει οπτική επιθεώρηση για να επιβεβαιώσει ότι όλα τα εξαρτήματα προσαρμογής καλωδίων και 

οι συσκευές είναι ασφαλείς, αβλαβείς και κατάλληλα προσαρμοσμένα. 

6) Κάνει οπτική επιθεώρηση για να ελέγξει αν δομικές αλλαγές ή αλλαγές χρήσης έχουν επηρεάσει 

τις απαιτήσεις των θέσεων των κομβίων, ανιχνευτών και σειρήνων. Η οπτική επιθεώρηση πρέπει 

επίσης να επιβεβαιώνει ότι ένας καθαρός χώρος τουλάχιστον μισού (0.5) μέτρου διατηρείται σε 

όλες τις διευθύνσεις κάτω από κάθε ανιχνευτή και ότι όλα τα κομβία παραμένουν χωρίς εμπόδια 

και εμφανείς.  

 

Οποιοδήποτε ελάττωμα παρατηρείται θα πρέπει να καταγράφεται στο Δελτίο Εργασιών – Τεχνική Έκθεση 

του Αναδόχου και διορθωτικές δράσεις πρέπει να προτείνονται το συντομότερο δυνατόν. 

 

Τα κύρια συστατικά μέρη του συστήματος πυρανίχνευσης της Νέας Πτέρυγας παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα Α, ενώ του Κεντρικού Κτιρίου παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. 

 

Β. Εργασίες Επανορθωτικής Συντήρησης (Επέμβαση για άρση βλάβης) 

Να πραγματοποιείται τεχνική κάλυψη του νοσοκομείου κατ’ ελάχιστον σε 14ωρη βάση (08:00-22:00) 

τηλεφωνικά με τεχνικό σε τηλεφωνική διαθεσιμότητα. 

Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης μέσω της τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης, η επέμβαση 

άρσης βλάβης να γίνεται από ειδικευμένο συνεργείο κατόπιν κλήσης από την Τεχνική Υπηρεσία. Η κλήση 

του συνεργείου θα γίνεται μέσω e-mail ή fax από το νοσοκομείο κατά τις πρωινές ώρες (08:00-15:00) ή/και 

τηλεφωνικά κατά τις υπόλοιπες ώρες (15:00-22:00) από καθορισμένο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του νοσοκομείου. 

Σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, η επέμβαση άρσης βλάβης από ειδικευμένο συνεργείο να γίνεται μέχρι την 

ώρα 20:00 της ίδιας ημέρας, αν αυτή αναγγελθεί μέχρι την 12η ώρα εργάσιμης ημέρας από την Τεχνική 

Υπηρεσία του νοσοκομείου. Αν η βλάβη αναγγελθεί μετά την 12η ώρα εργάσιμης ημέρας, η δρομολόγηση 

της αποκατάστασης της βλάβης να γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και να 

επιλυθεί το αργότερο εντός 24ώρου από την ώρα αναγγελίας της. 

Οι εργασίες άρσης βλάβης να εκτελούνται με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. Να 

γίνεται αναλυτική επίδειξη των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την επέμβαση άρσης βλάβης στο 

προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας που παραβρίσκεται. 

 

Γ. Εργασίες Επιδιόρθωσης Συστημάτων Πυρανίχνευσης 

Τα απαραίτητα ανταλλακτικά και υλικά για τις εργασίες επιδιόρθωσης της συγκεκριμένης παραγράφου, οι 

οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Να συμπεριληφθεί στην 

προσφερόμενη τιμή μαζί με το κόστος των εργασιών και αυτό των ανταλλακτικών και υλικών. 

Χώροι Κεντρικού Κτιρίου 
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Γ.1 Αντικατάσταση των μηχανισμών συγκράτησης θυρών (ηλεκτρομαγνήτες) 200Ν-24VDC τύπου 

InimDH/S/24 στις πυράντοχες πόρτες ως εξής: 

1. Στην πόρτα του υπογείου μεταξύ των χώρων Υ.60 και Υ.48 αντικατάσταση δύο (2) ηλεκτρομαγνητών  

2. Στην πόρτα του υπογείου μεταξύ των χώρων Υ.60 και Υ.01 αντικατάσταση ενός (1) ηλεκτρομαγνήτη  

3. Στην πόρτα του υπογείου μεταξύ των χώρων Υ.01 και Υ.01Α αντικατάσταση ενός (1) ηλεκτρομαγνήτη  

4. Στην πόρτα του ισογείου μεταξύ των χώρων 00.06 και 00.06Β αντικατάσταση ενός (1) ηλεκτρομαγνήτη  

5. Στην πόρτα του πρώτου ορόφου μεταξύ των χώρων 01.01 Α και του διωρόφου κτιρίου αντικατάσταση 

ενός (1) ηλεκτρομαγνήτη 

6. Στην πόρτα του πέμπτου ορόφου μεταξύ των χώρων 05.01 και 05.01 Α αντικατάσταση ενός (1) 

ηλεκτρομαγνήτη 

7. Στην πόρτα του έκτου ορόφου μεταξύ των χώρων 06.01 και 06.01 Α αντικατάσταση ενός (1) 

ηλεκτρομαγνήτη 

8. Στην πόρτα του έβδομου ορόφου μεταξύ του ασθενοφόρου ανελκυστήρα και του χώρου 07.43Α 

αντικατάσταση ενός (1) ηλεκτρομαγνήτη  

 

Γ.2 Επιδιόρθωση των μηχανισμών προτεραιότητας στις ακόλουθες θύρες: 

1. Στην πόρτα του υπογείου μεταξύ των χώρων Υ.60 και Υ.48  

2. Στην πόρτα του υπογείου μεταξύ των χώρων Υ.01 και Υ.01Α  

3. Στην πόρτα του πρώτου ορόφου μεταξύ των χώρων 01.01 και 01.01Α 

4.  Στην πόρτα του πρώτου ορόφου μεταξύ των χώρων 01.02 και 01.01Α 

5.  Στην πόρτα του πρώτου ορόφου μεταξύ του χώρου 01.01Α και του διώροφου κτιρίου  

6. Στην πόρτα του τρίτου ορόφου μεταξύ του ασθενοφόρου ανελκυστήρα και του χώρου 03.43  

7. Στην πόρτα του τέταρτου ορόφου μεταξύ των χώρων 04.01 και 04.01Α  

 

Γ.3 Αντικατάσταση του μπουτόν ΙΝΙΜ EC0020 στην πόρτα του έκτου ορόφου που βρίσκεται μεταξύ του 

διαδρόμου 06.48Α και του χώρου 06.01Α 

 

Γ.4 Έλεγχος όλων των πυράντοχων πορτών του Κεντρικού Κτιρίου  ως προς τον μηχανισμό προτεραιότητας 

(σωστό κλείσιμο), ρύθμιση όπου αυτό είναι απαραίτητο και λείπανση των πορτών. Επιπλέον, έλεγχο στον 

μηχανισμό συγκράτησης και στα κυπρί των θυρών και καταγραφή των βλαβών από τον Ανάδοχο στο 

Τεχνικό Δελτίο που παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

 

Δ. Προμήθεια υλικών εργασιών Α & Β 

Το νοσοκομείο διαθέτει προς χρήση στον Ανάδοχο τα ακόλουθα υλικά: 

Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσ. 

1 Διευθυνσιοδοτούμενος θερμικός ανιχνευτής (στατικός 

και ρυθμού αύξησης) 

HI720 (S54310-F4-A1) 1 

2 Διευθυνσιοδοτούμενος οπτικός ανιχνευτής καπνού OP720 (S54310-F1-A1) 5 

3 Βάση ανιχνευτή OP720 και ΗΙ720 DB721 (S54319-F11-A1) 4 

4 Διευθυνσιοδοτούμενο στοιχείο επιτήρησης 1 εισόδου 

(επαφής κατάστασης/συναγερμού) 

FDCI221 (S54312-F1-A1) 4 

5 Οπτική και ακουστική σειρήνα (φαροσειρήνα) FDS229-R (A5Q00023093) 1 

6 Βάση φαροσειρήνας και σειρήνας συναγερμού FDB221 (A5Q00001664) 1 

7 Τζάμι αντικατάστασης κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς FDMG291 (A5Q00002122) 30 

8 Διευθυνσιοδοτούμενος φωτοηλεκτρικός 

πυρανιχνευτής καπνού (με απομονωτή). 

INIM ED100 10 

9 Διευθυνσιοδοτούμενος θερμοδιαφορικός  INIM ED200 5 
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πυρανιχνευτής (με απομονωτή). 

10 Βάση πυρανιχνευτή INIM EB0010 5 

11 Διευθυνσιοδοτούμενη οπτικοακουστική Σειρήνα 

Συναγερμού (Φαροσειρήνα) τροφοδοτούμενη από το 

βρόγχο. 

ΙΝΙΜ ES0020RE 1 

12 Στοιχείο ταυτότητας (Monitor Module) INIM EM110 4 

13 Στοιχείο εντολής (Control Module) INIM EM312SR 5 

14 Συσσωρευτές για τους ηλεκτρομαγνήτες θυρών 12V – 7Ah 2 

15 Κομβίο απελευθέρωσης θυρών με ηλεκτρομαγνήτη (όχι 

μίας χρήσης) 

DRB-001N-DR 1 

16 Συμβατικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός με 
βάση 

ECO1003 1 

17 Τζάμι κομβίου χειροκίνητης  αναγγελίας πυρκαγιάς για 

μπουτόν ΙΝΙΜ EC0020 

 48 

18 Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής καπνού 
φωτοηλεκτρικός με βάση  

55000-66C5IM 8 

19 Σειρήνα συναγερμού διευθυνσιοδοτούμενη με 
απομονωτή (βομβητής) 

BF330CASR 1 

20 Τζάμι κομβίου χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς για 
μπουτόν 55100 – 908IMC 
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Πίνακας 1. Υλικά ιδιοκτησίας Νοσοκομείου προς διάθεση στον Ανάδοχο. 

Κατά την έναρξη της σύμβασης συντήρησης ο Ανάδοχος να παρέχει στο Τεχνικό Τμήμα του νοσοκομείου τα 

ακόλουθα υλικά (Πίνακας 1): 

 

Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσ. 

1 Υλικά Κτιρίου Νέας Πτέρυγας  

1.1 Σειρήνα συναγερμού FDS221-R (A5Q00004117) 1 

1.2 Συσσωρευτές πίνακα πυρανίχνευσης 12Vdc 26Ah, VDS FA2006-A1 (A5Q00019356) 2 

2 Υλικά Επταώροφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου  

2.1 Συσσωρευτής 12VDC-17Ah  2 

2.2 Διευθυνσιοδοτούμενο κομβίο χειροκίνητης 

ενεργοποίησης συναγερμού (με Απομονωτή). 

ΙΝΙΜ EC0020 1 

2.3 Μηχανισμός Συγκράτησης Θυρών (ηλεκτρομαγνήτης) 

200Ν-24VDC 

Vimpex DH/S/24 12 

2.4 Μηχανισμός προτεραιότητας Πυράντοχων πορτών 

Κεντρικού Κτιρίου 

 8 

2.5 Μπουτόν  ΙΝΙΜ EC0020 2 

2.6 Ρολά θερμικά για εκτυπωτές 57 x 50  24 

Πίνακας 2. Υλικά που πρέπει να προμηθεύσει ο Ανάδοχος. 

 

Τα υλικά της παραγράφου Δ θα είναι στη διάθεση του προσωπικού του Αναδόχου και του Τεχνικού 

Τμήματος του νοσοκομείου για τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης. 

Επιπλέον υλικά που ενδέχεται να προκύψουν, θα καλύπτονται από το νοσοκομείο, με προμήθεια από τον 

Ανάδοχο με βάση τον τιμοκατάλογο της προσφοράς του. Το νοσοκομείο τηρεί το δικαίωμα να 

προμηθεύεται τα απαιτούμενα ανταλλακτικά από ανεξάρτητο προμηθευτή, σε περίπτωση που 

αποδεδειγμένα προκύπτει σημαντική οικονομική επιβάρυνση από τον τιμοκατάλογο του Αναδόχου σε 
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σχέση με ανεξάρτητο προμηθευτή. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με την 

Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου για την έγκαιρη προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και να 

πραγματοποιήσει τις σχετικές εργασίες όταν του παραδοθούν τα ανταλλακτικά.  

Ανεξάρτητα από τον προμηθευτή των ανταλλακτικών, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα διαθέτουν τα 

απαιτούμενα ανταλλακτικά, επί ποινής αποκλεισμού, τόσο για τις εργασίες συντήρησης, όσο και για τις 

εργασίες άρσης βλαβών, είτε αυτές πραγματοποιούνται από τον Ανάδοχο, είτε από την Τεχνική Υπηρεσία 

του νοσοκομείου. 

 Σε κάθε περίπτωση άρσης βλάβης, ο Ανάδοχος να υποβάλλει λίστα με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά 

άρσης βλάβης, για τα οποία θα λαμβάνει την έγκριση του νοσοκομείου πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε 

επισκευή. 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται με την προσφορά των εργασιών συντήρησης να καταθέσουν 

κατάλογο με οικονομική προσφορά για τα υλικά των Παραρτημάτων Α και Β, καθώς και υλικά που 

ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν πέρα των αναφερόμενων. Για υλικά που δεν προβλέπονται από τους 

ανωτέρω πίνακες ή δεν έχουν προταθεί από τον ανάδοχο, θα δίνεται προσφορά από τον ανάδοχο στο 

νοσοκομείο.  

 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Δαπάνη Εργασιών 

 Πέρα από τη δαπάνη όλων των ανωτέρω εργασιών (παράγραφοι Α και Γ), στην οποία συμπεριλαμβάνεται 

η on-call εξυπηρέτηση, θα πρέπει να παρέχεται αναλυτικός τιμοκατάλογος για το κόστος: 

- της επίσκεψης τεχνικού άρσης βλαβών για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

- της επίσκεψης τεχνικού άρσης βλαβών για τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες 

- τυχών επιπλέον εργασιών επέκτασης των συστημάτων πυρανίχνευσης σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 

 

 Χρόνος Εκτέλεσης Εργασιών 

 Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του 

νοσοκομείου με την παρουσία του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας όπως ορίζεται παραπάνω. Οι 

εργασίες θα πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον σε ημέρες μη εφημερίας του νοσοκομείου και 

ενδεχομένως για συγκεκριμένους χώρους κατά την απογευματινή βάρδια. 

 Οι εργασίες άρσης βλάβης θα εκτελούνται σε χρονικές στιγμές όπως ορίζονται στην σχετική παράγραφο. 

 

 Πρόσβαση 

 Το νοσοκομείο θα διευκολύνει την είσοδο του συντηρητή του Αναδόχου σε όλους τους προστατευόμενους 

χώρους από τα συστήματα. 

 

 Παραδοτέα 

 Μετά το πέρας των συντηρήσεων και των επεμβάσεων άρσης βλάβης θα συμπληρώνεται Δελτίο Τεχνικής 

Εξυπηρέτησης και Εργασιών, το οποίο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο τεχνικό του συνεργείου 

συντήρησης και από καθορισμένο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Μετά το πέρας των συντηρήσεων, θα παραδίδεται λίστα κατάστασης του εξοπλισμού, καθώς και οι 

σχετικές εκτυπώσεις των μηνυμάτων των πινάκων πυρανίχνευσης. 

 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα ανωτέρω συστήματα έχουν συντηρηθεί και 

λειτουργούν με βάση την κείμενη νομοθεσία κατά τη χρονική στιγμή περαίωσης της συντήρησης. 

 

Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών 

Ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών για την 

ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία των εργαζόμενων της εταιρίας και του παντός τρίτου στον 
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χώρο των εργασιών. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας 

κατά του Covid-19 κατά την περίοδο εργασίας στους χώρους του Νοσοκομείου. 

 

Ασφαλιστική Κάλυψη 

 Να παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές του νοσοκομείου ή τρίτων προερχόμενες αποκλειστικά από 

αντισυμβατική συμπεριφορά και να αναφέρεται αναλυτικά το ποσό αυτής. 

 

Απόδειξη εμπειρίας/Ποιότητας Εργασιών 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, επί ποινής αποκλεισμού, Πιστοποιητικό Συστήματος 

Διαχείρισης σύμφωνα με ENISO 9001 για το αντικείμενο της απαιτούμενης συντήρησης ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό, Ν.4412/2016 άρθρο 82. Επίσης, ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει και να προσκομίσει 

πιστοποιητικά ISO 27001:2013, ISO 14001:2015 και ISO 45001 συναφή με την εγκατάσταση και τεχνική 

υποστήριξη / συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει αποδεικτικά συμβάσεων για τα τρία(3) 

τελευταία έτη, που να αποδεικνύουν ότι εκτέλεσε αντίστοιχα έργα συναφή με το αντικείμενο της 

παρούσας διακήρυξης, σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Επιπλέον, να διαθέτει και 

να προσκομίσει βεβαίωση επάρκειας γνώσης διαχείρισης/ εγκατάστασης/ παραμετροποίησης 

συστημάτων πυρανίχνευσης από τους επίσημους κατασκευαστικούς οίκους SIEMENS και INIM. 

 

Βεβαίωση επίσκεψης αναδόχου  

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει με την προσφορά του να καταθέσει, επί ποινής αποκλεισμού, 

σχετική βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον υποδιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας ή άλλον υπεύθυνο του 

Τεχνικού Τμήματος ότι έλαβε πλήρη και καλή γνώση της συνολικής υφιστάμενης εγκατάστασης του 

συστήματος πυρανίχνευσης του νοσοκομείου. 

 

Κόστος 

Το κόστος των υλικών του Πίνακας 1 να συμπεριλαμβάνεται στην κατατιθέμενη προσφορά του υποψήφιου 

ανάδοχου. Ο υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει προσφορά επί του συνόλου της συντήρησης του 

συστήματος και όχι ξεχωριστά για υλικά ή εργασία. 

 

Εκτιμώμενο κόστος:  

Εκτιμώμενο κόστος υλικών:  

Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Εκτιμώμενο κόστος εργασιών:  

Είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος:  

Είκοσι τρεις χιλιάδες ευρώ (23.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

 

  



 7/9 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Κύρια στοιχεία Συστήματος Πυρανίχνευσης Siemens Cerberus PROFS720 κτιρίου Νέας 

Πτέρυγας 

Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσ. 

1 Πίνακας πυρανίχνευσης 4 βρόχων, 126 

στοιχείων/βρόχο, πληκτρολόγιο, LCD 256x112 

FC724-ZA (με 4 κάρτες FCI2004 και 4 

κάρτες FCL2001) (S54400-C30-A2) 

1 

2 Διευθυνσιοδοτούμενος θερμικός ανιχνευτής (στατικός 

και ρυθμού αύξησης) 

HI720 (S54310-F4-A1) 5 

3 Διευθυνσιοδοτούμενος οπτικός ανιχνευτής καπνού OP720 (S54310-F1-A1) 245 

4 Βάση ανιχνευτή OP720 και ΗΙ720 DB721 (S54319-F11-A1) 250 

5 Βάση Κομβίου Αναγγελίας Πυρκαγιάς FDM291-R (A5Q00002217) 31 

6 Ηλεκτρονικό Διακοπτικό Στοιχείο Κομβίου Αναγγελίας 

Πυρκαγιάς 

FDME221 (A5Q00002451) 31 

7 Διευθυνσιοδοτούμενο στοιχείο επιτήρησης 1 εισόδου 

(επαφής κατάστασης/συναγερμού) 

FDCI221 (S54312-F1-A1) 158 

8 Βάση συσκευής επιτήρησης FDCH221 (S54312-F3-A1) 158 

9 Σειρήνα συναγερμού FDS221-R (A5Q00004117) 9 

10 Οπτική και ακουστική σειρήνα (φαροσειρήνα) FDS229-R (A5Q00023093) 5 

11 Βάση φαροσειρήνας και σειρήνας συναγερμού FDB221 (A5Q00001664) 14 

12 Συσσωρευτές πίνακα πυρανίχνευσης 12Vdc 26Ah, VDS FA2006-A1 (A5Q00019356) 2 

13 Θερμικός εκτυπωτής πίνακα πυρανίχνευσης FTO2001-A1 (A5Q00010126) 1 

14 Εσωτερική κάρτα για σύνδεση εκτυπωτή FCA2001-A1 (A5Q00005327) 1 

15 Κιτ για ευκολία όδευσης καλωδιώσεων FCA2014-A1 (A5Q00023027) 2 

16 Διευθυνσιοδοτούμενο στοιχείο επιτήρησης 1 εισόδου 

και 1 εξόδου 

FDCIO221 (S54312-F2-A1) 3 

17 Τζάμι αντικατάστασης κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς FDMG291 (A5Q00002122) 31 

18 Θερμογραφικό χαρτί εκτυπωτή (A5Q00017619) 1 

19 Πινακίδιο περιγραφής ανιχνευτών για βάσεις FDBZ291 (S54312-F3-A1) 250 

20 MK 8000 OPC Server με SW-Unit for software license 

MK 8000/USB port HW key option 

WW8010: Composer license to end customers 

iButton άδειας χρήσης λογισμικού Cerberus Remote 

&BACnet (MM8000) για FC724 

MK8000/SWU (A6E600293) 520 

MK8000/USB OPT (A6E600294) 1 

WW8010 (A6E600123) 1 

FCA2013-A1 (A5Q00018857) 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.Κύρια στοιχεία Συστήματος Πυρανίχνευσης INIM Smartloop Κεντρικού Κτιρίου 

Α/Α Περιγραφή Τύπος Ποσ. 

1 Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης με 4 Βρόχους Ανίχνευσης 

Διευθυνσιοδοτημένος και Αναλογικός, επεκτάσιμος στους 8, 

240 συσκευές ανά βρόχο, LCD Display, 48 LEDs , Τροφοδοτικό 

4Α και PSTN ψηφιακό τηλεφωνητή. 

INIMSMARTLOOP2080/Pμε 

3 κάρτες επέκτασης 

βρόχου SMARTLOOP/2L 

και κάρτα 

SMARTLOOP/PSTN 

1 

2 Συσσωρευτής 12VDC-17Ah  2 

3 Στοιχείο θερμικού εκτυπωτή (ενσωματωμένο στον κεντρικό 

πίνακα) 

INIM SMARTLOOP/PRN 1 

 Υλικά Επταώροφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου  

4 Διευθυνσιοδοτούμενος φωτοηλεκτρικός πυρανιχνευτής 

καπνού (με απομονωτή). 

INIM ED100 338 

5 Διευθυνσιοδοτούμενος θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής (με 

απομονωτή). 

INIMED200 30 

6 Βάση πυρανιχνευτή INIM EB0010 368 

7 Διευθυνσιοδοτούμενο κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης 

συναγερμού (με Απομονωτή). 

ΙΝΙΜ EC0020 29 

8 Διευθυνσιοδοτούμενη οπτικοακουστική Σειρήνα Συναγερμού 

(Φαροσειρήνα) τροφοδοτούμενη από το βρόγχο. 

ΙΝΙΜ ES0020RE 22 

9 Στοιχείο ταυτότητας (Monitor Module) INIM EM110 291 

10 Στοιχείο εντολής (Control Module) INIM EM312SR 49 

11 Κάρτα διασύνδεσης συστήματος πυρανίχνευσης με BMS 

μέσω πρωτοκόλλου Modbus TCP/IP (διεύθυνση 1-30). 

INIM SmartLoop/NET 1 

12 Τροφοδοτικό για τους ηλεκτρομαγνήτες των θυρών 24V – 10A 1 

13 Συσσωρευτές για τους ηλεκτρομαγνήτες θυρών 12V – 7Ah 2 

14 Κομβίο απελευθέρωσης θυρών με ηλεκτρομαγνήτη (όχι μίας 

χρήσης) 

DRB-001N-DR 96 

15 Μηχανισμός Συγκράτησης Θυρών (ηλεκτρομαγνήτης) 200Ν-

24VDC 

Vimpex DH/S/24 94 

16 Ανιχνευτής ροής νερού (flowswitch) 1’’ TYCO-PORTER  

20000480 

1 

17 Ανιχνευτής ροής νερού (flowswitch) 2 1/2’’ TYCO-PORTER  

20000768 

1 

18 Ανιχνευτής ροής νερού (flowswitch)3’’ TYCO-PORTER  

20000898 

1 

19 Ανιχνευτής ροής νερού (flowswitch)4’’ TYCO-PORTER  

19000480 

1 

20 Ανιχνευτής ροής νερού (flowswitch)5’’ TYCO-PORTER  

20001148 

1 

21 Τζάμι αντικατάστασης κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς 

κομβίου DRB-001N-DR 

  

 Υλικά Διώροφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου  

22 Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός 
με βάση  

55000-66C5IM 186 

23 Συμβατικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός με βάση ECO1003 16 
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24 Σειρήνα συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενη, με απομονωτή 
(βομβητής) 

BF330CASR 4 

25 Φαροσειρήνα συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενη, με 
απομονωτή 

BF333CASR 8 

26 Μπουτόν χειροκίνητου συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενο, 
με απομονωτή 

55100-908IMC 15 

27 Μονάδα διευθυνσιοδότησης ζώνης συμβατικών 
πυρανιχνευτών 

55000-845IMC 7 

28 Μονάδα επιτήρησης, inputmodule, μικρού μεγέθους, 
διευθυνσιοδοτούμενη 

55000-847IMC 14 

29 Τζάμι αντικατάστασης κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς55100-

908IMC 

  

 


