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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Διεύθυνση: Ακαδημαϊκου Γ. Κ Βλάχου, Τ.Κ. 22131 Τρίπολη 
Πληροφορίες: Σ. Σταυροπούλου, Παν. Αθανασοπούλου   
Τηλ . :  2710 221143,  2610326221 

emai l : sof ia@uop.gr, pathanas@uop.gr 

  

 Τρίπολη  09/   /12/2021 

 Αρ. Πρωτ. 9653 
 

  Προς: 1. ΠΥΡ SOS ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΕΠΕ 

Πανεπιστημίου 10-12, 26441 Πάτρα 

Τηλ.: 2610436913 

email: fatouros@pyr-sos.gr  

  

 

2. Hellas Safety Marine Solutions 

Δημοκρατίας 141, Πέραμα, 18863 

Πειραιάς 

Τηλ.: 2111823535, 6944295330 

email: info@hellas-safety.gr 
 

3.  Gas Center  

Ασκληπιού 39  

21100 Ναύπλιο  

Τηλ. :  27520 27406 , 27525 00132       

Κινητό τηλ. :  6936003305                              

info@rafailidis-gas.gr, info@gas-center.gr 

 

4. ΚΕΜΠΡΕ  

Βιοτεχνία Πυροσβεστικών Ειδών  

Θεμιστοκλέους 47, Καλαμάτα 

Τηλ. :  27210 80763 

email: info@kempe.gr 

                                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ : Παροχή υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση- αναγόμωση/υδραυλική δοκιμή μέσων 

πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τις πόλεις 

λειτουργίας του και συγκεκριμένα στην Τρίπολη, Κόρινθο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο 

και Πάτρα». 

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Έχοντας υπόψη : 

mailto:sofia@uop.gr
mailto:fatouros@pyr-sos.gr
mailto:info@hellas-safety.gr
mailto:info@rafailidis-gas.gr
mailto:info@gas-center.gr
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Α) Το υπ΄αριθ. 8051/25-10-2021 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας με ΑΔΑΜ: 

21REQ009645302 που αφορούν την παραπάνω παροχή υπηρεσίας της διεύθυνσης τεχνικών 

υπηρεσιών, 

Β) Την υπ’αρίθμ. 2/6-12-2021 Συνεδρίασης 205ης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

περί έγκρισης σκοπιμότητας πραγματοποίησης δαπάνης  με ΑΔΑ: ΩΘΞΨ469Β7Δ-Δ06 και 

ΑΔΑΜ: 21REQ009685990, 

Γ) Την υπ΄αριθ.   9571/7-12-2021 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑΜ : 21REQ009684254         

και ΑΔΑ: ΨΒΩΖ469Β7Δ-ΜΣΕ, 

Δ) Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών 

&Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

 

Ε) Την τεχνική περιγραφή και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I,II,III αυτής, από την διεύθυνση τεχνικών 

υπηρεσιών, 

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν προσφορά για την προαναφερόμενη παροχή 

υπηρεσίας  για την «Ετήσια συντήρηση- αναγόμωση/υδραυλική δοκιμή μέσων 

πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τις πόλεις 

λειτουργίας του και συγκεκριμένα στην Τρίπολη, Κόρινθο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο 

και Πάτρα», σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της  τεχνικής περιγραφής  που 

ακολουθεί.  

CPV:  50413200-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης» 

Αρμόδιος για πληροφορίες επί αυτών είναι η κα Παναγιώτα Αθανασοπούλου, Τηλ.: 2610 

326221 

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας ανέρχεται έως του ποσού των τριάντα τεσσάρων 

χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (34.179,36 €) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, ήτοι είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων 

εξήντα τεσσάρων  ευρώ  (27.564,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 

%. 

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 60 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.  

Η εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και έξι μήνες ήτοι 

εκατόν ογδόντα ημέρες από την ανάθεση της υπηρεσίας(οριστική παραλαβή). 

 

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας,  πρέπει να καταθέσουν ή υποβάλλουν με 

συστημένη επιστολή ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο  έγγραφη προσφορά  στα 

πλαίσια της 9653/09-12-2021 Πρόσκλησης που αφορά την  παροχή υπηρεσίας  για την 

«Ετήσια συντήρηση- αναγόμωση/υδραυλική δοκιμή μέσων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης 
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του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τις πόλεις λειτουργίας του και συγκεκριμένα 

στην Τρίπολη, Κόρινθο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο και Πάτρα», στην παρακάτω 

διεύθυνση: 

 

Προς: 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Τέρμα Καραΐσκάκη (Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ) 

Τ.Κ 22131, Τρίπολη 

Αρμόδιος : Σταυροπούλου Σοφία, Παν. Αθανασοπούλου   

τηλ. επικοινωνίας: 2710 372143-2610 326221 

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς/ων είναι η 16/12/2021, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 11:00 π.μ.  

 

Στον φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται: 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 υποβάλλεται  

από τον συμμετέχοντα : 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και με σφραγίδα  (από νόμιμο εκπρόσωπο 

εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής :  

 

α. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με  

τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της μελέτης. 

β. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό, έναρξη επιχείρησης για ατομική) 

Τα δικαιολογητικά:  

α. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας, περιοδικού 

ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43, Φ.Ε.Κ. 52/Β’/2005 και 

την 17230/671, ΦΕΚ1218/Β’/2005).  

β. Πιστοποιητικό αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο πυροσβεστήρων από 

αναγνωρισμένο φορέα.  

γ. Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας αναγόμωσης 

πυροσβεστήρων χαμηλής & υψηλής πίεσης όλων των τύπων.  

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

Επιπλέον υποβάλλεται :  
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6. Οικονομική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

(ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). 

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ:0000-0800-0880, 0889-συντήρηση και επισκευή λοιπού 

εξοπλισμού, του Τακτικού Προϋπολογισμού  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, (CPV: 

50413200-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης».  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών 

παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής-καλής εκτέλεσης των αντίστοιχων εμπλεκόμενων τμημάτων  και 

σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες 

κρατήσεις. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση.  

 

Ο πρύτανης 

Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

        Καθηγητής  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ  

 

 

Συνημμένα: 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII:  «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA I, ΙΙ: «ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» 

     

 

Δημοσιότητα 

Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί: 

1. Στους δικτυακούς τόπους της αναθέτουσας Αρχής www.uop.gr      

2. Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων-ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 

 

 

 

 

 

http://www.uop.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη  
Τρίπολη 22 131 
Τηλ: 2710 372141, 2710 372143 
Φαξ: 2710 230005 
Email: sofia@uop.gr 
http://uop.gr 

                                                                                          Τρίπολη,  25 /10/2021 

                                                                                                            Αρ. πρωτ. 8050 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uop.gr/
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                                                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

«Ετήσια συντήρηση- αναγόμωση/υδραυλική δοκιμή μέσων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τις πόλεις λειτουργίας του και συγκεκριμένα στην Τρίπολη, Κόρινθο, 

Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο και Πάτρα»  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις υπηρεσίες:  

συντήρησης, αναγόμωσης/υδραυλικής δοκιμής, έλεγχου καταλληλότητας και επισκευής των μέσων 

πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης που είναι τοποθετημένα/εγκατεστημένα σε διάφορους χώρους των κτιρίων 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε Τρίπολη, Κόρινθο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο και Πάτρα, για την 

ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

 Η τακτική συντήρηση συνοπτικά περιλαμβάνει: 

• Εργασίες συντήρησης Αντλιών Ομβρίων.  

• Εργασίες συντήρησης Αντλητικού Συγκροτήματος Πυρόσβεσης (αντικατάσταση ελαίου 

πετρελαιοκινητήρα και φίλτρων αέρος-ελαίου, ελέγχου καλής λειτουργίας και καλής κατάστασης 

ηλεκτρικού πινάκα, αυτοματισμών, αντλιών, σωληνώσεων, βανών, δεξαμενής πλήρωσης, και 

δοχείου πίεσης). 

• Εργασίες συντήρησης του Αντλητικού Συγκροτήματος Ύδρευσης (ελέγχου καλής λειτουργίας και 

καλής κατάστασης ηλεκτρικού πινάκα, αυτοματισμών, αντλιών, σωληνώσεων, βανών, δεξαμενής 

πλήρωσης, και δοχείου πίεσης). 

• Οπτικό έλεγχο πινάκων πυρανίχνευσης και περιφερειακών συσκευών.  

• Έλεγχο των στοιχείων του κεντρικού πίνακα και των αυτοματισμών των κεντρικών συστημάτων.  

• Έλεγχο-αποκατάσταση καλής λειτουργίας όλων των αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης και 

πυρόσβεσης 

• Έλεγχο-αποκατάσταση καλής λειτουργίας φωτεινής σήμανσης (φωτεινές πινακίδες, φωτιστικά 

ασφαλείας, συσσωρευτές Ni-Cd). 

• Έλεγχο ρυπαρότητας πυρανιχνευτών και αποξήλωση για καθαρισμό τους όπου αυτό κρίνεται 

αναγκαίο. 

• Συντήρηση, αναγόμωση/υδραυλική δοκιμή, έλεγχο καταλληλότητας  πυροσβεστήρων 

Η διορθωτική συντήρηση, αφορά την αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα.  
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Ως μέσα πυρόσβεσης της παρούσης νοούνται : 

A.1.) Τα φορητά μέσα πυρόσβεσης 

A.2) Τα μόνιμα μέσα πυρόσβεσης στα οποία περιλαμβάνονται:  

i)  αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα 

ii)  αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης ξηράς κόνεως  

iii) τα υδροδοτικά αντλητικά πυροσβεστικά συγκροτήματα (για πυροσβεστικές φωλιές, αυτόματο σύστημα 

πυρόσβεσης (sprinklers)) 

iv) τα απλά υδροδοτικά πυροσβεστικά δίκτυα με πυροσβεστικές φωλιές και αυτόματο σύστημα 

πυρόσβεσης (sprinklers) που είναι απευθείας συνδεδεμένα στο εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο των κτιρίων 

και οι πυροσβεστικοί κρουνοί. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

2.1   ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝIΜΑ (ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 

AΝΘΡΑΚΑ Ή ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ) ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση/υδραυλική δοκιμή των μόνιμων μέσων πυρόσβεσης που 

αφορούν τα αυτόματα συστήματα με διοξείδιο του άνθρακα ή ξηράς κόνεως καθώς και των φορητών 

μέσων πυρόσβεσης, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα και παραρτήματα III, IV, V, VI 

της ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β’/20-01-2005) και της  17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β’/01-09-2005) ομοίως 

καθώς και σύμφωνα με όλες τις τροποποιήσεις αυτών. Επιπλέον στις εργασίες συντήρησης των μόνιμων 

μέσων πυρόσβεσης θα γίνεται μηχανολογικός και λειτουργικός έλεγχος του δικτύου σωληνώσεων 

διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού και των εκτοξευτήρων.  

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 15325/871/26-06-08 εγκύκλιο «Τοποθέτηση δακτυλίου έλεγχου στους 

πυροσβεστήρες» του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετά την ετήσια συντήρηση ή/και αναγόμωση/υδραυλική 

δοκιμή των φορητών και μόνιμων μέσων πυρόσβεσης της παραγράφου αυτής, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

τοποθετήσει στο λαιμό των πυροσβεστήρων δακτύλιο ελέγχου.  

Η κατασκευή του δακτυλίου θα είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στην 15325/871/26-06-08 εγκύκλιο 

ενώ σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο 

χρωματισμός του θα είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας συντήρησης, αναγόμωσης/υδραυλικής δοκιμής 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β’/01-09-2005). Επιπλέον η 

τοποθέτηση του δακτυλίου δεν θα πρέπει να επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη λειτουργικότητα του 

πυροσβεστήρα. 
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Μετά την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης/υδραυλικής δοκιμής των 

φορητών και μόνιμων μέσων πυρόσβεσης ο ανάδοχος υποχρεούται στην επικόλληση επί των 

πυροσβεστήρων των ετικετών ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Είδος συντήρησης 

πυροσβεστήρων», §6 «Ετικέτα ελέγχου» της ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β’/20-01-2005). 

Ο ανάδοχος θα παραλάβει πυροσβεστήρες απ΄ όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 

Τρίπολη, Κόρινθο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο και Πάτρα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτει 

όχημα περισυλλογής όλων των τύπων των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα βαρύνει τον 

ίδιο. 

Οι πυροσβεστήρες θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο, σταδιακά, πάντα υπό τις υποδείξεις του 

επιβλέποντος μηχανικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, από κάθε χώρο που είναι τοποθετημένοι στις 

θέσεις στήριξής τους και θα τους επανατοποθετεί στις ίδιες θέσεις από όπου παραλήφθηκαν, αφού έχουν 

εκτελεστεί εκ μέρους του οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης/υδραυλικής δοκιμής 

αυτών. Κατά την περισυλλογή της σταδιακής παραλαβής των πυροσβεστήρων από κάθε κτίριο και χώρο 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει έναν επαρκή αριθμό δικών 

του αναπληρωματικών πυροσβεστήρων έτσι ώστε να μην μειωθούν τα προληπτικά μέτρα 

πυροπροστασίας των κτιρίων αυτών, οι οποίοι θα του επιστρέφονται μετά την επανατοποθέτηση των 

συντηρημένων, αναγομομένων/υποβεβλημένων σε υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων.  

Κάθε φορά ο ανάδοχος θα συμπληρώνει σχετικό διπλότυπο Δελτίο Αποστολής (παράδοσης – παραλαβής) 

το οποίο θα συνυπογράφει ο επιβλέπων μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου θα 

αναγράφεται αναλυτικά ο αριθμός και ο τύπος των πυροσβεστήρων που παραλήφθηκαν από τον ανάδοχο 

προς συντήρηση, αναγόμωση/υδραυλική δοκιμή καθώς και αυτών που επεστράφησαν (παραδόθηκαν) 

συντηρημένοι, αναγομωμένοι/υποβεβλημένοι σε υδραυλική δοκιμή ή κρίθηκαν ακατάλληλοι προς χρήση.  

Τα Δελτία Αποστολής (παραλαβής) θα συνυπογράφονται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα μηχανικό της 

Υπηρεσίας και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την 

υπηρεσία αυτή. 

Μετά το πέρας των εργασιών αυτών και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει στον επιβλέποντα μηχανικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  ξεχωριστά για κάθε πόλη που 

έχει εγκαταστάσεις το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τρίπολη, Κόρινθο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο και 

Πάτρα):  

Α. την κατά νόμο υπεύθυνη δήλωση ελέγχου συντήρησης, αναγόμωσης/υδραυλικής δοκιμής όλων των 

πυροσβεστήρων υπογεγραμμένη από το αρμόδιο άτομο αυτού, στην οποία θα αναγράφεται:   

- ότι οι πυροσβεστήρες που αναγράφονται στο/α σχετικό/α Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο/α 

υποβλήθηκαν σε εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης/υδραυλικής δοκιμής σύμφωνα με την ΚΥΑ 

618/43, Φ.Ε.Κ 52/Β΄/2005 και την 17230/671, ΦΕΚ1218/Β΄/2005,  φέρουν τις απαιτούμενες 
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σημάνσεις και πιστοποιητικά συμμόρφωσης των ΚΥΑ 618/43, Φ.Ε.Κ 52/Β΄/2005 και την 17230/671, 

ΦΕΚ1218/Β΄/2005 και πληρούν τους όρους καλής λειτουργίας και ασφάλειας.  

- η ποσότητα και ο τύπος των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν, αναγομώθηκαν/υποβλήθηκαν σε 

υδραυλική δοκιμή  

- το όνομα του εμπορικού διανομέα (αναδόχου) και την πόλη εγκατάστασης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου που αφορούν. 

Β. Το Μητρώο Ετήσιας Συντήρησης, Αναγόμωσης/Υδραυλικής δοκιμής Πυροσβεστήρων, υπογεγραμμένο 

από το αρμόδιο άτομο αυτού, αντίγραφο του οποίου θα καταθέσουν στον επιβλέποντα μηχανικό του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε έντυπη (πρωτότυπο) και σε ηλεκτρονική μορφή (xls) (επεξεργάσιμη και 

PDF). 

Στο Μητρώο Ετήσιας Συντήρησης, Αναγόμωσης/Υδραυλικής δοκιμής Πυροσβεστήρων θα αναγράφονται 

αναλυτικά η πόλη εγκατάστασης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχει παραληφθεί  ο 

πυροσβεστήρας, το ID του πυροσβεστήρα, η ημερομηνία ελέγχου, τα στοιχεία του πυροσβεστήρα (τύπος, 

αριθμός σειράς φιάλης, κατασκευαστής φιάλης, κατασκευαστής πυροσβεστήρα, ημερομηνία 

κατασκευής), το έτος προηγούμενου ελέγχου συντήρησης, αναγόμωσης/υδραυλικής δοκιμής, οι έλεγχοι 

που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις ΟΔΕ-2, ΟΔΕ-3, ΟΔΕ-4 καθώς και οι διάφορες παρατηρήσεις 

σχετικές με το είδος της εργασίας που εκτελέστηκε (αλλαγή γόμωσης, αντικατάσταση φθαρμένων 

εξαρτημάτων, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή κ.λ.π).  

2.2     ΜΟΝΙΜΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ) 

Στην έννοια της προληπτικής συντήρησης των αντλητικών πυροσβεστικών συγκροτημάτων που 

τροφοδοτούν πυροσβεστικές φωλιές και αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης (sprinklers) περιλαμβάνονται 

τα είδη της:  

α) προγραμματισμένης συντήρησης που καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιών, μετρήσεων, δοκιμών, 

ελέγχων, συντηρήσεων κ.λ.π οι οποίες είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και 

αποδοτική λειτουργία αυτών  

β) διορθωτικής συντήρησης που αφορά στην επιδιόρθωση των βλαβών και την αποκατάσταση της καλής 

λειτουργίας αυτών 

Στις περιπτώσεις που κατά τον έλεγχο απαιτείται η αντικατάσταση τυχόν εξαρτήματος που δεν 

περιλαμβάνεται στις εργασίες της συντήρησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την άμεση προμήθεια 

των υλικών που μπορεί να απαιτηθούν αφού πρώτα υποβάλλει τεχνική έκθεση προς την Δ/νση Τ.Υ με 

αναφορά στο πρόβλημα και με κοστολόγηση του ανταλλακτικού. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί μόνο με την 

αξία των ανταλλακτικών όπου θα ισχύει τιμολόγιο εκτός σύμβασης, μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης της 
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Υπηρεσίας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας υλικών με διαγωνισμό εάν αυτό κριθεί ότι 

είναι προς το συμφέρον της Υπηρεσίας.  

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να διαθέτουν 

πιστοποιητικά γνησιότητας και καταλληλότητας.  

 

Η ετήσια προληπτική συντήρηση των υδροδοτικών αντλητικών πυροσβεστικών συγκροτημάτων 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες: 

- Έλεγχος πίεσης δικτύου και σωληνώσεων, καταγραφή  

- Έλεγχος στάθμης καυσίμου πετρελαιοκινητήρα. Πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου  με καύσιμο. 

-  Έλεγχος στάθμης ελαίου πετρελαιοκινητήρα 

- Αντικατάσταση ελαίου πετρελαιοκινητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή  

- Αντικατάσταση φίλτρου ελαίου 

- Αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου 

- Αντικατάσταση φίλτρου αέρα ή καθαρισμός αυτού εάν είναι μεταλλικό  

- Καθαρισμός ανεμιστήρα και προστατευτικής σχάρας  

- Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης του πετρελαιοκινητήρα 

- Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας 

- Έλεγχος στάθμης μπαταρίας 

- Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας και αντικατάσταση αυτής εάν απαιτείται  

- Έλεγχος πιεστικού δοχείου, ρύθμιση της πίεσης του αέρα εάν απαιτείται 

- Γενικός έλεγχος του πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού (έλεγχος, καθαρισμός και συσφίξεις όλων των 

διακοπτών των ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων (ισχύος και των βοηθητικών κυκλωμάτων), έλεγχος 

ενδείξεων όλων των οργάνων και συστημάτων) 

- Έλεγχος εκκίνησης με διακοπή ρεύματος, έλεγχος μίζας  

- Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα  

- Εκκίνηση ηλεκτροκινητήρων (κύριου και βοηθητικού jockey) 

- Έλεγχος συστήματος απόρριψης καυσαερίων με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία, 

αποκατάσταση σημείου διαρροής καυσαερίων εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει  

- Έλεγχος διαρροής λαδιού με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία, αποκατάσταση αυτής εφόσον 

διαπιστωθεί ότι υπάρχει  

- Έλεγχος στεγανών του άξονα των αντλιών για τυχόν διαρροές, αποκατάστασή τους εφόσον 

διαπιστωθεί ότι υπάρχουν 

- Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις – βαλβίδες 

- Έλεγχος ένδειξης και λειτουργίας πιεζοστατών, επισκευή/αντικατάσταση εάν απαιτείται  

- Δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης 
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- Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου εγκατάστασης του αντλητικού συγκροτήματος  

 

Μετά το πέρας των εργασιών αυτών και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει στον επιβλέποντα μηχανικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  ξεχωριστά για κάθε πόλη που 

έχει στις εγκαταστάσεις του το Πανεπιστήμιο (Τρίπολη, Κόρινθο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο και Πάτρα) 

αντλητικό πυροσβεστικό συγκρότημα, υπογεγραμμένα από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση καλής λειτουργίας αντλητικού πυροσβεστικού συγκροτήματος  

β) Δελτίο Ελέγχου και συντήρησης του αντλητικού πυροσβεστικού συγκροτήματος με τα αποτελέσματα, 

τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν 

 

2.3    ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Sprinklers) – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ – 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου απαιτείται: 

να γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι στα υφιστάμενα δίκτυα αυτόματης πυρόσβεσης (sprinklers) και στις 

πυροσβεστικές φωλιές είτε αυτά τροφοδοτούνται από αντλητικό πυροσβεστικό συγκρότημα είτε είναι 

συνδεδεμένα απευθείας στο εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο των κτιρίων 

- Έλεγχος κατάστασης σωληνώσεων, εξαρτημάτων δικτύων 

- Έλεγχος κεφαλών καταιονισμού 

- Αποκατάσταση τυχόν διαρροών 

- Έλεγχος δικλείδων 

- Έλεγχος βαλβίδων αντεπιστροφής 

- Έλεγχος δίκρουνων  

- Έλεγχος μανομέτρων, μειωτών πίεσης 

- Έλεγχος πίεσης σε ακραίους κλάδους δικτύου  

- Καταγραφή πυροσβεστικών φωλεών ανά κτίριο και ανά πόλη, έλεγχος πληρότητας αυτών, 

καταγραφή ελλείψεων, έλεγχος παροχής νερού από κρουνό υδροληψίας, έλεγχος των βαλβίδων 

διακοπής, έλεγχος κατάστασης εύκαμπτων σωλήνων καθώς και των σημείων σύνδεσής τους με 

σφιγκτήρες με τους ταχυσυνδέσμους, ορθή λειτουργία εξέλικτρου και ανάρτησης αυτού, έλεγχους 

ακροφυσίου εκτόξευσης με τον ταχυσύνδεσμο (αυλός) κ.λ.π  

- Καταγραφή πυροσβεστικών σταθμών, έλεγχος πληρότητας αυτών, καταγραφή ελλείψεων  

- Καταγραφή πυροσβεστικών κρουνών για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση πιθανών διαρροών, 

έλεγχος παροχής νερού αυτών 
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Στη περίπτωση που κατά τον έλεγχο απαιτείται η αντικατάσταση τυχόν εξαρτήματος, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλλει τεχνική έκθεση προς την Δ/νση Τ.Υ με αναφορά στο πρόβλημα και με 

κοστολόγηση τόσο των ανταλλακτικών που απαιτούνται όσο και της εργασίας για την αποκατάστασή του. 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης της επιπλέον αυ τής υπηρεσίας με 

διαγωνισμό εάν αυτό κριθεί ότι είναι προς το συμφέρον της Υπηρεσίας.  

 

Μετά το πέρας των εργασιών αυτών και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει στον επιβλέποντα μηχανικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  ξεχωριστά για κάθε πόλη που 

έχει στις εγκαταστάσεις του το Πανεπιστήμιο (Τρίπολη, Κόρινθο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο και Πάτρα ),  

υπογεγραμμένο από Μηχανολόγο Μηχανικό, σχετικό Δελτίο Ελέγχου με την καταγραφή των 

πυροσβεστικών φωλεών, πυροσβεστικών κρουνών ανά πόλη και ανά κτίριο, τους ελέγχους που 

πραγματοποιήθηκαν, τις ελλείψεις και τις παρατηρήσεις, εφόσον υπάρχουν.  

 

3. ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε αναλώσιμο υλικό που 

απαιτείται για την προληπτική συντήρηση και γενικά για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας των 

μέσων πυρόσβεσης που περιγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή.  

Η αξία των αναλώσιμων υλικών της συντήρησης, όπως αυτά προσδιορίζονται ενδεικτικά αλλά όχι 

περιοριστικά στην περιγραφή των επιμέρους εργασιών για κάθε τύπο μέσου πυρόσβεσης, 

περιλαμβάνεται ανοιγμένα στην αποζημίωση του αναδόχου.  

Κατά την συντήρηση και αναγόμωση, όπου θα απαιτηθεί αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων σημείων 

(ακροφύσια, σωλήνες εκτόξευσης, όργανα μετρήσεως πίεσης, κλπ, η δαπάνη θα βαρύνει εξολοκλήρου τον 

ανάδοχο. 

Επιπλέον για τα ανταλλακτικά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2.2 και 2.3 του παρόντος 

Παραρτήματος. 

Τα προς αντικατάσταση εξαρτήματα τα οποία θα προέρχονται από πιθανή βλάβη θα παραδίδονται στον 

επιβλέποντα μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου  

Οι διαγνώσεις βλαβών θα γίνονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  

4.   ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Η κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση,  στον τεχνικό φάκελο προσφοράς θα πρέπει να καταθέσει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα εξής δικαιολογητικά:  
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α. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας, περιοδικού ελέγχου, 

συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης από αναγνωρι σμένο φορέα 

πιστοποίησης (σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43, Φ.Ε.Κ. 52/Β’/2005 και την 17230/671, ΦΕΚ1218/Β’/2005).  

β. Πιστοποιητικό αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα.  

γ. Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής 

& υψηλής πίεσης όλων των τύπων.  

5.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

Να αναλάβει όλες τις υπηρεσίες συντήρησης αναγόμωσης/υδραυλικής δοκιμής, ελέγχου καταλληλότητας 

και επισκευής όλων των μέσων πυροπροστασίας  που αναφέρονται στο παρών Παράρτημα που είναι 

τοποθετημένα/εγκατεστημένα σε διάφορους χώρους των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε  

Τρίπολη, Κόρινθο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο και Πάτρα, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 

τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις υποδείξεις που ορίζει 

ο εκάστοτε κατασκευαστής. 

Επιπλέον για τα συμπεριλαμβανόμενα μέσα πυρόσβεσης των εδαφίων  (ii) και (iv) της παραγράφου 1, 

«Γενικά», του παρόντος Παραρτήματος ο ανάδοχος θα πρέπει: 

- Να διαθέτει χωρίς αποζημίωση κάθε όργανο ή συσκευή για τον έλεγχο, τις δοκιμές και κάθε 

εργαλείο, όπου απαιτείται και είναι απαραίτητο για την επισκευή και τη ρύθμισή τους.  

- Να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία τους  και να εκτελεί όλες τις 

αναγκαίες εργασίες πρόληψης και επισκευής κάθε βλάβης (μετά από τη σύμφωνη γνώμη της 

Υπηρεσίας), ζημίας και γενικά κάθε κακής, επισφαλούς λειτουργίας τους.  

- Να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτώς την Δ/νση Τ.Υ και τον επιβλέποντα για τυχόν ανταλλακτικά ή μέρη 

των ανταλλακτικών που χρήζουν αντικατάστασης λόγω φθοράς ή βλάβης.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των ζητούμενων στην παρούσα υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει 

όλα τα προβλεπόμενα σχετικά παραδοτέα έγγραφα, όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται στην παρούσα 

τεχνική περιγραφή. 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες και ζημιές που προκλήθηκαν με 

υπαιτιότητα του αναδόχου, ο οποίος οφείλει να τις αποκαταστήσει αμέσως με δικά του έξοδα.  

Οι ημέρες και οι ώρες εκτέλεσης των εργασιών θα προγραμματίζονται μετά από συνεννόηση με τον 

επιβλέποντα μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να μην 

παρακωλύεται η λειτουργία των χώρων των κτιρίων που είναι τοποθετημένα/εγκατεστημένα τα διάφορα 

μέσα πυρόσβεσης  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, όπως είναι:  

• Οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων.  

• Οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του καθώς και για την μεταφορά των 

πυροσβεστήρων  

• Οι δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις.  
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• Γενικά κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη, για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να σφραγίζει το κόκκινο βιβλίο της Π.Υ. για τα συστήματα που συντηρεί και να   

εκδίδει υπεύθυνες δηλώσεις καλής λειτουργίας συστημάτων.  

 

6.  ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται κάθε τρίμηνο  αναλόγως των εκτελεσθέντων εργασιών.  

7.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν ειδικές εργασίες, ισχύουν οι πυροσβεστικές διατάξεις, οι 

οδηγίες του κατασκευαστή και του επιβλέποντα μηχανικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Η αποξήλωση συσκευών ή οργάνων προς μεταφορά και επισκευή εκτός κτιρίων είναι αρμοδιότητα του 

αναδόχου όπως και η επανατοποθέτησή του, βέβαια μετά από την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών.  

8.  ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ρητά συμφωνείται ότι βλάβες των συντηρούμενων μέσων πυρόσβεσης που θα προκληθούν από πλημμελή 

ή ανεπαρκή συντήρηση αυτών και επομένως οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, θα 

αποκαθίστανται άμεσα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα διακήρυξη, χωρίς καμί α πρόσθετη 

αποζημίωση και αντίρρηση από τον ανάδοχο. Ομοίως, σε περίπτωση όποιων ζημιών προκληθούν από 

υπαιτιότητά του, στα δομικά στοιχεία τω χώρων, γενικά στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, στον Η/Μ 

εξοπλισμό κ.λ.π 

 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των συντηρούμενων μέσων 

πυρόσβεσης κατά τον υποδεικνυόμενο τρόπο και στον επιβαλλόμενο χρόνο, και οι οποίες οφείλονται 

κατά τα προηγούμενα, σε υπαιτιότητά του, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει το δικαίωμα να προβεί 

στην αποκατάσταση των βλαβών, κατά τον συμφερότερο γι αυτό τρόπο, καταλογίζοντας τις σχετικές 

δαπάνες σε βάρος του αναδόχου. 

 

Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του αναδόχου 

ζημιωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε 

αξίωση αποζημίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη 

αποκατάσταση και ικανοποίηση, θα βαρύνει τον ανάδοχο.  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει τω ν διατάξεων της 

κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης 

υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και 

υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε 

προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ17/96 και ΠΔ159/99) 

όπως ισχύουν, κ.λ.π περί υγείας και ασφάλειας και του Π.Δ 305/96 «Απαιτήσεις Υγείας Και Ασφάλειας 

Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων», όπως κάθε φορά ισχύει.  

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού του 

αναδόχου που θα απασχοληθεί  με την εκτέλεση των εργασιών.  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας.  

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν 

κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 

στον κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.  

 

9.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης παροχής του συνόλου της υπηρεσίας ορίζεται σε έξι  (6) μήνες  από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

10.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

10.1  ΦΟΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

1. Η κατά νόμο υπεύθυνη δήλωση ελέγχου συντήρησης, αναγόμωσης/υδραυλικής δοκιμής όλων των 

πυροσβεστήρων υπογεγραμμένη από το αρμόδιο άτομο της αναγνωρισμένης εταιρείας από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 

2. Το Μητρώο Ετήσιας Συντήρησης, Αναγόμωσης/Υδραυλικής δοκιμής Πυροσβεστήρων, υπογεγραμμένο 

από το αρμόδιο άτομο, της αναγνωρισμένης εταιρείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης  

αντίγραφο του οποίου θα καταθέσουν στον επιβλέποντα μηχανικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

σε έντυπη (πρωτότυπο) και σε ηλεκτρονική μορφή (xls) (επεξεργάσιμη και PDF). 

Το περιεχόμενο των παραδοτέων των φορητών και μόνιμων μέσων πυρόσβεσης, περιγράφεται αναλυτικά 

στην παράγραφο 2.1 του παρόντος Παραρτήματος.  

10.2  ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

α) Υπεύθυνη Δήλωση καλής λειτουργίας αντλητικού πυροσβεστικού συγκροτήματος,  

β) Δελτίο Ελέγχου και συντήρησης του αντλητικού πυροσβεστικού συγκροτήματος, υπογεγραμμένα από 

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. 

10.3  ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Sprinklers) – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ – 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 

Δελτίο Ελέγχου με την καταγραφή των πυροσβεστικών φωλεών, πυροσβεστικών κρουνών ανά πόλη και 

ανά κτίριο, τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, τις ελλείψεις και τις παρατηρήσεις, εφόσον 

υπάρχουν, υπογεγραμμένο από Μηχανολόγο Μηχανικό.  

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα συστήματα των πυροσβεστήρων ανά πόλη και ανά    τύπο.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 
 
                       ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΝΑ ΠΟΛΗ  
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α/α Τύπος 
Πυροσβεστήρα 

Βάρος 

(Kgr) 
ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΠΑΡΤΗ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΤΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ξηράς κόνεως Pa 

ABC 40% 

3 - - - - 23  23 

2 Ξηράς κόνεως Pa 

ABC 40% 

6 65 29 60 27 128 4 313 

3 Ξηράς κόνεως Pa  

ABC 40% 

12 2  5  19  26 

4 Ξηράς κόνεως Pa  

ABC 40% 

25 2    27  29 

5 Ξηράς κόνεως Pa  

ABC 40% 

50   1  5  6 

6 Ξηράς κόνεως 

τροχήλατος 

12      
1 1 

7 Ξηράς κόνεως Pο 

ABC 40% 

6  4     4 

8 Ξηράς κόνεως Pο 

ABC 40% 

12 5  4    9 

9 Πυροσβεστήρας 

φορητός CO2 

2   13  11  24 

10 Πυροσβεστήρας 

φορητός CO2 

5 36 6 45 5 40  132 

11 Πυροσβεστήρας 

φορητός CO2 

6 1     
2 3 

12 Πυροσβεστήρας 

φορητός CO2 

12 6      6 

13 Πυροσβεστήρας 

CO2 τροχήλατος 

12 5      5 

14 Πυροσβεστήρας 

CO2  

45 24  8    32 

15 Πυροσβεστήρας 

CO2  

50 -    40  40 

 ΣΥΝΟΛΟ 146 39 136 32 293 7 653 

                                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Sprinklers) - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ 

ΚΡΟΥΝΟΙ/ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΟΛΗ 
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Α/Α Περιοχή/Κτίριο Περιγραφή εγκατάστασης (Υπηρεσιών Συντήρησης) 

 

1. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 

1.1  ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - ΚΤΙΡΙΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – 
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

Αντλητικό Συγκρότημα Ύδρευσης (ισχύος 2 x 1,5 kW και 
παροχής 2 x 40 m3/h). 

1.2 ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΤΙΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ.) 

Αυτόματα Συστήματα Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση. 

1.3 ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

5 Αντλίες Ομβρίων (παροχής 8 m3/h και μανομετρικού ύψους 
6 m), Αντλητικό Πιεστικό Συγκρότημα Πυρόσβεσης (παροχής 
40 m3/h και μανομετρικού ύψους 70,5 m), Αυτόματα 
Συστήματα Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης και Φωτεινή 
Σήμανση. 

1.4 ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Αντλητικό Συγκρότημα Ύδρευσης και Αντλητικό-Πιεστικό 
Συγκρότημα Πυρόσβε-σης (παροχής 56 m3/h και 
μανομετρικού ύψους 93 m), Αυτόματο Σύστημα Πυρόσβεσης 
CO2, Αυτόματα Συστήματα Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση. 

2. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

2.1 ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Αντλητικό-Πιεστικό Συγκρότημα Πυρόσβε-σης (παροχής 80 
m3/h και μανομετρικού ύψους 52 m), Σύστημα Πυρόσβεσης 
CO2, Αυτόματα Συστήματα Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση. 

3.  ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ 

3.1 ΚΤΙΡΙΟ - ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

10 Αντλίες Ομβρίων (παροχής 8 m3/h και μανομετρικού ύψους 
6 m), Αντλητικό-Πιεστικό Συγκρότημα Πυρόσβεσης (παροχής 
65 m3/h και μανομετρικού ύψους 63 m), Σύστημα 
Πυρόσβεσης CO2, Αυτόματα Συστήματα Πυρανίχνευσης-
Πυρόσβεσης και Φωτεινή Σήμανση. 

4. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 

4.1 ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

Αυτόματα Συστήματα Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση 

4.2 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης και Φωτεινή Σήμανση 

5. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ 

5.1 ΚΤΙΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αντλητικό-Πιεστικό Συγκρότημα Πυρόσβε-σης (παροχής 65 
m3/h και μανομετρικού ύψους 63 m), Σύστημα Πυρόσβεσης 
CO2, Αυτόματα Συστήματα Πυρανίχνευσης- Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση. 
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5.2 ΚΤΙΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

Αυτόματα Συστήματα Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση. 

6. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ & ΦΟΙ ΤΗΤΙ ΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣ 

6.1 για τα κτίρια στη περιοχή 
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ 

4 Αντλητικά-Πιεστικά Συγκροτήματα  Πυρόσβε-σης  

7. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΑΤΡΑ 

7.1 Κτίρια-φοιτητικές εστίες  
πρώην ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 

Πυροσβεστικές φωλεές, απευθείας συνδεδεμένες στο δίκτυο 
ύδρευσης των κτιρίων και πυροσβεστικοί σταθμοί  

 

          Πάτρα  10/10/2021 

               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 
            Παν. Αθανασοπούλου 
          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 

 

  

Τρίπολη  25  /10/2021 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η  Αν. Προϊσταμένη 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
     Σοφία Σταυροπούλου 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών                            
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη                                                 
Τρίπολη 22 131                                                                                                            
Τηλ: 2710 372141, 2710 372143                                                                   
Email: sofia@uop.gr                                                                               
http://uop.gr 

                                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ /ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   «Ετήσια συντήρηση- αναγόμωση/*υδραυλική δοκιμή μέσων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για τις πόλεις λειτουργίας του, συγκεκριμένα στην Τρίπολη, Κόρινθο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο,  Πάτρα».  

mailto:sofia@uop.gr
http://uop.gr/
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Η συντήρηση, η αναγόμωση/υδραυλική δοκιμή  των μέσων πυρόσβεσης θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 

52/Β’/20-01-2005) και την τροποποιητική αυτής 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β’/01 -09-2005). 

                                                                                ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ/* ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» 

α/α Τύπος Πυροσβεστήρα Βάρος 

(Kg) 

 

Συνολική 

Ποσότητα                 

(τμχ) 

Τιμή/τεμ. (χωρίς 

Φ.Π.Α)                

(€) 

Συνολική τιμή  

(χωρίς Φ.Π.Α)         

(€) 

1 Ξηράς κόνεως Pa ABC 40% 3 23 6,00 138,00 

2 Ξηράς κόνεως Pa ABC 40% 6 313 16,00 5.008,00 

3 Ξηράς κόνεως Pa  ABC 40% 12 26 23,00 598,00 

4 Ξηράς κόνεως Pa ABC 40% 25 29 40,00 1.160,00 

5 Ξηράς κόνεως Pa ABC 40% 50 6 60,00 360,00 

6 Ξηράς κόνεως τροχήλατος 12 1 25,00 25,00 

7 Ξηράς κόνεως Pο ABC 40% 6 4 15,00 60,00 

8 Ξηράς κόνεως Pο ABC 40% 12 9 25,00 225,00 

9 Πυροσβεστήρας φορητός CO2 2 24 15,00 360,00 

10 Πυροσβεστήρας φορητός CO2 5 132 20,00 2.640,00 

11 Πυροσβεστήρας φορητός CO2 6 3 40,00 120,00 

12  Πυροσβεστήρας φορητός CO2 12 6 55,00 330,00 

13 Πυροσβεστήρας CO2 Τροχήλατος   12 5 120,00 600,00 

14  Πυροσβεστήρας CO2  45 32 140,00 4.480,00 

15 Πυροσβεστήρας CO2    50 40 150,00 6.000,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 653 - 22.104,00 

                                Φ.Π.Α. (24%) 5.304,96 

                                ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α (24%) 27.408,96 

* Υδραυλική δοκιμή όπου απαιτείται εκ  της νομοθεσίας .                                                                                                                              

Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο. Στην τιμή περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον  

ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Πανεπιστήμιο. 

 

                                                                         ΠΙΝΑΚΑΣ  2 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Sprinklers) - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ/ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»  

Α/Α Περιοχή/Κτίριο Περιγραφή εγκατάστασης 

(Υπηρεσιών Συντήρησης) 

Ποσότητα 

(κατά 
αποκοπή) 

Τεμ.1 

Τιμή 

(€) 

Δαπάνη 

(€) 

1. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 

1.1  ΟΙΚΙΑ 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - 

Αντλητικό Συγκρότημα Ύδρευσης 
(ισχύος 2 x 1,5 kW και παροχής 2 

Τεμ. 1 60,00 60,00 
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ΚΤΙΡΙΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – 
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

x 40 m3/h). 

1.2 ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(ΚΤΙΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ.) 

Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση. 

Τεμ. 1 200,00 200,00 

1.3 ΚΤΙΡΙΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

5 Αντλίες Ομβρίων (παροχής 8 
m3/h και μανομετρικού ύψους 6 
m), Αντλητικό Πιεστικό 
Συγκρότημα Πυρόσβεσης 
(παροχής 40 m3/h και 
μανομετρικού ύψους 70,5 m), 
Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση. 

Τεμ. 1 400,00 400,00 

1.4 ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Αντλητικό Συγκρότημα Ύδρευσης 
και Αντλητικό-Πιεστικό 
Συγκρότημα Πυρόσβε-σης 
(παροχής 56 m3/h και 
μανομετρικού ύψους 93 m), 
Αυτόματο Σύστημα Πυρόσβεσης 
CO2, Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση. 

Τεμ. 1 600,00 600,00 

2. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

2.1 ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Αντλητικό-Πιεστικό Συγκρότημα 
Πυρόσβε-σης (παροχής 80 m3/h 
και μανομετρικού ύψους 52 m), 
Σύστημα Πυρόσβεσης CO2, 
Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση. 

Τεμ. 1 650,00 650,00 

3.  ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ 

3.1 ΚΤΙΡΙΟ - ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

10  Αντλίες Ομβρίων (παροχής 8 
m3/h και μανομετρικού ύψους 6 
m), Αντλητικό-Πιεστικό 
Συγκρότημα Πυρόσβεσης (παροχής 
65 m3/h και μανομετρικού ύψους 
63 m), Σύστημα Πυρόσβεσης CO2, 
Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση. 

Τεμ. 1 700,00 700,00 

4. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 
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4.1 ΚΤΙΡΙΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση 

Τεμ. 1 250,00 250,00 

4.2 ΚΤΙΡΙΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης 
και Φωτεινή Σήμανση 

 150,00 150,00 

5. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ 

5.1 ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αντλητικό-Πιεστικό Συγκρότημα 
Πυρόσβε-σης (παροχής 65 m3/h 
και μανομετρικού ύψους 63 m), 
Σύστημα Πυρόσβεσης CO2, 
Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης- Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση. 

Τεμ. 1 400,00 400,00 

5.2 ΚΤΙΡΙΑ ΤΜ. 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης και 
Φωτεινή Σήμανση. 

Τεμ. 1 150,00 150,00 

6. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

6.1 ΚΤΙΡΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ 

4 Αντλητικά-Πιεστικά 
Συγκροτήματα  Πυρόσβε-σης  

Τεμ. 1 1.500,00 1.500,00 

7. ΚΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

7.1 Κτίρια-φοιτητικές 
εστίες  πρώην ΤΕΙ 
Δυτ. Ελλάδας 

Πυροσβεστικές φωλεές, απευθείας 
συνδεδεμένες στο δίκτυο 
ύδρευσης των κτιρίων και 
πυροσβεστικοί σταθμοί 

Τεμ. 1 400,00 400,00 

    ΣΥΝΟΛΟ  5.460,00 

    Φ.Π.Α (24%)                              1.310,40 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α (24%)  6.770,40 

Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο. Στην τιμή περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που 

βαρύνουν τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Πανεπιστήμιο. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Συνολική 

Ποσότητα 

 

 

 

Συνολική 

τιμή  χωρίς 

Φ.Π.Α 

(€) 

Συνολική 

τιμή  με 

Φ.Π.Α 24% 

(€) 





23  

1 

Συντήρηση -Αναγόμωση /Υδραυλική δοκιμή  

πυροσβεστήρων (σύμφωνα με την ανάλυση 

του Πίνακα 1 του Παραρτήματος II) 

Τεμ. 1 22.104,00 27.408,96 

2 

Συντήρηση μονίμων μέσων 

Πυρόσβεσης-  Υδροδοτικά Δίκτυα 

αυτόματης Πυρόσβεσης (Sprinklers) 

– Πυροσβεστικές  Φωλιές – 

Πυροσβεστικοί Κρουνοί / Συστήματα 

Πυρανίχνευσης (σύμφωνα με την 

ανάλυση του Πίνακα 2 του 

Παραρτήματος II) 

Τεμ. 1 5.460,00 6.770,40 

 ΣΥΝΟΛΑ  27.564,00 34.179,36 

Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο. Στην τιμή περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που 
βαρύνουν τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Πανεπιστήμιο 

                                                     

        Πάτρα  10/10/2021 

               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 
            Παν. Αθανασοπούλου 
          Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Τρίπολη    25/10/2021 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η  Αν. Προϊσταμένη 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
     Σοφία Σταυροπούλου 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη  
Τρίπολη 22 131 
Τηλ: 2710 372141, 2710 372143 
Email: sofia@uop.gr 
http://uop.gr 

                                                                                                     

                                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

http://uop.gr/
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 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

            
Στοιχεία προσφέροντος: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Α.Φ.Μ/Δ.Ο.Υ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Έδρα……………………………………….., Οδός………………………………………………………………………… Αριθ………………………. 

Τηλ……………………………………………………, FAX:………………………………………………. 

1. Οι τιμές της παρούσας προσφοράς αφορούν την υπηρεσία  «Ετήσια συντήρηση- 

αναγόμωση/υδραυλική δοκιμή μέσων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για τις πόλεις λειτουργίας του και συγκεκριμένα στην Τρίπολη, Κόρινθο, 

Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο και Πάτρα», σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 

2. Προθεσμία περαιώσεως των υπηρεσιών της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφή της. 

3. Στις τιμές περιλαμβάνονται παντός είδος κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην 

Φ.Π.Α. (24%).  

4. Η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

5. Η δαπάνη κάθε είδους θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.  

6. Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης ως και των λοιπών όρων και συνθηκών των ως άνω 

δημοπρατούμενων υπηρεσιών αποδέχομαι όλα αυτά πλήρως, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την εκτέλεση με τις τιμές που αναγράφονται στον 

ακόλουθο πίνακα προσφοράς: 

 

 

 

                                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                                          
1.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ/* ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»  

α/α Τύπος Πυροσβεστήρα Βάρος 

(Kg) 

 

Συνολική 
Ποσότητα 

 (τμχ) 

Προσφερόμενη 
Τιμή/τεμ.  

Χωρίς Φ.Π.Α. (€) 

Προσφερόμενη 
Συνολική Τιμή 

χωρίς Φ.Π.Α. (€) 

1 Ξηράς κόνεως Pa ABC 40% 3 23   

2 Ξηράς κόνεως Pa ABC 40% 6 313   

3 Ξηράς κόνεως Pa  ABC 40% 12 26   

4 Ξηράς κόνεως Pa ABC 40% 25 29   

5 Ξηράς κόνεως Pa ABC 40% 50 6   
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6 Ξηράς κόνεως  τροχήλατος 12 1   

7 Ξηράς κόνεως Pο ABC 40% 6 4   

8 Ξηράς κόνεως Pο ABC 40% 12 9   

9 Πυροσβεστήρας φορητός 

CO2 

2 24  
 

10 Πυροσβεστήρας φορητός 

CO2 

5 132  
 

11 Πυροσβεστήρας φορητός 

CO2 

6 3  
 

12  Πυροσβεστήρας φορητός 

CO2 

12 6  
 

13 Πυροσβεστήρας CO2 

Τροχήλατος   

12 5  
 

14  Πυροσβεστήρας CO2  45 32   

15 Πυροσβεστήρας CO2    50 40   

 ΣΥΝΟΛΑ 653   

                          Φ.Π.Α. (24%)                                 

                          ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α (24%)                                 

* Υδραυλική δοκιμή όπου απαιτείται εκ της νομοθεσίας  

                                                                                 Ημερομηνία,  ……………………………….  

             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                               ……………………………………… 

                 Υπογραφή & Σφραγίδα 

 2.    ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - 

ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Sprinklers) - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ/ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ»  

Α/Α Περιοχή/Κτίριο Περιγραφή εγκατάστασης 
(Υπηρεσιών Συντήρησης) 

Ποσότητα  
(κατά 

αποκοπή 
Τεμ.1) 

Προσφερόμενη Τιμή/τεμ. 
Χωρίς Φ.Π.Α. 
          (€) 

1. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 

1.1  ΟΙΚΙΑ 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - 
ΚΤΙΡΙΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – 

Αντλητικό Συγκρότημα 
Ύδρευσης (ισχύος 2 x 1,5 kW 
και παροχής 2 x 40 m3/h). 

Τεμ. 1  
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ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

1.2 ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(ΚΤΙΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ.) 

Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης 
και Φωτεινή Σήμανση. 

Τεμ. 1  

1.3 ΚΤΙΡΙΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

5 Αντλίες Ομβρίων (παροχής 8 
m3/h και μανομετρικού ύψους 
6 m), Αντλητικό Πιεστικό 
Συγκρότημα Πυρόσβεσης 
(παροχής 40 m3/h και 
μανομετρικού ύψους 70,5 m), 
Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης 
και Φωτεινή Σήμανση. 

Τεμ. 1  

1.4 ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Αντλητικό Συγκρότημα 
Ύδρευσης και Αντλητικό-
Πιεστικό Συγκρότημα Πυρόσβε-
σης (παροχής 56 m3/h και 
μανομετρικού ύψους 93 m), 
Αυτόματο Σύστημα 
Πυρόσβεσης CO2, Αυτόματα 
Συστήματα Πυρανίχνευσης-
Πυρόσβεσης και Φωτεινή 
Σήμανση. 

Τεμ. 1  

2. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

2.1 ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Αντλητικό-Πιεστικό 
Συγκρότημα Πυρόσβε-σης 
(παροχής 80 m3/h και 
μανομετρικού ύψους 52 m), 
Σύστημα Πυρόσβεσης CO2, 
Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης 
και Φωτεινή Σήμανση. 

Τεμ. 1  

3.  ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ 

3.1 ΚΤΙΡΙΟ - ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

10  Αντλίες Ομβρίων (παροχής 
8 m3/h και μανομετρικού 
ύψους 6 m), Αντλητικό-
Πιεστικό Συγκρότημα 
Πυρόσβεσης (παροχής 65 m3/h 
και μανομετρικού ύψους 63 m), 
Σύστημα Πυρόσβεσης CO2, 
Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης 
και Φωτεινή Σήμανση. 

Τεμ. 1  

4. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 
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4.1 ΚΤΙΡΙΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης 
και Φωτεινή Σήμανση 

Τεμ. 1  

4.2 ΚΤΙΡΙΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 

Αυτόματο Σύστημα 
Πυρανίχνευσης και Φωτεινή 
Σήμανση 

  

5. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ 

5.1 ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αντλητικό-Πιεστικό 
Συγκρότημα Πυρόσβε-σης 
(παροχής 65 m3/h και 
μανομετρικού ύψους 63 m), 
Σύστημα Πυρόσβεσης CO2, 
Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης- Πυρόσβεσης 
και Φωτεινή Σήμανση. 

Τεμ. 1  

5.2 ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

Αυτόματα Συστήματα 
Πυρανίχνευσης-Πυρόσβεσης 
και Φωτεινή Σήμανση. 

Τεμ. 1  

6. ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

6.1 ΚΤΙΡΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ 

4 Αντλητικά-Πιεστικά 
Συγκροτήματα  Πυρόσβε-σης  

Τεμ. 1  

7. ΚΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

7.1 Κτίρια-φοιτητικές 
εστίες  πρώην ΤΕΙ 
Δυτ. Ελλάδας 

Πυροσβεστικές φωλεές, 
απευθείας συνδεδεμένες στο 
δίκτυο ύδρευσης των κτιρίων 
και πυροσβεστικοί σταθμοί 

Τεμ. 1  

 ΣΥΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α (24%)                              

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α (24%)  

                                                                                                          

                                                                                                                Ημερομηνία,  ……………………………….  

 

             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                           ……………………………………… 

Υπογραφή & Σφραγίδα 
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3.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Συνολική 

Ποσότητα 

 

 

 

Συνολική 

τιμή  χωρίς 

Φ.Π.Α 

(€) 

Συνολική 

τιμή  με 

Φ.Π.Α 24% 

(€) 

1 Συντήρηση -Αναγόμωση /Υδραυλική δοκιμή  

πυροσβεστήρων (σύμφωνα με την ανάλυση 
Τεμ. 1   
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του Πίνακα 1 του Παραρτήματος II) 

2 

Συντήρηση μονίμων μέσων 

Πυρόσβεσης-  Υδροδοτικά Δίκτυα 

αυτόματης Πυρόσβεσης (Sprinklers) 

– Πυροσβεστικές  Φωλιές – 

Πυροσβεστικοί Κρουνοί / Συστήματα 

Πυρανίχνευσης (σύμφωνα με την 

ανάλυση του Πίνακα 2 του 

Παραρτήματος II) 

Τεμ. 1   

  

ΣΥΝΟΛΑ 

 

   

 

             Η προσφορά ισχύει για  (60) ημερολογιακές ημέρες. 

 

                                                                                       Ημερομηνία,  ……………………………….  

             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                                                               

                 ……………………………………… 

 

Υπογραφή & Σφραγίδα 
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