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ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔΖ

Ζ παξνύζα Σερληθή Έθζεζε αθνξά ησλ πξνιεπηηθό έιεγρν θαη ηελ ηαθηηθή
ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Ππξαλίρλεπζεο θαη Ππξόζβεζεο θηηξίνπ ηεο Βηβιηνζήθεο
ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε απόδνζε θαη δηαξθήο ιεηηνπξγία
ηνπο.
Έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη δηαηάμεηο ησλ Σερληθώλ Πξνηύπσλ:
• ΔΙΟΣ ΔΛ 54 « πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνύ »
• CEN/TS 54-14:2004 ηνπ επξσπατθνύ νξγαληζκνύ CEN σο « Διιεληθό Πξόηππν κε
Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ζρεδηαζκό, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε
ιεηηνπξγία, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο θαη ππξόζβεζεο ».
Οη ηνπηθνί θαη ν θεληξηθόο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο είλαη θαηαζθεπήο ηεο εηαηξείαο Inim
Electronics.
Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ βεβαίσζε ή πηζηνπνίεζε
όηη είλαη εθπαηδεπκέλνη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ηερληθή
ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ηνπ.
Οη ζπκκεηέρνληεο δύλαηαη λα ζθξαγίζνπλ από αξκόδην άηνκν, ην βηβιίν Διέγρνπ &
πληήξεζεο Κέζσλ Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο, εθόζνλ ηεξείηαη ε εγθεθξηκέλε
κειέηε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο.
Α. ΔΡΓΑΗΔ ΤΛΣΖΡΖΖ
1. πζηήκαηα Ππξαλίρλεπζεο θαη Υεηξνθίλεηνπ πλαγεξκνύ (Θεληξηθό θαη Σνπηθά)
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ CEN/TS 54-14: 2004 απαηηείηαη:
• ε αλά ηξίκελν (ηέζζεξεηο θνξέο ην ρξόλν) επίζθεςε εθπαηδεπκέλνπ θαη
εμνπζηνδνηεκέλνπ αηόκνπ, κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππξαλίρλεπζεο.
• ε αλά έηνο (κία θνξά ην ρξόλν) επίζθεςε εθπαηδεπκέλνπ θαη εμνπζηνδνηεκέλνπ
αηόκνπ, κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππξαλίρλεπζεο, θαζώο θαη ηνλ έιεγρν
ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγία ηνπ θάζε έλα ππξαληρλεπηή ή θνκβίνπ ζπλαγεξκνύ, ζύκθσλα κε
ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
•
Ο θάζε ππξαληρλεπηήο ή θνκβίν ζπλαγεξκνύ απαηηείηαη λα ειέγρνληαη κία θνξά
εηεζίσο.
Ζ ζπληήξεζε απηή ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξεηο (4) επηζθέςεηο ην ρξόλν (κηα αλά ηξίκελν)
από εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν θαη πεξηιακβάλεη:
i.
Έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ησλ Θεληξηθώλ θαη Σνπηθώλ Πηλάθσλ, ξπζκίζεηο βαζκίδσλ
ηξνθνδνζίαο, απηόκαησλ θνξηηζηώλ, έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο αληρλεπηηθώλ
θπθισκάησλ θαη ζπλαγεξκώλ, ερεηηθώλ νξγάλσλ θηι.
ii.
Απνμήισζε, θαζαξηζκό θαη έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο όισλ αλεμαηξέησο ησλ
ππξαληρλεπηώλ ζπκβαηηθνύ ηύπνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ κία θνξά ην ρξόλν. Γηα ηνπο δε
ππξαληρλεπηέο δηεπζπλζηνδνηεκέλνπ ηύπν ν θαζαξηζκόο ζα γίλεηαη θάζε θνξά, πνπ ν
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πίλαθαο βγάδεη έλδεημε απμεκέλεο ξππαξόηεηαο κηαο ζπζθεπήο, ελώ ν έιεγρόο ηνπο ζα
πξαγκαηνπνηείηαη κία θνξά ην ρξόλν.
iii.
Έιεγρν ηεο παξακεηξνπνίεζεο θαη ησλ ινγηζκηθώλ θαη ησλ ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο
ηνπ Θεληξηθνύ Πίλαθα, έιεγρν ηεο επηθνηλσλίαο ησλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ ησλ
ζπζηεκάησλ θαη ησλ Σνπηθώλ Πηλάθσλ θαηάζβεζεο κε ηνλ Θεληξηθό Πίλαθα. Οη γεληθνί
έιεγρνη αθνξνύλ ην Γεληθό ύζηεκα Ππξαλίρλεπζεο (κε Ζ/Τ θαη ην εηδηθό Ινγηζκηθό ηνπ
θαηαζθεπαζηή) θαη ηα Σνπηθά πζηήκαηα Ππξαλίρλεπζεο θαη θαηάζβεζεο.
iv.
Έιεγρν ηεο νξζήο θαη απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο
θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ θαηαζβέζεσλ ησλ Σνπηθώλ πζηεκάησλ Θαηάζβεζεο, ηεο
επηθνηλσλίαο ηνπο κε ην Θεληξηθό ύζηεκα ηνπ Κεγάξνπ, θαζώο θαη ελεξγνπνίεζεο θάζε
δώλεο ρσξηζηά θαη ησλ εληνιώλ θαηάζβεζεο.
2.

υστήματα Αυτόματης Θατάσβεσης (με CO2 & κόνη)

Ζ ζπληήξεζε απηή ζπλίζηαηαη ζε δύν (2) επηζθέςεηο από εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν θαη
πεξηιακβάλεη:
i.
Έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηαηάμεσλ ελεξγνπνίεζεο ησλ θηαιώλ θαη ησλ
ζπζηεκάησλ Θαηάζβεζεο. Σνλ νπηηθό έιεγρν θαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ, ηνλ έιεγρν
πηέζεσο δηαξξνήο ζσιελώζεσλ θαη αθξνθπζίσλ.
ii.
Έιεγρνο ηεο ζηάζκεο ηνπ CO2, πιεξόηεηαο θαη δηαξξνήο ησλ θηαιώλ κε εηδηθά
όξγαλα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.
Θαζεκεξηλή ππνζηήξημε εάλ απαηηείηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα
παξαηεξεζνύλ, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαζώο
θαη ηειεθσληθή ππνζηήξημε γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ.
Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη
επί ποινή αποκλεισμού λα ιάβεη γλώζε ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ρώξνπ, ησλ ζπλζεθώλ θαη ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
θαζώο θαη λα ιάβεη Βεβαίσζε γηα ηα παξαπάλσ από ηελ ππεξεζία ηεο Θνβεληαξείνπ
Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Θνδάλεο.
Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη γηα έλα (1) ρξόλν
από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο.
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 όπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ.
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