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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας

66133 Δράμα
Πληροφορίες: Λαζαρίδης Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2521027415
Ηλ. Ταχυδρομ. ilaza@dimosdramas.gr

    Προς:   Τμήμα Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού
                                                                 Κοιν.:   τμήμα Προμηθειών          

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Προμήθεια συστήματος πυρόσβεσης».

    Η άσκηση εποπτείας καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό ζήτημα των αθλητικών κέντρων 
αποτελεί αρμοδιότητα των δήμων σύμφωνα με το στ. 31 του άρθρου 94 του Ν 
3852/2010.Επίσης, σύμφωνα με το εδάφιο 7.1,  της παραγράφου γ, του άρθρου 12, της 
ενότητας Ε του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δράμας η  Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι υπεύθυνη για να σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά 
για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού 
αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Επίσης για την 
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, 
αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης). Στο προπονητήριο Καλού Αγρού ‘Λάζαρος 
Χαραλαμπίδης’ υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης (πίνακας πυρανίχνευσης, πυρανιχνευτής 
καπνού, πυρανιχνευτής οπτικός καπνού κλπ) το οποίο είναι παλιό και δεν δουλεύει με 
αποτέλεσμα σε περίπτωση πυρκαγιάς να μην λειτουργήσει και να θέσει σε κίνδυνο τους 
ασκούμενους και γενικά όλους όσους παραβρίσκονται στην εγκατάσταση και φυσικά την ίδια 
την εγκατάσταση.   
Για τους παραπάνω  λόγους πρέπει να γίνει η παρακάτω προμήθεια με τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Tεμάχια Τιμή Μονάδας 
χωρίς Φ.Π.Α σε €

Δαπάνη

Ολική σε €

1 Πυρανιχνευτής  καπνού , θερμοδιαφορικός

● Τάση τροφοδοσίας: 18-30 V DC
● Μέγιστο ρεύμα ηρεμίας: 50μΑ
● Κατανάλωση ενεργοποίησης: 20-30mΑ
● Κλάση: A2R
● Ενδεικτικά: LED ενεργοποίησης
● Έξοδος: προς πίνακα / οδήγηση εξωτερικού LED
● Βαθμός προστασίας περιβλήματος: IP 20
● Κατασκευάζεται σύμφωνα με: EN 54-5
● Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: -10 έως 70 βαθμούς Κέλσιου
● Σχετική υγρασία: Μέχρι 95%
● Υλικό κατασκευής: Bayblend FR 3010

1 22,00€ 22,00€
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● Εξωτερικές διαστάσεις: 103 (διαμ.) χ 48 (ύψος) mm
● Τυπικό βάρος: 145 gr:

2 Κομβίο  (Μπουτόν)  Πυρανίχνευσης

● Τάση τροφοδοσίας: 10-30 V DC
● Κατανάλωση ενεργοποίησης: 8-30mΑ
● Αντίσταση συναγερμού: 470 Ω
● Χρήση: Σε εσωτερικούς χώρους
● Τύπος: Type A
● Βαθμός προστασίας περιβλήματος: IP 20
● Κατασκευάζεται σύμφωνα με: EN 54-11
● Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: -10 έως 70 βαθμούς Κελσίου
● Σχετική υγρασία: Μέχρι 95%
● Υλικό κατασκευής: Bayblend FR 3010
● Εξωτερικές διαστάσεις: 98 χ 94 χ 58 mm
● Τυπικό βάρος: 180 gr

1 10,00€ 10,00€

3 Φαροσειρήνα για πίνακα πυρανίχνευσης

● Τάση τροφοδοσίας: 21- 28 V DC
● Μέγιστη κατανάλωση: 1,2 W
● Έξοδος ήχου στο 1 μέτρο: 94dB (sound effect 1)
● Φάρος: 1 LED Ισχύος
● Τύπος περιβάλλοντος: Τύπος Α
● Τοποθέτηση: Επιτοιχια (W)
● Κάλυψη (y): 6 μέτρα περιμετρικά της σειρήνας σε άνοιγμα 180 

μοιρών
● Ύψος τοποθέτησης (χ): 2,4 μέτρα μέγιστο
● Κωδικός όγκου κάλυψης: W -2,4-6
● Όγκος κάλυψης: 86,4 κυβικά μέτρα μέγιστο
● Ρυθμός αναλαμπής: 1 Hz (Ρυθμιζόμενο σε 0,5 Hz)
● Χρώμα αναλαμπής: Κόκκινο
● Βαθμός προστασίας περιβλήματος: IP 42C
● Κατασκευάζεται σύμφωνα με: EΝ 54-3: 2001 +Α1:2002 +Α2:2006, 

ΕΝ 54-23: 2010
● Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου
● Σχετική υγρασία: Μέχρι 95%
● Υλικό κατασκευής: Bayblend FR 3010, διάφανο polycarbonate
● Εξωτερικές διαστάσεις: 141χ 141χ 100mm
● Τυπικό βάρος: 230gr

1 33,00€ 33,00€

4 Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών

Περιγραφή BS-1634 είναι πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών. Διαθέτει 4 
εξόδους για σειρήνες, ρελέ συναγερμού ,ρελέ σφάλματος και 
προγραμματιζόμενο βοηθητικό ρελέ. Για την λειτουργία του απαιτούνται 2 
μπαταρίες Α-920 (12V/2.6 Ah).Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις του είναι 
σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 54-2 και EN 54-4.

● Αριθμός ζωνών: 4
● Ασύρματος : Όχι
● Βάθος: 85 mm
● Ενσωματωμένος τηλεφωνητής: Οχι
● Έξοδοι για σειρήνες: 4
● Έξοδοι για φάρους: 4
● Ρεύμα έκτακτης ανάγκης: Ναι
● Τροφοδοτικό: Ναι
● Πλάτος: 325 mm
● Τάση λειτουργίας: 230 V (Volt)

1 120,00€ 120,00€
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● Ύψος: 240 mm

5 Εργασίες τοποθέτησης – εγκατάστασης όλου του παραπάνω εξοπλισμού. 
Έλεγχος της υπάρχουσας πυροσβεστικής εγκατάστασης και αποκατάσταση 
βλαβών με όλα τα μικρουλικά που είναι απαραίτητα για την διασύνδεση του. 
Ρύθμιση για την ομαλή λειτουργία του πυροσβεστικού συστήματος.

1 150,00€ 150,00€

ΣΥΝΟΛΟ 335,00€

Φ.Π.Α. 24% 80,40€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ € 415,40€

Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αυτής, συνολικής 
προεκτιμούμενης δαπάνης 415,40€  με το Φ.Π.Α. (335,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.) στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης και τα όποια μικρουλικά απαιτηθούν για την 
πλήρη λειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης του προπονητηρίου Καλού Αγρού ‘Λάζαρος 
Χαραλαμπίδης’. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας και αποπεράτωσης των εργασιών 
ορίζεται  μέχρι 31.08.2021.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις: 

- των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, 
  με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ.Α') 
- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016)
- της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την την παρ.3 του  
  άρθρου 22  του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007)
- των διατάξεων της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
- της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018)
- του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη της ζητούμενης δαπάνης υπάρχουν 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 15.7135.04 (Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού) ποσού 
15.000,00€ του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2021.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την σχετική έγκριση δαπάνης και 
την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 με Κ.Α. 
15.7135.04 (Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού)  ποσού 415,40€  ευρώ.
CPV: 31625100-4 (Συστήματα πυρανίχνευσης)

  Ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας

        και Πολιτισμού
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                    Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
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