
 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ   Σελίδα 1 από 4 

 

 

           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α’ 

  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ –   ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σελ. 

1 Σύστημα ασφαλείας (συναγερμού) πλήρες, που 

περιλαμβάνει: 

 

  

2 

 

1 πίνακα συναγερμού 16 ζωνών (με ενσωματωμένο 

μετασχηματιστή 220 VAC/ 12 VAC, τροφοδοτικό και 

επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή 12V) επεκτάσιμος έως 32 

ζώνες, με δυνατότητες: 

- Χρήσης έως 32 κωδικών χειρισμού 

- Για IP / GSM / GPRS επικοινωνία 

- Επικοινωνία με κέντρο λήψης σημάτων 

- Για απομακρυσμένη διαχείριση όπλισης / αφόπλισης 

- Αποστολής e-mail, SMS και κλήσης σε προσωπικά 

τηλέφωνα 

- Δυνατότητα για σύνδεση έως 8 IP καμερών – 

αισθητήρων για οπτική επιβεβαίωση του συναγερμού   

3 4 ανεξάρτητα πληκτρολόγια συναγερμού με οθόνη υγρών 

κρυστάλλων (LCD) από τα οποία γίνεται χειρισμός του 

συστήματος και με ελληνικό μενού,   

4 
7 μαγνητικές επαφές,   

5 21 ψηφιακούς ανιχνευτές κίνησης (radar) παθητικών 

υπερύθρων, Grade 2, εμβέλειας τουλάχιστον 12m και γωνίας 

κάλυψης τουλάχιστον 90 μοιρών, με δυνατότητα ρύθμισης 

της ευαισθησίας, με προστασία από ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία και επιλογή για ανοχή σε κατοικίδια,   

6 2 εξωτερικές αυτοτροφοδοτούμενες σειρήνες με μπαταρία, 

αναλάμποντα φανό, ακουστική ισχύ τουλάχιστον 125 db, 

διπλό tamper και μεταλλική προστασία,   

7 2 φωτεινούς ενδείκτες ύπαρξης συναγερμού εξωτερικών 

χώρων, που θα τοποθετηθούν στις 2 κύριες εισόδους του 

κτιρίου στο ισόγειο.   

8 
Όλα τα εξαρτήματα του συναγερμού θα πρέπει να είναι από 

την ίδια κατασκευάστρια εταιρία.   



 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ   Σελίδα 2 από 4 

9 
Το εργοστάσιο κατασκευής ή η επίσημη ελληνική  

αντιπροσωπεία, θα πρέπει να προσφέρει εγγύηση 2 

τουλάχιστον ετών για όλα τα εξαρτήματα του συναγερμού.   

10 Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και όλα τα εξαρτήματα του συναγερμού 

θα πρέπει να έχουν σήμανση CE   

11 Περιλαμβάνεται η αγορά και μεταφορά των παραπάνω 

υλικών και μικροϋλικών στο χώρο του έργου, η σύνδεση των 

συστημάτων ασφαλείας με τον πίνακα ασφαλείας και η 

εργασία μέχρι την παράδοση του συστήματος σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.  

Η καλωδίωση UTP 100 cat 5e 4 ζευγών υπάρχει 

εγκατεστημένη στο κτίριο και δεν αποτελεί αντικείμενο 

της παρούσας προμήθειας.   

 

 

Ημερομηνία      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

      Υπογραφή / Σφραγίδα 

 



 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ   Σελίδα 3 από 4 

       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β’ 

   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Κέντρο (πίνακας) πυρανίxνευσης 8 ζωνών με 

πληκτρολόγιο, πλήρες, που περιλαμβάνει: 

 

 

 

2 σύστημα μεταβιβάσεων περαιτέρω του συστήματος 

αγγελίας, τις μπαταρίες (12Ah),  σύστημα συνεxούς 

μέτρησης και ελέγxου των καταστάσεων λειτουργίας κλπ. 

όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροϋλικά 

σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, 

  

3 Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να προσφέρει 

εγγύηση 2 τουλάχιστον ετών.   

4 Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO και τo κέντρο πυρανίχνευσης να έχει 

σήμανση CE.   

5 Το κέντρο πυρανίχνευσης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο 

κατά EN54-2 και ΕΝ54-4   

6 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του 

έργου και η εργασία συναρμολόγησης, σύνδεσης, δοκιμών, 

ρυθμίσεων, μετρήσεων μέχρι την παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

 Η καλωδίωση, τα κομβία συναγερμού και οι 

φαροσειρήνες υπάρχουν εγκατεστημένα στο κτίριο και 

δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. 

  

 

Ημερομηνία      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

      Υπογραφή / Σφραγίδα 

  

 



 
 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ   Σελίδα 4 από 4 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ’  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

 

 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (συναγερμού) και πυρανίχνευσης στο κτίριο 

Στρεφτάρη στην οδό Γ.Καρτάλη & 54ου Συντάγματος Ελάς στο Βόλο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ» 

 

Προϋπολογισμός 2.822,56  € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

Περιγραφή προμήθειας υλικών και υπηρεσιών Κατ’αποκοπή τίμημα 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας (συναγερμού) 

πλήρες, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή-

πίνακα συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α           € 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος                        

πυρανίxνευσης 8 ζωνών με πληκτρολόγιο, πλήρης, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή-πίνακα 

συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.            € 

ΦΠΑ (24%)           € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ          € 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : 

…..……………………………………………………………………...………………………………………………………………

……………………………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Η προσφορά ισχύει ………… μέρες.  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.  

 

Ημερομηνία      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

      Υπογραφή / Σφραγίδα 


