
       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

    

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση για την «Συντήρηση του 

συστήματος πυρανίχνευσης και των αντίστοιχων Πυρανιχνευτών, του κτιρίου ιδιοκτησίας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού  Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα, για την 

κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου για το έτος 2019, (επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση)» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 

403,23€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 96,77€. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας 

ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 26-07-2019 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με 

την κα Κασκαμπά Κλεονίκη ή τον κο Παντελεάκη Δημήτριο,  στο Γραφείο Διανησιωτικής 

Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, 

Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492023,2106492022 ή με ηλεκτρονική 

αποστολή στα e-email : nkas@aegean.gr  dpan@aegean.gr  

 

Συνημμένα: 

  Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 Τεχνική έκθεση  
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ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Σας ενημερώνω ότι εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου για την ανακοίνωση αναφορικά με 
την «Συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης και των αντίστοιχων Πυρανιχνευτών, 

του κτιρίου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού  Βουλγαροκτόνου 30, 

στην Αθήνα, για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2019» 

Τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι τα παρακάτω: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

 

ΑΦΜ: 

 

 

ΤΗΛ.(Κινητό ή σταθερό) 

 

 

ΦΑΧ 

 

 

e-mail 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΔΤΥ 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2019 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΕΡΓΟ: Συντήρηση του Συστήματος Πυρανίχνευσης και των αντίστοιχων 

Πυρανιχνευτών στο κτήριο ιδιοκτησίας  του Παν. Αιγαίου επί της οδού 

Βουλγαροκτόνου 30, για τις ανάγκες του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του 

Παν. Αιγαίου στην Αθήνα για το έτος 2019 

Για την Συντήρηση του όλου Συστήματος Πυρανίχνευσης απαιτούνται οι εξής ενέργειες: 

1. Έλεγχος  τυχόν σφαλμάτων που εμφανίζονται στον  Πίνακα Πυρανίχνευσης και διόρθωση αυτών. 

2. Έλεγχος ιστορικού ψευδοσυναγερμών  και λήψη των κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη τους.  

3. Δοκιμή για την σωστή λειτουργία των συσσωρευτών και έλεγχος των  συνδέσεων αυτών. 

4. Έλεγχος επιλεκτικά ορισμένων ανιχνευτών και κομβίων  συναγερμού για την διαπίστωση της 

κατάστασης αυτών και της κανονικής λειτουργίας τους στο σύστημα Πυρανίχνευσης. 

5. Έλεγχος για το αν  όλες οι λειτουργίες του πίνακα είναι κανονικές, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες 

σφάλματος με τεχνητό τρόπο. 

6. Οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση αν έχει επέλθει κάποια μεταβολή , φθορά ή βλάβη στην 

εγκατάσταση. 

7. Συμπληρώνεται  και δίδεται υπεύθυνη δήλωση πραγματοποίησης ετήσιου ελέγχου. 

8. Ενημέρωση του προσωπικού στις λειτουργίες του συστήματος και στις ενέργειες που θα προβεί 

για την έγκαιρη αντιμετώπιση της φωτιάς. 

Η διενέργεια των πιο πάνω προγραμματισμένων ελέγχων πιστοποιεί και την ασφαλή λειτουργία του 

συστήματος, η οποία αποδεικνύεται με την υπογραφή του φύλλου ελέγχου και συντήρησης. 

 Ο  Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών σε  τρεις ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες 

             Ο συντάξας  

 



Ιωάννης Μαϊδανός 

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 


