
    

 
1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΕΡΓΟ:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

1. Γενικά - Κανονισμοί - Βιβλιογραφία 
Η παρούσα περιγραφή αφορά τα συστήματα πυροπροστασίας του διατηρητέου 
σχολικού κτιρίου “Συγγρού” (χώρος συνάθροισης κοινού), που βρίσκεται στην Τ.Κ. 
Μεσοχωρίου της Δ.Ε. Πύλου, του Δήμου Πύλου-Νέστορος. 
Τα συστήματα έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την απόφ. 14980/Φ.700.5/3-4-15 και 
το υπόμνημα πυροπροστασίας. 
Το κτίριο είναι ισόγειο και διαθέτει αίθουσα συνάθροισης κοινού, που είναι ο κύριος 
χώρος της δραστηριότητας και υπαίθριο χώρο συνάθροισης κοινού. Για την αίθουσα 
και το συνολικό κτίριο εφαρμόζονται οι διατάξεις για χώρους συνάθροισης κοινού, 
καθώς τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της αποφ. 14980/Φ.700.5/3-4-15. 
Για την εκπόνηση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας θα γινει χρήση της 
κάτωθι βιβλιογραφίας και κανονισμών: 
α) Πυροσβεστική διάταξη 3/2015 (14980/Φ.700.5/3-4-15). 
β) Κανονισμός πυροπροστασίας νέων κτιρίων (Π.Δ. 71/15.2.1988). 
γ) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 71/88 "Κανονισμός Πυροπροστασίας 
κτιρίων (Α΄ 32, διόρθωση Α΄ 59 όπως ισχύει" (ΦΕΚ 647 30/08/1993). 
δ) Πυροσβεστικές διατάξεις (ΦΕΚ 114Β/13.3.1978 και ΦΕΚ 100Β/3.2.1979) και η 
εγκύκλιος 7600/700/Φ5/17-70. 
ε) Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
 
Τονίζεται ότι το κτίριο θα εξετασθεί στο σύνολό του από άποψη παθητικής και 
ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981 (ΦΕΚ 
20Β/19.1.1981). 
 
Πέραν των κανονισμών και των παρακάτω αναφερόμενων απαιτήσεων, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως σε κάθε επί πλέον υπόδειξη της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά τη φάση έγκρισης της μελέτης πυροπροστασίας του 
κτιρίου. 
 

2. Έκταση των εγκαταστάσεων. 
Για την ενεργητική πυροπροστασία του συγκροτήματος προβλέπεται η εγκατάσταση: 

 Απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου 

 Φορητών πυροσβεστήρων. 

 Φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης οδεύσεων. 
 

3. Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο. 
Το απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο αποτελείται από σημεία υδροληψίας με 
κοινό ελαστικό σωλήνα μήκους 15 μέτρων, μόνιμα συνδεδεμένο με το υδροδοτικό 
δίκτυο του κτιρίου, με ακροφύσιο (αυλίσκο), τοποθετημένου εντός μεταλλικού 
ερμαρίου.  
Το απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο) πληρεί τις εξής 
τεχνικές προδιαγραφές: 
α) Είναι μεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώματος με κατάλληλη σήμανση. 
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β) Διαθέτει ελαστικό σωλήνα διατομής Φ19 mm (χιλιοστά), με ακροφύσιο μήκους 20 
μέτρων. 
γ) Έχει τοποθετηθεί σε ύψος περ’ιπου 1,00 μέτρο από το δάπεδο σε θέση που 
φαίνεται στο σχέδιο. 
Συνολικά τοποθετείται 1 σημείο υδροληψίας. 

4. Φορητοί πυροσβεστήρες. 
Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 όπως κάθε φορά ισχύει και της Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄ 
52) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 
(ΦΕΚ Β΄ 1218). Η πυροσβεστική ικανότητα είναι 113Β ή 21Α. 
Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg, τοποθετούνται στους βοηθητικούς 
χώρους σε πρoσιτές θέσεις ώστε να υπάρχει τουλάχιστον 1 πυροσβεστήρας ανά 100 

τ.μ. μικτής επιφάνειας (2 πυροσβεστήρες PA 6 Kg) και 1 πυροσβεστήρας CO2 5 

Kg.  
Όλα τα είδη του πυροσβεστικού εξοπλισμού θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση και να μη μετακινούνται από τις μόνιμες θέσεις τους, παρά μόνο σε 
περιπτώσεις συντήρησης, αναγόμωσης ή χρησιμοποίησης για κατάσβεση 
πυρκαγιάς. 
Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται, ελέγχονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 

5. Φωτισμός-Σήμανση. 
Στο κτίριο υπάρχει σύστημα φωτισμού ασφαλείας τοποθετημένο σε οδεύσεις και 
εξόδους δισφυγής του κτιρίου και σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας. 
Ο φωτισμός ασφαλείας έχει σχεδιαστεί και εγκατασταθεί σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1838. 
Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί δέκα (10) φωτιστικά ασφαλέιας στους βοηθητικούς 
χώρους. 
Το φωτιστικό ασφαλείας πρέπει να εξασφαλίζει σε όλα τα σημεία του δαπέδου, 
ελάχιστη ένταση φωτισμού 15 LUX για χρονική διάρκεια 1,5 τουλάχιστον ώρες και θα 
αποτελείται από πλαστικό κάλυμμα με την ένδειξη "έξοδος" και βέλος κατεύθυνσης, 
λάμπα φθορίου, συσσωρευτή, τροφοδοτικό , ηλεκτρονικό κύκλωμα (σταθεροποιητή 
τάσης, έναυσης λαμπας φθορίου, προστασία συσσωρευτών από πλήρη εκφόρτιση 
κ.λ.π.). Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος πόλης γίνεται αυτόματη (10 sec) 
μεταγωγή στο συσσωρευτή και λειτουργεί το φωτιστικό. 
Τα σήματα (πινακίδες) διάσωσης ή βοήθειας, καθώς και τα σήματα (πινακίδες) που 
αφορούν τον πυροσβεστικό εξοπλισμό με τα εγγενή χαρακτηριστικά τους να 
τοποθετούνται – εγκαθίστανται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010. 
 

         

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΥΛΟΣ     /     /2018 ΠΥΛΟΣ     /     /2018 ΠΥΛΟΣ     /     /2018 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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