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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Η παροφςα αφορά τθν προμικεια πυροςβεςτιρων κακϊσ και τθν ετιςια 
ςυντιρθςθ πυροςβεςτιρων, τθν περαιτζρω ςυντιρθςθ και ανανζωςθ γόμωςθσ (ανά 5 
και 15 ζτθ), τον εργαςτθριακό ζλεγχο και ανανζωςθ γόμωςθσ (10 ζτθ), ςφμφωνα με τθν 
υπϋ αρικμ. 618/43/13-01-2005 κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005), όπωσ 
τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπϋ αρικμ. 17230/671/29-07-2005 κοινι 
Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 1218/Β/01-09-2005) κακϊσ και τθν όποια ιςχφουςα ςιμερα 
νομοκεςία περί ςυντιρθςθσ-αναγόμωςθσ πυροςβεςτιρων, για τα οχιματα και τα 
δθμοτικά κτίρια του Διμου Βόλβθσ.  (CPV 35111000-5, 44482200-4, 45343220-
1,31625100-4).    

 

 Η ενδεικτικι δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ υπολογίηεται ςτο ποςό των 7.998,62€ 
εμπεριεχομζνου ΦΠΑ 24% και φαίνεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Η δαπάνθ κα 
καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ. Θα βαρφνει τον εξισ Κ.Α 02.10.7135.0004 εξόδων του 
προχπολογιςμοφ εξόδων του 2018 με τίτλο «Προμικεια και υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ 
πυροςβεςτιρων Διμου». 
 
 Η ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί, για ςφμβαςθ 
κάτω των ορίων, ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεςησ την πλέον ςυμφέρουςα από οικονομικήσ άποψησ  προςφορά βάςει τιμήσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και ςυγκεκριμζνα: 

1. Σθν παράγραφο 4, του άρκρου 209 «Προμικειεσ-Τπθρεςίεσ-Μελζτεσ», του Ν. 
3463/06 (ΦΕΚ 114/Αϋ/06): Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ Κϊδικασ, όπωσ 
αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ.3 του άρκρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Αϋ/23-
02-07). 

2. Σθν παρ.9 του άνω άρκρου 209 του άνω Νόμου, όπωσ ιςχφει με τθν παρ.13 του 
άρκρου 20 «Αναδιατυπϊςεισ άρκρων Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα» του Ν. 
3731/2008 (ΦΕΚ 263/Αϋ/23-12-08): «Αναδιοργάνωςθ τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ 
και ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν», όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν περ.38 τθσ  παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016. 





3. Σο άρκρο 58 «Αρμοδιότθτεσ Δθμάρχου» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Αϋ/07-06-10): 
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

4. Σο άρκρο 130 «Σφποσ υμβάςεων» του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ/28-06-14): 
«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - Δθμόςιο Λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», περί υποχρζωςθσ 
κατάρτιςθσ εγγράφου τφπου ςφμβαςθσ. 

5. Σο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/08-08-16): «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

6. Σο άρκρο 22 του N. 4441/16 (ΦΕΚ 227/Α'/06-12-16): «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν 
ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και 
λοιπζσ διατάξεισ (Σροποποιιςεισ του Ν.4412/ 16)». 

7. Σο Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/Α'/05-08-16): «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 
διατάκτεσ». 

8. Σο άρκρο 46 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/Α'/23-12-16): «Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ-
Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ». 

9. Σθν υπ’ αρικμ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ 1781/Β’/23-05-17) Απόφαςθ του Τπουργοφ 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΚΗΜΔΗ)» του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ που εκδόκθκε κατ’ 
εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 38 του Ν.4412/16. 

10. Σθν υπ’ αρίκμ. 1191/14-03-17 Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ 969/Β'/22-03-17): «Κακοριςμόσ του 
χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ 
κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ), 
κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 
350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)». 

11. Σο άρκρο 107 «Σροποποιιςεισ του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)» του Ν. 4497/17                      
(ΦΕΚ 171/Α'/13-11-17): «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, 
εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 
 

Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί θ προμικεια προςκαλείται να προςζρκει 
για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ και υποχρεοφται το αργότερο εντόσ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ να προςζλκει 
για τθν υπογραφι αυτοφ (παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016), 
προςκομίηοντασ τα δικαιολογθτικά απόδειξθσ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων 
αποκλειςμοφ από τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 του 
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 κακϊσ και αποδεικτικό άςκθςθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ ςε ςυνάφεια με το είδοσ τθσ ηθτοφμενθσ προμικειασ, δθλαδι εγγραφι 
ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο.  Η ςφμβαςθ καταρτίηεται από τθν Τπθρεςία και 
υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζλθ. 

 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραλαμβάνει και να παραδίδει  τμθματικά τουσ 

ςυντθρθμζνουσ πυροςβεςτιρεσ από τισ κζςεισ τουσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ 
υπθρεςίασ ενϊ κατά τθν διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ κα τοποκετεί αναπλθρωματικοφσ 
πυροςβεςτιρεσ, ϊςτε να μθν μειϊνεται ο αρικμόσ και τα μζτρα πρόλθψθσ. 

 
           Η οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προσ προμικεια υλικϊν κα γίνει 
από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ, φςτερα από μακροςκοπικό ζλεγχο και τθν 
παράδοςθ από τον ςυντθρθτι του μθτρϊου ςυντιρθςθσ / αναγόμωςθσ / περαιτζρω 
εργαςτθριακοφ ελζγχου, ςτο οποίο αναγράφονται ςε αναλυτικι κατάςταςθ οι 





πυροςβεςτιρεσ που ςυντθρικθκαν, οι πυροςβεςτιρεσ που αναγομϊκθκαν, οι 
πυροςβεςτιρεσ που πικανόν χριηουν υδραυλικοφ ελζγχου, οι πυροςβεςτιρεσ που 
κρίκθκαν ακατάλλθλοι κακϊσ και θ ανάγκθ τυχόν προμικειασ καινοφριων 
πυροςβεςτιρων, ανά κτίριο. Επιπλζον για κάκε ζνα πυροςβεςτιρα κα αναγράφονται 
τα εξισ ςτοιχεία :  

- Αφξων αρικμόσ  
- Αρικμόσ ςειράσ φιάλθσ  
- Καταςκευαςτισ φιάλθσ- καταςκευαςτισ πυροςβεςτιρα ι προμθκευτισ  
- Περιεχόμενο είδοσ και βάροσ  
- Ημερομθνία καταςκευισ  
- Ημερομθνία ελζγχου (ζτοσ και μινασ)  
- Παρατθριςεισ ελζγχου για το υλικό γόμωςθσ, τθν αντικατάςταςθ φκαρμζνων 

εξαρτθμάτων, τθν αναγόμωςθ, τθν υδραυλικι δοκιμι κ.λ.π.  
- Ημερομθνία (ζτοσ και μινασ) κατά τθν οποία κα διεξαχκεί θ επόμενθ 

απαιτοφμενθ διαδικαςία αναγόμωςθσ.  

 
Σο ςυγκεκριμζνο αρχείο κα παραδοκεί ςτθν Τπθρεςία μαηί με τισ ςχετικζσ 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ανά κτίριο ςε αρχείο αλλά και θλεκτρονικά ςε αρχείο 
επεξεργάςιμο και PDF και τθν ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου ςφμφωνα με τα άρκρα 
200-215 και 221 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα όςα ορίηονται ςτισ 
διατάξεισ που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων προμικειασ αγακϊν του Ν. 
4412/2016. 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ παροχισ τθσ παροφςθσ κα γίνει ςτον ανάδοχο με 100% 
εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικι αξίασ με τθν οριςτικι παραλαβι  ςφμφωνα με το άρκρο 200 
του Ν.4412/2016 με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν υποβολι τιμολογίου 
από τον ανάδοχο και ςε εξιντα θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ του και κα 
ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ υπθρεςιϊν τθσ αρμόδιασ 
επιτροπισ του Διμου.     

         το ποςό τθσ αμοιβισ περιλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρθ, τζλθ, δαςμοί και ειςφορζσ υπζρ του Δθμοςίου, Διμων και Κοινοτιτων ι τρίτων 
που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ ανάκεςθσ. Ο ΦΠΑ βαρφνει τον Διμο. 

Για οποιαδιποτε διαφορά μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων εφαρμόηεται το 
άρκρο 129 του Ν. 4412/2016.        

 
 

                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ταυρόσ, 04/06/2018 

                    Ο Προϊςτάμενοσ  
        Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
                               κ.α.α. 
 
         
       Γιαλίδου Ανδριανι 
                Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

 

ταυρόσ, 01/06/2018 
 

Ο ςυντάξασ  
 

 
 

Καραγιάννθσ Κωνςταντίνοσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

            Η παροφςα μελζτθ, ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 7.998,62€ εμπεριεχομζνου 
ΦΠΑ 24%, αφορά τθν προμικεια πυροςβεςτιρων κακϊσ και τθν ετιςια ςυντιρθςθ 
πυροςβεςτιρων, τθν περαιτζρω ςυντιρθςθ και ανανζωςθ γόμωςθσ (ανά 5 και 15 ζτθ), 
τον εργαςτθριακό ζλεγχο και ανανζωςθ γόμωςθσ (10 ζτθ), ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 
618/43/13-01-2005 Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005), όπωσ τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπϋαρικμ. 17230/671/29-07-2005 Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ 1218/Β/01-09-
2005) κακϊσ και τθν όποια ιςχφουςα ςιμερα νομοκεςία περί ςυντιρθςθσ-αναγόμωςθσ 
πυροςβεςτιρων, για τα οχιματα και τα δθμοτικά κτίρια του Διμου Βόλβθσ.    
 

          Μζροσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μόνο πιςτοποιθμζνεσ εταιρίεσ, οι 
οποίεσ ζχουν νόμιμθ άδεια ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 618/43/13-01-2005 Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ 
52/Β/20-01-2005), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπϋαρικμ. 
17230/671/29-07-2005 Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ 1218/Β/01-09-2005), όπωσ τροποποιικθκαν και  
ιςχφουν.  
 
         Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά πρζπει να περιζχει ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ που περιζχεται ςτθν υπ’αρικμ. 52/2018 μελζτθ τθσ Σεχνικισ 
Τπθρεςίασ του Διμου Βόλβθσ.  
 

Οι προδιαγραφζσ (ςχετικά πρότυπα-απαιτιςεισ) που αφοροφν τισ εργαςίεσ 
αναγόμωςθσ – ςυντιρθςθσ των πυροςβεςτιρων περιγράφονται αναλυτικά ςτα ΦΕΚ 
52/Βϋ/20.01.2005 (Κ.Τ.Α 618/43) & ΦΕΚ 1218/Βϋ/01.09.2005 (Σροποποίθςθ 17230/671), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραλάβει τουσ πυροςβεςτιρεσ από τα 

ςθμεία όπωσ του υποδειχκεί από τθν Τπθρεςία και να τουσ επιςτρζψει ςε ςθμεία που 
κα υποδειχτοφν από τθν Τπθρεςία.  

 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει, για κάκε κτίριο να εκδϊςει Πιςτοποιθτικά - Τπεφκυνεσ 

Δθλϊςεισ. 
 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μετά τθν ςυντιρθςθ να αποςτείλει το Μθτρϊο 

Ελζγχου των ςυντθρθμζνων/αναγομωμζνων πυροςβεςτιρων και όςων απαιτικθκαν να 
περάςουν από υδραυλικι δοκιμι (εργοςταςιακό ζλεγχο), όπου κα αναφζρεται το serial 
number, θ εργαςία που πραγματοποιικθκε και λοιπά ςτοιχεία.  

 





Η προμικεια και θ ςυντιρθςθ κακορίηεται για διάςτθμα 4 μηνών από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Ο Διμοσ δεν δεςμεφεται να εξαντλιςει όλεσ τισ ςυμβατικζσ ποςότθτεσ και δεν 

ζχει καμία υποχρζωςθ ζναντι του αναδόχου για τισ ποςότθτεσ τθσ ςφμβαςθσ που δεν 
κα εκτελεςκοφν, τόςο όςον αφορά τισ ςυντθριςεισ – αναγομϊςεισ, όςο και όςον 
αφορά τισ προμικειεσ νζων υλικϊν.   
                         
 
 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ταυρόσ, 04/06/2018 

                    Ο Προϊςτάμενοσ  
        Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
                               κ.α.α. 
 
         
       Γιαλίδου Ανδριανι 
                Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

 

ταυρόσ, 01/06/2018 
 

Ο ςυντάξασ  
 

 
 

Καραγιάννθσ Κωνςταντίνοσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   

 

   
A/A 

Πεπιγπαθή Δίδοςρ Μ. Μ.  Ποζ. 
Σιμή 

Μονάδαρ 
(€) 

Γαπάνη 
(€) 

Πεπαιηέπω ζςνηήπηζη και ανανέωζη γόμωζηρ (παπάπηημα V  ςπ΄ απιθμ. 618/43/13-01-2005 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 
52/Β/20-01-2005) ανά 5 & 15 έηη 
ηη ηιμή μονάδας ηης αναγόμωζης ζσμπεριλαμβάνεηαι ηο όποιο κόζηος ελέγτοσ-ζσνηήρηζης ηοσ πσροζβεζηήρα. 

Α1 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) 1kgr TEM 2 4,00 8,00 

Α2 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) 2kg TEM 26 4,50 117,00 

Α3 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) 6kg TEM 105 6,50 682,50 

Α4 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) 12kg TEM 2 7,50 15,00 

Α5 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) 25kg TEM 2 18,00 36,00 

Α6 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) ΟΡΟΦΗ 6 kgr TEM 1 7,50 7,50 

Α7 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) ΟΡΟΦΗ 12kgr TEM 1 8,50 8,50 

Α8 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΣΤΠΟΤ (CO2)  2Kg                                            TEM 2 5,00 10,00 

Δπγαζηηπιακόρ έλεγσορ και ανανέωζη γόμωζηρ (παπάπηημα VI  ςπ΄ απιθμ. 618/43/13-01-2005 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 
52/Β/20-01-2005) ανά 10 έηη. 

Β1 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ  (Ξ.Κ.) 6kg TEM 105 5,50 577,50 

Β2 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ  (Ξ.Κ.) 12kg TEM 2 5,50 11,00 

Β3 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ  (Ξ.Κ.) 25kg TEM 2 5,50 11,00 

Β4 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ  (Ξ.Κ.) ΟΡΟΦΗ  6kg TEM 1 5,50 5,50 

Β5 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ  (Ξ.Κ.) ΟΡΟΦΗ 12kg TEM 1 5,50 5,50 

Β6 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΣΤΠΟΤ (CO2)  2Kg TEM 2 18,00 36,00 





Ππομήθεια νέων πςποζβεζηήπων (μόνο εάν κπιθεί απαπαίηηηο) 

Γ1 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ  (Ξ.Κ.) 3kg TEM 5 23,00 115,00 

Γ2 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ  (Ξ.Κ.) 6kg TEM 84 25,00 2.100,00 

Γ3 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ  (Ξ.Κ.) ΟΡΟΦΗ 12kg TEM 12 63,00 756,00 

Γ4 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ  (CO2)  5Kg                                         TEM 18 67,00 1.206,00 

ηήπιξη και ζήμανζη θέζηρ πςποζβεζηήπων (ππομήθεια επίηοισων βάζεων-ηοποθέηηζη-ζήμανζη θέζηρ με 
αςηοκόλληηο καηάλληληρ διάζηαζηρ) 

Γ1 ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΗΜΑΝΗ ΘΔΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ                                         TEM 150 3,95 592,50 

ςνηήπηζη ςζηημάηων πςπανίσνεςζηρ-πςπόζβεζηρ 

Δ1 σνηήρηζη ζσζηημάηων πσρανίτνεσζης-πσρόζβεζης  
 

TEM 1 150,00 € 150,00 € 

   
ΤΝΟΛΟ 

(Α+Β+Γ+Γ+Δ): 6.450,50 

   Φ.Π.Α. 24% 1.548,12 

   ΓΑΠΑΝΗ: 7.998,62 

 

Οι ανωτζρω ποςότητεσ ζχουν προςαυξηθεί, ϊςτε να υπάρχει η δυνατότητα αναγόμωςησ ςε 
περίπτωςη χρήςησ ή κακήσ χρήςησ των πυροςβεςτήρων.   
Οι ανωτζρω ποςότητεσ μποροφν να αυξομειωθοφν ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ υπηρεςίασ που 
θα χειριςτεί τα υλικά – εργαςίεσ. Οι τυχόν αλλαγζσ δεν θα υπερβαίνουν τη ςυνολική δαπάνη.  
Οι προμήθειεσ θα πραγματοποιηθοφν μόνο εφόςον απαιτηθοφν λόγω ακαταλληλότητασ 
παλαιϊν ή λόγω ανάγκησ κάλυψησ χϊρων. 
Στη τιμή μονάδασ τησ αναγόμωςησ ςυμπεριλαμβάνεται το όποιο κόςτοσ ελζγχου-ςυντήρηςησ 
του πυροςβεςτήρα. 
 

                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
               ταυρόσ, 04/06/2018 
                    Ο Προϊςτάμενοσ  
        Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 
                               κ.α.α. 
 
         
       Γιαλίδου Ανδριανι 
                Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

 

ταυρόσ, 01/06/2018 
 

Ο ςυντάξασ  
 

 
 

Καραγιάννθσ Κωνςταντίνοσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

 
             
 
 
 
 
 
 

 





               

 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ   
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                               
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Προσ Δήμο Βόλβησ   
 
Σου διαγωνιηομζνου………………………………………………………………… 
δραςτθριότθτα εταιρείασ ………………………………………………………………  
με ζδρα …………………οδόσ………………αρ…………………………………….. 
Σ.Κ……………Σθλ……………………………………………fax…………………… 
Α.Φ.Μ. ……………………… Δ.Ο.Τ. ………………… 

        για τθν «Προμικεια και ςυντιρθςθ πυροςβεςτιρων Διμου Βόλβθσ». 
 

A/A Πεπιγπαθή Δίδοςρ Μ. Μ.  Ποζ. 
Σιμή 

Μονάδαρ 
(€) 

Γαπάνη 
(€) 

Πεπαιηέπω ζςνηήπηζη και ανανέωζη γόμωζηρ (παπάπηημα V  ςπ΄ απιθμ. 618/43/13-01-2005 κοινήρ 
Τποςπγικήρ Απόθαζηρ (ΦΔΚ 52/Β/20-01-2005) ανά 5 & 15 έηη 
ηη ηιμή μονάδας ηης αναγόμωζης ζσμπεριλαμβάνεηαι ηο όποιο κόζηος ελέγτοσ-ζσνηήρηζης ηοσ πσροζβεζηήρα. 

Α1 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) 1kgr TEM 2   

Α2 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) 2kg TEM 26   

Α3 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) 6kg TEM 105   

Α4 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) 12kg TEM 2   

Α5 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) 25kg TEM 2   

Α6 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) ΟΡΟΦΗ 6 kgr TEM 1   

Α7 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) ΟΡΟΦΗ 12kgr TEM 1   

Α8 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΣΤΠΟΤ (CO2)  2Kg                                            TEM 2   

Δπγαζηηπιακόρ έλεγσορ και ανανέωζη γόμωζηρ (παπάπηημα VI  ςπ΄ απιθμ. 618/43/13-01-2005 κοινήρ 
Τποςπγικήρ Απόθαζηρ (ΦΔΚ 52/Β/20-01-2005) ανά 10 έηη. 

Β1 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) 6kg TEM 105   

Β2 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) 12kg TEM 2   

Β3 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) 25kg TEM 2   

Β4 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) ΟΡΟΦΗ 6kg TEM 1   





Β5 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ (Ξ.Κ.) ΟΡΟΦΗ 12kg TEM 1   

Β6 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΣΤΠΟΤ (CO2) 2Kg TEM 2   

Ππομήθεια νέων πςποζβεζηήπων (μόνο εάν κπιθεί απαπαίηηηο) 

Γ1 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ  (Ξ.Κ.) 3kg TEM 5   

Γ2 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ  (Ξ.Κ.) 6kg TEM 84   

Γ3 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ  (Ξ.Κ.) ΟΡΟΦΗ 12kg TEM 12   

Γ4 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ  (CO2)  5Kg                                         TEM 18   

ηήπιξη και ζήμανζη θέζηρ πςποζβεζηήπων (ππομήθεια επίηοισων βάζεων-ηοποθέηηζη-ζήμανζη θέζηρ με 
αςηοκόλληηο καηάλληληρ διάζηαζηρ) 

Γ1 ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΗΜΑΝΗ ΘΔΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ                                         TEM 150   

ςνηήπηζη ςζηημάηων πςπανίσνεςζηρ-πςπόζβεζηρ 

Δ1 σνηήρηζη ζσζηημάηων πσρανίτνεσζης-πσρόζβεζης  
 

TEM 1   

   
ΤΝΟΛΟ 

(Α+Β+Γ+Γ+Δ): 
 150,00 € 

   Φ.Π.Α. 24%  

   ΓΑΠΑΝΗ:  

 

 

ΣΑΤΡΟ : ………/………./ 2018 
 

             Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

  
 

 ΦΡΑΓΙΓΑ - ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

      




