
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ     Χανιά, 16/4/2021 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ     Αρ. Πρωτ.: 724  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Μελιδονίου 27, Χανιά Κρήτης  73134 
Τηλ.:   28210 23374 
Email: ghrokom@otenet.gr      ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
        

Θέμα:  Ανάθεση για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης πυροσβεστικού εξοπλισμού (πυροσβεστήρες) για τις 
ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 
 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης,  

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-07-2018 τ. Α’) 

 Την υπ’ αριθμό Α-112/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με θέμα την έγκριση της δαπάνης και την δέσμευση και 
διάθεση της πίστωσης ποσού 722,92 € εις βάρος του Κ.Α. 10-6265. του προϋπολογισμού έτους 2021. 

 Την από 699/14-4-2020 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας 
 Τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης πυροσβεστικού εξοπλισμού (πυροσβεστήρες) για τις ανάγκες 
του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού 722,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Κατάθεση προσφορών στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Γηροκομείου του Δήμου Χανίων έως την Παρασκευή, 23/4/2021. 
Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που να αναφέρει «Συμμορφώνομαι με του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το 
Δημοτικό Γηροκομείο του Δήμου Χανίων για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης πυροσβεστικού εξοπλισμού (πυροσβεστήρες) για 
τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων»  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

ΒΕΡΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  

Επισυνάπτονται: Τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 

mailto:ghrokom@otenet.gr


 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Μελιδονίου 27, Χανιά Κρήτης 73134 
Τηλ.:   28210 23365  
Email: dgirokomeio.oikonomiki@gmail.com  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
Δ.Γ.Χ. 
 
Χανιά, 15/4/2021 
Α.Π. : 699 
 
Προϋπολογισμός: 722,92 € (με ΦΠΑ) 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 10-6265. 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται µε σκοπό τη συντήρηση όλων των φορητών πυροσβεστήρων καθώς 
και των μονίμων συστημάτων και λοιπών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας που βρίσκονται στο κτίριο του 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες-εργασίες που απαιτούνται με υποστήριξη από 
εξειδικευμένο προσωπικό, για την καλή και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των ανωτέρω. 

Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η 
λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των φορητών – μονίμων και λοιπών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας να 
πληροί τους ισχύοντες κανόνες, τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, καθώς και όλες τις διατάξεις και τους 
νόμους. 

Κανένα μέρος του κτιρίου του ιδρύματος δεν θα παραμένει χωρίς τη στοιχειώδη πυροπροστασία για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί η συντήρηση των υφιστάμενων πυροσβεστήρων. Ως εκ τούτου ο ανάδοχος οφείλει να 
αντικαθιστά το σύνολο των πυροσβεστήρων για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συντήρησή τους. 

Η περίοδος συντήρησης των φορητών – μονίμων και λοιπών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας θα έχει 
ετήσια διάρκεια. 

 
Τμήμα 1: Υλικά αποκατάστασης πυροσβεστήρων 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1.  
Έλεγχος Πυροσβεστήρα 1-
12Kg Ξηράς Κόνεως 

Τεμ. 43 5,00 215,00 

2. 
Επανέλεγχος πυροσβεστήρα 
οροφής  

Τεμ. 4 12,00 48,00 

3. Επανέλεγχος Τ.Ε. 20 lit. Τεμ. 2 21,00 42,00 

4. 
Επανέλεγχος πυροκροτητών 
Τ.Ε. 20 lit. 

Τεμ. 2 29,00 58,00 

5. 
Διάφορα αναλώσιμα ή 
αντικαταστάσεις 

Τεμ. 1 220,00 220,00 

    

Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ 

583,00 

    ΦΠΑ 24% 139,92 

    
Σύνολο 

δαπάνης 
722,92 

 
Εφόσον παρουσιαστούν βλάβες, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώνει την υπηρεσίας μας. 
Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι – συντηρήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η με αριθμό 618/43/05 
(Φ.Ε.Κ. 52Β/05) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 
17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218 Β/2005) Κοινή Απόφαση των ίδιων υπουργών). 



Κατόπιν αυτών θα χορηγηθούν στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων: 
Υπεύθυνη δήλωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία του ελεγμένου πυροσβεστικού υλικού, στην οποία να 

φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που ελέγχθηκαν ή έγινε υδραυλική δοκιμή ή αναγομώθηκαν και ότι αυτοί 
πληρούν τις προδιαγραφές, καθώς και την ασφαλή λειτουργία των μονίμων και λοιπών μέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται μία φορά το έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας νομοθεσίας να ενεργεί έλεγχο και να συντηρεί τα μέσα 
ενεργητικής πυροπροστασίας και να ενημερώνει το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας, όπως αυτό ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1794/6-6-2012 τ. Β’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σε περίπτωση που κάποιο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας δεν είναι σε ισχύ ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην ανανέωσή του χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. 
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 722,92 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  και θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 10-6265. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.  

 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 15/4/2021 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  
 
 

ΒΕΡΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

 Χανιά, 15/4/2021 
                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 
 

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 
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