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ΤΝΣΗΡΗΗ  ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
(ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΕ) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Δ.Γ.Χ. 
 
Προχπολογιςμόσ: 886,60 € (με ΦΠΑ) 
 
Κωδ. Προχπολογιςμοφ: 10-6265. 
 
 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ-ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ ςυντάςςεται µε ςκοπό τθ ςυντιρθςθ όλων των φορθτϊν πυροςβεςτιρων κακϊσ 
και των μονίμων ςυςτθμάτων και λοιπϊν μζςων ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ που βρίςκονται ςτο κτίριο του 
Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων. 

Η ςυντιρθςθ κα περιλαμβάνει όλεσ τισ υπθρεςίεσ-εργαςίεσ που απαιτοφνται με υποςτιριξθ από 
εξειδικευμζνο προςωπικό, για τθν καλι και αδιάλειπτθ λειτουργία όλων των ανωτζρω. 

Ο ανάδοχοσ κα αναλαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα και κα εκτελεί όλεσ τισ αναγκαίεσ εργαςίεσ, ϊςτε θ 
λειτουργία, θ κατάςταςθ και θ αςφάλεια των φορθτϊν – μονίμων και λοιπϊν μζςων ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ να 
πλθροί τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ, τουσ Ελλθνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ, κακϊσ και όλεσ τισ διατάξεισ και τουσ 
νόμουσ. 

Κανζνα μζροσ του κτιρίου του ιδρφματοσ δεν κα παραμζνει χωρίσ τθ ςτοιχειϊδθ πυροπροςταςία για όςο 
χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ ςυντιρθςθ των υφιςτάμενων πυροςβεςτιρων. Ωσ εκ τοφτου ο ανάδοχοσ οφείλει να 
αντικακιςτά το ςφνολο των πυροςβεςτιρων για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ ςυντιρθςι τουσ. 

Η περίοδοσ ςυντιρθςθσ των φορθτϊν – μονίμων και λοιπϊν μζςων ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ κα ζχει 
ετιςια διάρκεια. 

 
Σμήμα 1: υντήρηςη πυροςβεςτήρων (CPV: 50413200-5 «Τπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ 
εξοπλιςμοφ πυρόςβεςησ» και 35111000-5 «Πυροςβεςτικόσ Εξοπλιςμόσ»). 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

1.  
Ζλεγχοσ Ρυροςβεςτιρα 1-
12Kg Ξθράσ Κόνεωσ 

Τεμ. 43 7,00 301,00 

2. 
Επανζλεγχοσ πυροςβεςτιρα 
οροφισ  

Τεμ. 4 14,00 56,00 

3. Επανζλεγχοσ Τ.Ε. 20 lit. Τεμ. 2 22,00 44,00 

4. 
Επανζλεγχοσ πυροκροτθτϊν 
Τ.Ε. 20 lit. 

Τεμ. 2 32,00 64,00 

5. 
Διάφορα αναλϊςιμα ι 
αντικαταςτάςεισ 

Τεμ. 1 250,00 250,00 

    

φνολο 
χωρίσ 
ΦΠΑ 

715,00 

    ΦΠΑ 24% 171,60 

    
φνολο 

δαπάνησ 
886,60 

 
Εφόςον παρουςιαςτοφν βλάβεσ, δυςλειτουργίεσ ι ελλείψεισ όλων των παραπάνω, ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊνει τθν υπθρεςίασ μασ. 
Πλοι οι παραπάνω ζλεγχοι – ςυντθριςεισ κα γίνουν ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (θ με αρικμό 618/43/05 
(Φ.Ε.Κ. 52Β/05) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Δθμόςιασ Τάξθσ, όπωσ τροποποιικθκε με τθ με αρικμό 
17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218 Β/2005) Κοινι Απόφαςθ των ίδιων υπουργϊν). 

Κατόπιν αυτϊν κα χορθγθκοφν ςτο Δθμοτικό Γθροκομείο Χανίων: 
Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν καλι και αςφαλι λειτουργία του ελεγμζνου πυροςβεςτικοφ υλικοφ, ςτθν οποία να 

φαίνεται ο αρικμόσ των πυροςβεςτιρων που ελζγχκθκαν ι ζγινε υδραυλικι δοκιμι ι αναγομϊκθκαν και ότι αυτοί 
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πλθροφν τισ προδιαγραφζσ, κακϊσ και τθν αςφαλι λειτουργία των μονίμων και λοιπϊν μζςων ενεργθτικισ 
πυροπροςταςίασ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μία φορά το ζτοσ και ςε κάκε περίπτωςθ κατά χρονικά διαςτιματα ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι και τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ να ενεργεί ζλεγχο και να ςυντθρεί τα μζςα 
ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ και να ενθμερϊνει το Βιβλίο Ελζγχου και Συντιρθςθσ των Μζςων Ενεργθτικισ 
Ρυροπροςταςίασ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν υπ’ αρικμ. 12/2012 Ρυροςβεςτικι Διάταξθ (ΦΕΚ 1794/6-6-2012 τ. Β’), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Σε περίπτωςθ που κάποιο πιςτοποιθτικό ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ δεν είναι ςε ιςχφ ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν ανανζωςι του χωρίσ επιπλζον επιβάρυνςθ για το Δθμοτικό Γθροκομείο Χανίων. 
Η ςυνολικι δαπάνθ ζχει προχπολογιςτεί ςτο ποςό των 886,60 € (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.)  και κα βαρφνει 
τον Κ.Α. 10-6265. ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022.  

 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 31/5/2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 
ΣΟΤ Δ.Γ.Χ. 

  
 
 

ΗΜΑΝΣΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 

 Χανιά, 31/5/2022 
Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

 
 
 
 
 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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