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Από το πρακτικό της 9 / 22-4-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 148 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση δαπάνης ποσού 7.938,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για
την προμήθεια αναγόμωσης φορητών μέσων πυρόσβεσης των κτιριακών
εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση
τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης,
καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ.
139/20-15).
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 22-4-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 16230/16-4-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
2. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
3. Τσακιρίδης Αναστάσιος
4. Βαρσάμης Νικόλαος
5. Ωραιόπουλος Λάζαρος
6. Μιχαηλίδης Βασίλειος
7. Γιαρένης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλεξούδη
Αναστασία
(Νατάσσα)
2. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)

Σύμφωνα με την υπ αρ. 1148/31-10-2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών κ.
Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Πηνελόπη Καραηλία.
ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρόντες αποφασίσθηκε η συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο εκτός ημερήσιας,2ο εκτός ημερήσιας,3ο
εκτός ημερήσιας,4ο εκτός ημερήσιας,5ο εκτός ημερήσιας,1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο,7ο
,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο και 19ο.
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Ο Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης Έγκριση
δαπάνης ποσού 7.938,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια
αναγόμωσης φορητών μέσων πυρόσβεσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και
αυτοκινήτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών,
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης
(Σχετ. Α.Δ.Σ. 139/20-15), έθεσε υπόψη, της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.
211/2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το παρακάτω
περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ποσού 7.938,42€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την
προμήθεια αναγόμωσης φορητών μέσων πυρόσβεσης των κτιριακών εγκαταστάσεων
και αυτοκινήτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και
διάθεση πίστωσης. (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 139/2015)
Θέτουμε υπ΄ όψη σας
α) Την αριθμ. 138/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της
προμήθειας αναγόμωσης φορητών μέσων πυρόσβεσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και
αυτοκινήτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής της
ανωτέρω προμήθειας και
β) Το αριθμ. πρωτ. 17/2015 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.
Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της παραπάνω
προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, να εγκρίνετε την
προαναφερόμενη δαπάνη και να ψηφίσετε πίστωση ποσού 7.938,42€ σε βάρος των κωδικών
εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ως εξής:
ΚΑ 10.7135.01 «Λοιπός εξοπλισμός» ποσό 4.760,10 και
ΚΑ 10.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού» ποσό 3.178,32
Η προμήθεια μπορεί να γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 23, παρ. 4 & 5 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α, βάσει των όρων που θα καθορισθούν από
την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1ε του Ν. 3852/10 και
αφού προηγηθεί δημοσίευση της περίληψης της διακηρύξεως σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά
του.
Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας
αφού εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, να εγκρίνετε τον
τρόπο εκτέλεσης της, να καθορίσετε τους όρους του διαγωνισμού σύμφωνα με τις
προαναφερόμενες διατάξεις και να διαθέσετε τη σχετική πίστωση.

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Σπανίδης Αναστάσιος

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γεωργίου Χρυσοβαλάντω

Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καραδαλής Ευάγγελος

Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17/2015 τεύχος
τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε αυτή ν’
αποφασίσει σχετικά.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη της
εξέθεσαν, 2) την αναγκαιότητα δαπάνης για την προμήθεια προμήθεια αναγόμωσης
φορητών μέσων πυρόσβεσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων του Δήμου
Νεάπολης - Συκεών 3) την υπ’ αριθμ. 211/2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του

Δήμου, 4) το υπ’ αριθμ. 17/2015 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συντάθηκε από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 5) την αρ. 138/2015 ΑΔΣ 6) τις διατάξεις
του άρθ. 23, παρ. 2 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α και 6)τις διατάξεις του 72 του Ν.3852/2010

Αποφασίζει Με Πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει δαπάνης ποσού 7.938,42€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την
προμήθεια αναγόμωσης φορητών μέσων πυρόσβεσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και
αυτοκινήτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
Β. Οι προμήθεια θα γίνουν με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθ. 23, παρ. 4 & 5 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α, βάσει των όρων που θα καθορισθούν από την
Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1ε του Ν. 3852/10 και αφού
προηγηθεί δημοσίευση της περίληψης της διακηρύξεως σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά
του.
Γ. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης βάσει των οποίων θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, ως εξής:
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η …./2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
'Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» όπως ισχύει.

2.

Τις διατάξεις της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος κανονισμός
προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

3.

Του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς
το Κοινοτικό Δίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)

4.

του Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18)

5.

Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α)

6.

Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4250/14

7.

Την Κ.Υ.Α 618/43 και 17230/67 η οποία τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α.17230/671/2005 (ΦΕΚ
Β’/1218)

8.

Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
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9.

Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

10. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού
Οικονομικών
11. Τις σχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.
12. Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06 (και ιδιαίτερα του άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ/2006 Ν.3463/06)
13. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α '112/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις », καθώς και τις εκδοθείσες επ 'αυτού κανονιστικές
οδηγίες εφαρμογής του.
14. Την 497/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή
διαγωνισμού-αξιολόγησης προμηθειών έτους 2015
15. Την αρ. 1148/2014 απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων στο Δήμο ΝεάποληςΣυκεών και τη ανάθεση επιπρόσθετων αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Ζιγκερίδη Δημήτριο
16. Την 139/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας
« προμήθεια αναγόμωση φορητών µέσων πυρόσβεσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του
Δήμου Νεάπολης Συκεών» του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και την συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής.
17. Την ……../2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της προμήθειας, του τεύχους
τεχνικών προδιαγραφών, τη διάθεση της σχετικής πίστωσης και τον καθορισμό των όρων του
διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την Προμήθεια « προμήθεια
αναγόμωση φορητών µέσων πυρόσβεσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης
Συκεών»του Δήμου Νεάπολης - Συκεών ποσού €7.938,42 (€6.454,00 + ΦΠΑ 23% €1.484,42) με τους
παρακάτω όρους:

Άρθρο 1ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Ιωαν. Μιχαήλ - Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη στο
γραφείο προμηθειών, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής την …………………..2015 ημέρα Τρίτη και ώρα από
00:00π.μ. έως 00:00π.μ.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός αναβληθεί θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα την
ίδια ώρα.
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ΑΡΘΡΟ 2
Τεύχη δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος
είναι:
1) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
2) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
4) Η συγγραφή υποχρεώσεων
5) Η τεχνική περιγραφή
Άρθρο 3ο
Προϋπολογισμός Προμήθειας
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι €7.938,42 (€6.454,00 + ΦΠΑ 23%
€1.484,42). Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων οικ.
έτους 2015 του Δήμου

Άρθρο 4o
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική
περιγραφή η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο κάθε ενδιαφερόμενος
προμηθευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία ενιαία προσφορά που θα αφορά το σύνολο των ειδών.

Άρθρο 5o
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την
ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.
Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του Δήμου - με
ευθύνη του προσφέροντος - από την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα. Στις προσφορές απαγορεύεται να
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή μόνο μία προσφορά από κάθε διαγωνιζόμενο.

Άρθρο 6o
Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο και
είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.
Άρθρο 7ο
Φάκελος Προσφοράς
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
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1.

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική, και μόνον γλώσσα εκτός ίσως από επισυναπτόμενα
τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

2.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Νεάπολης-Συκεών μέσα σε
(σφραγισμένο) κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα:

i)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια , αναγόμωση
φορητών µέσων πυρόσβεσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων του Δήμου
Νεάπολης Συκεών»

ii)

Αριθμός διακήρυξης

iii)

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού

iv)

Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει:
3.

Στον κυρίως φάκελο στον οποίο θα περιέχονται τα παρακάτω:

3.1 Οι δηλώσεις που ζητούνται στο σχετικό άρθρο
3.2 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό που ζητούνται στο σχετικό άρθρο και τα οποία
μπορεί να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
εγγράφων αυτών
3.3 Οι δηλώσεις συμμετοχής υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων
φορέων
3.4

Η εγγυητική συμμετοχής όπως περιγράφεται παρακάτω

3.5

Μέσα στον ίδιο φάκελο θα περιλαμβάνεται και η τεχνική προσφορά

3.6

Αντίγραφα όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, της εγγυητικής επιστολή καθώς και της
τεχνικής προσφοράς.

Καλό είναι αυτά να βρίσκονται με την σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε
να μην υπάρξει πρόβλημα απώλειάς τους.

4.

Επίσης, εις διπλούν θα δοθούν και τα τυχόν προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας
κατασκευής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Το φύλλο τεχνικής προσφοράς πρέπει να είναι
συντεταγμένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως οι συνημμένες προδιαγραφές.

5.

Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχεται ένας σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος θα φέρει πλέον
των ενδείξεων που αναφέρονται στην §2 του παρόντος Άρθρου ανωτέρω και την εξής:
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο όπως
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προβλέπεται το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στο παρόν τεύχος
δημοπράτησης, καθώς και ένα αντίγραφο του.

6.

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε συγκεκριμένο
προϊόν σε ευρώ και όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο. Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται στην
προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση, για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην
παρούσα διακήρυξη.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα.
Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της Επιτροπής.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται
από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 8ο
Τιμή προσφοράς
1.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε Ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και
κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων στους χώρους που θα υποδειχθούν
από τον Δήμο.

Η τιμή θα αναγράφεται ως εξής:
1.1 Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ ανά είδος και σύνολα ανά είδος αριθμητικά
1.2 Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ αριθμητικά και ολογράφως
1.3 Σε συγκεντρωτικό πίνακα θα δοθεί η συνολική προσφορά της προμήθειας. Αυτή θα δίνεται σε
σύνολο χωρίς τον ΦΠΑ, χωριστά θα αναγράφεται ο συνολικός ΦΠΑ και θα δίδεται επίσης
και συνολική τιμή με τον ΦΠΑ της ολοκληρωμένης προσφοράς.
Για λόγους ομοιομορφίας η προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού στο επισυναπτόμενο έντυπο
«ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
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2.

Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο
αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής που εκδίδεται ύστερα
από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια
η προσφερόμενη τιμή η με την οποία δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα.

Άρθρο 9ο
Στοιχεία – δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να ακολουθούν την σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω,
επί ποινή αποκλεισμού, κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής:
1.

Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.

2.

Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές
προδιαγραφές.

3.

Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει όλα τα υπό
προμήθεια είδη σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.

Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς η διάρκεια της σύμβασης καθώς και ο χρόνος της παράδοσης
σε ημερολογιακές ημέρες από την σχετική παραγγελία της υπηρεσίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών
4.

Δήλωση ότι θα αναλάβει ο διαγωνιζόμενος την διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούμενης για την
παράδοση των υλικών στον Δήμο ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση ή διαδικασία.

5.

Δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν τελεί υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.

6.

Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση του
Δήμου Νεάπολης - Συκεών, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της
υπαναχώρησης του Δήμου.

7.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν επίσης :

Εδάφιο α - Οι Έλληνες πολίτες :
i.

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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Εδάφιο β- Αλλοδαποί:
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταθέσει.
i. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

Εδάφιο γ - Νομικά Πρόσωπα:
Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 'Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) + (β).

Εδάφιο δ – Συνεταιρισμοί:
i.

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα,

ii.

'Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) + (β).

Εδάφιο ε - Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

9.

Εφόσον από τα προηγούμενα επιτρέπεται, οι προμηθευτές να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου
του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφου.

10. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφο.

Άρθρο 10ο
Εγγύηση συμμετοχής
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού
προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. για κάθε διαγωνιζόμενο και θα εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων

του Παγκοσμίου Οργανισμού

Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ για δώδεκα (12) μήνες από την διενέργεια του
διαγωνισμού και απευθύνεται στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ή στους αναδόχους με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων(4) ημερών από την κοινοποίηση σε
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αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της
διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:


Την ημερομηνία έκδοσης και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της



Τον εκδότη



Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται



Τον αριθμό της εγγύησης



Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση



Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.



Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού



Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.



Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.



Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.



Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 11

ο

Ισχύς προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα ζητηθεί από την υπηρεσία,
πριν από την λήξη της.
Άρθρο 12ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
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Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο τη
χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά
μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι
σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το
οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του
ΕΚΠΟΤΑ.
3. Στην ίδια συνεδρίαση του αρμοδίου οργάνου και παρουσία των διαγωνιζόμενων
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών. Μειοδότης ανακηρύσσεται ο προσφέρων
την χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 13ο
Ενστάσεις
1. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν,
υποβάλλεται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο,
στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την
ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη
γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2.Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ
της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 14o
Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής καλείται (άρθρο 24 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) να προσέλθει σε ορισμένο τόπο
και χρόνο, πάντως όχι μικρότερο των δέκα (10) και ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την
έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση (η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης. Αν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Διευκρινίζεται ότι η σύμβαση υπογράφεται από τον/τους ανάδοχο/χους με κάθε νομικό πρόσωπο
χωριστά για τα είδη και τις ποσότητες που προορίζονται για αυτό.

Άρθρο 15ο
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της
αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται
υπέρ του Δήμου Νεάπολης Συκεών
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να
αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή
των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων.

Άρθρο 16ο
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 17ο
Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών διαπιστωθεί ότι αυτά δεν πληρούν τους όρους
της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο
33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 18o
Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές
Στη συμβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες
επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
1

Φόρος εισοδήματος ίσος με ποσοστό 4%.

2

Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%

3

Η κράτηση 0,10% επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% .

4

Δαπάνη δημοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 19ο
Παραλαβή Υλικών-Πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το
άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ, μετά την
παραλαβή του υλικού
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Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρώνεται στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή
των υλικών και μετά την συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς του Δήμου,
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά

Άρθρο 20ο
Χρόνος – τρόπος παράδοσης - παραλαβή των υλικών
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται σταδιακά σε διάρκεια ενός (1) μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης.

Άρθρο 21ο
Γενικά
Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και
αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 22ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 23ο
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού
Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο
συσταθησομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατά
αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί
εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από
της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω
προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
Άρθρο 24ο
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του , τότε ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαραχτήρα». Στην
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαραχτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
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Άρθρο 25ο
Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
Η προσφορά απορρίπτεται και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορία του προϊόντος

(τιμή Dumping) ή ότι το

προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι
γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας
εταιρίας.

Άρθρο 26ο
Δημοσίευση
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
διεξαγωγή του διαγωνισμού σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα καθώς και στην ιστοσελίδα του
Δήμου.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περιλήψεως της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού
βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 27

ο

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00 π.μ. και
έως 3:00 μ.μ. από το γραφείο προμηθειών…………… του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, Ταχ. Δ/νση Στρ.
Σαράφη και Ι. Μιχαήλ 1 56625 Συκιές. Αρμόδιοι υπάλληλοι κα Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, Τηλ.
2310679172 και κα Ωραιοπούλου Βασιλική Τηλ. 2310679175
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που την συνοδεύουν χορηγείται στους
ενδιαφερόμενους, αφού καταβάλουν το ποσό των 5,00 €, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Α) Με κατάθεση στο ταμείο του Δήμου.
Β) Με ταχυδρομική επιταγή (αντικαταβολής ή απλή).
Γ) Με κατάθεση στο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς ή με τραπεζικό έμβασμα.
Δ) Διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς κόστος μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση:
www.dimosneapolis-sykeon.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η
Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια και αναγόμωση για το 2015 μέσων
πυρόσβεσης για την κάλυψη των δημοτικών κτιρίων, αυτοκινήτων του Δήμου Νεάπολης
Συκεών.

Οι πυροσβεστήρες που θα αναγομωθούν ή θα γίνει προμήθεια είναι διαφόρων τύπων
όπως φορητοί , τροχήλατοι , οροφής , ξηράς σκόνης, διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Για
την προμήθεια των παραπάνω ειδών και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων,
απαιτείται η έγκριση της δαπάνης και η ψήφιση πίστωσης ποσού 4.760,10 σε
βάρος του ΚΑ 10.7135.01 «Λοιπός εξοπλισμός» και πίστωση ποσού 3.178,32 €
σε βάρος του Κ.Α. 10.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» με χρηματοδότηση από
δημοτικούς πόρους.
Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό , σύμφωνα με την με αριθ. 11389/93 Υπ.
Απόφασης "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
(ΕΚΠΟΤΑ).
Οι ελεγχόμενοι πυροσβεστήρες θα σημανθούν και επανατοποθετηθούν με ευθύνη και
επίβλεψη του αρμοδίου τεχνικού υπεύθυνου (αρμόδιο άτομο) της εταιρείας. Οι
διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και σήμανσης των αναγομωμένων
πυροσβεστήρων εφαρμόζονται όπως ορίζεται στο Κ.Υ.Α.618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β/2005)
και τροποποιήθηκε με την
Κ.Υ.Α.17230/671/2005 (ΦΕΚ Β’/1218) . Εξωτερικά, ο πυροσβεστήρας θα φέρει την
κατάλληλη σήμανση όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις καθώς επίσης και την
ανεξίτηλη σήμανση που καθορίζεται . Οι οδηγίες χρήσης (κωδικοποιημένες και
εικονογραφημένες πληροφορίες λειτουργίας) του πυροσβεστήρα θα είναι σαφείς και
απλές και θα επικολλώνται επί του σώματος του πυροσβεστήρα. Θα αναφέρεται επίσης
σαφώς και ευκρινώς η αποδεκτή ή μη χρήση του πυροσβεστήρα σε υλικά υπό ηλεκτρική
τάση. Θα αναγράφεται επίσης το βάρος του πυροσβεστήρα και το βάρος του
περιεχομένου του.

Κανένα Δημοτικό κτίριο ή χώρος ΔΕΝ θα παραμένει χωρίς την στοιχειώδη
πυροπροστασία (πυροσβεστήρες) για όσο χρόνο διαρκεί η συντήρηση των
υπαρχόντων σ'αυτό πυροσβεστήρων.
Στην ευθύνη του αρμοδίου ατόμου και κατ' επέκταση της αναγνωρισμένης εταιρείας είναι
η παράδοση και τοποθέτηση των πυροσβεστήρων στα σημεία από όπου παρελήφθησαν
και από όπου αποσπάστηκαν (καθορισμένες θέσεις).
Συντήρηση πυροσβεστήρα.
Συντήρηση πυροσβεστήρων, είναι η εργασία ελέγχου και συμπλήρωμα του
κατασβεστικού υλικού που βρίσκετε μέσα στον πυροσβεστήρα, καθώς και ο έλεγχο της
καταστάσεως του κελύφους του πυροσβεστήρα, η διαδικασία αυτή ισχύει για όλους τους
τύπους πυροσβεστήρων εκτός του τύπου αεροζόλ, κατασβεστικό υλικό είναι:
Ξηρά σκόνη , Αφρός, Διοξείδιο άνθρακα, Νερό, wet chemical, βιολογικός αφρός κλπ
Διαδικασία για την συντήρηση πυροσβεστήρων είναι μια εργασία που πρέπει να γίνεται
από εξειδικευμένα αρμόδια άτομα σε εργαστήρια αναγόμωσης πυροσβεστήρων, δεν είναι
μια απλή εργασία και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους κατά την διαδικασία της, δεν
πρέπει να γίνεται απο άτομα που δεν έχουν γνώση του αντικειμένου.
Διαδικασία:
Αφαίρεση προωθητικού αερίου
Άδειασμα του κατασβεστικού υλικού του πυροσβεστήρα με ειδικό μηχάνημα
Πολύ καλός έλεγχος εσωτερικά του πυροσβεστήρα με ειδικό μηχάνημα
Γέμισμα του πυροσβεστήρα με το ίδιο κατασβεστικό υλικό και συμπλήρωμα αυτού
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Πρεσάρισμα με προωθητικό αέριο
Αποδεικτικά συντήρηση του πυροσβεστήρα.
Μετά την διαδικασία ολοκλήρωσης της συντήρησης του πυροσβεστήρα ο τεχνικός
τοποθετεί πλαστικό δακτύλιο στον "λαιμό" του πυροσβεστήρα, επίσης τοποθετείτε και
ετικέτα ελέγχου όπου αναγράφει:
Τα στοιχεία του αρμοδίου ατόμου που έκανε την συντήρηση του πυροσβεστήρα
Τον μήνα και το έτος που έγινε ο έλεγχος
Τον μήνα και το έτος που πρέπει να συντηρηθεί εκ νέου ο πυροσβεστήρας
Αναγόμωση πυροσβεστήρα.
Αναγόμωση πυροσβεστήρων, είναι η εργασία αλλαγής του κατασβεστικού υλικού του
πυροσβεστήρα, η διαδικασία αυτή ισχύει για όλους τους τύπους πυροσβεστήρων εκτός
του τύπου αεροζόλ, κατασβεστικό υλικό είναι:
Ξηρά σκόνη , Αφρός, Διοξείδιο άνθρακα, Νερό, wet chemical, βιολογικός αφρός κλπ
Διαδικασία αναγόμωση πυροσβεστήρων.
Η αναγόμωση είναι μια εργασία που πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα αρμόδια άτομα
σε εργαστήρια αναγόμωσης πυροσβεστήρων, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους κατά την
διαδικασία της, δεν πρέπει να γίνεται από άτομα που δεν έχουν γνώση του αντικειμένου.
Διαδικασία:
Αφαίρεση προωθητικού αερίου
Άδειασμα του κατασβεστικού υλικού του πυροσβεστήρα με ειδικό μηχάνημα
Πολύ καλός έλεγχος εσωτερικά του πυροσβεστήρα με ειδικό μηχάνημα
Γέμισμα του πυροσβεστήρα με νέο κατασβεστικό υλικό
Πρεσάρισμα με προωθητικό αέριο
Αποδεικτικά συντήρηση του πυροσβεστήρα.
Μετά την διαδικασία ολοκλήρωσης της συντήρησης του πυροσβεστήρα ο τεχνικός
τοποθετεί πλαστικό δακτύλιο στον "λαιμό" του πυροσβεστήρα, επίσης τοποθετείτε και
ετικέτα ελέγχου όπου αναγράφει:
Τα στοιχεία του αρμοδίου ατόμου που έκανε την συντήρηση του πυροσβεστήρα
Τον μήνα και το έτος που έγινε ο έλεγχος
Τον μήνα και το έτος που πρέπει να συντηρηθεί εκ νέου ο πυροσβεστήρας
Η προμήθεια απαιτείται προκειμένου να γίνει αντικατάσταση παλιών που δεν μπορούν να
αναγομωθούν και προμήθεια νέων για πρόσθετη κάλυψη των κτιρίων σύμφωνα με την
μελέτη πυροπροστασίας των κτιρίων, καθώς και να αναγομωθούν οι παλαιοί, οι οποίοι
και θα συντηρηθούν για την επόμενη χρονιά, ώστε να υπάρχουν μέτρα πυροπροστασίας
στο κτίριο του Δημαρχείου (Νεάπολης-Συκεών), στα κτίρια των πρώην
Δημαρχείων(Νεάπολης, Πεύκων, Αγ. Παύλου), στο Γραφείο Πρασίνου(Δημοτική Ενότητα
Συκεών), στο κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών(Δημοτική Ενότητα Συκεών),
στους χώρους των εργοταξίων(Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, Δημοτικής Ενότητας
Συκεών) , στο Σταθμό Αυτοκινήτων Αγ. Δημητρίου (Δημοτική Ενότητα Συκεών) και στα
αυτοκίνητα του Δήμου Νεάπολης Συκεών.
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- Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις:





Κ.Υ.Α 618/43 και 17230/67 και τροποποιήθηκε με την
Κ.Υ.Α.17230/671/2005 (ΦΕΚ Β’/1218)
Ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.
Της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ).










Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06 (και ιδιαίτερα του άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ/2006
Ν.3463/06)
Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α '112/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις », καθώς και τις εκδοθείσες επ 'αυτού κανονιστικές οδηγίες εφαρμογής
του.
Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010.
Τις Διατάξεις του Ν.2286/1995
την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Προμήθεια, αναγόμωση φορητών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

µέσων πυρόσβεσης των κτιριακών
εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων του
Δήμου Νεάπολης Συκεών

Αριθ. Τεύχ.
Τεχνικών Προδιαγραφών: 17/2015

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

1

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC 40% 6 Kg.

τεμάχιο

160

2

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC 40% 12 Kg.

τεμάχιο

9

3

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως Τροχήλατος ABC 40% 25 Kg.

τεμάχιο

3
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4

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC 40% 3 Kg.

τεμάχιο

6

5

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC 40% 2 Kg.

τεμάχιο

3

6

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως Οροφής ABC 40% 3 Kg.

τεμάχιο

3

7

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως Οροφής ABC 40% 6 Kg.

τεμάχιο

8

8

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως Οροφής ABC 40% 12 Kg.

τεμάχιο

4

9

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του άνθρακα 2 Kg.

τεμάχιο

2

10

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg.

τεμάχιο

11

11

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του άνθρακα 72,4 Kg.

τεμάχιο

2

12

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC 40% 6 Kg.

τεμάχιο

51

13

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως Τροχήλατος ABC 40% 25 Kg.

τεμάχιο

4

14

Προμήθεια πυροσβεστήρα Διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg.

τεμάχιο

7

15

Προμήθεια μανομέτρων κατάλληλων για πυροσβεστήρες.

τεμάχιο

25

16

Προμήθεια λάστιχων κατάλληλων για πυροσβεστήρες.

τεμάχιο

20

17

Προμήθεια κλείστρων κατάλληλων για πυροσβεστήρες 6-12 Kg.

τεμάχιο

15

18

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως Οροφής 12 Kg.

τεμάχιο

1

19

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως 2 Kg.

τεμάχιο

5

20

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως 3 Kg.

τεμάχιο

20

21

Αναγόμωση πυροσβεστήρα 50 Kg τροχήλατου.

τεμάχιο

4
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ΘΕΜΑ: Προμήθεια, αναγόμωση φορητών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

µέσων

πυρόσβεσης

εγκαταστάσεων

και

των

κτιριακών

αυτοκινήτων

του

Δήμου Νεάπολης Συκεών

Αριθ. Τεύχ.
Τεχνικών Προδιαγραφών: 17/2015

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότη
Τιμή μονάδος
τα

1

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC 40% 6 Kg.

τεμάχιο

160

10€

2

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC 40% 12 Kg.

τεμάχιο

9

16€

3

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως Τροχήλατος ABC 40% 25 Kg.

τεμάχιο

3

37€

4

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC 40% 3 Kg.

τεμάχιο

6

6€

5

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC 40% 2 Kg.

τεμάχιο

3

6€

6

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως Οροφής ABC 40% 3 Kg.

τεμάχιο

3

7€

7

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως Οροφής ABC 40% 6 Kg.

τεμάχιο

8

11€

8

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως Οροφής ABC 40% 12 Kg.

τεμάχιο

4

18€

9

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του άνθρακα 2 Kg.

τεμάχιο

2

7€

10

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg.

τεμάχιο

11

10€

11

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του άνθρακα 72,4 Kg.

τεμάχιο

2

45€

12

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC 40% 6 Kg.

τεμάχιο

51

30€

13

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως Τροχήλατος ABC 40% 25 Kg.

τεμάχιο

4

190€

14

Προμήθεια πυροσβεστήρα Διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg.

τεμάχιο

7

65€
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15

Προμήθεια μανομέτρων κατάλληλων για πυροσβεστήρες.

τεμάχιο

25

5€

16

Προμήθεια λάστιχων κατάλληλων για πυροσβεστήρες.

τεμάχιο

20

8€

17

Προμήθεια κλείστρων κατάλληλων για πυροσβεστήρες 6-12 Kg.

τεμάχιο

15

10€

18

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως Οροφής 12 Kg.

τεμάχιο

1

65€

19

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως 2 Kg.

τεμάχιο

5

25€

20

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως 3 Kg.

τεμάχιο

20

25€

21

Αναγόμωση πυροσβεστήρα 50 Kg τροχήλατου.

τεμάχιο

4

70€

ΘΕΜΑ: Προμήθεια, αναγόμωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Τεύχ.
Τεχνικών Προδιαγραφών: 17/2015

φορητών µέσων πυρόσβεσης των
κτιριακών εγκαταστάσεων και
αυτοκινήτων του Δήμου Νεάπολης
Συκεών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Μονάδα
μέτρησης

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Σύνολο

1

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC
40% 6 Kg.

τεμάχιο

160

10 €

1.600 €

2

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC
40% 12 Kg.

τεμάχιο

9

16 €

144 €

3

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως
Τροχήλατος ABC 40% 25 Kg.

τεμάχιο

3

37 €

111 €

4

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC
40% 3 Kg.

τεμάχιο

6

6€

36 €

5

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC
40% 2 Kg.

τεμάχιο

3

6€

18 €

6

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως
Οροφής ABC 40% 3 Kg.

τεμάχιο

3

7€

21 €

7

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως
Οροφής ABC 40% 6 Kg.

τεμάχιο

8

11 €

88 €

8

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως
Οροφής ABC 40% 12 Kg.

τεμάχιο

4

18 €

72 €
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9

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του
άνθρακα 2 Kg.

τεμάχιο

2

7€

14 €

10

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του
άνθρακα 5 Kg.

τεμάχιο

11

10 €

110 €

11

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του
άνθρακα 72,4 Kg.

τεμάχιο

2

45 €

90 €

12

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC
40% 6 Kg.

τεμάχιο

51

30 €

1.530 €

13

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως
Τροχήλατος ABC 40% 25 Kg.

τεμάχιο

4

190 €

760 €

14

Προμήθεια πυροσβεστήρα Διοξειδίου του
άνθρακα 5 Kg.

τεμάχιο

7

65 €

455 €

15

Προμήθεια μανομέτρων κατάλληλων για
πυροσβεστήρες.

τεμάχιο

25

5€

125 €

16

Προμήθεια λάστιχων κατάλληλων για
πυροσβεστήρες.

τεμάχιο

20

8€

160 €

17

Προμήθεια κλείστρων κατάλληλων για
πυροσβεστήρες 6-12 Kg.

τεμάχιο

15

10 €

150 €

18

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως
Οροφής 12 Kg.

τεμάχιο

1

65 €

65 €

19

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως 2 Kg.

τεμάχιο

5

25 €

125 €

20

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως 3 Kg.

τεμάχιο

20

25 €

500 €

21

Αναγόμωση πυροσβεστήρα 50 Kg τροχήλατου.

τεμάχιο

4

70 €

280 €
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ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

6.454,00 €

ΦΠΑ 23%

1.484,42 €

ΣΥΝΟΛΟ

7.938,42 €

ΑΔΑ: 6ΨΓΙΩΚΙ-ΑΗΖ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια , αναγόμωση φορητών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

µέσων πυρόσβεσης των κτιριακών
εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων του
Δήμου Νεάπολης Συκεών

Αριθ. Τεύχ.
Τεχνικών Προδιαγραφών: 17/2015

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Στην ευθύνη του αρμοδίου ατόμου και κατ' επέκταση της αναγνωρισμένης εταιρείας είναι η παράδοση και
τοποθέτηση των πυροσβεστήρων στα σημεία από όπου παρελήφθησαν και από όπου αποσπάστηκαν
(καθορισμένες θέσεις) και όπου υποδειχθούν από την Υπηρεσία .
Οι τιμές του τιμολογίου συμπεριλαμβάνουν και την έκδοση μητρώου πυροσβεστήρων .
Όλοι οι προς προμήθεια πυροσβεστήρες φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά την κείμενη νομοθεσία .
Θα προσκομισθούν τα ισχύοντα πιστοποιητικά
1.

Πιστοποιητικό Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Αναγνωρισμένης εταιρείας συντήρησης και
αναγόμωσης πυροσβεστήρων

2.

Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου

3.

Πιστοποιητικό υπευθύνου Τεχνικού ασφαλείας

4.

Πιστοποιητικό ISO 9001:2008

5.

Πιστοποιητικό ISO IQNET

Συντήρηση πυροσβεστήρα.
Συντήρηση πυροσβεστήρων, είναι η εργασία ελέγχου και συμπλήρωμα του κατασβεστικού υλικού
που βρίσκετε μέσα στον πυροσβεστήρας, καθώς και ο έλεγχο της καταστάσεως του κελύφους του
πυροσβεστήρα, η διαδικασία αυτή ισχύει για όλους τους τύπους πυροσβεστήρων εκτός του τύπου αεροζόλ,
κατασβεστικό υλικό είναι:
Ξηρά σκόνη , Αφρός, Διοξείδιο άνθρακα, Νερό, wet chemical, βιολογικός αφρός κλπ
Διαδικασία για την συντήρηση πυροσβεστήρων είναι μια εργασία που πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα
αρμόδια άτομα σε εργαστήρια αναγόμωσης πυροσβεστήρων, δεν είναι μια απλή εργασία και εγκυμονεί
σοβαρούς κινδύνους κατά την διαδικασία της, δεν πρέπει να γίνεται απο άτομα που δεν έχουν γνώση του
αντικειμένου.
Διαδικασία:
Αφαίρεση προωθητικού αερίου
Άδειασμα του κατασβεστικού υλικού του πυροσβεστήρα με ειδικό μηχάνημα
Πολύ καλός έλεγχος εσωτερικά του πυροσβεστήρα με ειδικό μηχάνημα
Γέμισμα του πυροσβεστήρα με το ίδιο κατασβεστικό υλικό και συμπλήρωμα αυτού
Πρεσάρισμα με προωθητικό αέριο
Αποδεικτικά συντήρηση του πυροσβεστήρα.
Μετά την διαδικασία ολοκλήρωσης της συντήρησης του πυροσβεστήρα ο τεχνικός τοποθετεί πλαστικό
δακτύλιο στον "λαιμό" του πυροσβεστήρα, επίσης τοποθετείτε και ετικέτα ελέγχου όπου αναγράφει:
Τα στοιχεία του αρμοδίου ατόμου που έκανε την συντήρηση του πυροσβεστήρα
Τον μήνα και το έτος που έγινε ο έλεγχος
Τον μήνα και το έτος που πρέπει να συντηρηθεί εκ νέου ο πυροσβεστήρας
Επανατοποθέτηση από στο σημείο απόσπασης του
Αναγόμωση πυροσβεστήρα.
Αναγόμωση πυροσβεστήρων, είναι η εργασία αλλαγής του κατασβεστικού υλικού του
πυροσβεστήρας, η διαδικασία αυτή ισχύει για όλους τους τύπους πυροσβεστήρων εκτός του τύπου αεροζόλ,
κατασβεστικό υλικό είναι:
Ξηρά σκόνη , Αφρός, Διοξείδιο άνθρακα, Νερό, wet chemical, βιολογικός αφρός κλπ
Διαδικασία αναγόμωση πυροσβεστήρων.
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Η αναγόμωση είναι μια εργασία που πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα αρμόδια άτομα σε εργαστήρια
αναγόμωσης πυροσβεστήρων, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους κατά την διαδικασία της, δεν πρέπει να
γίνεται από άτομα που δεν έχουν γνώση του αντικειμένου.
Διαδικασία:
Αφαίρεση προωθητικού αερίου
Άδειασμα του κατασβεστικού υλικού του πυροσβεστήρα με ειδικό μηχάνημα
Πολύ καλός έλεγχος εσωτερικά του πυροσβεστήρα με ειδικό μηχάνημα
Γέμισμα του πυροσβεστήρα με νέο κατασβεστικό υλικό
Πρεσάρισμα με προωθητικό αέριο
Αποδεικτικά συντήρηση του πυροσβεστήρα.
Μετά την διαδικασία ολοκλήρωσης της συντήρησης του πυροσβεστήρα ο τεχνικός τοποθετεί πλαστικό
δακτύλιο στον "λαιμό" του πυροσβεστήρα, επίσης τοποθετείτε και ετικέτα ελέγχου όπου αναγράφει:
Τα στοιχεία του αρμοδίου ατόμου που έκανε την συντήρηση του πυροσβεστήρα
Τον μήνα και το έτος που έγινε ο έλεγχος
Τον μήνα και το έτος που πρέπει να συντηρηθεί εκ νέου ο πυροσβεστήρας
Επανατοποθέτηση από στο σημείο απόσπασης του
Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αυτών.
Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις , πρότυπα και υπουργικές
αποφάσεις ώστε να διασφαλισθεί η καλή συμπεριφορά και αποδοτικότητα των πυροσβεστήρων ως μέσων
κατάσβεσης.
ΟΜΑΔΑ : ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Άρθρο 1: Αναγόμωση πυροσβεστήρα 6Κg ξηράς κόνεως.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών
Άδειασμα του περιεχόμενου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
Εισαγωγή προωθητικού αερίου
Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου
έτους
Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της
εργασίας.
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 10,00 €
Άρθρο 2: Αναγόμωση πυροσβεστήρα 12Κg ξηράς.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών
Άδειασμα του περιεχόμενου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
Εισαγωγή προωθητικού αερίου
Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου
έτους
Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της
εργασίας.
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 16,00 €
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Άρθρο 3: Αναγόμωση πυροσβεστήρα 25Κg ξηράς κόνεως τροχήλατος.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών
Άδειασμα του περιεχόμενου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
Εισαγωγή προωθητικού αερίου
Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου
έτους
Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της
εργασίας.
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 37,00 €
Άρθρο 4: Αναγόμωση πυροσβεστήρα 3Κg ξηράς κόνεως
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών
Άδειασμα του περιεχόμενου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
Εισαγωγή προωθητικού αερίου
Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου
έτους
Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της
εργασίας.
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 6,00 €
Άρθρο 5: Αναγόμωση πυροσβεστήρα 2Κg ξηράς κόνεως.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών
Άδειασμα του περιεχόμενου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
Εισαγωγή προωθητικού αερίου
Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου
έτους
Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της
εργασίας.
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 6,00 €

Άρθρο 6: Αναγόμωση πυροσβεστήρα 3Κg ξηράς κόνεως οροφής.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών
Άδειασμα του περιεχόμενου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
Εισαγωγή προωθητικού αερίου
Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου
έτους
Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της
εργασίας.
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 7,00 €
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Άρθρο 7: Αναγόμωση πυροσβεστήρα 6Κg ξηράς κόνεως οροφής.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών
Άδειασμα του περιεχόμενου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
Εισαγωγή προωθητικού αερίου
Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου
έτους
Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της
εργασίας.
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 11,00 €
Άρθρο 8: Αναγόμωση πυροσβεστήρα 12Κg ξηράς κόνεως οροφής.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών
Άδειασμα του περιεχόμενου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
Εισαγωγή προωθητικού αερίου
Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου
έτους
Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της
εργασίας.
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 18,00 €
Άρθρο 9: Αναγόμωση πυροσβεστήρα 2Κg τύπου CO2.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών
Άδειασμα του περιεχόμενου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
Εισαγωγή προωθητικού αερίου
Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου
έτους
Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της
εργασίας.
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 7 €
Άρθρο 10: Αναγόμωση πυροσβεστήρα 5Κg τύπου CO2.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών
Άδειασμα του περιεχόμενου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
Εισαγωγή προωθητικού αερίου
Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου
έτους
Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της
εργασίας.
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 10 €
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Άρθρο 11: Αναγόμωση πυροσβεστήρα 72,4Κg τύπου CO2.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών
Άδειασμα του περιεχόμενου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
Εισαγωγή προωθητικού αερίου
Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου
έτους
Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της
εργασίας.
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 45 €

Άρθρο 21: Αναγόμωση πυροσβεστήρα 50Κg τροχήλατου.
Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών
Άδειασμα του περιεχόμενου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
Εισαγωγή προωθητικού αερίου
Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα
Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου
έτους
Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της
εργασίας.
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 70 €

ΟΜΑΔΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Όλοι οι πυροσβεστήρες προς προμήθεια, επάνω στο μεταλλικό στέλεχος της φιάλης και όχι σε αυτοκόλλητη
πινακίδα, πρέπει να έχουν χαραγμένα σε έκγλυφη γραφή, τα στοιχεία .
1) Το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας
2) Το έτος κατασκευής 2015
3) Ο σειριακός αριθμός
4) Το CE της ευρωπαϊκής πιστοποίησης
5) Ο αριθμός άδειας της πιστοποίησης για το συγκεκριμένο προϊόν και
6) η ονομαστική δοκιμαστική πίεση που εφαρμόστηκε στον πυροσβεστήρα, κατά τον πρότυπο έλεγχο.
Πιστοποιημένη σε όλα τα μέρη δοχείο, κλείστρο κλπ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διατάξεις.
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Άρθρο 12: Προμήθεια πυροσβεστήρα 6Κg ξηράς κόνεως .
Πυροσβεστήρας 6 κιλών ξηράς σκόνης ABC 40% συμπεριλαμβάνεται άγκιστρο ανάρτησης. Δοχείο
μονόραφο ανοξείδωτο, με ανοξείδωτο κλείστρο και βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου. Κατασβεστικής
ικανότητας 21Α, 113Β, C, D, E. TP 26 bar, PS 18 bar
Χωρητικότητα
6Kg
Κατασβεστική ικανότητα
21A 113B C E
Υλικό κατάσβεσης
ABCΕ 40% Ξηρά Σκόνη
Θερμοκρασία λειτουργίας
-30°C μέχρι 60°C
Μέσος χρόνος κένωσης
19,03sec
Πίεση δοκιμής
>24bar
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση
18,00bar
Όγκος εξοπλισμού
7,50Lt
Υλικό δοχείου
St12
Ύψος δοχείου
450 ± 5 mm
Διάμετρος δοχείου
160 ± 1.5 mm
Σπείρωμα λαιμού
30 x 1.5 mm
Πάχος δοχείου
1,24mm
Υλικό κλείστρου
HPb59-1
Βαλβίδα ασφαλείας
19-26 bar
Βαφή
RAL 3000
Προσεγγ. Μεικτό βάρος
9,60Kg
Προσεγγ. Διαστάσεις
535 x 160 mm
Πίεση λειτουργίας στους 20°C
15bar
Βεληνεκές
7m κατά προσέγγιση

Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 30 €
Άρθρο 13: Προμήθεια πυροσβεστήρα 25Κg ξηράς κόνεως τροχήλατος.

Πυροσβεστήρας 25 κιλών ξηράς σκόνης τροχήλατος Με Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού 5 μέτρων και με
κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Κατασβεστική ικανότητα
Υλικό κατάσβεσης
Θερμοκρασία λειτουργίας
Μέσος χρόνος κένωσης
Πίεση δοκιμής
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση
Όγκος εξοπλισμού
Υλικό δοχείου
Ύψος δοχείου
Διάμετρος δοχείου
Σπείρωμα λαιμού
Πάχος δοχείου
Υλικό κλείστρου
Βαλβίδα ασφαλείας
Βαφή
Προσεγγ. Μεικτό βάρος
Προσεγγ. Διαστάσεις

25Kg
A IB C E
ABC 40% Ξηρά Σκόνη
-30°C μέχρι 60°C
23,50sec
>=26bar
18,00bar
30,00Lt
DC03
720 ± 3 mm
250 ± 1 mm
30 x 1.5 mm
2,00mm
HPb59-1
21-26 bar
RAL 3000
59,80Kg
950 x 250 mm

Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 190 €
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Άρθρο 14: Προμήθεια πυροσβεστήρα 5Κg CO2 .

Πυροσβεστήρας 5Kg CO2.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Κατασβεστική ικανότητα
Υλικό κατάσβεσης
Θερμοκρασία λειτουργίας
Μέσος χρόνος κένωσης
Πίεση δοκιμής
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση
Όγκος εξοπλισμού
Υλικό δοχείου
Ύψος δοχείου
Διάμετρος δοχείου
Σπείρωμα λαιμού
Πάχος δοχείου
Υλικό κλείστρου
Βαλβίδα ασφαλείας
Βαφή
Προσεγγ. Μεικτό βάρος
Προσεγγ. Διαστάσεις

5Kg
55B E
Υλικό κατάσβεσης Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2)
-30°C μέχρι 60°C
28,91sec
250bar
174,00bar
7,50Lt
CK45
570 ± 5.7 mm
152 ± 1.52 mm
25E
5,50mm
HPb59-1
225 ± 22.5 bar
RAL 3000, RAL 7037
17,50Kg
665 x 152 mm

Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 65 €
Άρθρο 15: Προμήθεια μανομέτρων για πυροσβεστήρα έως 25Κg παντός τύπου
Μανόμετρο μεταλλικό Φ23-Φ35, 0-28 bar, με πράσινη περιοχή αντιστοίχων bar σύμφωνα με το είδος του
προς αντικατάσταση μανομέτρου (ή προσθήκη) πυροσβεστήρα, με οπή δοκιμής καλής λειτουργίας,, με Οring και φίλτρο. Με αντοχή στις καταπονήσεις, αδιάβροχο και άριστη συμπεριφορά στην πολυετή υποβολή
σε πίεση. Σπείρωμα μανομέτρου Μ10x1. Προμήθεια και τοποθέτηση μανομέτρου με όλα τα μικρουλικά για
πυροσβεστήρα έως 25Κg παντός τύπου .
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 5 €
Άρθρο 16: Προμήθεια λάστιχων για πυροσβεστήρα έως 12Κg παντός τύπου
Λάστιχο EPDM, υψηλής ποιότητας, εκτόξευσης αφρού για πυροσβεστήρες 6,9 & 12lit. ΤΡ 26 bar με πίεση
θραύσης στα 98 bar. Μήκους 50cm. Με μαγνήτη ή Ιμάντας στήριξης για την ευκολότερη συγκράτησή του
στο δοχείο, με γαλβανισμένα κλιπς και ρακόρ, νέο ακροφύσιο ειδικού τύπου και πλαστική αφρογεννήτρια
από ενισχυμένο πλαστικό .
Ιμάντας στήριξης λάστιχου εκτόξευσης ξηράς σκόνης/ αφρού πυροσβεστήρα 6 kg / 6lit (60cm), μαύρος,
πλαστικός.. Προμήθεια και τοποθέτηση λάστιχων με μαγνήτη ή ιμάντα συγκράτησης με όλα τα μικρουλικά
για πυροσβεστήρα έως 12Κg παντός τύπου .
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 8 €

Άρθρο 17: Προμήθεια κλείστρων για πυροσβεστήρα έως 12Κg παντός τύπου
Κλείστρο CO2 τύπου δικλείδας, με έξοδο εμπρός για πυροσβεστήρες 2-5 kg CO2. Πιστοποιημένο κατά CE
από TUV. 27,8x14 (25E). PS 174 bar (60oC), TP 250 bar. Ασφαλιστικό 225 ± 22,5 bar.
Κλείστρο ξηράς κόνεως / αφρού με είσοδο 30x1,5mm, έξοδο 1/4'', με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου και
σπείρωμα μανομέτρου Μ10x1, για πυροσβεστήρες 6-12kg/6-9lit. PS 18 bar (60o C), TP 27 bar.
Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 10 €
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Άρθρο 18: Προμήθεια πυροσβεστήρα 12Κg ξηράς κόνεως οροφής.
Πυροσβεστήρας 12 κιλών ξηράς
Το κατασβεστικό υλικό (ξηρή σκόνη) και το προωθητικό αέριο βρίσκονται µέσα στο ίδιο δοχείο ούτως ώστε
ο πυροσβεστήρας να βρίσκεται συνεχώς υπό πίεση 12-16 BAR. Με τη θραύση του καταιονιτήρα (sprinkler)
όταν η θερµοκρασία ανέβει στους 68οC το κατασβεστικό υλικό απελευθερώνεται.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΩΜΑ
Ο κύλινδρος είναι φτιαγµένος από χαλυβδοέλασµα FePo 1, υψηλής ποιότητας. Έχει βαφεί µε ηλεκτροστατική
βαφή (πούδρα) σε θερµοκρασία 180ο µε χρώµα κόκκινο RAL 3000.
Πίεση δοκιµής 24 bar. Πίεση θραύσης 74 BAR.
ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΑΣ (sprinkler)
Ορειχάλκινος τύπου S15 CU/P Conventional θραυόµενης ύαλου και φέρει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις.
Βρίσκεται στο κάτω µέρος του πυροσβεστήρα και είναι προστατευµένο από τυχαία χτυπήµατα. Θερµοκρασία
θραύσης 680C (±30)

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ο πυροσβεστήρας φέρει στο επάνω µέρος του όργανο (µανόµετρο) για την ένδειξη της εσωτερικής πίεσης,
καθώς και ισχυρή επινικελωµένη βάση ανάρτησης στην οροφή. Η βάση αφαιρείται εύκολα από τον
πυροσβεστήρα, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία της εγκατάστασης και συντήρησης.
ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Σκόνη τύπου ABC Η σκόνη είναι ηλεκτρικά µη αγώγιµη και συνεπώς ασφαλής για την καταπολέµηση
πυρκαγιών σε ηλεκτρικό εξοπλισµό. Ενδείκνυται για την προστασία καυστήρων σε λεβητοστάσια.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Κατασβεστική ικανότητα
Υλικό κατάσβεσης
Θερμοκρασία λειτουργίας
Πίεση δοκιμής
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση
Όγκος εξοπλισμού
Υλικό δοχείου
Ύψος δοχείου
Διάμετρος δοχείου
Σπείρωμα λαιμού
Πάχος δοχείου
Βαφή
Προσεγγ. Μεικτό βάρος
Προσεγγ. Διαστάσεις
Κυβικά Κάλυψης

12Kg
ABCE
ABC 40% Ξηρά Σκόνη
-30°C μέχρι 60°C
>=25bar
18,00bar
14,00Lt
St12
255mm
300 ± 1 mm
30 x 1.5 mm
2,50mm
RAL 3000
17,80Kg
404 x 300 mm
20m3 ή εναλλακτικά 10m2 για ύψος 1.5~2m από το σημείο κατάσβεσης

Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 65 €
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Άρθρο 19: Προμήθεια πυροσβεστήρα 2Κg ξηράς κόνεως .
Με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου, συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Κατασβεστική ικανότητα
Υλικό κατάσβεσης
Θερμοκρασία λειτουργίας
Πίεση δοκιμής
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση
Όγκος εξοπλισμού
Υλικό δοχείου
Ύψος δοχείου
Διάμετρος δοχείου
Σπείρωμα λαιμού
Πάχος δοχείου
Υλικό κλείστρου
Βαλβίδα ασφαλείας
Βαφή
Προσεγγ. Μεικτό βάρος
Προσεγγ. Διαστάσεις

2Kg
8A 34B C E
ABC 40% Ξηρά Σκόνη
-30°C μέχρι 60°C
27bar
18,00bar
2,54Lt
St12
310 ± 5 mm
110 ± 1 mm
30 x 1.5 mm
1,07mm
HPb59-1
19-26 bar
RAL 3000
3,50Kg
375 x 110 mm

Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 25 €
Άρθρο 20: Προμήθεια πυροσβεστήρα 3Κg ξηράς κόνεως .

Με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου, συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Κατασβεστική ικανότητα
Περιεκτικότητα
Πίεση Λειτουργίας
Βαλβίδα Ασφαλείας
Θερμοκρασία Λειτουργίας
Χρόνος Εκτόνωσης
Δοχείο
Υλικό Δοχείου
Πάχος Δοχείου
Πίεση Δοκιμής
Πίεση Θραύσης
Eξωτερική Βαφή
Eσωτερική Επεξεργασία
Διαστάσεις Δοχείου
Συνολικό Βάρος

3Kg
13A 55B C E
3 Kg, ABC 40
1,7 Mpa
2,2 ± 2
-20° - +60°C
9 sec
CE
Stahl 12
1,14 mm
27 Βar
150 Bar
RAL 3000
Καμμία
130mm x 369mm
5 Kg

Τιμή εφαρμογής σε ευρώ: 25 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ:Προμήθεια , αναγόμωση φορητών
µέσων πυρόσβεσης των κτιριακών
εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων του Δήμου
Νεάπολης Συκεών

Αριθ. Τεύχ.
Τεχνικών Προδιαγραφών: 17/2015

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο της εργασίας
Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια , αναγόμωση φορητών

µέσων πυρόσβεσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων του Δήμου Νεάπολης
Συκεών

Για την





υλοποίηση της παρούσης εργασίας θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των :
Κ.Υ.Α 618/43 και 17230/67 και τροποποιήθηκε με την
Κ.Υ.Α.17230/671/2005 (ΦΕΚ Β’/1218)
Ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.
Της αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ).










Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06 (και ιδιαίτερα του άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ/2006 Ν.3463/06)
Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α '112/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις », καθώς και τις εκδοθείσες επ 'αυτού κανονιστικές
οδηγίες εφαρμογής του.
Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010.
Τις Διατάξεις του Ν.2286/1995
την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού
Οικονομικών

Υποχρεώσεις Αναδόχου
H εταιρεία που θα αναλάβει την αναγόμωση και προμήθεια των πυροσβεστήρων θα πρέπει να είναι
κατάλληλα πιστοποιημένη και να προσκομίσει επι ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία ήτοι:
1. Άδεια λειτουργίας για αναγόμωση - συντήρηση πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης, πιστοποιητικό ISO
9001/08 για τις παραπάνω δραστηριότητες.
2. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου,
συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Π. Αριθμ. 618/43/03.01.05
και 17230/671/01.09.05.
3. Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση
πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α. 618/43 - ΦΕΚ 52/Β/2005 ΚΑΙ 17230/671 - ΦΕΚ
1218/Β/2005).
Επίσης θα πρέπει από τη εταιρεία:
Να δοθεί προσφορά με τιμή ανά τεμάχιο για κάθε είδους εκτελούμενη Εργασία (συντήρηση, αναγόμωση)
και για κάθε είδος προμήθεια νέου πυροσβεστήρα.
Να δοθεί επίσης πλήρης προσφορά ανά τεμάχιο ανταλλακτικών που πιθανόν να χρειαστούν κατά τις
παραπάνω εργασίες (κλείστρα-μανόμετρα-λάστιχα κλπ).
Να δοθεί προσφορά με τιμή ανά τεμάχιο για κάθε είδους προμήθειας νέου πυροσβεστήρα και για κάθε είδος
πυροσβεστήρα.
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Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση ανταλλακτικών θα χρεωθούν ξεχωριστά με βάση την τιμή της
προσφοράς του καταλόγου ανταλλακτικών που έχει καταθέσει ο ανάδοχος.
Η συλλογή των πυροσβεστήρων θα γίνεται σταδιακά για λόγους ασφαλείας. Επίσης:
Η εταιρεία θα πρέπει να συλλέγει τους πυροσβεστήρες από σημείο που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο
Πυρασφάλειας και να τους επανατοποθετεί υπ 'ευθύνη της στο ίδιο σημείο στο συντομότερο χρονικό
διάστημα [όχι μεγαλύτερο από επτά (7) ημέρες]
Η τεχνική προσφορά, θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων εργασιών-ειδών, ήτοι:
(1) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα.
(2) Την παρεχόμενη χρονική εγγύηση των προσφερόμενων εργασιών - ειδών.
(3) Άδεια λειτουργίας για αναγόμωση - συντήρηση πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης, πιστοποιητικό ISO
9001/08 για τις παραπάνω δραστηριότητες.
(4) Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, την
συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α.
618/43 - ΦΕΚ 52/Β/2005 ΚΑΙ 17230/671 - ΦΕΚ 1218/Β/2005).
(5) Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας
περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Π.
Αριθμ. 618/43/03.01.05 και 17230/671/01.09.05.
Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφημένες και δεν θα φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον
έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από
την αποσφράγισή της.
Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της πρόσκλησης.

1. Γενικά :
Σύμφωνα με τη διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης θα πρέπει να τοποθετηθεί δακτυλίδι στον λαιμό των
πυροσβεστήρων που θα ανοιχθούν κατά την διαδικασία του ελέγχου-συντήρησης-αναγόμωσής τους, το
οποίο κάθε χρόνο έχει διαφορετικό χρώμα όπως προβλέπεται και από την Α.Π 15325/871-26/6/2008 του
Υπουργείου Ανάπτυξης-Γενική Γραματ. Βιομηχανίας

2. Χρόνος παράδοσης :
Η προμήθεια και η αναγόμωση των άρθρων της μελέτης και η τοποθέτησή τους θα γίνει εντός δυο (2)
εβδομάδων από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

3. Εγγύηση :
Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) έτους θα είναι πιστοποιημένα κατά CE και θα είναι σύμφωνα και
εναρμονισμένα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κείμενες νομοθεσίες, επίσης η ανάδοχος
εταιρεία θα πληροί όλες τις προδιαγραφές και θα λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών του
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.
Επίσης, θα πρέπει να είναι αποδεκτά και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Με την παράδοση των υλικών θα πρέπει προσκομιστούν στην Υπηρεσία του Δήμου πιστοποιητικά καλής
λειτουργίας των πυροσβεστήρων, μητρώα συντήρησης και οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την
πυροσβεστική υπηρεσία.
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4. Τόπος παράδοσης :
Τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά στον Δήμο Νεάπολης Συκεών έτοιμα προς λειτουργία και θα
τοποθετηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας στα διάφορα σημεία.

5.

Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους
αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. Δήλωση με την οποία η προσφορά του διαγωνιζόμενου δεν έχει καμία
απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι πυροσβεστήρες θα παραλαμβάνονται και θα παραδίδονται μετά
την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Τα έξοδα μετάβασης βαραίνουν αποκλειστικά την εταιρεία.
Με το τέλος των εργασιών συντήρησης και την επιστροφή των πυροσβεστήρων θα παραδίδεται στην Τ.
Υπηρεσία, απ 'την εταιρεία, πλήρες μητρώο εργασιών των πυροσβεστήρων και όλα τα σχετικά έγγραφα, η
Τ.Υ για δική της χρήση θα προβεί στην αρίθμηση όλων των πυροσβεστήρων πάνω στην επιφάνεια του
σώματος.
Πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία της συντήρησης - αναγόμωσης ότι είναι
ακατάλληλοι προς χρήση, με ευθύνη του συντηρητή δε θα αναγομώνονται, αλλά θα συγκεντρώνονται σε
χώρο που θα τους υποδειχθεί, αφού προηγουμένως καταγραφούν. Θα καταγράφονται οι ελλείψεις των
πυροσβεστήρων και όσες εξ΄αυτών μπορούν να αρθούν, ώστε οι πυροσβεστήρες να γίνουν σύμφωνοι με τις
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, θα συντηρούνται κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο
πυρασφάλειας.
Κατά την παραλαβή των πυροσβεστήρων, η Τ Υπηρεσία να έχει το δικαίωμα να λειτουργήσει
δειγματοληπτικά μέρος των πυροσβεστήρων για να εξακριβώσει την καλή λειτουργία τους. Το δείγμα αυτό
μπορεί να φτάσει μέχρι το 5% του αριθμού των πυροσβεστήρων σκόνης που επανελέγχτηκαν –
αναγομώθηκαν και 2% από τους πυροσβεστήρες CO2. Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων που θα
δοκιμαστούν, θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.
Γενικότερα η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται
στην Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και στην υπ. αριθμό. 17230/671/05 (ΦΕΚ 1218/Β/2005 )
τροποποίηση.
Οι ποσότητες των πυροσβεστήρων έχουν υπολογισθει κατ εκτιμηση (Αυξομείωση ποσοτήτων + 30%)

6.

Ανταλλακτικά:

Ο προμηθευτής εξασφαλίζει διάθεση ανταλλακτικών υποστήριξης.
Όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιεί είναι πιστοποιημένα και έχουν τη διεθνή σήμανση

7 Εγγυήσεις:
Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1)
έτους, από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής με πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την Επιτροπή
Ελέγχου και Παραλαβών, στο οποίο δε θα αναγράφονται παρατηρήσεις και δε θα
διαπιστώνεται εκπρόθεσμη παράδοση του είδους.
Στην εγγύηση περιλαμβάνονται οι εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευής, καθώς και η ανανέωση
γόμωσης. Η εγγύηση δεν αφορά σε βλάβες που προέρχονται από κακή και μη ορθή χρήση, καθώς και χρήση
που αντιβαίνει στις οδηγίες του προμηθευτή.
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8 οικονομική προσφορά
Η οικονομική προσφορά θα είναι σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως, πλέον
ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων καθώς και των λοιπών εξόδων
παράδοσης, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους στο χώρο που θα
υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία και την εκπαίδευση του οικείου Προσωπικού. Επίσης, θα
αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται η υπόψη προμήθεια καθώς και ο χρόνος
ισχύος της προσφοράς.
Οι τιμές των οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικές για
τον εκάστοτε μειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν
υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.

Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Ο προσφέρων πρέπει να συμμορφωθεί με τα παρακάτω :
1.

Διαστήματα συντήρησης & μέγιστης λειτουργικής ζωής των πυροσβεστήρων

2.

Διαδικασία συντήρησης

3.

Διαδικασία περαιτέρω συντήρησης

4.

Διεξοδικός έλεγχος πυροσβεστήρα

5.

Όρια απόρριψης

6.

Σήμανση – έλεγχοι

7.

Αναγόμωση

Λοιπές Διατάξεις
Για ότι δεν προβλέπεται στους όρους της παρούσας , ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών
των ΟΤΑ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στην διαδρομή www.sykies.gr (Προκηρύξεις-Διακηρύξεις. Διαγωνισμοί)
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα αναρτηθεί αμελλητί στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους της παρούσας προμήθειας, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Νεάπολης Συκεών κα Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, Τηλ. 2310679172, κα
Ωραιοπούλου Βασιλική Τηλ. 2310679175, ενώ για διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, στην ΤΥ
τηλέφωνο 2313313306 , Μουταφτσής Ιωάννης.
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ΣΥΚΙΕΣ __/__/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ ΠΕ

ΘΕΜΑ:Προμήθεια, αναγόμωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

φορητών µέσων πυρόσβεσης
των κτιριακών εγκαταστάσεων
και αυτοκινήτων

Αριθμός Τεύχους
Τεχνικών Προδιαγραφών:17/2015

του Δήμου Νεάπολης Συκεών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την προμήθεια, αναγόμωση φορητών µέσων πυρόσβεσης
των κτιριακών εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων
του Δήμου Νεάπολης Συκεών

Προϋπολογισμού 7.938,42 € (ΜΕ ΦΠΑ)
Ο προσφέρων
Επωνυμία :……….……………………………………………..
Διεύθυνση:……………………………………………………….
Τηλέφωνο:……………………………………………………….
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Υπογραφή - Σφραγίδα.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤ.

1

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC
40% 6 Kg.

τεμάχιο

160

2

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC
40% 12 Kg.

τεμάχιο

9

3

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως
Τροχήλατος ABC 40% 25 Kg.

τεμάχιο

3

4

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC
40% 3 Kg.

τεμάχιο

6

5

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC
40% 2 Kg.

τεμάχιο

3

6

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως
Οροφής ABC 40% 3 Kg.

τεμάχιο

3

7

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως
Οροφής ABC 40% 6 Kg.

τεμάχιο

8

8

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως
Οροφής ABC 40% 12 Kg.

τεμάχιο

4

9

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του
άνθρακα 2 Kg.

τεμάχιο

2

10

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του
άνθρακα 5 Kg.

τεμάχιο

11

11

Αναγόμωση πυροσβεστήρα Διοξειδίου του
άνθρακα 72,4 Kg.

τεμάχιο

2

12

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως ABC
40% 6 Kg.

τεμάχιο

51

13

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως
Τροχήλατος ABC 40% 25 Kg.

τεμάχιο

4

14

Προμήθεια πυροσβεστήρα Διοξειδίου του
άνθρακα 5 Kg.

τεμάχιο

7
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15

Προμήθεια μανομέτρων κατάλληλων για
πυροσβεστήρες.

τεμάχιο

25

16

Προμήθεια λάστιχων κατάλληλων για
πυροσβεστήρες.

τεμάχιο

20

17

Προμήθεια κλείστρων κατάλληλων για
πυροσβεστήρες 6-12 Kg.

τεμάχιο

15

18

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως
Οροφής 12 Kg.

τεμάχιο

1

19

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως 2 Kg.

τεμάχιο

5

20

Προμήθεια πυροσβεστήρα Ξηράς Κόνεως 3 Kg.

τεμάχιο

20

21

Αναγόμωση πυροσβεστήρα 50 Kg τροχήλατου.

τεμάχιο

4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ :

Αριθμητικά
:……………………….…………………………………………………………………………………….………..

Ολογράφως:
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..
Τόπος και ημερομηνία
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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Προϋπολογισμός Προμήθειας

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 23%

Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη προμήθειας χωρίς ΦΠΑ23%.
Αριθμητικά:…………………………………………………………………………………………………………………€
Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………………………..….. €

Συνολική κατά την προσφορά δαπάνη προμήθειας με ΦΠΑ23%.
Αριθμητικά:……………………………………………………………………………….……………………………… €
Ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………€

……………………………..
Τόπος και ημερομηνία
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Δ. Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.938,42€ σε βάρος
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ως εξής:

των

κωδικών

εξόδων

του

ΚΑ 10.7135.01 «Λοιπός εξοπλισμός» ποσό 4.760,10 και
ΚΑ 10.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού» ποσό
3.178,32

Ορίζει ότι τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου
βάσει νομίμων δικαιολογητικών.
Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων
12,13,14 και 15 του από 17/5-15/61959 Β. Δ/τος «Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
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Μειοψήφισε ο ΔΣ κ. Γιαρένης Χρήστος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 148/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Βαρσάμης Νικόλαος
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Γιαρένης Χρήστος
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