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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
Α. Περιγραφή: 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται στον έλεγχο, συντήρηση (όπου απαιτείται)των μέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας για το κτήριο του συνεργείου Δήμου  Χίου που βρίσκεται την 
περιοχή Γρου. Συγκεκριμένα : 

1. Έλεγχος καλής λειτουργίας πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg (16 τεμάχια), ξηράς 
κόνεως 6 Kg (6 τεμάχια), ξηράς κόνεως 3 Kg (1 τεμαχιο), Co2 12 Kg (1 τεμάχιο), τροχήλατων 
Co2 12 Kg (4 τεμάχια),  ξηράς κόνεως οροφής 12Kg (1 τεμάχιο) και ξηράς κόνεως οροφής 6Kg 
(1τεμάχιο). 

2. Υδραυλική Δοκιμή φιαλών πυροσβεστήρων: Οι πυροσβεστήρες που βρίσκονται στο 
συνεργείο του Δ. Χίου έχουν συμπληρώσει το χρονικό όριο των 10 ετών από την παραγωγή 
τους ή τον προηγούμενο έλεγχο υδραυλικής δοκιμασίας συνεπώς με βάσει την ισχύουσα 
Νομοθεσία επιβάλλεται η υποβολή ή η επανάληψη του ανωτέρου εργαστηριακού ελέγχου 
αντοχής τους.   

3. Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων: Μετά την  ολοκλήρωση του ελέγχου 
υδραυλικής δοκιμής οι φιάλες εφόσον κριθούν κατάλληλες θα γίνει συντήρηση και 
αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg, ξηράς κόνεως 6 Kg, ξηράς κόνεως 3 Kg, Co2 
12 Kg, τροχήλατων Co2 12 Kg,  και ξηράς κόνεως οροφής 12Kg, ξηράς κόνεως οροφής 6Kg 
συντήρηση των επιµέρους στοιχείων τους (κλείστρο, χοάνη, ακροφύσια κ.λ.π.) καθώς και την 
αναγόμωση - πλήρωσή µε το κατασβεστικό υλικό.  

 

Ο αριθμός των προς συντήρηση – αναγόµωση πυροσβεστήρων είναι δυνητικός, δηλαδή ο 
Δήμος Χίου  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των ειδών ανάλογα με τις 
ανάγκες. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κοστολογήσει σύμφωνα µε τις τιμές στην 
προσφορά του, ασχέτως των διακυμάνσεων των ποσοτήτων που πιθανώς προκύψουν. 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραλάβει µε ιδία μέσα και να ελέγξει αρχικά την κατάσταση των 
πυροσβεστήρων και τη δυνατότητα αυτοί να συντηρηθούν – αναγομωθούν επιτυχώς.  

Γενικότερα η συντήρηση, η αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστήρων, θα γίνει 
σύμφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και στην υπ. αριθµ. 
17230/671/05 (ΦΕΚ1218/Β/2005) τροποποίησή της. 
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Β. Ανάδοχος – Πιστοποιήσεις : 

O ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση σύµφωνα µε την κείμενη 
νοµοθεσία, δηλαδή :  

1. Άδεια λειτουργίας εταιρίας περιοδικού επανελέγχου, συντήρησης και αναγόµωσης 
πυροσβεστήρων [Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52 Β’/20-1-05) & 17230/671/05 (ΦΕΚ – 1218 Β / 1-9-
2005)] 

2. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισµού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας περιοδικού 
ελέγχου, συντήρησης και αναγόµωσης πυροσβεστήρων [Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52 Β’/20-1-05) 
& 17230/671/05 (ΦΕΚ – 1218 Β / 1-9-2005)] 

3. Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και 
την αναγόμωση πυροσβεστήρων [Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52 Β’/20-1-05) & 17230/671/05 (ΦΕΚ 
– 1218 Β / 1-9-2005)] 

 
Γ. Δαπάνη – Τρόπος Εκτέλεσης 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 999,18€ με ΦΠΑ 17%, θα βαρύνει τον ΚΑ 
Δαπανών 60-6265.00 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού». 

Η εκτέλεση των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», του N.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του 
N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Έλεγχος καλής λειτουργίας 
πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg, 
ξηράς κόνεως 6 Kg, ξηράς κόνεως 3 
Kg, Co2 12 Kg, τροχήλατων Co2 12 
Kg,  και ξηράς κόνεως οροφής 

τεμ. 30 5 150 

 

Υδραυλική Δοκιμή φιαλών 
πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 Kg, 
ξηράς κόνεως 6 Kg, ξηράς κόνεως 3 
Kg, Co2 12 Kg, τροχήλατων Co2 12 
Kg,  και ξηράς κόνεως οροφής 

τεμ. 30 6 180 

2 

Aναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς 
κόνεως 12 Kg, συντήρηση των 
επιµέρους στοιχείων τους (κλείστρο, 
χοάνη, ακροφύσια κ.λ.π.) καθώς και 
την αναγόμωση - πλήρωσή µε το 
κατασβεστικό υλικό.  

τεμ. 16 18 288 

 

Aναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς 
κόνεως 6 Kg, ξηράς κόνεως 3 Kg  
συντήρηση των επιµέρους στοιχείων 
τους (κλείστρο, χοάνη, ακροφύσια 
κ.λ.π.) καθώς και την αναγόμωση - 
πλήρωσή µε το κατασβεστικό υλικό. 

τεμ. 7 15 105 

 

Aναγόμωση πυροσβεστήρων Co2 12 
Kg, τροχήλατων Co2 12 Kg 
συντήρηση των επιµέρους στοιχείων 
τους (κλείστρο, χοάνη, ακροφύσια 
κ.λ.π.) καθώς και την αναγόμωση - 
πλήρωσή µε το κατασβεστικό υλικό. 

τεμ. 5 19 95 

 

Aναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς 
κόνεως οροφής  12 Kg συντήρηση 
των επιµέρους στοιχείων τους 

τεμ. 1 18 18 
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(κλείστρο, χοάνη, ακροφύσια κ.λ.π.) 
καθώς και την αναγόμωση - πλήρωσή 
µε το κατασβεστικό υλικό. 

 

Aναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς 
κόνεως οροφής  12 Kg συντήρηση 
των επιµέρους στοιχείων τους 
(κλείστρο, χοάνη, ακροφύσια κ.λ.π.) 
καθώς και την αναγόμωση - πλήρωσή 
µε το κατασβεστικό υλικό 

τεμ. 1 18 18 

    

ΣΥΝΟΛΟ 854 

    

ΦΠΑ 17% 145,18 

    

ΤΕΛΙΚΟ 999,18 
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