
  

 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ  Μ Τ Σ Ι Λ Η Ν Η    
 

 
 
 
 
 
 

Aριθμ. Μελέτης : 45/2020 

ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΤΡΟΒΕΗ. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ      ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ :14.340,00€ 
 

 

1.  Τεχνική περιγραφή     ΠΙΣΩΗ: 16.777,80 

2.  Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ 

3.  Συγγραφή υποχρεώςεων 

                                                                                                                Κ.Α 10.6265.0005  :23.400,00€ 

                                                                                         Κ.Α 20.6265.0003  :  5.000,00€ 

Κ.Α 10.7133.0001   :23.400,00€



  

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ  ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aριθμ. Μελέτης :45/2020 

ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΤΡΟΒΕΗ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Σεχνική Περιγραφή 

 
 

 
 

 

 

Αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο είλαη ε ΔΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ 

ΠΤΡΟΒΔΗ  ηων Γημοηικών κηηπίων και οσημάηων  ηος Γήμος 

Μςηιλήνηρ . 

Πξνηείλεηαη ε απ΄επζείαο αλάζεζε ηεο εξγαζίαο. (Μπνξεί λα γίλεη αλάζεζε 

αλά νκάδα). 

 πγθεθξηκέλα ν Γήκνο Μπηηιήλεο πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ γηα 
ηε ζπληήξεζε-αλαγόκσζε ππαξρόλησλ ππξνζβεζηήξσλ ζηα δεκνηηθά θηίξηα θαη ζηα 
νρήκαηα , θαζώο θαη ζηελ πξνκήζεηα λέσλ ππξνζβεζηήξσλ γηα λα αληηθαηαζηαζνύλ όζνη 
ιείπνπλ θαη όζνη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (ΚΤΑ 618/43/2005 
&ΣΡΟΠ. ΚΤΑ 17230/671/2005) θαζώο θαη νξηζκέλνο αξηζκόο ππξνζβεζηήξσλ ζαλ 
απόζεκα ζηελ απνζήθε πιηθώλ γηα λα αληηθαζηζηώληαη απηνί πνπ ηπρόλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ. 
       Η αλαγόκσζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 
(αλσηέξσ ΚΤΑ). 
       Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη από αξκόδην άηνκν, ηεξώληαο όια ηα απαξαίηεηα κέηξα 
αζθαιείαο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
        Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά, αλά θηίξην  θαη πάληα ζα παξακέλνπλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν θηίξην εθεδξηθνί ππξνζβεζηήξεο όζν δηαξθνύλ νη εξγαζίεο. Οη εθεδξηθνί 
ππξνζβεζηήξεο ζα είλαη ηνπ αλαδόρνπ.  
         ε θάζε ππξνζβεζηήξα κεηά από θάζε εξγαζία αλαγόκσζεο, πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζεί έλα δαρηπιίδη ζηνλ θνριία ηνπ ππξνζβεζηήξα  κε ηνλ νπνίν ζα 
απνδεηθλύεηαη όηη όλησο έγηλε εξγαζία ζηνλ ππξνζβεζηήξα από ηνλ αλάδνρν θαη όηη δελ 



  

αιιάδεηαη απιά ε Δηηθέηα Αλαγόκσζεο (εγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 
15325/871/26-6-2008  «Σνπνζέηεζε δαθηπιίνπ ειέγρνπ ζηνπο ππξνζβεζηήξεο »). 
         Πξηλ ηελ παξάδνζε  πξέπεη λα γίλεη ν έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ηνπ ππξνζβεζηήξα 
από ηνλ αλάδνρν. 
         Η αλαγόκσζε πξέπεη λα γίλεη έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία 
ησλ ππξνζβεζηήξσλ κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ. Δάλ ζηελ πνξεία απηώλ ησλ εξγαζηώλ 
ζα δηαπηζησζεί ε θζνξά θάπνηνπ εμαξηήκαηνο ηνπ ππξνζβεζηήξα (αζθάιεηα, ιάζηηρν, 
ζηόκην, θιπ.) ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη άκεζα. 
              
       Όηαλ παξαδίδνληαη νη ππξνζβεζηήξεο , ζα πξέπεη, ν θάζε ππξνζβεζηήξα λα θέξεη  
ηνπνζεηεκέλε απηνθόιιεηε, αλεμίηειε θαη επαλάγλσζηε εηηθέηα ,πνπ θα αναγπάθει ηα 
πλήπη ζηοισεία ηηρ αναγνωπιζμένηρ εηαιπείαρ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ εξγαζία 
απηή όπσο θαη ηελ ημεπομηνία αναγόμωζηρ και λήξηρ.  Η εηηθέηα απηή ζα έρεη 
δηαθνξεηηθό ρξώκα αλά έηνπο όπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 3 ηεο Κ.Τ.Α. 17230/671/2005 
(ΦΔΚ. Β΄/1218). 
Οη πξνο πξνκήζεηα λένη ππξνζβεζηήξεο ζα είλαη ζύκθσλνη κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
Γεληθόηεξα ε κειέηε δηέπεηαη από ηελ K.Y.A. 618/43/2005 (Φ.Δ.Κ. Β΄52) «Πξνϋπνζέζεηο 
δηάζεζεο ζηελ αγνξά ππξνζβεζηήξσλ δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, επαλειέγρνπ θαη 
αλαγόκσζεο», θαζώο θαη ηελ Κ.Τ.Α. 17230/671/2005 (Φ.Δ.Κ. Β΄1218) ε νπνία αθνξά 
Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 618/43/05 (ΦΔΚ 52/Β/2005) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 
ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Γεκόζηαο Σάμεο "πξνϋπνζέζεηο δηάζεζεο ζηελ αγνξά 
ππξνζβεζηήξσλ, δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, επαλειέγρνπ θαη αλαγόκσζεο", θαη ηελ Κ.Τ.Α. 
618/43/05 «Καηάινγνο Αλαγλσξηζκέλσλ Δηαηξεηώλ».  
Σα είδε θαη πνζόηεηεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ ελδεηθηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ πνπ αθνινπζεί.  
Σν αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο  ζα ζπληάζζεη πξσηόθνιιν παξαιαβήο 
ππεξεζηώλ, κε ην νπνίν ζα εγθξίλνληαη θαη ζα παξαιακβάλνληαη όια ηα σο άλσ 
παξαδνηέα θαη ζα αλαθέξνληαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 
ζπκκνξθώλεηαη σο πξνο απηέο. Με ζπκκόξθσζή ηνπ ζα νδεγεί ζε ιύζε ηεο ζύκβαζεο.  
 

                       

                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μσηιλήνη Μάιος  2020                                                    Μσηιλήνη Μάιος 2020 

      Ο ΜΕΛΕΣΗΣΗ       Η  Αλ ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ.Γ.Μ.

  

       
 

 
             ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΟ               ΜΑΚΡΗ ΓΔΠΟΙΝΑ 
  ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ.       ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ  ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.    

     
 
 
 
 
 
                               

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aριθμ. Μελέτης : 45/2020 

ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΤΡΟΒΕΗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ενδεικηικός Προϋπολογιζμός 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 
(€) 

 
ΟΜΑΓΑ Α (ΤΝΣΗΡΗΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΗ) 

  Α 1 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 6 KG Η ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ 
CO2 5 KG 

800 ΣΔΜΑΥΙΑ 8,00 6.400,00 

Α 2 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 12 KG 

30 ΣΔΜΑΥΙΑ 10,00 300,00 

Α 4 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΟΡΟΦΗ 6 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ 10,00 100,00 

Α 5 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 50 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ 50,00 500,00 

Α 6 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 6 KG Ή ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ 
CO2  5KG 

50 ΣΔΜΑΥΙΑ 13,00 650,00 

Α 7 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 12 KG 

30 ΣΔΜΑΥΙΑ 18,00 540,00 

Α 8 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΟΡΟΦΗ 6 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ 13,00 130,00 

Α 9 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 25 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ 50,00 500,00 

Α 10 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 50 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ 100,00 1000,00 

Α 11 ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΓΟΚΙΜΗ 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 6 
KG 

50 ΣΔΜΑΥΙΑ 6,00 300,00 

Α 12 ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΓΟΚΙΜΗ 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ CO2 5 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ 8,00 80,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Α:        10.500,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Α με ΦΠΑ 17%:        12.285,00 

   

 
ΟΜΑΓΑ Β(ΤΝΣΗΡΗΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ) 

Β 1 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 2 KG ΟΥΗΜΑΣΩΝ  

100 ΣΔΜΑΥΙΑ 6,00 600,00 

Β 2 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 3 KG ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

20 ΣΔΜΑΥΙΑ 7,00 140,00 

Β 3 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 6 KG ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

140 ΣΔΜΑΥΙΑ 8,00 1.120,00 

     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Β:        1.860,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ B με ΦΠΑ 17%:        2.176,20 

   

 
ΟΜΑΓΑ Γ (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ) 

Γ 1 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 6 KG 

20 ΣΔΜΑΥΙΑ 29,00 580,00 

Γ 2 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 12 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ 50,00 500,00 

Γ 3 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ CO2 5 
KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ 90,00 900,00 



  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Γ:        1.980,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Γ με ΦΠΑ 17%:        2.316,60 

   

         
         ΑΘΡΟΙΜΑ: Α+Β+Γ :16.777,80€  
        
  
Οη αλωηέξω ηηκέο λννύληαη γηα εξγαζίεο ή πξνκήζεηα- κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζε νπνηνδήπνηε 

Γεκνηηθό δηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο  θαη αλεμάξηεηα ηεο απνζηάζεωο από ηελ έδξα ηνπ 

Αλαδόρνπ.  

Οη ππξνζβεζηήξεο πνπ κεηά από έιεγρν θξίλνληαη αθαηάιιεινη ζα ηηκνινγνύληαη κε ην πνζό ηεο 

ζπληήξεζεο. 

 

Πεξηιαµβάλνληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαγόκωζεο ππξνζβεζηήξα ωο εμήο:  

• Σνλ έιεγρν ηνπ δείθηε αζθαιείαο θαη ηωλ ελδεηθηηθώλ κεραληζκώλ γηα λα πξνζδηνξηζζεί αλ ν 

ππξνζβεζηήξαο έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία  

• Σνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ ελδεηθηηθώλ κεραληζκώλ πίεζεο (όπνπ απηνί είλαη 

πξνζαξκνζκέλνη), ώζηε λα δηαπηζηωζεί όηη απηόο ιεηηνπξγεί ειεύζεξα ή όηη ε ελδεηθλπόκελε πίεζε 

δελ είλαη έμω από ηα πξνθαζνξηζκέλα όξηα  

• Σνλ εμωηεξηθό έιεγρν ηνπ ππξνζβεζηήξα ώζηε λα δηαπηζηωζεί ε απνπζία δηάβξωζεο, 

θνηιωκάηωλ, ρηππεκάηωλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο βιάβεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ  

 • Σνλ δηεμνδηθό έιεγρν γηα δηάβξωζε, θνηιώκαηα θαη ρηππήκαηα ή νπνηαζδήπνηε άιιεο βιάβεο 

ηωλ πωκάηωλ θαη βαιβίδωλ, ηωλ δεηθηώλ, ηνπ ειαζηηθνύ ζωιήλα θαη ηνπ ζηνκίνπ εθθέλωζεο  

• Σνλ δηεμνδηθό έιεγρν ηνπ εζωηεξηθνύ ηνπ ζώκαηνο ηνπ ππξνζβεζηήξα γηα δηάβξωζε, θνηιώκαηα, 

εγθνπέο, ρηππήκαηα ή νπνηαζδήπνηε άιιεο βιάβεο ηεο εζωηεξηθήο επέλδπζεο, κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηα ζεκεία ζπγθόιιεζεο  

• Σελ εμέηαζε ηεο ζθόλεο ηνπ ππξνζβεζηήξα ώζηε λα εληνπηζζνύλ ηπρόλ νξαηά ζεκάδηα 

πεγκάηωλ, ζβνιηαζκάηωλ ή μέλωλ ζωκάηωλ ή νπνηνδήπνηε παξάγνληα εκπνδίδεη ηελ ειεύζεξε 

ξνή ηεο ζθόλεο. ηελ αληίζεηε πεξίπηωζε ε ζθόλε ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε αληίζηνηρε κε 

βάζε ην θωζθνξηθό κνλνακκώλην (Mono Ammonium Phosphate) πεξηεθηηθόηεηαο 40% θαηά 

βάξνο, κε δπλαηόηεηα ρξήζεο γηα όια ηα είδε ππξθαγηώλ (ζηεξεώλ, πγξώλ, αεξίωλ θαη γηα 

παξνπζία ξεύκαηνο ωο 1000V). Η ρξεζηκνπνηνύκελε ζθόλε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην 

πηζηνπνηεηηθό ηεο εηαηξείαο παξαγωγήο ηεο  

• Σν δύγηζκα ηνπ ππξνζβεζηήξα (ηζρύεη κόλν γηα ηνπο ππξνζβεζηήξεο CO2) θαη ηε ζύγθξηζε ηεο 

κάδαο ηνπ κε απηήλ πνπ είρε θαηαγξαθεί όηαλ απηόο ηέζεθε γηα πξώηε θνξά ζε ιεηηνπξγία, ώζηε 

λα κελ ππάξρεη απόθιηζε κεγαιύηεξε από 10%. ηελ αληίζεηε πεξίπηωζε ν ππξνζβεζηήξαο ζα 

πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη  

• Σνλ απαξαίηεην θαζαξηζκό, δηόξζωζε ή αλαλέωζε ηνπ απνζπώκελνπ κεραληζκνύ ιεηηνπξγίαο 

θαη ηνλ έιεγρν ειεύζεξεο δηαθίλεζεο θαζώο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εθθέλωζεο (εθόζνλ 

ππάξρεη) θαη ηελ πξνζζήθε ιηπαληηθνύ ζηα θηλνύκελα κέξε θαη ηα ζπεηξώκαηα όπωο απηά 

ζπλίζηαληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή  

• Σελ αιιαγή όιωλ ηωλ ζρεηηθώλ ζηεγαλνπνηεηηθώλ δαθηπιίωλ θαη παξεκβπζκάηωλ ζύκθωλα κε 

ηα νξηδόκελα από ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ αιιαγή ηωλ πξνζαξκνζκέλωλ ζηνλ ειαζηηθό ζωιήλα 

δηαθξαγκάηωλ (όπνπ απηά ππάξρνπλ) 

 • Σε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ππξνζβεζηήξα ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ 

επαλαπξνζαξκνγή ηνπ δηαθόπηε αζθαιείαο  

• Σνλ έιεγρν ηεο νξζόηεηαο θαη ηνπ επαλάγλωζηνπ ηωλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ζπκπιήξωζε 

ιεπηνκεξώο ηεο εηηθέηαο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο  

•Tελ δηαδηθαζία επαλειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηε ζην ππξνζβεζηήξα πξνθεηκέλνπ λα ειεγρηεί ε 

αληνρή ηνπ θαη πξέπεη λα ειέγρεηαη κε πδξαπιηθή δνθηκή θάζε 10 έηε από ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπ. 

• Γεληθά ηνλ θάζε έιεγρν θαη ζπληήξεζε πνπ νξίδεηαη από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (ΦΔΚ 52Β/20- 

01-05) θαη ηα αληίζηνηρα πξόηππα θαηά είδνο ππξνζβεζηήξα θαη πιηθνύ θαηάζβεζεο, ώζηε απηόο 

λα ιεηηνπξγεί απξόζθνπηα θαη κε αζθαιή ηξόπν. 

 

                      



  

                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μσηιλήνη Μάιος  2020                                               Μσηιλήνη Μάιος  2020 

      Ο ΜΕΛΕΣΗΣΗ       Η  Αλ ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ.Γ.Μ.

  

    
             ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΟ               ΜΑΚΡΗ ΓΔΠΟΙΝΑ 
  ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ.       ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ  ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.    

     
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aριθμ. Μελέτης : 45/2020 

ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΤΡΟΒΕΗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

σγγραθή σποτρεώζεων 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
ΤΓΓΡΑΦΗ   ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
Άπθπο 1ο :     Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζεο κειέηεο είλαη  ε ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΡΟΒΕΗ ησλ Γεκνηηθώλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο αιιά θαη ησλ νρεκάησλ. 

Άπθπο 2ο :     Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σν N. 3852/10 (ΦΔΚ 87/Α/2010), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», 

2. Σν Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/2006) «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη, 

3. Tν N 4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/08-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) 

4. Σηο απνθάζεηο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λέζβνπ έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 23.400,00€ 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 10.6265.0006  θαη έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 5.000€  ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 
10.7133.0001 αληίζηνηρα.                

 
Άπθπο 3ο :     ςμβαηικά ζηοισεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 

α. Η ύκβαζε. 
β. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. 

γ. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
δ. Η παξνύζα πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ. 

 

Άπθπο 4ο :     Υπόνορ εκηέλεζηρ ηος έπγος 
Η δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο είλαη γηα ην 2020 -2021 θαη ιήγεη ζηηο 31-12-2021 

 
Άπθπο 5ο :     Τποσπεώζειρ ηος Αναδόσος 

Ο αλάδνρνο: 

 Τπνρξενύηαη λα δηαζέζεη όιν ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό, πιηθά θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα γηα ηελ 

πξνζήθνπζα παξνρή ησλ εξγαζηώλ ηεο ζύκβαζεο θαη επζύλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη 
γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 Τπνρξενύηαη λα αλαιάβεη εμνινθιήξνπ όιεο ηηο απαηηνύκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο δαπάλεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζύκβαζεο, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε, ελδεηθηηθά δε κε ηηο 
δαπάλεο ησλ κηζζώλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ησλ εξγνδνηηθώλ επηβαξύλζεσλ, 



  

θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο, αζθάιηζηξα, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξύλζεηο, έμνδα κεηαθίλεζεο, 
θαη γεληθά θάζε είδνπο απξόβιεπηε δαπάλε θαη όιεο ηηο λόκηκεο επηβαξύλζεηο θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ,  
 Οθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ώζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηνπ εληνιέα. 

 Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ αλάδνρν ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεώζεσλ θαη 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηε ύκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά 
κε ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 Τπνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην πξνζσπηθό πνπ ζα παξέρεη ηελ ππεξεζία ζε πεξίπησζε πνπ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπηζηώζεη αδπλακία εθηέιεζεο κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ησλ ππεξεζηώλ ηεο 
ζύκβαζεο. 

 Δάλ ε παξνρή ππεξεζηώλ δελ είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ππνρξενύηαη λα 

απνθαηαζηήζεη ε λα βειηηώζεη ηα όπνηα ιάζε δηαπηζησζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 Τπνρξενύηαη λα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαθνξέο, πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, θαηόπηλ ζρεηηθνύ ηνπ αηηήκαηνο. 

 Τπνρξενύηαη λα επηζθέπηεηαη ηα απνκαθξπζκέλα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη λα παξαιακβάλεη από 

αξκόδην ππάιιειν ζπγθεληξσκέλνπο ηνπο ππξνζβεζηήξεο. 
 
 

Άπθπο 6ο: Έκπηωζη ηος αναδόσος 
Αλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο αλαιεθζείζεο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη ηηο ππνδείμεηο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,  κπνξεί λα θεξπρηεί έθπησηνο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.   
 

Άπθπο 7ο :     Τποσπεώζειρ ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ  
    Δίλαη ππνρξεσκέλε γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα  γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.  

Άπθπο 8ο :    Ανωηέπα βία 
      Σα ζπκβαιιόκελα κέξε δελ επζύλνληαη γηα ηελ κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, ζην 

κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο, ζύκθσλα κε ηνλ Αζηηθό Κώδηθα 
θαη θαηά πάγηα εζληθή λνκνινγία θαη νη νπνίεο πξνθαινύλ θαζπζηέξεζε ή θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ πινπνίεζε 

ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

Οζάθηο ν Αλάδνρνο ιόγσ αλσηέξαο βίαο, θσιύεηαη ή θαζπζηεξεί ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ πνπ 
απνξξένπλ από ηε παξνύζα, αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ γηα εθηέιεζε  θαη παξάδνζε ηνπ Έξγνπ θαη ε 

δηάξθεηα ζύκβαζεο παξαηείλεηαη γηα όζν ρξόλν ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε θαηάζηαζε αλσηέξαο βίαο. 
ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηελ ύπαξμε ηέηνηαο 

θαηάζηαζεο εληόο πξνζεζκίαο δέθα (20) εκεξώλ από ηόηε πνπ έιαβαλ ρώξα. 

 
 Άπθπο 9ο :     Αναθεώπηζη ηιμών  - θςζικού ανηικειμένος 

     Οη ηηκέο θαη ην θπζηθό αληηθείκελν δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, 
αιιά  παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα.   

 
 

Άπθπο 10ο :     Σπόπορ πληπωμήρ 

 
Η πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κεηά από ηελ παξαιαβή από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ κε ηελ 

πξνζθόκηζε ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
Η πιεξσκή ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο αλαγόκσζεο ζα γίλεη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ θαη 

δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ηεο αξκόδηαο 

Δπηηξνπήο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο ππεξεζίεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Ο Αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όιεο ηεο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηόο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν βαξύλεηαη 
ν Γήκνο.  

 
Άπθπο 11ο :     Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο, ηέιε, 

δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο 
δεκνπξαζίαο. 

 
Άπθπο 12ο :     Δπίλςζη διαθοπών 



  

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 
δηαηάμεηο.     

 
Άπθπο 13ο: Τποκαηάζηαζη Αναδόσος 

 

   Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη λα ππνθαηαζηαζεί από άιινλ ζηε ζέζε ηνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο. 
 

Άπθπο 14ο: Καηαγγελία – Λύζη ηηρ ύμβαζηρ 
 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο γηα ιόγνπο πνπ νθείινληαη ζε απηόλ, δελ εθπιεξώλεη όπσο αξκόδεη ηηο 
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνύηαη λα ππαλαρσξήζεη αδήκηα από ηε ζύκβαζε απηή 

θαη λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ζρεηηθήο δεκίαο ηελ νπνία πθίζηαηαη.         
 

 

                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μσηιλήνη Μάιος 2020                                                    Μσηιλήνη Μάιος  2020 

      Ο ΜΕΛΕΣΗΣΗ       Η  Αλ ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ.Γ.Μ.

  

       
 

 
             ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΟ               ΜΑΚΡΗ ΓΔΠΟΙΝΑ 
  ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ.       ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ  ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.    

     
    

     
 

 
 
  



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aριθμ. Μελέτης : 45/2020 

ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΤΡΟΒΕΗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ένησπο Οικονομικής Προζθοράς 

 
 

 
 

 

 
 
 
  



 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 
(€) 

 
ΟΜΑΓΑ Α (ΤΝΣΗΡΗΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΗ) 

  Α 1 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 6 KG Η ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ 
CO2 5 KG 

800 ΣΔΜΑΥΙΑ   

Α 2 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 12 KG 

30 ΣΔΜΑΥΙΑ   

Α 4 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΟΡΟΦΗ 6 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ   

Α 5 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 50 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ   

Α 6 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 6 KG Ή ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ 
CO2  5KG 

50 ΣΔΜΑΥΙΑ   

Α 7 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 12 KG 

30 ΣΔΜΑΥΙΑ   

Α 8 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΟΡΟΦΗ 6 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ   

Α 10 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 25 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ   

 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 50 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ   

Α 11 ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΓΟΚΙΜΗ 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΞΗΡΑ ΚΟΝΔΩ 6 
KG 

50 ΣΔΜΑΥΙΑ   

Α 12 ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΓΟΚΙΜΗ 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ CO2 5 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ   

                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Α:         
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Α με ΦΠΑ 17%:         

 

ΟΜΑΓΑ Β (ΤΝΣΗΡΗΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΗ) ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

Β1 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 2 KG ΟΥΗΜΑΣΩΝ  

100 ΣΔΜΑΥΙΑ   

Β2 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 3 KG ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

20 ΣΔΜΑΥΙΑ   

Β3 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 6 KG ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

140 ΣΔΜΑΥΙΑ   

                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Β:         
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Β με ΦΠΑ 17%:         

   

 
ΟΜΑΓΑ Γ (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ) 

 

Γ 1 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 6 KG 

20 ΣΔΜΑΥΙΑ   

Γ 2 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 12 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ   

Γ 3 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ CO2 5 
KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ   



 

 

                         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Γ:         
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Γ με ΦΠΑ 17%:         

   

  
        
  
 
 
 
 


