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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προµήθεια πυροσβεστήρων οι οποίοι θα
τοποθετηθούν σε διάφορες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τµήµατος Πολιτισµού και
Αθλητισµού του ∆ήµου Τρικκαίων, όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί,
σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπ’ αρ. ΕΑ/7688/10-08-2017 εγγράφου της ∆/νσης Παιδείας
& Πολιτισµού του ∆ήµου Τρικκαίων.
Φορητός
πυροσβεστήρας
6 kg ABC ξηράς
σκόνης

Φορητός
πυροσβεστήρας
12 kg ABC ξηράς
σκόνης

Πνευµατικό
κέντρο

9

2

∆ηµοτικό
Ωδείο

2

1

1

4

1

4
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Κλειστό
Γυµναστήριο
Μπάρας
∆ηµοτικό
Κολυµβητήριο

Φορητός
πυροσβεστήρας
5 kg CO2

2

Εθνικό Στάδιο
∆ηµοτικό
Κλειστό
(Κατσιµήδου)

Αυτοδιεγειρόµενος
πυροσβεστήρας
οροφής 6 kg ABC
ξηράς σκόνης

2

∆ωροθέα
Σχολή
∆ηµοτικό
Κουκλοθέατρο

Αυτοδιεγειρόµενος
πυροσβεστήρας
οροφής 12 kg ABC
ξηράς σκόνης

5

3

2

1

2

1

3

Αθλητικό
Κέντρο
Πυργετού

Σύνολο

30

2

4

8

11

Oι προς προµήθεια πυροσβεστήρες θα έχουν κατασκευασθεί και διατεθεί σύµφωνα
τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, δηλαδή την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ Β΄ 52), την
ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ. Β΄ 1218), άλλες σχετικές υπουργικές αποφάσεις, τις
σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, τα σχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ (ΕΝ-3, 1066-88, 1866-98,
ΕΝ 615) ή άλλη νοµοθεσία που πιθανώς θα ισχύει την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης
της προµήθειας.
Όλοι οι πυροσβεστήρες θα είναι καινούριοι, συντηρηµένοι και έτοιµοι για χρήση
στον τελικό καταναλωτή. Θα φέρουν υποχρεωτικά την πινακίδα ελέγχου, θα
συνοδεύονται από όλες τις σχετικές βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, δηλώσεις συµµόρφωσης
του κατασκευαστή και οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
Εφόσον κάποιος ή κάποιοι πυροσβεστήρες δεν πληροί όλα τα πιο πάνω
προβλεπόµενα δεν θα γίνεται η παραλαβή του.
Στην τιµή των πυροσβεστήρων περιλαµβάνεται και η βάση στήριξης (εφόσον δεν
υπάρχει ήδη στον χώρο) καθώς και η εγκατάστασή τους στο καθορισµένο σηµείο
τοποθέτησής προς αντικατάσταση του παλιού πυροσβεστήρα. Ο ανάδοχος πρέπει να
εξασφαλίσει ότι κάθε πυροσβεστήρας θα είναι τοποθετηµένος στο καθορισµένο µέρος,
δεν εµποδίζεται, είναι ορατός, και οι οδηγίες λειτουργίας του “κοιτάζουν” προς τα έξω.
Ο ανάδοχος θα καταθέσει αναλυτική καρτέλα ανά κτίριο που θα περιλαµβάνει τα
πλήρη στοιχεία του κάθε πυροσβεστήρα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Επίσης ο ανάδοχος θα προσκοµίσει Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/86,
ξεχωριστά για κάθε κτίριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή

Τεµάχια

Τιµή (€)

Μερική δαπάνη (€)

Φορητός πυροσβεστήρας
6 kg ABC ξηράς σκόνης

30

25,00

750,00

Φορητός πυροσβεστήρας
12 kg ABC ξηράς σκόνης

2

45,00

90,00

4

50,00

200,00

8

35,00

280,00

11

60,00

660,00

Αυτοοδιεγειρόµενος
πυροσβεστήρας οροφής
12 kg ABC ξηράς σκόνης
Αυτοδιεγειρόµενος
πυροσβεστήρα οροφής 6
kg ABC ξηράς σκόνης
Φορητός πυροσβεστήρας
5 kg CO2

Συνολική δαπάνη
ΦΠΑ
Συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ

1980,00
475,20
2455,20

Συντάχθηκε

Η Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Προγραµµατισµού

Θεµιστοκλής Καραµούστος
Ηλεκ/γος Μηχ/κος

Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη
Αρχιτέκτονας Μηχ/κός

