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 Πίλαθαο Απνδεθηώλ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
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ΘΕΜΑ:  πκβάζεηο-Γηαγσληζκνί γηα Πξνκήζεηα Δθνδίσλ-Τιηθώλ (Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ Αλαγόκσζεο 
Ππξνζβεζηήξσλ θαη πληήξεζε πζηεκάησλ 
Ππξαλίρλεπζεο/Ππξόζβεζεο) 

 
ΧΕΣ.:  α.   Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ  
    Δ.Γ.» 
  β.   Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
    Τπεξεζηώλ» 
  γ.   ΜΓ ππ’ Αξηζκ. 8-7/2020 «Πξνκήζεηεο Τιηθώλ – Όξγαλα   
    Τινπνίεζεο Πξνκεζεηώλ» 
  δ.   Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 
    20 «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ 
    πκβάζεσλ» 
  ε.  Φ.600.1/398/96188/.2052/17 Ννε 21/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ 
  ζη.  Τπ’ Αξηζκ. 157/22 Commitment ΠΒΚ 
  δ.  Τπ’ Αξηζκ. 158/22 Commitment ΠΒΚ 
  ε.  Φ.810/2/93334/.507/28 Μαξ 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠΡΟ/Γ1 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (δ) ζρεηηθώλ  θαη 
    
  β. Σα (ζη) έσο (ε) ζρεηηθά κε ηα νπνία απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε 
ηεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ, 
    

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», πνπ αθνξά ζηελ 
παξνρή ππεξεζηώλ αλαγόκσζεο ππξνζβεζηήξσλ θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ 
ππξαλίρλεπζεο θαη ππξόζβεζεο.  
 
 2.  Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε δύν (2) έηε κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ελόο (1) επηπιένλ έηνπο, έπεηηα από ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ησλ δύν 
κεξώλ.  
 
 3.  Ο κέγηζηνο ζπλνιηθόο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ηξηάληα έμη επξώ θαη 
πελήληα ιεπηώλ (6.736,50€) ρσξίο ΦΠΑ. Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 
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απεπζείαο αλάζεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ (β) ζρεηηθνύ θαη θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.  
 
  4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ε Πέκπηε 28 Απξηιίνπ 2022 θαη ώξα 12:00. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο  
κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: tm.prom@namfi.gr 
 
 5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ζπκπιεξώλνληαο ην Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β». 
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην ππόςε ππόδεηγκα. 
 
 6. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ζα επηιεγεί νθείιεη λα 
πξνζθνκίζεη πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηα 
αλαγξαθόκελα ζην (δ) ζρεηηθό: 
 
  α.   Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  β.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  γ.   Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ησλ δηαρεηξηζηώλ ηεο 
επηρείξεζεο (λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ) ή 
ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  δ.   Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο ην νπνίν 
λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 
 
 7. Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί, 
επηπιένλ ηνπ ΚΗΜΓΗ, ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ 
(www.namfi.gr/language/el/πξνθεξύμεηο). 
 
 8. Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηε 2ε 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηνπ (ε) ζρεηηθνύ. 
 
 9. Σα Δπηκειεηήξηα ζηα νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη 
γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο. 
 
 
 
 
 
 

mailto:tm.prom@namfi.gr
http://www.namfi.gr/language/el/προκηρύξεις
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 10. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Μ.Π.Τ. Μπνησλάθε Άλλα, Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ 
Κ/ΓΠ/ΣΠ, ηει. 28210-26775 θαη δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email): 
tm.prom@namfi.gr 

 

 Τπνζηξάηεγνο ηαύξνο Σδνπκεξθηώηεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α»  ρέδην ύκβαζεο γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ Αλαγόκσζεο Ππξνζβεζηήξσλ 

θαη πληήξεζεο πζηεκάησλ Ππξαλίρλεπζεο θαη Ππξόζβεζεο  
«Β» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Α΄Κ, Γ΄Κ/ΓΠ 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Υαλίσλ 
ΣΔΔ/Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 





 
 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  11 Απξ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/75/93563/.597         

 
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΚΑΙ 
ΠΤΡΟΒΔΗ 

 
ΤΜΒΑΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ………../2022 

     
 Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγφκσζεο ππξνζβεζηήξσλ θαη ζπληήξεζεο 
ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο ηνπ ΠΒΚ. 
 
ήκεξα εκέξα ……………………. κελφο ………………….. ηνπ έηνπο 2022 θαη ψξα 

…………., ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλφ 

Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 

 
1. Σν ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ δηα ηεο λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, 

………………………………………………………………………………………….……. 
 
 2. Η εηαηξεία …………………., κε ΑΦΜ …………………., δηα ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο ……………., ζπκθψλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα 

παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν χκβαζεο-Κφζηνο χκβαζεο 
 
 1. Η παξνχζα ζχκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.163/……/……../……./…….. 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ απφθαζεο ηνπ Γθηή ηνπ 
ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ εηαηξεία ……………….., κε ΑΦΜ 
……………., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ 
ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελφ ηεο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ 
αλαγφκσζεο ππξνζβεζηήξσλ θαη ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο θαη 
ππξφζβεζεο ηνπ ΠΒΚ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηεο Πξνζζήθεο 
«1». Βξίζθνληαη δε ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 
 2. Σν κέγηζην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζην 
πνζφ ησλ ……………. επξψ (…………. €), ρσξίο ΦΠΑ. 
 
 
 
 
 





Α-2 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

 
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δχν (2) έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζαο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ελφο (1) επηπιένλ έηνπο, έπεηηα απφ ηε 
ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν κεξψλ. Η παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη 
ηκεκαηηθά.   

 
ΑΡΘΡΟ  3 

Παξαιαβή ππεξεζηψλ 
 

1. Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ επηηξνπή 
παξαιαβήο ηνπ ΠΒΚ ή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ νπνία 
πξννξίδνληαη νη ππεξεζίεο. 

 
 2. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή ή ν παξαιακβάλσλ απνξξίςεη ηηο 
ππεξεζίεο, αλαγξάθνληαη νη δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο απφ ηα ζπκθσλεζέληα, 
νη ιφγνη ηεο απφξξηςεο θαη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξψζεηο – Κήξπμε Αλαδφρνπ Έθπησηνπ 

 
 1. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξεθθιίλεη απφ ηα αλαγξαθφκελα 
ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 203, 217 θαη 218 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

2. Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ 
εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ 
αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε 
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί 
εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, 
δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο 
ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
 

3. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε 
ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Οη πνηληθέο ξήηξεο 
ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 

 α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηάκεζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
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 β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 

 
 γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
παξαηάζεηο απηήο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί 
πιήξσο. 

 
4. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ 

ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 
 

5. Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ην ΠΒΚ ην δηθαίσκα λα 
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. Σν ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θήξπμεο ηνπ 
αλαδφρνπ έθπησηνπ εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ην δηθαηνινγνχλ βάζεη ηνπ Ν. 
4412/2016. 

 
6. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ 

πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή 
θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 
νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή 
ηνπ. Η ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 
πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε, ρσξίο ν αλάδνρνο λα 
ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο.  

ΑΡΘΡΟ 5 
Πιεξσκή - Κξαηήζεηο 

 
 1. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ΔΤΡΩ, απφ ην 

Σκήκα Δηζπξάμεσλ – Πιεξσκψλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ – Υξεκαηηθνχ ηνπ Γ’ Κ 

κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ: 

  α. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ 
 
  β. Πξσηφθνιιν ή βεβαίσζε παξαιαβήο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ) 
 

γ.  Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 
απφ θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο 

 
δ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα είζπξαμε 

εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην) 
 

  ε. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνχ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ 
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  ζη. COMMITMENT-VOUCHER (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ) 
 
 2. Σα ηηκνιφγηα απαιιάζζνληαη απφ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 
4056/3029/17-6-87 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη ην 
άξζξν 27 ηνπ Ν.2859/2000. Δπηβαξχλνληαη κφλν κε παξαθξάηεζε Φ.Δ. 8% γηα 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 
 
 3. Καηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ Φ.Δ. ζα ρνξεγείηαη απφ ην ΠΒΚ ζηνλ 
Αλάδνρν ε πξνβιεπφκελε βεβαίσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ  6 

Σειηθέο δηαηάμεηο 
 
 1. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην.  
 
 2. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηεο ειιεληθήο-θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 
 
 3. Σν ΠΒΚ δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ 
πάζεο θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θιπ. πνπ ζα ιεθζνχλ θαη δελ επζχλεηαη 
νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ ρξφλν 
παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ. 
  
 4. Η παξνχζα ζχκβαζε: 
 
  α. Καηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην νπνίν 
ζπζρεηίδεηαη εθηφο απφ θαλεξά ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά 
θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. 
 
  β. πληάρζεθε ζε δχν φκνηα πξσηφηππα ζε απιφ ραξηί θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζή ηεο ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Απφ ηα πξσηφηππα απηά 
ην έλα θξαηήζεθε απφ ην ΠΒΚ/Γ’ ΚΟΤ/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιφγξαθν ν 
αλάδνρνο. 

 
ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.    ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηψλ  
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ΠΡΟΘΗΚΔ 
 
«1»  Δηδηθνί Όξνη χκβαζεο γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ Αλαγφκσζεο 

Ππξνζβεζηήξσλ θαη πληήξεζεο πζηεκάησλ Ππξαλίρλεπζεο θαη 
Ππξφζβεζεο 





  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ) 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
& ΤΜΒΑΔΧΝ (Γ3) 

                                                                        ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
       7 Απξ 22 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/75/93563/.597  
 

 
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ 
ΚΑΙ ΠΤΡΟΒΔΗ 

 
Α) Δηήζιορ έλεγσορ, ςνηήπηζη και Αναγόμωζη Πςποζβεζηήπων 
 
Γενικά 
 

Όινη νη ππξνζβεζηήξεο ζα επαλειεγρζνχλ, ζα ζπληεξεζνχλ θαη φπνπ 
είλαη αλαγθαίν θαηά ηα λφκηκα ζα γίλεη εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο, πδξαπιηθή 
δνθηκή θαη αλαγφκσζε.  

 
Οη ειεγρφκελνη ππξνζβεζηήξεο ζα ζεκαλζνχλ θαη ζα 

επαλαηνπνζεηεζνχλ κε επζχλε θαη επίβιεςε ηνπ αξκνδίνπ ηερληθνχ ππεχζπλνπ 
(αξκφδην άηνκν) ηεο εηαηξείαο.  

 
Οη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, επαλειέγρνπ, αλαγφκσζεο θαη ζήκαλζεο 

ησλ αλαγνκσκέλσλ ππξνζβεζηήξσλ εθαξκφδνληαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία ήηνη: α. ΦΔΚ 52/Β/2005, β. Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ Α' 68), γ. K.Y.A. 
618/43/20-1-2005 (ΦΔΚ Β' 52), δ. Κ.Τ.Α. 3021 19/6/26-11-1986 (ΦΔΚ Β'847), ε. 
2037/2000 Καλνληζκφο (ΔΚ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 29εο Ηνπλίνπ γηα ηηο νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ φδνληνο,  ζη. 
εηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ, δ. Κ.Τ.Α. 3021 /1 9/6/26-11-1986 (ΦΔΚ Β'847). 

 
Δμσηεξηθά, ν ππξνζβεζηήξαο ζα θέξεη ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε φπσο 

απηή θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 4 ΦΔΚ 52/Β/2005 θαζψο επίζεο θαη ηελ αλεμίηειε 
ζήκαλζε πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3 ΦΔΚ 1218/Β/2005. Οη νδεγίεο ρξήζεο 
(θσδηθνπνηεκέλεο θαη εηθνλνγξαθεκέλεο πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο) ηνπ 
ππξνζβεζηήξα ζα είλαη ζαθείο θαη απιέο θαη ζα επηθνιιψληαη επί ηνπ ζψκαηνο 
ηνπ ππξνζβεζηήξα.  

 
Θα αλαθέξεηαη επίζεο ζαθψο θαη επθξηλψο ε απνδεθηή ή κε ρξήζε ηνπ 

ππξνζβεζηήξα ζε πιηθά ππφ ειεθηξηθή ηάζε. 
 
Θα αλαγξάθεηαη επίζεο ην βάξνο ηνπ ππξνζβεζηήξα θαη ην βάξνο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ. 
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Διδικοί Όποι 
 
         Οη πξνο αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξεο πνπ παξαιακβάλνληαη ζα πξέπεη 
απαξέγθιηηα κέζα ζε 48 ψξεο λα επηζηξέθνληαη αλαγνκσκέλνη θαη 
ζπληεξεκέλνη. 
 
 Σν αξκφδην άηνκν ηεο εηαηξείαο, θαηά ηε ζπιινγή ησλ ππξνζβεζηήξσλ 
ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε κείσζε ηεο δχλακεο ππξνπξνζηαζίαο 
ησλ ρψξσλ/εγθαηαζηάζεσλ, γηα ην ρξφλν πνπ ζα δηαξθέζεη ε ζπληήξεζε θαη λα 
αληηθαζηζηά ην 25% ησλ παξαιακβαλνκέλσλ κε λένπο, ηνπο νπνίνπο ζα 
παξαιάβεη φηαλ επηζηξαθνχλ νη ειεγρφκελνη. 
 
 Καλέλαο ρψξνο θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ΠΒΚ δελ ζα παξακέλεη ρσξίο ηε 
ζηνηρεηψδε ππξνπξνζηαζία (ππξνζβεζηήξεο) γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε 
ζπληήξεζε ησλ ππαξρφλησλ ζ’ απηφλ ππξνζβεζηήξσλ. 
 
 ηελ επζχλε ηνπ αξκνδίνπ αηφκνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 
αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο, είλαη ε παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
ππξνζβεζηήξσλ ζηα ζεκεία απφ φπνπ παξειήθζεζαλ θαη απφ φπνπ 
απνζπάζηεθαλ (θαζνξηζκέλεο ζέζεηο).  
 
 Ζ αξκφδηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα δειψζεη ππεχζπλα φηη γηα νπνηαδήπνηε 
ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία επαλειεγρφκελνπ ππξνζβεζηήξα (νπνηνπδήπνηε 
ηχπνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ) πνπ ζα ζπκβεί κεηά ηε ζπληήξεζε θαη 
αλαγφκσζε – φπνπ απηή απαηηείηαη-, ρσξίο λα έρεη γίλεη ρξήζε απηνχ, ζα έρεη 
σο ζπλέπεηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππξνζβεζηήξα κε θαηλνχξγην κε δαπάλε 
ηεο εηαηξείαο. 
 
 Ζ κε απφδνζε ζην ΠΒΚ ησλ απαξαίηεησλ ΜΖΣΡΧΧΝ ειέγρνπ 
ζπληήξεζεο ή απφξξηςεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη, ζα ζπλεπάγεηαη ηε κε 
παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ. εκεηψλεηαη, πσο ζε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο 
ππξνζβεζηήξσλ, θηαιψλ ή εμαξηεκάησλ ηνπο, ζα επηζηξαθνχλ ζην ΠΒΚ. 
 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ – ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Δξγαζίεο πληήξεζεο 
 
         Ζ ζπληήξεζε, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν. 
Διέγρεηαη εμσηεξηθά ν ππξνζβεζηήξαο γηα ηπρφλ δηάβξσζε, θνηιψκαηα, 
ρηππήκαηα ή βιάβεο. ηε ζπλέρεηα αλνίγεηαη ν ππξνζβεζηήξαο, ιχλεηαη ην 
θιείζηξν, αληηθαζίζηαληαη ηα ειαζηηθά κέξε ζηεγαλνπνίεζεο θαη ειέγρεηαη 
γεληθά ην θιείζηξν θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ ελψ ιηπαίλνληαη ηα θηλνχκελα κέξε κε 
εηδηθφ ιηπαληηθφ. Σα θζαξκέλα εμαξηήκαηα απνξξίπηνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη 
κε θαηλνχξγηα. Διέγρεηαη ην ππξνζβεζηηθφ πιηθφ σο πξνο ηελ θαηάζηαζή ηνπ 
θαη ειέγρεηαη ε ζθφλε, ε νπνία δελ πξέπεη λα έρεη πήγκαηα θαη ζβνιηάζκαηα, 
θαζψο θαη ην βάξνο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο ηφηε ε 
ζθφλε είηε θνζθηλίδεηαη είηε πεξλά απφ ην κεράλεκα πνπ θάλεη αλαγφκσζε γηα 
λα είλαη αθξάηε θαη φρη πεηξσκέλε ψζηε λα κπνξεί λα πεξάζεη απφ ηνλ ζσιήλα 
εθηφμεπζεο ρσξίο λα δεκηνπξγήζεη θξαμίκαηα. 
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 Δπαλαηνπνζεηείηαη ην ππξνζβεζηηθφ πιηθφ ζπκπιεξψλνληαο, αλ 
απαηηεζεί, πιηθφ θαη ηειηθά εηζάγεηαη ην πξνσζεηηθφ αέξην. Ο ππξνζβεζηήξαο 
πξέπεη λα πεξάζεη απφ έιεγρν ζηεγαλφηεηαο. Σνπνζεηείηαη ν εηδηθφο δαθηχιηνο 
ειέγρνπ κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ θιείζηξνπ ηνπ ππξνζβεζηήξα, αληίζηνηρνπ 
θαη’ έηνπο ρξψκαηνο θαη ζπκπιεξψλεηαη ε εηηθέηα ειέγρνπ ζπληήξεζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο. 
 
Δξγαζίεο Αλαγφκσζεο 
 
         Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαγφκσζεο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 5 έηε γηα ηνπο 
ππξνζβεζηήξεο μεξάο ζθφλεο θαη θάζε 10 έηε γηα ηνπο ππξνζβεζηήξεο CO2. 
 
 Διέγρεηαη εμσηεξηθά ν ππξνζβεζηήξαο γηα ηπρφλ δηάβξσζε, θνηιψκαηα, 
ρηππήκαηα ή βιάβεο. 
 

ηε ζπλέρεηα αλνίγεηαη ν ππξνζβεζηήξαο, ιχλεηαη ην θιείζηξν, 
αληηθαζίζηαληαη ηα ειαζηηθά κέξε ζηεγαλνπνίεζεο θαη ειέγρεηαη γεληθά ην 
θιείζηξν θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ ελψ ιηπαίλνληαη ηα θηλνχκελα κέξε κε εηδηθφ 
ιηπαληηθφ. Σα θζαξκέλα εμαξηήκαηα απνξξίπηνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη κε 
θαηλνχξγηα. Δθθελψλεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ ππξνζβεζηήξα θαη αληηθαζίζηαληαη 
κε λέν θαηαζβεζηηθφ πιηθφ. Δηζάγεηαη ην πξνσζεηηθφ αέξην θαη ειέγρεηαη ε 
ζηεγαλφηεηα ηνπ ππξνζβεζηήξα. Μεηά ηνλ θιείλνπκε έρνληαο θάλεη φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα βεβαησζνχκε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 
ππξνζβεζηήξα. Σνπνζεηείηαη ν εηδηθφο δαθηχιηνο ειέγρνπ κεηαμχ ηνπ ζψκαηνο 
θαη ηνπ θιείζηξνπ ηνπ ππξνζβεζηήξα, αληίζηνηρνπ θαη’ έηνπο ρξψκαηνο θαη 
ζπκπιεξψλεηαη ε εηηθέηα ειέγρνπ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
 
Δξγαζηεξηαθφο – Τδξαπιηθφο έιεγρνο 
 
         Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο κε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ θζαξκέλσλ 
εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ θαη απνζηνιή γηα 
πδξαπιηθή δνθηκή θαη πιήξε επαλέιεγρν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πίεζεο ηνπ 
ππξνζβεζηήξα. Τπελζπκίδνπκε φηη ε πίεζε θαη εκεξνκελία ηεο πδξαπιηθήο 
δνθηκήο πξέπεη λα ραξάζζνληαη αλάγιπθα ζην ζψκα ηνπ ππξνζβεζηήξα ή ηεο 
θηάιεο. Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία, γίλεηαη αλά 10 
έηε. Κάζε θηάιε ππξνζβεζηήξα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε δαθηχιην θαη θαξηειάθη 
εκεξνκελίαο ειέγρνπ ή αλαγφκσζεο γηα ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν 
επαλάιεςε. 
 
 Μεηά ηνπο ειέγρνπο θαη πξηλ ηελ πιήξε ζπλαξκνιφγεζε, ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηείηαη αλαγλσξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ ζα απνδεηθλχεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 
θαη αλαγφκσζε ηνπ ππξνζβεζηήξα. ην εζσηεξηθφ ζηθφλη (ζσιήλα) ηνπ 
ππξνζβεζηήξα ζα ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ειέγρνπ 
(φλνκα εηαηξείαο, απνηέιεζκα ειέγρνπ). 
 
Σεσνική Πεπιγπαθή Δπί Μέποςρ Δπγαζιών 
 
         Ππξνζβεζηήξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ειαηησκαηηθά κέξε (βαιβίδεο, 
αθξνθχζηα εθθέλσζεο, καλφκεηξα, ζθαλδάιεο απειεπζέξσζεο, αλαθνπθηζηηθέο 
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βαιβίδεο, εζσηεξηθά θηαιίδηα πίεζεο, ζσιήλεο εθθέλσζεο θαηαζβεζηηθήο 
νπζίαο, θ.ιπ.) ζα θαηαγξάθνληαη, ζα ζπληάζζεηαη κεηξψν αθαηάιιεισλ 
ππξνζβεζηήξσλ κε επζχλε ηνπ αξκνδίνπ αηφκνπ ηεο εηαηξείαο θαη ζα 
αληηθαζίζηαληαη κε δαπάλεο ηνπ ΠΒΚ. 
 
         Ππξνζβεζηήξεο πνπ παξνπζηάδνπλ θζνξέο ζην ζψκα (θχιηλδξνο), ζηηο 
ζπγθνιιήζεηο (θεθαιήο, βάζεο θαη ζψκαηνο) ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα 
ειέγρνληαη πδξνζηαηηθά πξηλ ηελ απφξξηςή ηνπο.  
 
Σποσήλαηοι Πςποζβεζηήπερ 
 
         Γηα ηνπο ηξνρήιαηνπο ππξνζβεζηήξεο, ν έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
φπσο νξίδεη ην ΦΔΚ52/Β/2005 θαη ζα ζεκαίλνληαη αλάινγα κε ηελ πθηζηάκελε 
Ννκνζεζία. Δπηπιένλ, ζα ειεγρζεί ε θχιηζε ησλ ηξνρψλ θαη ζα ιηπαλζνχλ νη 
άμνλέο ηνπο. Σξνρνί θαη άμνλεο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηξέβισζεο ή 
θζνξέο ζα αληηθαζίζηαληαη. Διαζηηθνί ζσιήλεο θαη αθξνθχζηα, ζπλδέζεηο, θ.ιπ 
θαζψο θαη κέξε πνπ ειέγρνληαη θαη παξνπζηάδνπλ δηαβξψζεηο, ηζαθίζκαηα ή 
ραξάμεηο ζα αληηθαζίζηαληαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαηηείηαη επηκειεκέλε 
ζπληήξεζε ησλ ηξνρήιαησλ ππξνζβεζηήξσλ ιφγσ ησλ θαθψλ ζπλζεθψλ 
παξακνλήο ηνπο. 
 
 Θα θαηαγξαθνχλ ζε ηδηαίηεξν έγγξαθν θαη ζα ζπκπιεξσζεί ε ππεχζπλε 
δήισζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ή απφξξηςεο απφ ην αξκφδην άηνκν. Σξνρήιαηνο 
ππξνζβεζηήξαο πνπ ζα απνξξίπηεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ζα εθθελψλεηαη θαη ζα 
επηζηξέθεηαη, θελφο πιηθνχ. 
 
Αςηοδιεγειπόμενοι Πςποζβεζηήπερ 
 
         Οη απηνδηεγεηξφκελνη ππξνζβεζηήξεο ή νη ππξνζβεζηήξεο ζπζηεκάησλ 
θαηάζβεζεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ιεβεηνζηάζηα, θνπδίλεο, ππνζηαζκνχο 
ξεχκαηνο ή άιινπο ρψξνπο ζα ειεγρζνχλ δηεμνδηθά, φπσο νξίδεη ην ΦΔΚ 
52/Β/2005 θαη ζα ζεκαλζνχλ θαηάιιεια απφ ην αξκφδην άηνκν ηεο εηαηξείαο. 
Δπηπιένλ, ζα ειεγρζνχλ ηα αθξνθχζηα ησλ ππξνζβεζηήξσλ νξνθήο, νη 
εμσηεξηθέο θηάιεο πξνσζεηηθνχ αεξίνπ (φπνπ ππάξρνπλ) θαη νη ζπλδέζεηο ησλ 
θεθαιψλ ζηηο θαηαζβέζεηο. 
 
 Δθφζνλ ν ππξνζβεζηήξαο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ελφο ρψξνπ 
κε ζχζηεκα απηφκαηεο θαηάζβεζεο απνζπλδεζεί γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ, ν 
αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επαλαηνπνζέηεζή ηνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζε 
θαηάζηαζε αλακνλήο (θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο). 
 
 Θα ζπληαρζεί ηδηαίηεξν έγγξαθν θαη ζα ζπκπιεξσζεί ε ππεχζπλε 
δήισζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ή απφξξηςεο απφ ην αξκφδην άηνκν. Ο αλάδνρνο ζα 
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή θξέκαζε - αληηζεηζκηθή ζηήξημε ηνπ 
ππξνζβεζηήξα νξνθήο θαη ησλ ππξνζβεζηήξσλ ησλ θαηαζβέζεσλ. 
 
 
 
 





Α-1-5 
 

 

Πςποζβεζηήπερ Ξηπάρ κόνηρ 
 
         Γηα φινπο ηνπο ππξνζβεζηήξεο μεξάο ζθφλεο ζα αθνινπζεζνχλ νη 
δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, επαλειέγρνπ θαη αλαγφκσζεο - φπνπ ρξεηαζηεί - πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ IV, V θαη VI ηνπ ΦΔΚ 52/Β/2005 θαη ην 
ηξνπνπνηεηηθφ απηνχ ΦΔΚ1218/Β/2005.  
 
 Μεηά ηνπο ειέγρνπο θαη πξηλ ηελ πιήξε ζπλαξκνιφγεζε, ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηείηαη αλαγλσξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ ζα απνδεηθλχεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 
θαη αλαγφκσζε ηνπ ππξνζβεζηήξα. ην εζσηεξηθφ ζηθφλη (ζσιήλα) ηνπ 
ππξνζβεζηήξα ζα ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ειέγρνπ 
(φλνκα εηαηξείαο, απνηέιεζκα ειέγρνπ). Ζ ζθφλε ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη 
θαιή ξνή (κέγεζνο θφθθσλ) θαη λα είλαη ζπκβαηή κε ηε δηάκεηξν ηνπ 
αθξνθπζίνπ ηνπ ππξνζβεζηήξα. 
 
Πςποζβεζηήπερ Γιοξειδίος Άνθπακα (CΟ2) 
 
         Ζ ζπληήξεζε, ν επαλέιεγρνο θαη ε αλαγφκσζε, θαζψο θαη ε ζήκαλζε 
θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ ππξνζβεζηήξσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ θαηαζβεζηηθνχ 
πιηθνχ, αθνινπζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ IV 
ΣΉΛΖ 5 ηνπ ΦΔΚ 52/Β/2005 θαη ΠΑΡΑΡΣ. V & VI. 
 
 Όινη νη ππάξρνληεο ππξνζβεζηήξεο νη νπνίνη κεηά ην καθξνζθνπηθφ 
έιεγρν παξνπζηάδνπλ έζησ θαη ην παξακηθξφ πξφβιεκα θαηά ηνλ έιεγρν, 
ζχκθσλα κε ηε ζηήιε 5 ΠΑΡΑΡΣ. IV ηνπ ΦΔΚ 52/Β/2005, ζα ειεγρζνχλ 
πδξαπιηθά θαη ζα θαηαηεζεί ζην ΠΒΚ ην απαξαίηεην πηζηνπνηεηηθφ πδξαπιηθήο 
δνθηκήο. 
 
 Σν αξκφδην άηνκν ηεο εηαηξείαο ζα θαηαγξάθεη ζε εηδηθφ κεηξψν ειέγρνπ 
ηνπο ππξνζβεζηήξεο απηνχ ηνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ, ζπλνδεπφκελν κε 
ηδηαίηεξε ππεχζπλε δήισζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππξνζβεζηήξσλ CO2. 
Απφξξηςε ππξνζβεζηήξα CO2, ζα δηθαηνινγείηαη κε ην έγγξαθν πδξαπιηθήο 
δνθηκήο θαη κε κεηξψν απφξξηςεο ππνγεγξακκέλν απφ ην αξκφδην άηνκν ηεο 
αλαδφρνπ εηαηξείαο. 
 
 Ζ πδξαπιηθή δνθηκή ησλ ππξνζβεζηήξσλ CO2 ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 
αλαγλσξηζκέλν θνξέα απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν θαη ζα ζπληάζζεηαη ην 
απαξαίηεην πηζηνπνηεηηθφ πδξαπιηθήο δνθηκήο (θαηαιιειφηεηαο ή απφξξηςεο). 
Όινη νη ππξνζβεζηήξεο ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ 
θαηάιιειε ρεηξνιαβή θαη ρνάλε εθθέλσζεο. 
 
 Όινη νη ππξνζβεζηήξεο ζα ζεκαίλνληαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη 
ζηα ηζρχνληα ΦΔΚ θαη ζα επηθνιιάηαη ε πηλαθίδα ειέγρνπ ππξνζβεζηήξα 
θαζψο θαη ε αλεμίηειε εηηθέηα. 
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Β) Δηήζιορ έλεγσορ και ςνηήπηζη Μόνιμων ςζηημάηων Δνεπγηηικήρ 
Πςποπποζηαζίαρ (Αςηόμαηα ςζηήμαηα Πςπόζβεζηρ και Πςπανίσνεςζηρ) 
 
Γενικά 

 
         Ζ παξνχζα πεξηγξαθή αθνξά ζηελ εηήζηα πξνιεπηηθή θαη 
επηζθεπαζηηθή ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηφκαηεο θαηάζβεζεο θαη 
ππξαλίρλεπζεο, θαζψο θαη ηελ επηζθεπή ηπρφλ βιαβψλ/δπζιεηηνπξγηψλ πνπ 
ππάξρνπλ ήδε ζηνλ εμνπιηζκφ, ή απηψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζηα δχν (2) ζπλ έλα 
(1) έηε. Όια ηα αλσηέξσ απηφκαηα ζπζηήκαηα ζα επαλειεγρζνχλ, ζα 
ζπληεξεζνχλ θαηά ηα νξηδφκελα ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Γηαηάμεσλ 12/2007, 
13/2008 θαη ηελ Δλαξκφληζε ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ-54 κε ηελ Δπξσπατθή 
Οδεγία 89/106/ΔΚ. Ο αλσηέξσ εμνπιηζκφο ηνπ ΠΒΚ έρεη σο εμήο : 
 
1. Απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο 
 

Υώπορ Σοποθέηηζηρ ΣΔΜ Παπαηηπήζειρ 

ηξαησληζκφο 3 Μ-638 H/Z, Μ-625 Μαγεηξεία, Μ-626 Καληίλα 

Υψξνο Δθηφμεπζεο 2 Ζ/Ε Σξανπίδα, RCB 

ηαζκνί Ραληάξ 3 Ζ/Ε ηαπξνχ, Βαζηιηθφ 

Λέζρεο  2 Αζηέξηα, Μαξάζη 

ύνολο 10  

 
2. Απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο 
 

Υώπορ Σοποθέηηζηρ ΣΔΜ Παπαηηπήζειρ 

Ζιεθηξηθνί Τπνζηαζκνί 
Δλέξγεηαο 

 
14 

2 Πεξηνρή ηξαησληζκνχ 
2 Πεξηνρή Βάζεο 
12 Πεξηνρή Υ.Δ 

Υψξνο Δθηφμεπζεο 4 Μ-705, RCB, MTR, Καληίλα HAWK 

Πεξηνρή Βάζεο 2 Μ-501, Μ-502 

Πεξηνρή ηξαησληζκνχ  20 
13 Κνηηψλεο, Μ-601, Μ-602, Μ-626 (boiler) M-
616, M-639, Μ-625 Μαγεηξεία, Μ-626 Καληίλα 

ύνολο 40  

 
Διδικοί Όποι 
 
         Οη εξγαζίεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απηφκαηεο 
θαηάζβεζεο θαη ππξαλίρλεπζεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ απαξέγθιηηα κέζα 
ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αλαγλσξηζκέλε 
εηαηξία γηα ην ηξέρνλ έηνο 2022 θαη ζην πξψην ηξίκελν ησλ επφκελσλ δχν 
εηψλ, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ην αξκφδην ηκήκα ηνπ ΠΒΚ.  
 
 Σν αξκφδην άηνκν ηεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε 
κείσζε ηεο δχλακεο ππξνπξνζηαζίαο ησλ ρψξσλ/εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηνλ 
ρξφλν πνπ ζα δηαξθέζεη ε ζπληήξεζε ή ε επηζθεπή. Καλέλαο ρψξνο θαη 
εγθαηάζηαζε ηνπ ΠΒΚ δελ ζα παξακέλεη ρσξίο ηε ζηνηρεηψδε ππξνπξνζηαζία 
γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε θάζε ησλ εξγαζηψλ. 
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 ηελ επζχλε ηνπ αξκνδίνπ αηφκνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 
αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο, είλαη ε παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε φισλ ησλ 
ηκεκάησλ ή αληαιιαθηηθψλ εμαξηεκάησλ, ζηα ζεκεία απφ φπνπ παξειήθζεζαλ 
θαη απφ φπνπ απνζπάζηεθαλ (θαζνξηζκέλεο ζέζεηο).  
 
 Ζ αξκφδηα εηαηξεία  ζα πξέπεη λα δειψζεη ππεχζπλα φηη γηα 
νπνηαδήπνηε ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ πνπ ζα ζπκβεί 
κεηά ηνλ έιεγρν/ζπληήξεζε, ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο 
βιάβεο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. Ζ κε απφδνζε ζην ΠΒΚ ησλ απαξαίηεησλ 
κεηξψσλ ειέγρνπ ζπληήξεζεο ή απφξξηςεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη, ζα 
ζπλεπάγεηαη ηε κε παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ. εκεηψλεηαη, πσο ζε πεξίπησζε 
αθαηαιιειφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ή ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο, ζα επηζηξαθνχλ 
ζην ΠΒΚ. 
 
Σεσνική Πεπιγπαθή Δπγαζιών 
 
Δξγαζίεο πληήξεζεο 
 
         Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ζχγρξνλεο 
επηζηεκνληθέο κεζφδνπο, ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ζ 
ζπληήξεζε, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν θαη 
πεξηιακβάλεη φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ απηφκαησλ ζπζηεκάησλ 
ππξφζβεζεο θαη ππξαλίρλεπζεο (ειεθηξνληθά, ειεθηξηθά, κεραλνινγηθά, 
πδξαπιηθά) φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 

Α/Α Δπιμέποςρ Σμήμαηα/Δξαπηήμαηα Δλέγσος 

1 Αλαινγηθφο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο 

2 Οζφλε ελδείμεσλ 

3 Κχξηα θαη εθεδξηθή ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ρακειήο ηάζεο 

4 χζηεκα απηφκαηεο επαλάηαμεο 

5 χζηεκα εθέζβεζεο θσηεηλψλ επαλαιεπηψλ 

6 Ζρεηηθά φξγαλα ζπλαγεξκνχ (ζεηξήλεο, βνκβεηέο, θνπδνχλη) 

7 Μπαηαξίεο πάζεο θχζεσο 

8 Καισδηψζεηο πάζεο θχζεσο 

9 Γηεπζπλζηνδνηνχκελνη Ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ (θαπλνχ) 

10 Γηεπζπλζηνδνηνχκελνη Θεξκνδηαθνξηθνί αληρλεπηέο 

11 Φσηεηλφο επαλαιήπηεο - Φάξνο (νπηηθφο ζπλαγεξκφο) 

12 εηξήλα ζπλαγεξκνχ 

13 Κνκβίν αλαγγειίαο ππξθαγηάο 

14 Υεηξνθίλεην ζχζηεκα αλαγγειίαο ππξθαγηάο 

15 Αθξνθχζηα Δθηφμεπζεο Καηαζβεζηηθνχ Τιηθνχ 

16 Ππξνζβεζηηθφ Γίθηπν Υακειήο ή Τςειήο Πίεζεο-σιελψζεηο 

17 Πίλαθαο Απηφκαηεο Καηάζβεζεο 

18 Ππξαληρλεπηέο (Καπλνχ, Θεξκνθξαζίαο & Θεξκνδηαθνξηθνί) 

19 Κνκβία Δλεξγνπνίεζεο, Καηάζβεζεο, Αθχξσζεο  

20 πζηνηρία Φηαιψλ Απηφκαηεο Καηάζβεζεο 

21 Έιεγρνο  ηπρφλ ζθαικάησλ ηνπ  πίλαθα ππξαλίρλεπζεο 
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22 Έιεγρνο ςεπδψλ ζπλαγεξκψλ θαη ιήςε κέηξσλ εμάιεηςεο ησλ 
23 Καισδηψζεηο 

24 Λνηπά κηθξνυιηθά θαη εμαξηήκαηα ππνζηήξημεο εγθαηάζηαζεο 

 
Τποσπεώζειρ Αναδόσος (ςνηηπηηή) 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 
 
      1.  Να εμαζθαιίδεη ηελ ηέιεηα θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
 
      2.   Να εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ πξφιεςε θάζε βιάβεο, δεκίαο θαη θάζε θαθήο, 
επηζθαινχο ή αληηνηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
 
      3.   Να αλαθνηλψλεη ακέζσο ζην ΠΒΚ θάζε βιάβε ή δεκία θαη λα 
απνθαζηζηά ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
      4.    Να ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία, θάζε θνξά πνπ 
ηνχην είλαη αλαγθαίν, πξφγξακκα αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή 
επηζθεπψλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε 
πξνζκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ θαη πίλαθα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ 
εθηέιεζή ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε αλαθνξά, 
ε νπνία ζα απνζηέιιεηαη ζην ΠΒΚ, ζπλνδεπφκελε απφ ζρεηηθή Σερληθή 
Αλάιπζε θαη πξνηάζεηο γηα απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ θαη βιαβψλ εθ’ φζνλ 
ζπληξέρεη ιφγνο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα αλαθέξεηαη επίζεο ην απαηηνχκελν ή 
εθηηκψκελν θφζηνο. ε πεξίπησζε φκσο δηαπίζησζεο απμεκέλεο 
επηθηλδπλφηεηαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε ιήςε κέηξσλ απνθπγήο 
αηπρήκαηνο κε ηαπηφρξνλε άκεζε ελεκέξσζε ηνπ ΠΒΚ. 
 
      5.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεηαη έγθαηξα ηα θχξηα θαη 
βνεζεηηθά πιηθά γηα ηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ πηζαλψλ βιαβψλ ησλ 
ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ ψζηε λα κε παξνπζηάδεηαη θαζπζηέξεζε ή αλσκαιία 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο. 
 
       6.   Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνηείλεη εγγξάθσο ζην ΠΒΚ 
ηπρφλ απαηηνχκελεο επηζθεπέο, επεκβάζεηο, βειηηψζεηο θ.η.ι. ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπληεξεί πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ αζθάιεηα ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, φζν θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. 
 
      7.  Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί πιήξεο Αξρείν ηερληθψλ 
επεκβάζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, 
δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο, αληηθαηαζηάζεηο πιηθψλ, κείδνλεο επεκβάζεηο θ.ιπ. 
 
      8.   Ο αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, κεηά ηελ εηδνπνίεζή 
ηνπ ππνρξενχηαη λα επέκβεη ην αξγφηεξν εληφο ησλ 24 σξψλ. 
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      9.   Σν ΠΒΚ έρεη ην δηθαίσκα ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ κε δηθφ ηνπ 
πξνζσπηθφ (επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ή ηερληθφ ηνπ) ησλ εθηεινπκέλσλ 
εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν. 
 
Γ) Πςποζβεζηήπερ ππορ Αναγόμωζη και ςζηήμαηα Πςπανίσνεςζηρ 
ππορ Έλεγσο/ςνηήπηζη και Κόζηορ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΟΣ. 
(ΣΕΜ) 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ (€, 
ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

1 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο 
ειεθηξηθψλ ππνζηαζκψλ 

14     

2 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο Ζι. 
Τπνζηαζκνχ Μ-835 

1     

3 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο Ζι. 
Τπνζηαζκνχ Μ-807 

1     

4 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο Μ-
705/Μ-501 

2     

5 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο 9 
θνηηψλσλ ζηξαησληζκνχ Μ-601, Μ602, boiler M-626, M-639, Μ-
616 

14     

6 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο 
θνηηψλα ζηξαησληζκνχ M-620 

1     

7 
Έιεγρνο – ζπληήξεζε / επηζθεπή ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο 
Μ-624 

1     

8 
Έιεγρνο – ζπληήξεζε / επηζθεπή ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο 
Μ-635 

1     

9 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο 
θνηηψλα ζηξαησληζκνχ M-637 

1     

10 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο Μ-
502 

1     

11 
Έιεγρνο πζηήκαηνο Ππξαλίρλεπζεο  Κηίξηα γελλεηξηψλ MTR- 
Κπιηθείν ΚΦΜ HAWK – Κηήξην R.C.B. 

3     

12 Αληηθαηάζηαζε Μπαηαξηψλ 20     

13 Αληηθαηάζηαζε Αληρλεπηψλ ζεξκφηεηαο 10     

14 Αληηθαηάζηαζε θνκβίνπ αλαγγειίαο ππξθαγηάο 10     

15 Αληηθαηάζηαζε  ζηεγαλήο θαξνζεηξήλαο 5     

16 Αληηθαηάζηαζε Αληρλεπηψλ θαπλνχ 10     

17 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θφλεο  
Pa 1 kg 

1     

18 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θφλεο  
Pa 2 kg 

6     

19 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θφλεο  
Pa 3 kg 

72     

20 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θφλεο 
Pa 6 kg 

151     

21 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θφλεο 
Pa 12 kg 

39     

22 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβ. Ξεξάο θφλεο νξνθ. 
Pa 12 kg 

60     

23 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θφλεο 
Pa 25 kg 

5     





Α-1-10 
 

 

24 Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Γηνμεηδίνπ 2 kg 22     

25 Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Γηνμεηδίνπ 5 kg 101     

26 Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Γηνμεηδίνπ 35 kg 6     

27 Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Aθξνχ AFFF 2lt 2     

28 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Aθξνχ AFFF 9 
lt 

5     

29 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Αθξνχ AFFF 25 
lt 

3     

30 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Wet chemical 2 
lt 

5     

31 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα Wet chemical 6 
lt 

3     

32 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο (3 wet 
chemical ) 1 εθ ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζην Βαζηιηθφ Ζξαθιείνπ 

4     

33 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο wet 
chemical Μαγεηξείσλ ηξαησληζκνχ 

2     

34 Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο CO2 3     

35 Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο R.C.B. 1     

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ)   

 
      10.   Τπεχζπλνο ζχληαμεο εηδηθψλ φξσλ: Αλζζηήο (ΠΤΡ) Δκκαλνπήι 
Καλδειηεξάθεο, ΠΒΚ/Α΄Κ/Ππξαζθάιεηα, ηει: 28210-26999.  
 

 
   ΟΗ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 
ΓΗΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.     ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 
Σκρεο Πξνκεζεηψλ 

 

Αλρεο (ΔΜ) Ησάλλεο Κινπβηδάθεο 
  (Γηα ηελ απνπζηάδνπζα Γληξηα Γ΄Κ) 

 





  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ & 
ΤΜΒΑΔΧΝ (Γ3) 

  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
  11 Απξ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/75/93563/.597     
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΣΗΛΔΦΧΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ: ……………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ:  ……………………………………………… 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: ……………………………………………… 

 
ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΟΣ. 
(ΣΕΜ) 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ (€, 
ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

1 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάηωλ ππξαλίρλεπζεο 
ειεθηξηθώλ ππνζηαζκώλ 

14 ……….. ……….. 

2 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο Ηι. 
Τπνζηαζκνύ Μ-835 

1 ……….. ……….. 

3 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο Ηι. 
Τπνζηαζκνύ Μ-807 

1 ……….. ……….. 

4 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάηωλ ππξαλίρλεπζεο Μ-
705/Μ-501 

2 ……….. ……….. 

5 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάηωλ ππξαλίρλεπζεο 9 
θνηηώλωλ ζηξαηωληζκνύ Μ-601, Μ602, boiler  M-626, M-639, 
Μ-616 

14 ……….. ……….. 

6 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάηωλ ππξαλίρλεπζεο 
θνηηώλα ζηξαηωληζκνύ M-620 

1 ……….. ……….. 

7 
Έιεγρνο – ζπληήξεζε / επηζθεπή ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο 
Μ-624 

1 ……….. ……….. 

8 
Έιεγρνο – ζπληήξεζε / επηζθεπή ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο 
Μ-635 

1 ……….. ……….. 

9 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάηωλ ππξαλίρλεπζεο 
θνηηώλα ζηξαηωληζκνύ M-637 

1 ……….. ……….. 

10 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάηωλ ππξαλίρλεπζεο Μ-
502 

1 ……….. ……….. 

11 
Έιεγρνο ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο  Κηήξηα γελλεηξηώλ MTR- 
Κπιηθείν ΚΦΜ HAWK – Κηήξην R.C.B. 

3 ……….. ……….. 

12 Αληηθαηάζηαζε Μπαηαξηώλ 20 ……….. ……….. 
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13 Αληηθαηάζηαζε Αληρλεπηώλ ζεξκόηεηαο 10 ……….. ……….. 

14 Αληηθαηάζηαζε θνκβίνπ αλαγγειίαο ππξθαγηάο 10 ……….. ……….. 

15 Αληηθαηάζηαζε  ζηεγαλήο θαξνζεηξήλαο 5 ……….. ……….. 

16 Αληηθαηάζηαζε Αληρλεπηώλ θαπλνύ 10 ……….. ……….. 

17 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θόλεο  
Pa 1 kg 

1 ……….. ……….. 

18 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θόλεο  
Pa 2 kg 

6 ……….. ……….. 

19 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θόλεο  
Pa 3 kg 

72 ……….. ……….. 

20 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θόλεο 
Pa 6 kg 

151 ……….. ……….. 

21 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θόλεο 
Pa 12 kg 

39 ……….. ……….. 

22 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβ. Ξεξάο θόλεο νξνθ. 
Pa 12 kg 

60 ……….. ……….. 

23 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θόλεο 
Pa 25 kg 

5 ……….. ……….. 

24 Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Γηνμεηδίνπ 2 kg 22 ……….. ……….. 

25 Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Γηνμεηδίνπ 5 kg 101 ……….. ……….. 

26 Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Γηνμεηδίνπ 35 kg 6 ……….. ……….. 

27 Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Aθξνύ AFFF 2lt 2 ……….. ……….. 

28 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Aθξνύ AFFF 9 
lt 

5 ……….. ……….. 

29 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Αθξνύ AFFF 25 
lt 

3 ……….. ……….. 

30 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Wet chemical 2 
lt 

5 ……….. ……….. 

31 
Δηήζηνο έιεγρνο – Αλαγόκωζε ππξνζβεζηήξα Wet chemical 6 
lt 

3 ……….. ……….. 

32 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάηωλ ππξόζβεζεο (3 wet 
chemical ) 1 εθ ηωλ νπνίωλ βξίζθεηαη ζην Βαζηιηθό Ηξαθιείνπ 

4 ……….. ……….. 

33 
Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάηωλ ππξόζβεζεο wet 
chemical Μαγεηξείωλ ηξαηωληζκνύ 

2 ……….. ……….. 

34 Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηεκάηωλ ππξόζβεζεο CO2 3 ……….. ……….. 

35 Δηήζηνο έιεγρνο – ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο ππξόζβεζεο R.C.B. 1 ……….. ……….. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) ……….. 

Ημερομηνία 
…………………………………….. 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 

 
………………………... 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκωλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνηωλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  
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