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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
Κ.Α. 30.7135.44001 
cpv : 35111320-4  
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός :  
710,52 €   µετά Φ.Π.Α. 24% 

 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 
Άρθρο 1ο:  Σκοπός  

 
1.1 Αντικείµενο της παρούσης είναι η προµήθεια και τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων 

σε ∆ηµοτικά κτίρια, αντικατασταίνοντας ή συµπληρώνοντας τα ελαττωµατικά προς απόσυρση 
πυροσβεστήρες.   

1.2 Η δαπάνη προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από τις πιστώσεις οικονοµικού έτους 2019 
(Κ.Α. 30.7135.44001) µε cpv : 35111320-4-3 και Θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας 
ανάθεση µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιµής, κατόπιν συλλογής οικονοµικών προσφορών. 

1.3. Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 710,52 €   
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%. 

 
Άρθρο 2ο:  Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η ανάθεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε : 
2.1.   Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
2.2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης). 
2.3. Τα άρθρα 103 και 209  του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων). 
2.4. Την µε αρ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 

1291/Β’/11-08-2010). 
 

ΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 
1. Τα υπό προµήθεια υλικά µετά εργασιών τοποθέτησης είναι τα παρακάτω :  

 

α/α 
Είδος Μονάδα 

Ποσότητα Τιµή (€)  Σύνολο 
(€) 

1 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως  ονοµαστικής 
γόµωσης 6Kg, κατασβεστικής ικανότητας  
21Α-113Β-C 

τεµ 7,00 29,00 203,00 

2 Αυτόµατος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς 
σκόνης ονοµαστικής γόµωσης 12kg 
κατασβεστικής ικανότητας  
43Α-183Β-C 

τεµ 1,00 60,00 60,00 

3 Πυροσβεστήρας διοξειδίου άνθρακος  
ονοµαστικής γόµωσης 5Kg, κατασβεστικής 
ικανότητας 55B-C 
 

τεµ 5,00 62,00 310,00 



 
2. Η ως άνω αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που πραγµατοποίησε η 

Υπηρεσία µας  στις  τρέχουσες  τιµές  εµπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαµβάνει και την τιµή  
µεταφοράς,    παράδοσης, τοποθέτησης των ανωτέρω αγαθών. 

3. Οι πυροσβεστήρες θα είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα,  
αναγνωρισµένων εργοστασίων (µε πιστοποίηση ISO), της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας και 
θα τοποθετηθούν σε διάφορους χώρους κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας. 

4. Η τεχνική προσφορά επί ποινής αποκλεισµού θα συνοδεύεται από :  
4.1 Πιστοποιητικό της πυροσβεστικής σκόνης που θα χρησιµοποιηθεί στους πυροσβεστήρες 

ξηράς κόνεως κατά ΕΝ 615 από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης καθώς και πληροφοριακό 
δελτίο του προϊόντος (material data safety sheet) και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων 
προς αγορά πυροσβεστήρων. 

4.2 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται από τους διαγωνιζόµενους οι επιχειρήσεις 
– κατασκευαστές από τους οποίους θα προέρχονται όλα τα προσφερόµενα υλικά καθώς και η 
εµπορική τους ονοµασία όπου αυτή υφίσταται. 

5. Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα  ικανοποιούν  τις απαιτήσεις  του  ΕΛΟΤ  EN 3−7: 
«Φορητοί πυροσβεστήρες  –  Μέρος  7: Χαρακτηριστικά,  απαιτήσεις   απόδοσης  και  µέθοδοι   
δοκιµής»,   όπως κάθε  φορά   ισχύει  και της  Κ.Υ.Α.  618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ  Β΄  52): 
«Προϋποθέσεις  διάθεσης στην αγορά  πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου 
και αναγόµωσης», όπως τροποποιήθηκε   και   συµπληρώθηκε   µε   την   Κ.Υ.Α.   
17230/671/1.9.2005   (ΦΕΚ   Β΄   1218).    Η κατασβεστική  ικανότητα   µε  την  αντίστοιχη   
αποδεκτή ονοµαστική   γόµωση   αναγράφονται  στους Πίνακες 1 και 2 της υπ’ αριθ. 15/2014 
Πυροσβεστικής   ∆ιάταξης. Θα διαθέτουν κλείστρο µε ασφαλιστικό, µεταλλικό µανόµετρο, 
λάστιχο εκτόξευσης, µε µαγνήτη στήριξης του λάστιχου και θα είναι πιστοποιηµένος κατά CE, 
EN3. 

6. Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο Λαρισαίων. 

7. Ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός ως προς τις ποσότητες, δεδοµένου ότι δεν δύναται να 
προσδιορισθούν εκ των προτέρων επακριβώς οι ανάγκες που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση 
των εργασιών τοποθέτησης. Ενδέχεται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να γίνει ανακατανοµή 
στις ποσότητες, αλλά µέχρι του ύψους του συµβατικού ποσού. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τµηµατικά και σε διάστηµα 3 µηνών από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. 

8. Επίσης περιλαµβάνονται τα γενικά έξοδα, τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ και λοιπά 
Ταµεία, τα δώρα εορτών, το φόρο εισοδήµατος.   

9. Στην τιµή ανά πυροσβεστήρα περιλαµβάνεται  η µεταφορά, η εγκατάστασή τους στους 

χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία και το αντίστοιχο στήριγµα ανάρτησης. 

Το στήριγµα του πυροσβεστήρα θα αποτελείται από κορµό στήριξης µε γάντζο ανάρτησης 

και ηµικυκλικό δακτύλιο συγκράτησης πυροσβεστήρα σε κατακόρυφη θέση. 

Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται και η αντίστοιχη πινακίδα σήµανσης. 

Η πινακίδα σήµανσης θα είναι από Plexiglas’s, διαστάσεων 270 x 180 x 3 mm στην οποία θα 

απεικονίζονται οι φάσεις χρήσης του πυροσβεστήρα και θα περιλαµβάνει ελεύθερη από 

εκτύπωση περιοχή για την επικόλληση  αυτοκόλλητης επιγραφής µε την ένδειξη τύπου του 

αναφερόµενου πυροσβεστήρα. 

( Υπόδειγµα πινακίδας διατίθεται από την Υπηρεσία) 

10. Ο ανάδοχος θα καταθέσει στην Υπηρεσία τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις περί αγοράς 

πυροσβεστήρων ανά ∆ηµοτικά κτίρια στα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν οι προς προµήθεια 

πυροσβεστήρες. 
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (€) 573,00 
Φ.Π.Α. 24% (€) 137,52 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (€) 710,52 



ΙΙΙ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
1. Οι   πυροσβεστήρες  θα   πρέπει   να  πληρούν   τις  σύγχρονες  απαιτήσεις   και 

προδιαγραφές  κατασκευής  και  λειτουργίας  και  θα  πρέπει  να  φέρουν  όλες  τις  

απαιτούµενες σηµάνσεις (ανάγλυφες και εκτυπωµένες).  

Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να φέρουν στο σώµα τους: 

1.1 Ανάγλυφη  σήµανση   όπως   προβλέπεται   από   το   άρθρο   7   του   ΕΝ3   και   στην   

οποία περιλαµβάνονται το όνοµα (ή το σήµα) της κατασκευάστριας εταιρείας, ο αριθµός σειράς, 

το έτος κατασκευής και η πίεση δοκιµής της φιάλης. 

1.2 Σήµανση σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ΕΝ3-7 στην οποία περιλαµβάνονται οι οδηγίες 

χρήσης και συντήρησης, ο τύπος, η ποσότητα και η κατασβεστική ικανότητα του περιεχόµενου 

υλικού, και οι κατηγορίες πυρκαγιών για την κατάσβεση των οποίων θεωρείται κατάλληλος 

1.3 Πινακίδα   ελέγχου   του   πυροσβεστήρα   σύµφωνα   µε   την   ΚΥΑ618/43/05,   στην   

οποία αναγράφονται τα στοιχεία και οι αριθµοί πιστοποίησης της επίσηµα αναγνωρισµένης 

εταιρείας καθώς  και  του  αρµόδιου  ατόµου,  καθώς  και  την  ηµεροµηνία  και  τον  τύπο  της  

επόµενης διαδικασίας συντήρησης. 

1.4 ∆ακτύλιο  ελέγχου κατάλληλου χρωµατισµού, κατασκευασµένος  από  συµπαγές  υλικό,  

όχι  ελαστικός,  ενιαίου  κυκλικού σχήµατος  (δίσκος), ο οποίος  θα  φέρει  στο  κέντρο  του  

οπή  µε  σταθερή  διάµετρο,  και  η περιφέρειά του θα εφάπτεται στο κέλυφος του 

πυροσβεστήρα, έτσι ώστε να µην επιτρέπει στον δακτύλιο να µετακινηθεί και να αφαιρεθεί από 

το κέλυφος του πυροσβεστήρα, παρά µόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτηµάτων 

του πώµατος µηχανισµού εκτόξευσης (µανοµέτρου κλείστρου κλπ.) αφαιρεθούν τελείως.  

Η τοποθέτηση του δακτυλίου δεν θα πρέπει να επηρεάζει σε  καµία  περίπτωση  τη  

λειτουργικότητα  του  πυροσβεστήρα.   

Στον δακτύλιο πρέπει  να αναγράφεται ανάγλυφα η επωνυµία της εταιρείας και το έτος  

κατασκευής ή το έτος συντήρησης ή αναγόµωσης ή εργαστηριακού ελέγχου, όπου κάθε χρόνο 

αλλάζει ο χρωµατισµός του και θα είναι ίδιος (ο χρωµατισµός)  µε αυτόν της ετικέτας 

συντήρησης-αναγόµωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. µε αριθµ. 17230/671/2005 

(ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005). 

1.5 Όλοι  οι  φορητοί  πυροσβεστήρες  θα  φέρουν  µεταλλικά  µανόµετρα,  εύκαµπτο  

ελαστικό σωλήνα  εκτόξευσης  του  κατασβεστικού  υλικού,  µαγνήτη  στήριξης  του  ελαστικού  

σωλήνα,  βάση στήριξης (ανάρτηση) για τον τοίχο. Γενικότερα η προµήθεια 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 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) τροποποίησή της.  

1.6 Η κατασκευή των πυροσβεστήρων θα πρέπει να έχει γίνει σύµφωνα µε τα πρότυπα 

ΕΛΟΤ ΕΝ3 «φορητοί πυροσβεστήρες» και ΕΛΟΤ ΕΝ615   «Πυροπροστασία - µέσα πυρόσβεσης - 

προδιαγραφές κόνεων, ΕΝ 1866/98 «Τροχήλατοι πυροσβεστήρες», ΕΝ 1066-88 

«Πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ». 

1.7 Ο αυτοδιεγειρόµενος πυροσβεστήρας οροφής θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 

Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β’ 52) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ 

17230/671/01.09.2005 (ΦΕΚ Β’ 1218). Επίσης, οι απαιτήσεις των πυροσβεστήρων οροφής 

ξηράς σκόνης θα πρέπει να ικανοποιούν τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-

07-01.2009 «Αυτοδιεγειρόµενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως». 

Ο πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνης ΑΒC 40%, θα είναι κατάλληλης κατασβεστικής 

ικανότητας,  τύπου ‘‘UFO’’, µε κλασική βάση µε βίδα και παξιµάδι, sprinkler 68οC νίκελ µε 

βαλβίδα πλήρωσης και µεταλλικό µανόµετρο, τα οποία είναι πάνω στο sprinkler και όχι στο 

δοχείο, καθώς και «κλουβί» προστατευτικό του sprinkler (λαµαρίνα διαµορφωµένη κυλινδρικά). 

Θα είναι πιστοποιηµένος στο σύνολο κατά CE από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα. 

Το δοχείο του είναι κυλινδρικό µε στεφάνι, κατασκευασµένο από λαµαρίνα βαθειάς 

εξελάσεως και βαµµένο µε πολυεστερική πούδρα βαφής ερυθρού χρώµατος RAL 3000. Θα είναι 



κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-3, πιστοποιηµένοι από αναγνωρισµένο 

φορέα πιστοποίησης και θα φέρουν σήµανση CE ανάγλυφα στο κέλυφος.  

Οι πυροσβεστήρες αυτοί είναι κατάλληλοι για κατηγορία πυρκαγιάς ABCE ή BCE µε 

αντίστοιχη ένδειξη. 

Κάθε πυροσβεστήρας θα έχει περιεχόµενο καθαρού βάρους 12 kg, µέσα σε κυλινδρικο-

σφαιρικό δοχείο, το οποίο  θα είναι  κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα χαµηλής 

περιεκτικότητας  σε άνθρακα, συγκολληµένο, δοκιµασµένο σε πίεση 30 bar,  εγκεκριµένο από 

αρµόδιο οργανισµό της χώρας κατασκευής του. 

1.8 Κάθε δοχείο θα φέρει : 

- Στόµιο στο οποίο  θα είναι προσαρµοσµένη  κεφαλή καταιονισµού (Sprinkler),  η οποία  θα 

είναι  κλεισµένη  µε  στοιχείο  τύπου  εύθραυστου  βολβού  ή  “τηκόµενο”,   οπωσδήποτε  δε 

ταχείας αντιδράσεως, απλής µορφής και που δεν θα χρειάζεται καµία συντήρηση. H κεφαλή θα 

ενεργοποιείται στην “συνήθη” περιοχή θερµοκρασιών, δηλαδή από 57 έως 77οC (κανονικά 

στους 68οC) και θα καλύπτει επιφάνεια περίπου 10 m2 δαπέδου περίπου εντός 15 sec. 

- Στόµιο για την προσαρµογή βαλβίδας πληρώσεως υπερπιέσεως και µε µανόµετρο 

ενδείξεως της πιέσεως. 

Κάθε  φιάλη  θα  φέρει  πινακίδα  µε  τα  στοιχεία  του  πυροσβεστήρα και δαχτυλίδι 

χαρακτηριστικό του έτους γόµωσης. 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 
 

Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ 

                      
 

                      Κώστας ΣΥΝΤΑΚΑΣ 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Λάρισα 22-11-2019 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 
Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός 

 


