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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ∆ΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
(µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του
Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»)
Αριθµ. Πρόσκλησης 33/2020
Ο Οργανισµός µας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την συστήρηση και αναγόµωση
πυροσβεστήρων Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχουν
εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 928/929/02-09-2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β)
η βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη
δέσµευση στα οικεία Μητρώα ∆εσµεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων µε α/α 389,
390, µε Κ.Α. 10-6265 & 10-6654 Η προµήθεια και ο οικονοµικός προϋπολογισµός
αναλύονται στην επισυναπτόµενη τεχνική µελέτη.
Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά.
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω συστήρηση
και αναγόµωση πυροσβεστήρων µέχρι την 18/09/2020 στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας µας, και η αποσφράγιση θα γίνει στις 22/09/2020 και ώρα 9:00 π.µ.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο.
Ειδικότερα:
1) Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα
α)ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ».
Για την µε αριθ. πρόσκληση .
β) Tα στοιχεία του αποστολέα
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2) Σε καλά σφραγισµένο υποφάκελο, που θα αναγράφει: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,
τα δικαιολογητικά συµµετοχής.
3) Σε καλά σφραγισµένο υποφάκελο, που θα αναγράφει: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς αριθµητικά και
ολογράφως.

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή υπεύθυνη δήλωση βάσει της παραγρ.7 αγ
άρθρο 43 Ν.4605/2019. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β. Φορολογική ενηµερότητα, η οποία να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της ή να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή της σύµφωνα µε την
παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα, η οποία να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της ή να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή της σύµφωνα µε την
παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και άρθρου 80 παραγρ.2 του
Ν.4412/2016.
δ. Πιστοποιητικό γενικού εµπορικού µητρώου – Γ.Ε.ΜΗ. ή του οικείου επιµελητηρίου
και να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του σύµφωνα µε
την παραγρ.7 αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ
Συνηµµένα:
Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη µε αριθµ. πρωτ. 6822/09-09-2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ιωάννινα : 09-09-2020
Αρ. πρωτ.: 6822

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4901,72 µε Φ.Π.Α.
- Κ.Α. 10-6265 & 10-6654
ΕΤΟΣ: 2020

I.
II.
III.
IV.
V.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1

ΑΔΑ: 6Ε15ΟΚΠΕ-7Ν9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αναγόµωση πυροσβεστήρων για τις δοµές
του ΝΠ∆∆ ΟΚΠΑΠΑ. Η προµήθεια - συντήρηση θα καλύψει τις ανάγκες του Οργανισµού από
την υπογραφή της σύµβασης και για εύλογο χρονικό διάστηµα που χρειάζεται για την
πραγµατοποίηση των εργασιών. Οι συντηρήσεις θα γίνουν σε ηµέρες και ώρες που δεν θα
εµποδίζουν την λειτουργία των δοµών και κατόπιν συνεννοήσεως µε την υπεύθυνη της κάθε
δοµής.
Οι εργασίες και οι µετρήσεις που θα γίνουν αναφέρονται αναλυτικά στο τιµολόγιο της
µελέτης. Οι δοµές είναι οι παρακάτω:
1.-Παιδικοί –Βρεφονηπιακοί Σταθµοί (21 δοµές).
2.-Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η. – Ξενώνας Γυναικών Θυµάτων Βίας - ∆ηµοτικά Πολυϊατρεία
(Οδοντιατρείο – Φαρµακείο – Ιατρείο) – Κοινωνικό Παντοπωλείο – Υπνωτήριο Αστέγων –
Κ.Ε.Π. Υγείας – Κέντρο Κοινότητας – Κ.∆.Α.Π. Μ.Ε.Α. Θα δοθεί κατάσταση µε τις δοµές και τις
διευθύνσεις τους.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της αναγόµωσης πυροσβεστήρων ανέρχεται σε
4901,72€, συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραµµένη
στον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» µε στοιχεία:
Κ.Α. : 10-6265 & 10-6654, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.789,32€ & 3.112,40€ ΜΕ Φ.Π.Α.
αντίστοιχα.
Η προµήθεια θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του
οικονοµικού έτους 2020.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4901,72€ µε Φ.Π.Α. και η
σχετική πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2020 µε
Κ.Α. : 10-6265 & 10-6654
Ιωάννινα 09/09/2020
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆/ΝΤΡΙΑ
∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλα τα υλικά - προϊόντα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, και άριστης ποιότητας.
1.1 Συντήρηση πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης:
Συντήρηση τύπου 1: συντήρηση πυροσβεστήρα.
Περιλαµβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
1. Έλεγχος του δείκτη ασφαλείας και των ενδεικτικών µηχανισµών για να προσδιοριστεί αν
έχει τεθεί σε λειτουργία.
2. Έλεγχος του µανοµέτρου, εφόσον υπάρχει: αν λειτουργεί σωστά και αν η εσωτερική πίεση
είναι µέσα στα προκαθορισµένα όρια. Αν δεν υπάρχει µανόµετρο, έλεγχος αν η εσωτερική
πίεση είναι µέσα στα προκαθορισµένα όρια µέσω της ειδικής σύνδεσης του πυροσβεστήρα.
3. Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώµατα, χτυπήµατα ή βλάβες
4. Έλεγχος του ελαστικού σωλήνα και του στοµίου εκκένωσης.
5. Έλεγχος ύπαρξης και ευανάγνωστου των οδηγιών λειτουργίας
6. Άνοιγµα του πυροσβεστήρα.
7. Εξέταση πυροσβεστικής σκόνης για να ελεγχθεί ότι δεν υπάρχουν ορατά τα σηµάδια
πηγµάτων, σβολιάσµατος ή ξένων σωµάτων.
8. Έλεγχος του µηχανισµού λειτουργίας, καθαρισµός, λίπανση των κινούµενων µερών για την
αποφυγή διάβρωσης.
9. Αλλαγή όλων των σχετικών στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεµβυσµάτων. Αλλαγή του
διαφράγµατος ελαστικού σωλήνα (αν υπάρχει).
10. Εσωτερικός έλεγχος του πυροσβεστήρα µε τη βοήθεια φωτιστικού καθετήρα για διάβρωση
και φθορά της εσωτερικής επένδυσης (αν υπάρχει).
11. Εισαγωγή προωθητικού αερίου.
12. Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου µεταξύ σώµατος και κλείστρου του
προβλεπόµενου χρώµατος για το έτος ελέγχου.
13. Συναρµολόγηση του πυροσβεστήρα µε επαναπροσαρµογή του διακόπτη ασφαλείας
14. Λεπτοµερής συµπλήρωση της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας. Θα
αναγράφονται τα στοιχεία της τρέχουσας συντήρησης και τα στοιχεία της επόµενης
προβλεπόµενης συντήρησης (χρόνος, τύπος συντήρησης).
Συντήρηση τύπου 2: συντήρηση πυροσβεστήρα και αναγόµωση.
Περιλαµβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
1. Η συντήρηση τύπου 1
2. Αναγόµωση του πυροσβεστήρα µε πλήρη απόρριψη της υπάρχουσας σκόνης και πλήρωση
µε τον απαιτούµενο τύπο και την απαιτούµενη ποσότητα σκόνης. Ο χρόνος ζωής της νέας
σκόνης θα είναι, σύµφωνα µε τον κατασκευαστή τουλάχιστον 5 έτη. Η αναγόµωση γίνεται
επειδή από τη συντήρηση τύπου 1 προέκυψε ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω:
a. ένδειξη πηγµάτων, σβολιάσµατος ή ξένων σωµάτων ή η σκόνη δεν έρεε ελεύθερα ή υπήρξε
αµφιβολία για την ποιότητά της,
b. η χρόνος ζωής της υπάρχουσας σκόνης σύµφωνα µε τον κατασκευαστή έχει παρέλθει.
3. ∆ιεξοδική εξέταση µε µεγεθυντικό φακό για διάβρωση, κοιλώµατα και χτυπήµατα των εξής:
πωµάτων και βαλβίδων, δεικτών, ελαστικού σωλήνα και στοµίου εκκένωσης
4. ∆ιεξοδική εξέταση µε φωτιστικό καθετήρα και καθρέφτη για διάβρωση, κοιλώµατα, εγκοπές
ή ζηµία της εσωτερικής επένδυσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σηµεία
συγκόλλησης.
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5. Εξέταση και έλεγχος της ορθότητας όλων των διακοπτών ως προς το σπείρωµα, τη µορφή,
το µέγεθος και την επικάλυψη.
6. Τοποθέτηση αυτοκόλλητης και ανεξίτηλης ετικέτας στον πυροσβεστήρα που θα αναγράφει
τα πλήρη στοιχεία της αναγνωρισµένης εταιρείας που πραγµατοποίησε την αντικατάσταση, το
έτος αντικατάστασης και τη διάρκεια ζωής της σκόνης σύµφωνα µε τον κατασκευαστή. Η
ετικέτα θα είναι του προβλεπόµενου χρώµατος του έτους αναγόµωσης.
Συντήρηση τύπου 3: συντήρηση πυροσβεστήρα και εργαστηριακός έλεγχος.
Περιλαµβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
1. Η συντήρηση τύπου 1
2. Λύσιµο εντελώς των εξαρτηµάτων του πυροσβεστήρα, απόρριψη των κατεστραµµένων
εξαρτηµάτων και αντικατάστασή τους µε καινούργια
3. Υδραυλική δοκιµή: εξέταση της αντοχής του πυροσβεστήρα µε υποβολή σε πίεση για
µέγεθος και χρόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
4. Έλεγχος του µηχανισµού ασφαλείας σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
5. Επασυναρµολόγηση και γόµωση του πυροσβεστήρα.
Συντήρηση τύπου 4: συντήρηση πυροσβεστήρα, εργαστηριακός έλεγχος και
αναγόµωση.
Περιλαµβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
1. Η συντήρηση τύπου 1
2. Η συντήρηση τύπου 2
3. Η συντήρηση τύπου 3
1.2 Συντήρηση πυροσβεστήρων CO2:
Συντήρηση τύπου 1: συντήρηση πυροσβεστήρα.
Περιλαµβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
1. Έλεγχος του δείκτη ασφαλείας και των ενδεικτικών µηχανισµών για να προσδιοριστεί αν
έχει τεθεί σε λειτουργία
2. Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώµατα, χτυπήµατα ή βλάβες.
3. Ζύγιση του πυροσβεστήρα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύγκριση της
µάζας του µε αυτήν που είχε καταγραφεί όταν ο πυροσβεστήρας τέθηκε για πρώτη φορά σε
λειτουργία. Στην περίπτωση απώλειας περιεχοµένου σε ποσοστό µεγαλύτερο από 10% ο
πυροσβεστήρας θα πρέπει να αναγοµωθεί ή να αποσυρθεί.
4. Έλεγχος του ελαστικού σωλήνα και του στοµίου εκκένωσης
5. Έλεγχος ύπαρξης και ευανάγνωστου των οδηγιών λειτουργίας
6. Έλεγχος του µηχανισµού λειτουργίας, καθαρισµός, λίπανση των κινούµενων µερών για την
αποφυγή διάβρωσης
7. Αλλαγή όλων των σχετικών στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεµβυσµάτων. Αλλαγή του
διαφράγµατος ελαστικού σωλήνα (αν υπάρχει).
8. Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου µεταξύ σώµατος και κλείστρου του προβλεπόµενου
χρώµατος για το έτος ελέγχου.
9. Συναρµολόγηση του πυροσβεστήρα µε επαναπροσαρµογή του διακόπτη ασφαλείας
10. Λεπτοµερής συµπλήρωση της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας. Θα
αναγράφονται τα στοιχεία της τρέχουσας συντήρησης και τα στοιχεία της επόµενης
προβλεπόµενης συντήρησης (χρόνος, τύπος συντήρησης).
Συντήρηση τύπου 2: συντήρηση πυροσβεστήρα και αναγόµωση.
Περιλαµβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
1. Η συντήρηση τύπου 1
2. Αναγόµωση του πυροσβεστήρα µε CO2 στην απαιτούµενη ποσότητα. Η αναγόµωση γίνεται
επειδή από τη συντήρηση τύπου 1 προέκυψε απώλεια µάζας σε ποσοστό µεγαλύτερο από
10% µε αυτήν που είχε καταγραφεί όταν ο πυροσβεστήρας τέθηκε για πρώτη φορά σε
λειτουργία.
3. Τοποθέτηση αυτοκόλλητης και ανεξίτηλης ετικέτας στον πυροσβεστήρα που θα αναγράφει
τα πλήρη στοιχεία της αναγνωρισµένης εταιρείας που πραγµατοποίησε την αναγόµωση και το
έτος αναγόµωσης. Η ετικέτα θα είναι του προβλεπόµενου χρώµατος του έτους αναγόµωσης.
4
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Συντήρηση τύπου 3: συντήρηση πυροσβεστήρα, αναγόµωση και εργαστηριακός
έλεγχος.
Περιλαµβάνονται οι εργασίες συντήρησης πυροσβεστήρα ως εξής:
1. Η συντήρηση τύπου 1
2. Λύσιµο εντελώς των εξαρτηµάτων του πυροσβεστήρα, απόρριψη των κατεστραµµένων
εξαρτηµάτων και αντικατάστασή τους µε καινούργια
3. Υδραυλική δοκιµή: εξέταση της αντοχής του πυροσβεστήρα µε υποβολή σε πίεση για
µέγεθος και χρόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
4. Έλεγχος του µηχανισµού ασφαλείας σύµφωνα µε τις οδηγίες του Κατασκευαστή.
5. Επασυναρµολόγηση και αναγόµωση του πυροσβεστήρα µε CO2 µάζας σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Μετά τον έλεγχο των πυροσβεστήρων, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην
υπηρεσία:
• τα µητρώα ελέγχου του 2020,
• κατάσταση µε τυχόν ελλείψεις σε πυροσβεστήρες και τον τύπο που χρειάζεται η δοµή
• κατάσταση µε τις ανάγκες συντήρησης και αναγόµωσης ανά δοµή για το 2021 και 2022.

ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
CO5
ΡΑ12 ΟΡΟΦΗΣ
PA12 ΤΟΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
PA12 ΦΟΡΗΤΟΣ
PA6 ΟΡΟΦΗΣ
PA6 ΦΟΡΗΤΟΣ
WC2 ΦΟΡΗΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΡΑ12 ΟΡΟΦΗΣ
PA12 ΤΟΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
PA12 ΦΟΡΗΤΟΣ
PA6 ΟΡΟΦΗΣ
PA6 ΦΟΡΗΤΟΣ
WC2 ΦΟΡΗΤΟΣ
WC9 TOΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ CO5
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12 ΟΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & Υ∆Ρ. ∆ΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12 ΟΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12 ΤΟΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6 ΟΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & Υ∆Ρ. ∆ΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6 ΟΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & Υ∆Ρ. ∆ΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ WC2
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12 ΟΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12 ΤΟΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6 ΟΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & Υ∆Ρ. ∆ΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ WC2
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ WC9 TOΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ιωάννινα 09/09/2020

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆/ΝΤΡΙΑ
∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ
5
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΥΠΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
CO5
ΡΑ12 ΟΡΟΦΗΣ
PA12 ΤΟΠ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
PA12 ΦΟΡΗΤΟΣ
PA6 ΟΡΟΦΗΣ

PA6 ΦΟΡΗΤΟΣ
WC2 ΦΟΡΗΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ CO5
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12 ΟΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & Υ∆Ρ. ∆ΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12
ΟΡΟΦΗΣ

ΕΝ∆. ΤΙΜΗ
ΤΜΧ
9,00 €
9,00 €

ΣΥΝΟΛΑ
414,00 €
108,00 €

1

13,00 €

13,00 €

3
9
2

15,00 €
9,00 €
9,00 €

45,00 €
81,00 €
18,00 €

1
68
10
1
153

13,00 €
9,00 €
13,00 €
9,00 €

ΤΜΧ
46
12

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12 ΤΟΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6 ΟΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & Υ∆Ρ. ∆ΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΟΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & Υ∆Ρ. ∆ΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ WC2

13,00 €
612,00 €
130,00 €
9,00 €
1.443,00 €
0,24 346,32 €
1.789,32 €

Φ.Π.Α.
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΤΥΠΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΡΑ12 ΟΡΟΦΗΣ
PA12 ΤΟΠ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
PA12 ΦΟΡΗΤΟΣ
PA6 ΟΡΟΦΗΣ
PA6 ΦΟΡΗΤΟΣ
WC2 ΦΟΡΗΤΟΣ
WC9 TOΠ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12 ΟΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12 ΤΟΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6 ΟΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & Υ∆Ρ. ∆ΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ WC2

ΤΜΧ
13
2
2
1
47
8
1

ΕΝ∆. ΤΙΜΗ
ΤΜΧ
25,00 €

ΣΥΝΟΛΑ
325,00 €

31,00 €
25,00 €
17,00 €
17,00 €
21,00 €
23,00 €

62,00 €
50,00 €
17,00 €
799,00 €
168,00 €
23,00 €

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ WC9 TOΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
13
82,00 € 1.066,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
87
2.510,00 €
Φ.Π.Α.
0,24 602,40 €
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
3.112,40 €
Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνεται η τοποθέτηση και η αποξήλωση των προηγούµενων πυροσβεστήρων όπου
απαιτείται, καθώς και κάθε υλικό η εργασία, για την συντήρηση και αναγόµωση των πυροσβεστήρων.

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

Ιωάννινα 09/09/2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆/ΝΤΡΙΑ
∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
IV. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την αναγόµωση πυροσβεστήρων. Η
προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4901,72€.
Αναλυτικά:
Κ.Α.:10-6265 & 10-6654, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.789,32€ & 3.112,40€ ΜΕ Φ.Π.Α. αντίστοιχα.
Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»
οικονοµικού έτους 2020.
ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τη διενέργεια της παρούσας ανάθεσης και την εκτέλεση της εργασίας - προµήθειας
ισχύουν:
1.- Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περίπ. 31 του Ν. 4412/2016
2.-Οι διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016
3.-Οι διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συµβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος είναι :
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 4 :
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία :
Α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της πρόσκλησης , της Γενικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων , των Τεχνικών και Γενικών Προδιαγραφών της παρούσας µελέτης .
Β) Η προσφερόµενη τιµή
Η εργασία - προµήθεια θα εκτελεστεί µε τον τρόπο και στο χρόνο που θα οριστεί από την
υπηρεσία ανάλογα µε την ανάγκες των δοµών .
Τόπος παράδοσης των προϊόντων και εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι δοµές του
Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» και θα εκδίδονται τιµολόγια ανά δοµή.
ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο προµηθευτής που θα αναδειχτεί από την διαδικασία της δηµοσίευσης υποχρεούται εντός
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την
υπογραφή του συµφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ:
Ο ανάδοχος θα δεσµευτεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα είδη που θα
χρησιµοποιήσουν θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των «τεχνικών
προδιαγραφών», χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από
υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα
που αφορά είτε τα υλικά παρασκευής αυτών, είτε τα υλικά συσκευασίας και ότι αυτά θα
7
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ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.
Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια ειδών καθορίζεται στις υποβληθείσες προσφορές.
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της
συµφωνηµένης σύµβασης και των «τεχνικών προδιαγραφών» και δεν θα είναι δυνατό κατά
την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών ειδών –
προϊόντων να γίνονται απόλυτα κατάλληλα και έτοιµα για την χρήση που προορίζονται θα
απορρίπτεται και ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να
αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και είδος µέσα σε µία ( 1 ) µέρα από τη
διαπίστωση της παραβιάσεως των συµφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω προθεσµία
παρέλθει άπρακτη, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Οι δαπάνες επιστροφής στον
προµηθευτή των ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στο Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» των
νέων κατάλληλων , θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο
προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει το Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» για κάθε
ζηµιά που προκύπτει για αυτό από τα πιο πάνω ελαττώµατα και δυσλειτουργίες των
υπηρεσιών του. Περαιτέρω δε, το Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» επιφυλάσσεται για κάθε
περαιτέρω δικαίωµα που του δηµιουργείται από την αντισυµβατική συµπεριφορά του
προµηθευτή. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος, µε την προµήθεια ακατάλληλων
προϊόντων , κηρύσσεται έκπτωτος µε όλες τις προβλεπόµενες νόµιµες συνέπειες . Ο
προµηθευτής υποχρεούται εις την άρτια, και έγκαιρη εκτέλεση της προµήθειας των ειδών,
σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρούσας
µελέτης..
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας, µπορεί να επιβληθεί σε
βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 8 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις φόρους, τέλη κ.λ.π.
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α.,
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης
0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση
τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και κράτηση 0,06% υπέρ
Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσηµο 3% και επί
του χαρτοσήµου Ο.Γ.Α. 20%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.∆.∆. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».
Ιωάννινα 09/09/2020

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆/ΝΤΡΙΑ
∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΣΑ

8

ΑΔΑ: 6Ε15ΟΚΠΕ-7Ν9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΥΠΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
CO5
ΡΑ12 ΟΡΟΦΗΣ
PA12 ΤΟΠ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
PA12 ΦΟΡΗΤΟΣ
PA6 ΟΡΟΦΗΣ

PA6 ΦΟΡΗΤΟΣ
WC2 ΦΟΡΗΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ CO5
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12 ΟΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & Υ∆Ρ. ∆ΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12
ΟΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12 ΤΟΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6 ΟΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & Υ∆Ρ. ∆ΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΟΡΟΦΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & Υ∆Ρ. ∆ΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ WC2

ΤΜΧ
46
12

ΤΙΜΗ ΤΜΧ

ΣΥΝΟΛΑ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ

ΣΥΝΟΛΑ

1
3
9
2
1
68
10
1
153

Φ.Π.Α.
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΤΥΠΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΡΑ12 ΟΡΟΦΗΣ
PA12 ΤΟΠ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
PA12 ΦΟΡΗΤΟΣ
PA6 ΟΡΟΦΗΣ
PA6 ΦΟΡΗΤΟΣ
WC2 ΦΟΡΗΤΟΣ
WC9 TOΠ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12 ΟΡΟΦΗΣ

ΤΜΧ
13

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12 ΤΟΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ12
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6 ΟΡΟΦΗΣ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & Υ∆Ρ. ∆ΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΡΑ6
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ WC2

2
2
1
47
8
1

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ WC9 TOΠ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α.
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

13
87

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

/

/2020

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ
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