ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & Η/Φ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ)
ΑΡ. ΜΕΛ. : 126/2020
ΠΡΟΫΠ. : 4.998,44 € (με ΦΠΑ)
ΚΑΕ : 30.6265.0002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά των ετήσιο έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση
των πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες πυρόσβεσης των Δημοτικών κτιρίων, των
οχημάτων και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνη.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, για τις ενδιαφερόμενες
εταιρείες είναι η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α
618/43/2005 και 17230/671/2005 :
▪ Ειδική άδεια λειτουργίας από την Διεύθυνση Βιομηχανίας.
▪ Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού έγκρισης κανονισμού λειτουργίας
αναγνωρισμένης
εταιρείας
περιοδικού
ελέγχου,
συντήρησης
και
αναγόμωσης πυροσβεστήρων.
▪ Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο
συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.
▪ Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος για την ποιότητα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9001 : 2008.
Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση αφορά πυροσβεστήρες : 1) ξηράς κόνεως
Pa, 2) αφρού AFFF και 3) διοξειδίου του άνθρακα Co2, διαφόρων ειδών και μεγεθών, θα
γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης του Δήμου Κοζάνης.
Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση θα γίνει βάσει του περιοδικού
προγράμματος συντήρησης σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α 618/43/2005 και 17230/671/2005.
Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από κάθε κτίριο και χώρο οι
οποίοι θα του υποδειχτούν από την υπηρεσία και θα τους παραδίδει μετά την συντήρηση
ή την αναγόμωση επίσης στον ίδιο κτίριο και χώρο.
Στο
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, θα αναγράφεται αναλυτικά ο τύπος και
ποσότητα του πυροσβεστήρα που ελέγχθηκε και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την
υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται έως 31/12/2020. Ο
προμηθευτής υποχρεούται μετά την εντολή της υπηρεσίας, να εκτελέσει την υπηρεσία
εντός 15 ημερών.
Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΙΟΣ 2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αναστασόπουλος Δημ.
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΙΟΣ 2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Η/Μ Έργων & Η/Φ

Ζήγρας Σπύρος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΙΟΣ 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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