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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

Βέροια   01/11/2018 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 547595(4794) 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 
Πληροφορίες:  Σ. Μπίµπου 
Τηλέφωνο:       23313 50224 
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URL:                  www.pkm.gov.gr  
E-mail:               bibou.s@imathia.pkm.gov.gr  

ΠΡΟΣ 
Κάθε Ενδιαφερόµενο 

 
Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά νέων πυροσβεστήρων, 

καθώς και για τον έλεγχο, συντήρηση και αναγόµωση των ήδη υπαρχόντων 

πυροσβεστήρων, για τα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Ηµαθίας και οι 

∆ιευθύνσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 1.805,44€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ» 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), µε τις 

οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(Π.∆ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010). 

3. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

4. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) 
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6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

7. Την µε αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων 

θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

8. Το Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 

318/1992 και λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

9. Τις αριθ. 461114(9980)/18.11.2014 (3129/Β), 30140(386)/8-2-2017 (335/Β), 

30110(385)/27-1-2017 (390/Β) όπως τροποποιήθηκε µε τις αρ. 243018(3917)/16-6-2017 

(2187/Α’) και 336901(3038)/11-08-2017 (2974/Β) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας σχετικά µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με 

εντολή Περιφερειάρχη». 

10. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 

Ενότητα Ηµαθίας για το οικονοµικό έτος 2018 (αρ. απόφ. Περιφ. Συµβ.: 294/15-11-2017). 

11. Την αρ. 340/2017 (Α∆Α: Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της 

ΠΚΜ µε θέµα: «Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών έτους 2018 της ΠΚΜ», 

όπως ισχύει. 

12. Την αρ. 618/43/2005 (ΦΕΚ Β’ 52) Υ.Α. «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά 

πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόµωσης», όπως ισχύει. 

13. Το αρ. πρωτ. 407199(3454)/20-8-2018 Πρωτογενές Αίτηµα (Α∆ΑΜ: 18REQ003595903). 

14. Την αρ. 2085/2018 (Α∆Α: 7ΖΙ97ΛΛ-ΕΧ2) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

ΠΚΜ περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 2459/2018 

Απόφαση (ΨΡΚΒ7ΛΛ-Σ5Ω). 

15. Την µε α/α 3603 (Α∆ΑΜ: 18REQ003894152) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που 

καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής µε α/α 3498 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµών (ΚΑΕ 02.721.0869 και 02.721.1329.01). 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

 Να υποβάλουν προσφορά για την προµήθεια νέων πυροσβεστήρων, καθώς και για 

τον έλεγχο, συντήρηση και αναγόµωση των ήδη υπαρχόντων πυροσβεστήρων 

(CPV: 24951230-6, 35111300-8, 50413200-5) για τα κτίρια που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της ΠΕ Ηµαθίας και οι ∆ιευθύνσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. 

Ηµαθίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.805,44€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 Αναλυτική κατάσταση των αναγκών ανά κτίριο / ∆ιεύθυνση περιλαµβάνεται στο 

Παράρτηµα ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

ΑΔΑ: Ψ4ΧΝ7ΛΛ-ΩΑΤ



 3

 Στην διαδικασία µπορούν να συµµετέχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Συνεταιρισµοί, που ασκούν δραστηριότητα συναφή µε 

το αντικείµενο της παρούσας. 

 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιµής, για το σύνολο του έργου.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο 

φάκελο, ο οποίος θα φέρει απαραίτητα την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, 

καθώς επίσης και την ένδειξη: 

«Προσφορά για την προµήθεια νέων πυροσβεστήρων, καθώς και για τον έλεγχο, συντήρηση 

και αναγόµωση των ήδη υπαρχόντων πυροσβεστήρων της ΠΕ Ηµαθίας» 

Με αρ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 547595(4794)/1-11-2018» 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (υπο)φακέλους: 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Α. Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνική προσφορά, ο οποίος θα 

περιλαµβάνει: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης, µε 

το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους. 

2. Σχετική Άδεια συντήρησης πυροσβεστήρων από την αρµόδια Υπηρεσία της 

Περιφέρειας.  

3. Πιστοποίηση από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου που να αποδεικνύει ότι είναι 

Αναγνωρισµένη Εταιρεία µε δικαίωµα συντήρησης και αναγόµωσης για όλους τους 

πυροσβεστήρες που αναφέρονται στην παρούσα. 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα 

αναγράφεται ότι:  

− ∆εν έχουν αποκλεισθεί από δηµόσιες συµβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 

4412/2016. 

− Το προσωπικό που θα εργαστεί για την συντήρηση / αναγόµωση διαθέτει ανάλογη 

εκπαίδευση. Επιπλέον, θα αναφέρεται το όνοµα και η πιστοποίηση του Αρµόδιου 

Ατόµου (Τεχνικού Υπευθύνου).  

− Τα υλικά και οι διαδικασίες θα είναι σύµφωνα µε την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

και πρότυπα. 

− Οι νέοι πυροσβεστήρες που θα προσφερθούν θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε 

τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της κείµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα της Υ.Α. 

618/42/2005. 
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− Η επιχείρηση εφαρµόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται 

από το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας. 

− Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Σηµειώσεις:  

- Η ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νοµικό 

πρόσωπο, υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, και συνοδεύεται από τα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης της εταιρείας, 

ανάλογα µε τη νοµική της µορφή (καταστατικό, πιστοποιητικά µεταβολών, ΦΕΚ, 

συγκρότηση ∆Σ σε σώµα κτλ). 

- Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά 

για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

- Τα ανωτέρω υπ’αρ. (1) (2) και (3) µπορούν να προσκοµιστούν σε απλά 

φωτοαντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

 

Β. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος θα περιλαµβάνει την Οικονοµική 

Προσφορά για το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι της 

παρούσας. 

Η προσφερόµενη τιµή µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και όλες τις κρατήσεις, επί ποινή 

αποκλεισµού, δεν πρέπει να ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισµό του έργου, ήτοι 

1.805,44 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται ως εξής:  

Για τον Πίνακα Α (συντήρηση και αναγόµωση) η προσφερόµενη τιµή δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το ποσό των 1.173,04 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ενώ η 

προσφερόµενη τιµή για τον Πίνακα Β (προµήθεια νέων πυροσβεστήρων) δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των 632,40 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόµιµο 

εκπρόσωπο. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ, µετά την υποβολή, από τον ανάδοχο, των απαιτούµενων 

νόµιµων δικαιολογητικών και υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι 

προθεσµίες πληρωµής, όπως ορίζονται και ισχύουν σύµφωνα µε το Ν.4152/2013 

υποπαράγραφος Ζ.5., άρχονται από την ηµεροµηνία προσκόµισης των απαραίτητων 

δικαιολογητικών.  

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31/12/2018.  
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ΛΟΙΠΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων θα γίνεται µε έξοδα και ευθύνη του 

αναδόχου. 

2. Οι εργασίες συντήρησης / αναγόµωσης θα πραγµατοποιηθούν σε στενή συνεργασία του 

αναδόχου µε τις εκάστοτε υπηρεσίες, και ειδικότερα µε τις κατά τόπο Επιτροπές Παραλαβής 

(ανά ∆νση – Κτίριο). 

3. Οι πυροσβεστήρες θα παραλαµβάνονται από τα κτίρια κατόπιν ενηµέρωσης του 

αναδόχου και θα παραδίδονται µετά την συντήρηση / αναγόµωσή τους στην ίδια θέση, έτοιµη 

προς χρήση.  

4. Ο συντηρητής µετά το πέρας των εργασιών οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή 

αναλυτική κατάσταση, υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο, στην οποία θα 

αναφέρονται ο τύπος και η ποσότητα των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν ή / και 

αναγοµώθηκαν, καθώς και ο αριθµός των πυροσβεστήρων που κρίθηκαν ακατάλληλοι.  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε έκδοση βεβαιώσεων ελέγχου, συντήρησης και αναγόµωσης 

πυροσβεστήρων και στην επικόλληση επί του πυροσβεστήρα της ετικέτας ελέγχου.  

6. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του τυχόν απαιτούµενου εργατοτεχνικού 

προσωπικού. Η ΠΕ Ηµαθίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη (ποινική και αστική) για 

οποιοδήποτε ατύχηµα που µπορεί να συµβεί στη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

7. Οι εργασίες συντήρησης – αναγόµωσης καθώς και οι νέοι πυροσβεστήρες θα πληρούν 

τους όρους της αρ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52 Β’/20-1-2005) Απόφασης. 

8. Ο ανάδοχος παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν 

αναγοµωθεί / συντηρηθεί, για διάστηµα ενός έτους. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι φάκελοι προσφορών θα κατατίθενται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας, Υποδ/νση 

Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, ισόγειο, µέχρι και την Πέµπτη, 8 

Νοεµβρίου 2018, ώρα 14:30 µ.µ. 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, δεν λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία 

αποστολής ή η σφραγίδα του ταχυδροµείου, αλλά η πραγµατική ηµεροµηνία παραλαβής του 

φακέλου. 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

http://imathia.pkm.gov.gr. 

 

                                                                             Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηµαθίας 

 

 

                       Κ. Καλαϊτζίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α) Συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων 

Περιγραφή Τεµάχια Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική τιµή 

χωρίς ΦΠΑ 

Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς σκόνης 
6kg 62 

  

Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς σκόνης 
12kg 1 

  

Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης 
6kg 2 

  

Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης 
12kg 1 

  

Πυροσβεστήρας CO2 5kg 10 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

 

(Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.173,04 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 

 

 Β) Προµήθεια νέων πυροσβεστήρων 

Περιγραφή Τεµάχια Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική τιµή 

χωρίς ΦΠΑ 

Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς 

σκόνης 12kg 

4   

Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης 

6kg 

1   

Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης 

12kg 

1   

Πυροσβεστήρας CO2 5kg 3   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

 

(Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 632,40 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: (Α) + (Β) = ........................... 

         

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

       ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 72 ΒΕΡΟΙΑ (∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 
 

 Α.   Έλεγχος, συντήρηση, αναγόµωση πυροσβεστήρων   Τεµάχια 

1 Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς σκόνης 6kg 17 

2 Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς σκόνης 12kg 1 

3 Πυροσβεστήρας CO2 5kg 1 

Β. Αγορά  νέων πυροσβεστήρων  Τεµάχια 

4 Πυροσβεστ.φορητός ξηράς σκόνης 12kg ΝΕΟΣ 1 

5 Πυροσβεστ.οροφής ξηράς σκόνης 12kg ΝΕΟΣ 1 

6 Πυροσβεστήρας CO2 5kg ΝΕΟΣ 2 

   
ΜΟΥΜΟΥΓΛΟΥ 1 ΒΕΡΟΙΑ (∆/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ) 
 

 Α.   Έλεγχος, συντήρηση, αναγόµωση πυροσβεστήρων   Τεµάχια 

1 Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς σκόνης 6kg 9 

2 Πυροσβεστήρας CO2 5kg 2 

Β. Αγορά  νέων πυροσβεστήρων  Τεµάχια 

3 Πυροσβεστ. φορητός ξηράς σκόνης 12kg ΝΕΟΣ 3 

4 Πυροσβεστ.οροφής ξηράς σκόνης 6kg ΝΕΟΣ 1 

5 Πυροσβεστήρας CO2 5kg ΝΕΟΣ 1 

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 ΒΕΡΟΙΑ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ & ∆/ΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ) 
 

     Έλεγχος, συντήρηση, αναγόµωση πυροσβεστήρων   Τεµάχια 

1 Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς σκόνης 6kg 21 

2 Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης 6kg 2 

3 Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης 12kg 1 

4 Πυροσβεστήρας CO2 5kg 7 

 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 89 ΒΕΡΟΙΑ (∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

 

     Έλεγχος, συντήρηση, αναγόµωση πυροσβεστήρων   Τεµάχια 

1 Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς σκόνης 6kg 9 

 

 
 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 2 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ (Γραφείο της  ∆ΑΟΚ) 
 

     Έλεγχος, συντήρηση, αναγόµωση πυροσβεστήρων   Τεµάχια 

1 Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς σκόνης 6kg 6 

ΑΔΑ: Ψ4ΧΝ7ΛΛ-ΩΑΤ
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, ∆/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ∆/ΝΣΗΣ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 Α.    Έλεγχος, συντήρηση, αναγόµωση πυροσβεστήρων    Τεµάχια 

      

1 Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς σκόνης 6kg 62 

2 Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς σκόνης 12kg 1 

3 Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης 6kg 2 

4 Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης 12kg 1 

5 Πυροσβεστήρας CO2 5kg 10 

Β. Αγορά  νέων πυροσβεστήρων  Τεµάχια 

   

6 Πυροσβεστ.φορητός ξηράς σκόνης 12kg ΝΕΟΣ 4 

7 Πυροσβεστ.οροφής ξηράς σκόνης 6kg ΝΕΟΣ 1 

8 Πυροσβεστ.οροφής ξηράς σκόνης 12kg ΝΕΟΣ 1 

9 Πυροσβεστήρας CO2 5kg ΝΕΟΣ 3 

 

ΑΔΑ: Ψ4ΧΝ7ΛΛ-ΩΑΤ
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