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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ

Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα ζπκβιεζεί κε πξνκεζεπηέο
πνπ ζα πινπνηήζνπλ εξγαζίεο
1. ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ αλειθπζηήξσλ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ,
2. εθθέλσζεο βφζξσλ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ,
3. απεληφκσζεο – κπνθηνλίαο – κηθξνβηνθηνλίαο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δήκνπ, θαη
4. ζπληήξεζεο θνξεηψλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο) θηηξίσλ θαη
νρεκάησλ ηνπ δήκνπ.
Η ζθνπηκφηεηα ηεο δηελέξγεηαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ππεξεζηψλ έρεη εγθξηζεί κε ηελ
48/2015 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Πεξηζζφηεξν αλαιπηηθά:
Α1. ΤΝΣΗΡΗΗ,
ΔΠΙΚΔΤΗ,
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

ΚΑΙ

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ

Η ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 2 επηζθέςεηο ην κήλα, βάζεη
ηνπ ΦΔΚ 2604/22.12.2008, αθνξά ζηα παξαθάησ θηίξηα ηνπ Γήκνπ ζηα νπνία
ιεηηνπξγνχλ αλειθπζηήξεο:
1. Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, Λ. Μαξαζψλνο 29, Άγηνο ηέθαλνο,
2. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, Δ. Πεληδεξίδε 3, Άγηνο ηέθαλνο, θαη
3. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, Γξ. Λακπξάθε 19, Γξνζηά.
Δπίζεο αθνξά ζηε κεληαία ζπληήξεζε ηνπ αλαβαησξίνπ γηα άηνκα κε θηλεηηθά
πξνβιήκαηα πνπ ππάξρεη ζην θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ
(ην νπνίν βξίζθεηαη πίζσ απφ ην θηίξην ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Γξνζηάο) θαη
εμππεξεηεί ηε πξφζβαζε απφ ην ηζφγεην πξνο ηνλ πξψην φξνθν ηνπ θηηξίνπ θαη
αληίζηξνθα.
Α2. ΔΚΚΔΝΩΗ ΒΟΘΡΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
Η ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζίαο αθνξά ζηα παξαθάησ θηίξηα ηνπ δήκνπ:
1. Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζηνλ Άγην ηέθαλν,
2. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζηελ Οδφ Δ. Πεληδεξίδε ζηνλ Άγ. ηέθαλν,
3. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζηε ηακάηα,
4. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζηε Ρνδφπνιε,
5. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζηελ Άλνημε,
6. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζην Κξπνλέξη (δχν θηίξηα),
7. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζην Γηφλπζν,
8. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζηε Γξνζηά,
9. Κηίξην Σερληθήο Τπεξεζίαο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γξνζηάο,
10. ΚΔΠ Αγίνπ ηεθάλνπ,
11. ΚΔΠ Γξνζηάο, θαη
12. ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δήκνπ πνπ έρνπλ βφζξν, π.ρ. λεθξνηαθεία.

Α3. ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ, ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΣΟΝΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Η ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζίαο αθνξά ζηελ εξγαζία απεληφκσζεο θαη κπνθηνλίαο ζε
γξαθεία θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ.
Πξφθεηηαη ζπλνιηθά γηα ρψξνπο ζε 40 πεξίπνπ θηίξηα / εγθαηαζηάζεηο, ελδεηθηηθνχ
εκβαδνχ 4.000 η.κ. πεξίπνπ, σο εμήο:
1. Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γηνλχζνπ θαη Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ζηνλ Άγην ηέθαλν,
2. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζην Κξπνλέξη (δχν θηίξηα),
3. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζηνλ Άγην ηέθαλν,
4. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζηε Άλνημε,
5. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζηε Ρνδφπνιε,
6. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζηε ηακάηα,
7. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζηε Γξνζηά,
8. Παξάξηεκα Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζην Γηφλπζν,
9. Γξαθεία Σερληθήο Τπεξεζίαο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γξνζηάο,
10. Γξαθεία Ακαμνζηαζίνπ Γήκνπ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αγίνπ ηεθάλνπ,
11. ΚΔΠ Αγίνπ ηεθάλνπ,
12. ΚΔΠ Γξνζηάο,
13. Γξαθεία Κηεκαηνινγίνπ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αγίνπ ηεθάλνπ,
14. Γεμακελή Πνληίσλ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αγίνπ ηεθάλνπ,
15. Γεμακελή Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αγίνπ ηεθάλνπ,
16. Γεμακελή Δπμείλνπ Πφληνπ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αγίνπ ηεθάλνπ,
17. Αληιηνζηάζην Γθνχξηδαο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αγίνπ ηεθάλνπ,
18. Αληιηνζηάζην ΔΤΓΑΠ ζηελ Οδφ σθξάηνπο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αγ. ηεθάλνπ,
19. Γεμακελή Γξνζνπεγήο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Κξπνλεξίνπ,
20. Γεμακελή Λφθνπ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ρνδφπνιεο,
21. Γεμακελή Ρέαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ρνδφπνιεο,
22. Αληιηνζηάζην ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ρνδφπνιεο,
23. Γεμακελέο (δχν) Γηνλχζνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γηνλχζνπ,
24. Αληιηνζηάζην ζηελ Λ. Αζελψλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γηνλχζνπ,
25. Αληιηνζηάζην ζηε Ραπεληψζα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γηνλχζνπ,
26. Γεμακελή θαη Αληιηνζηάζην Λπθαβεηηνχ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Άλνημεο,
27. Αληιηνζηάζην ζηελ Ναπαξίλνπ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Άλνημεο,
28. Γεμακελή ζηε άκνπ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Άλνημεο,
29. Γεμακελή Γνξγνπνηάκνπ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γξνζηάο,
30. Γεμακελή Αξηέκηδνο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γξνζηάο,
31. Γεμακελή Παξράξ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γξνζηάο,
32. Αληιηνζηάζην Γξεγνξίνπ Λακπξάθε ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γξνζηάο,
33. Αληιηνζηάζην Αγίαο σηήξαο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ηακάηαο,
34. Αληιηνζηάζην Γεπέδνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ηακάηαο,
35. Αληιηνζηάζην Ιππηθνχ Οκίινπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ηακάηαο,
36. Γεμακελή Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ηακάηαο,
37. Δθθιεζία ζην Κνηκεηήξην ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κξπνλεξίνπ,
38. Κνληέτλεξ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζην Γήπεδν Γεκνηηθήο Δλφηεηα Κξπνλεξίνπ.

Α4. ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΟΡΗΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ (ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ)
ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ
Η ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζίαο αθνξά ζηελ εηήζηα ζπληήξεζε ησλ θνξεηψλ
ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξεο) πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θηίξηα
θαη απηνθίλεηα ηνπ δήκνπ θαη ζηελ πξνκήζεηα ηπρφλ λέσλ γηα φζνπο απφ ηνπο
ππάξρνληεο ππξνζβεζηήξεο είλαη θαηεζηξακκέλνη ή θξηζνχλ αθαηάιιεινη γηα ρξήζε
θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ.
Η ζπλνιηθή ελδεηθηηθή δαπάλε ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ
ησλ 15.476,97 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%.
Η ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
o Ν. 3463/2006 πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ», Φ.Δ.Κ.
114/08.06.2006 ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ,
o Π.Γ. 28/80 «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ΟΣΑ», θαη
o Ν.4281/2014,
κε βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θάζε νκάδαο ηεο
παξνχζαο κειέηεο.
Ο πληάμαο
πχξνο Μαληφπνπινο
ΓΔ Υεηξηζηψλ Η/Τ
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο

Θεσξήζεθε
Απφζηνινο Παπαδφπνπινο
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο
Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ

Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Β1. ΤΝΣΗΡΗΗ,
ΔΠΙΚΔΤΗ,
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

ΚΑΙ

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ

Ο αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο νθείιεη λα
1. ζπληεξεί ηνπο αλειθπζηήξεο κε ηε ζπρλφηεηα πνπ απαηηείηαη απφ ην είδνο θαη ηε
ρξήζε ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο
(ιάδηα, γξάζν, θιπ) θαη λα ηεξεί ζρνιαζηηθά ην ζρεηηθφ βηβιίν ζπληήξεζεο
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
2. απνθαζηζηά άκεζα, εληφο 24 σξψλ, νπνηαδήπνηε βιάβε παξνπζηάδεηαη θαη
ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά,
3. ελεκεξψλεη άκεζα θαη έγθαηξα ην Γήκν γηα θάζε αλαγθαία εξγαζία πξνιεπηηθήο
ζπληήξεζεο, εθζπγρξνληζκνχ, ειέγρνπ ή πηζηνπνίεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη,
4. θαιχςεη αζθαιηζηηθά ην Γήκν έλαληη αζηηθήο επζχλεο.
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε ηαθηηθή επίζθεςε ηνπ αλαδφρνπ δχν θνξέο
ην κήλα ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο αλειθπζηήξεο ζηα δεκνηηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ,
δειαδή ζχλνιν έμη κεληαίεο επηζθέςεηο, θαζψο επίζεο κία κεληαία επίζθεςή ηνπ ζην
αλαβαηψξην ηνπ θηηξίνπ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Γξνζηάο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δαπάλεο ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ ζπληήξεζεο.
Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπλήζσλ αληαιιαθηηθψλ
ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ, φπσο ειεθηξνληθέο πιαθέηεο, ξνπιεκάλ, θνκβία,
θιεηδαξηέο, καγλήηεο ζπξψλ, κπαηαξίεο, θιπ., γηα ηα νπνία επεηδή δελ είλαη γλσζηφ
εθ ησλ πξνηέξσλ πνηα θαη πφζα ζα απαηεζνχλ, ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ
εκθαλίδνληαη σε ηεκάρην έλα (1).
Γηα ηελ νπνηαδήπνηε επηζθεπή βιάβεο ή απαξαίηεηε αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
αλειθπζηήξα ή πηζηνπνίεζε γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε πξνκήζεηα άιισλ πιηθψλ /
ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε θαη πξνζθνξά πξνο
ην δήκν πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί θαη θαιπθζεί ε δαπάλε απφ ηνλ ππάξρνληα
πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Β2. ΔΚΚΔΝΩΗ ΒΟΘΡΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
Ο αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο πξνβιέπεηαη, ελδεηθηηθά, λα πξνβεί ζε εθαηφλ είθνζη
(120) εθθελψζεηο βφζξσλ ζηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο.
Η εθθέλσζε ζα γίλεηαη κεηά απφ ηειεθσληθή εηδνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν, θάζε θνξά
πνπ πξνθχπηεη αλάγθε, θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο εληφο 2 εκεξψλ ην αξγφηεξν.
Β3. ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ, ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΣΟΝΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Οη εξγαζίεο κπνθηνλίαο θαη απεληφκσζεο ζα γίλνπλ δχν (2) θνξέο ην ρξφλν, δειαδή
αλά εμάκελν.
Η εληνκνθηνλία ζα γίλεη κε ςεθαζκφ ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο κε
άνζκα θαη αθίλδπλα, γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηα θαηνηθίδηα δψα, παξαζηηνθηφλα.
Η κπνθηνλία ζα γίλεη κε εγθεθξηκέλα θαη άνζκα κπνθηφλα, πάληνηε ηνπνζεηεκέλα ζε
δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο, carton box ή εμσηεξηθνχ ρψξνπ rat bait station, κε ζήκαλζε
αζθαιείαο.
Θα πξέπεη λα γίλεη ραξηνγξάθεζε φισλ ησλ ρψξσλ κε ηελ αθξηβή ζέζε ησλ
δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη λα παξαδνζεί ην ζρεδηάγξακκα ζην Γήκν.
Μεηά ην ηέινο ηεο θάζε εθαξκνγήο ζα παξαδίδεηαη ζηνλ Γήκν πηζηνπνηεηηθφ
κπνθηνλίαο θαη απεληφκσζεο ππνγεγξακκέλν απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία.
Β4. ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΟΡΗΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ (ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ)
ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ
Η ζπληήξεζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα πεξηιακβάλεη φπνηα ζρεηηθή εξγαζία
απαηηείηαη (αλαγφκσζε, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ ειαζηηθψλ ζσιήλσλ,
αθξνθπζίσλ, καλνκέηξσλ, θιπ) πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζνχλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε
ιεηηνπξγίαο.
Οη ππξνζβεζηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζηα θηίξηα θαη ζα ζπληεξεζνχλ, ζα παξαδνζνχλ
εγθαηεζηεκέλνη ζε κεηαιηθή επίηνηρε βάζε θαη φπνπ απηή δελ ππάξρεη ζα
ηνπνζεηεζεί θαηλνχξγηα.
Οκνίσο ζε θάζε ζεκείν εγθαηάζηαζεο ππξνζβεζηήξα ζα ηνπνζεηεζεί, φπνπ δελ
ππάξρεη, θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ επίηνηρν ηακπειάθη έλδεημεο ζέζεο ηνπ
ππξνζβεζηήξα.
Σν θφζηνο (πιηθνχ θαη ηνπνζέηεζεο) ησλ ελ ιφγσ επίηνηρσλ βάζεσλ θαη επίηνηρσλ
ηακπειψλ έλδεημεο ζέζεο (φπνπ απηά δελ ππάξρνπλ, φπσο πξναλαθέξζεθε) ζα
πεξηιακβάλεηαη ζην πξνζθεξφκελε ηηκή ζπληήξεζεο ηνπ αλαδφρνπ.
Οκνίσο νη ππξνζβεζηήξεο ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ζπληεξεζνχλ ζα παξαδνζνχλ καδί
κε ζηήξηγκα βάζεο (εμάξηεκα θαη ηνπνζέηεζε επί ηνπ απηνθηλήηνπ) γηα ην φρεκα, ην
θφζηνο ηνπ νπνίνπ, φκνηα κε πξηλ, πεξηιακβάλεηαη ζην πξνζθεξφκελν θφζηνο
ζπληήξεζεο.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη θαηάζηαζε ζηελ νπνία
ζα αλαθέξεηαη
1. ην ζχλνιν ησλ ππξνζβεζηήξσλ αλά είδνο πνπ παξέιαβε γηα ζπληήξεζε,
2. ην ζχλνιν ησλ ππξνζβεζηήξσλ νη νπνίνη δελ επηδέρνληαη ζπληήξεζεο ιφγσ π.ρ.
δηάβξσζεο, θαη επηζηξάθεθαλ ζηελ Τπεξεζία πξνο απφζπξζε,
3. ην ζχλνιν ησλ ππξνζβεζηήξσλ αλά είδνο πνπ ζπληεξήζεθαλ, κε ηηο εξγαζίεο
πνπ έγηλαλ επί απηψλ, θαη παξαδφζεθαλ κε πηζηνπνίεζε,
4. ην ζχλνιν ησλ ππξνζβεζηήξσλ αλά είδνο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε θάζε θηίξην, θαη
5. θαηάινγνο ησλ νρεκάησλ ζηα νπνία ηνπνζεηήζεθε ζπληεξεκέλνο
ππξνζβεζηήξαο.
Δπίζεο ζα γίλεη πξνκήζεηα λέσλ ππξνζβεζηήξσλ γηα φζνπο απφ ηνπο ππάξρνληεο
θξηζνχλ αθαηάιιεινη γηα ρξήζε ή πξέπεη λα απνζπξζνχλ / αληηθαηαζηαζνχλ.

Δπεηδή δελ είλαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ ν αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ
ππξνζβεζηήξσλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ αληηθαηάζηαζε κε θαηλνχξγην, ν ελδεηθηηθφο
πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ ελ ιφγσ αληηθαηάζηαζε πεξηέρεη ελδεηθηηθέο πνζφηεηεο νη
νπνίεο κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ,
εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζζεί.
Ο πληάμαο
πχξνο Μαληφπνπινο
ΓΔ Υεηξηζηψλ Η/Τ
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο

Θεσξήζεθε
Απφζηνινο Παπαδφπνπινο
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο
Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ

Γ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο γηα ηηο εξγαζίεο (θαη πιηθά) φπσο απηέο
πεξηγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ αλσηέξσ, είλαη σο εμήο:
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
(ΔΤΡΩ)

ΤΝΟΛΟ
(ΔΤΡΩ)

2 Δπηζθέςεηο πληήξεζεο &
Δπηζθεπήο ην Μήλα ζε θάζε
Αλειθπζηήξα
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ
Αλαιψζηκσλ Τιηθψλ
πληήξεζεο

2 επηζθέςεηο
ην κήλα x 12
κήλεο x 3
αλειθπζηήξεο
=
72 επηζθέςεηο

17

1.224

1 Δπίζθεςε πληήξεζεο &
Δπηζθεπήο ζην Αλαβαηψξην ην
Μήλα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ησλ Αλαιψζηκσλ Τιηθψλ
πληήξεζεο

1 επίζθεςε ην
κήλα x 12
κήλεο =
12 επηζθέςεηο

18

180

Πξνκήζεηα Αληαιιαθηηθψλ
Αλειθπζηήξσλ & Αλαβαησξίνπ

1 ηεκάρην

150

150

Δξγαζία Σνπνζέηεζεο
Αληαιιαθηηθψλ Αλειθπζηήξσλ

3 εξγαηνψξεο

24

72

1. ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ
ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ
ΚΣΙΡΙΩΝ

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ (1) ΤΝΣΗΡΗΗ, ΔΠΙΚΔΤΗ,
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ
ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ
ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ
ΚΣΙΡΙΩΝ

1.626

2. ΔΚΚΔΝΩΗ ΒΟΘΡΩΝ
ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
Δθθέλσζε Βφζξνπ
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ (2) -

120 επηζθέςεηο

40

4.800
4.800

ΔΚΚΔΝΩΗ ΒΟΘΡΩΝ
ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

3. ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ,
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ,
ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΣΟΝΙΑ
ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Μπνθηνλία θαη Απεληφκσζε
Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ &
Δγθαηαζηάζεσλ (Γχν Φνξέο ην
Έηνο) σο αλαθέξεηαη ζηε
Μειέηε

1

4.000

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ (3) ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ, ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ,
ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΣΟΝΙΑ
ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

4.000

4.000

4. ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΟΡΗΣΩΝ
ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ
(ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ)
ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ
Δηήζηα πληήξεζε
Ππξνζβεζηήξα θφλεο 6 Kg
Αλαγφκσζε Ππξνζβεζηήξα
θφλεο 6 Kg
Δηήζηα πληήξεζε
Ππξνζβεζηήξα θφλεο 12 Kg
Αλαγφκσζε Ππξνζβεζηήξα
θφλεο 12 Kg
Δηήζηα πληήξεζε
Ππξνζβεζηήξα CO2 5/6 Kg
Δηήζηα πληήξεζε & Τδξαπιηθή
Γνθηκή Ππξνζβεζηήξα CO2 5/6
Kg
Δηήζηα πληήξεζε
Ππξνζβεζηήξα CO2 2 Kg
Δηήζηα πληήξεζε & Τδξαπιηθή
Γνθηκή Ππξνζβεζηήξα CO2 2
Kg
Δηήζηα πληήξεζε
Ππξνζβεζηήξα Οξνθήο θφλεο
12 Kg
Αλαγφκσζε Ππξνζβεζηήξα
Οξνθήο θφλεο 12 Kg

90

7

630

2

7

14

5

8

40

0

8

0

23

7

161

3

14

42

3

6

18

0

13

0

4

10

40

0

10

0

Αλαγφκσζε & Τδξαπιηθή
Γνθηκή Φνξεηνχ Ππξνζβεζηήξα
θφλεο 6 Kg
Αλαγφκσζε & Τδξαπιηθή
Γνθηκή Ππξνζβεζηήξα Οξνθήο
θφλεο 12 Kg
Δηήζηα πληήξεζε
Ππξνζβεζηήξα θφλεο 2 Kg
Δηήζηα πληήξεζε
Ππξνζβεζηήξα θφλεο 3 Kg
Δηήζηα πληήξεζε
Ππξνζβεζηήξα AFFF 6 lt
Δηήζηα πληήξεζε
Ππξνζβεζηήξα Νεξνχ 9 lt
Δηήζηα πληήξεζε
Ππξνζβεζηήξα F Class 6 lt
Ππξνζβεζηηθή θφλε ABCE
40%
Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα
Ππξνζβεζηήξαο Φνξεηφο
θφλεο ABCE 6 Kg
Ππξνζβεζηήξαο Φνξεηφο
θφλεο ABCE 12 Kg
Ππξνζβεζηήξαο Οξνθήο
θφλεο ABCE 12 Kg
Ππξνζβεζηήξαο Φνξεηφο CO2
5 Kg
Ππξνζβεζηήξαο Φνξεηφο
θφλεο ABCE 3 Kg
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ (4) ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΟΡΗΣΩΝ
ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ
(ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ)
ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ

22

14

308

3

17

51

8

5

40

2

6

12

4

7

28

2

8

16

1

7

7

180
18

1,5
1,5

270
27

4

24

96

4

44

176

1

55

55

1

60

60

1

22

22
2.113

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΩΝ (1) – (4)

12.593

Φ.Π.Α 23%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

2.883,97
15.476,97

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο: δεθαπέληε ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα εβδνκήληα έμη
επξψ θαη ελελήληα επηά ιεπηά.
Ο πληάμαο
πχξνο Μαληφπνπινο
ΓΔ Υεηξηζηψλ Η/Τ
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο

Θεσξήζεθε
Απφζηνινο Παπαδφπνπινο
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο
Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ

Γ. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Η αλάδεημε αλαδφρνπ/σλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα
γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ Π.Γ. 28/80.
Δίλαη δπλαηή ε πξνζθνξά είηε γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ είηε κίαο
εθάζηεο μερσξηζηά, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα δηαηξεηέο ππεξεζίεο.
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ
ζχκθσλα κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ιακβάλνληαο φια ηα
απαξαίηεηα κέζα αζθάιεηαο, κε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη αθνχ έρνπλ
ιεθζεί ππφςε νη φπνηεο ηπρφλ επί ηφπνπ ηδηαηηεξφηεηεο ππάξρνπλ.
Γ1. ΤΝΣΗΡΗΗ,
ΔΠΙΚΔΤΗ,
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

ΚΑΙ

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ

Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζα ππνβάιιεη
1. επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο πνπ θαηέρεη γηα ηελ παξνρή ηεο
ζρεηηθήο ππεξεζίαο,
2. ππεχζπλε δήισζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππεχζπλνπ ζπληήξεζεο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεί,
3. ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνζθφκηζε, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,
πηζηνπνηεηηθνχ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ δήκνπ,
4. πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ελεκεξψλεη ην Γήκν γηα θάζε ηπρφλ κεηαβνιή ησλ
αλσηέξσ ζηνηρείσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ην δήκν, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο αζηηθήο επζχλεο πνπ δηαζέηεη, ε νπνία πξέπεη λα είλαη γηα πνζφ, θαη’
ειάρηζηνλ, 20.000 € αλά άηνκν ή αληηθείκελα αλά ζπκβάλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ πιένλ ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ ζπληήξεζεο απαηηνχληαη θαη
αληαιιαθηηθά γηα ηελ επηζθεπή βιαβψλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη άκεζα ζην
δήκν έθζεζε κε ηε ζρεηηθή ηερληθν-νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ θαη λα πινπνηήζεη ηελ
απνθαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη θαηφπηλ ζπλλελφεζεο.
Η ελ ιφγσ έθζεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία:
 ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ηε βιάβε θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή απηήο,
 ηελ αλαγθαία ζπληήξεζε κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά,
 θαηάινγν ησλ πιηθψλ/αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη κε ηελ αξρηθή ηηκή απφ
ηνπο ζηνπο ηηκνθαηαιφγνπο ησλ πξνκεζεπηψλ / αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηελ
ειιεληθή αγνξά θαη ηελ ηειηθή ηηκή ηνπο, ππνινγίδνληαο ηελ έθπησζε πνπ έρεη
πξνζθέξεη ζην δηαγσληζκφ ηνπ δήκνπ,



αλάιπζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγνηνσξψλ γηα ηελ αλαγθαία ζπληήξεζε –
επηζθεπή κε ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο ρξέσζεο κε βάζε ηελ ηηκή εξγαηνψξαο
ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ πνπ έρεη πξνζθέξεη ζην δηαγσληζκφ ηνπ δήκνπ.

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή θαη απαζρφιεζε ηνπ θαηάιιεινπ
πξνζσπηθνχ, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζηηο εξγαζίεο πνπ ζα θιεζεί λα
εθηειέζεη θαη λα θαηέρεη φιεο ηηο λφκηκεο άδεηεο θαη δηπιψκαηα πνπ απαηηνχληαη.
Όια ηα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά ζπληήξεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη
θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, απφ εχθεκνπο νίθνπο κε θαηαζθεπή
ζχκθσλα κε φιεο ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο, κε
ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, θαη ζα
ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ελφο (1) έηνπο ηνπιάρηζηνλ.
Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ηζρχνο ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.
ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο δελ εμαληιεζεί εληφο ηνπ έηνπο, ε δηάξθεηα
ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί (ρσξίο αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ),
χζηεξα θαη απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδφρνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο έμη (6)
κήλεο.
Γ2. ΔΚΚΔΝΩΗ ΒΟΘΡΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζα ππνβάιιεη
1. ηελ απαηηνχκελε άδεηα πνπ θαηέρεη γηα ηελ παξνρή ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο,
2. αληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ/σλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί.
Έθαζηνο ζπκκεηέρσλ ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα θάζε επίζθεςε ζα πξέπεη λα
έρεη ζπκπεξηιάβεη φια ηα αλαιψζηκα ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ / απηνθηλήηνπ ηνπ,
π.ρ. θαχζηκα, ιάδηα, θιπ., θαζψο επίζεο ηεο ρξήζεο ηνπ, π.ρ. αζθάιηζε, ηέιε, θιπ.
Δπίζεο ε πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλεη ην θφζηνο εξγαζίαο ηνπ νδεγνχ –
ρεηξηζηή ηνπ απηνθηλήηνπ καδί κε φιεο ηηο επηβαξχλζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιηζή
ηνπ θαη ηηο ινηπέο λφκηκεο παξνρέο ζε είδνο ή ρξήκα πνπ ηπρφλ δηαθηνχηαη.
Γ3. ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ, ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΣΟΝΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζα ππνβάιιεη
1. άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο απφ
αξκφδην θνξέα,
2. πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001/2008 Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο γηα παξνρή ππεξεζηψλ
Δληνκνθηνλίαο – Μπνθηνλίαο (Pest Control Services), ζε θαηνηθεκέλνπο θαη
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, θαη
3. ελ ηζρχ αζθαιηζηηθή θάιπςε αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο γηα βιάβε ζε
πξφζσπα ή πιηθά πνπ κπνξεί λα επέιζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ή εμαηηίαο ησλ
εθαξκνγψλ Δληνκνθηνλίαο – Μπνθηνλίαο.
Σα πιηθά (παξαζηηνθηφλα, απνιπκαληηθά) πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ (Δληνκνθηνλία
– Μπνθηνλία) ζα πξέπεη λα θέξνπλ εγθξίζεηο (ΔΟΦ, Τπνπξγείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ) φπσο νξίδεη ην Π.Γ. 205/2001 (ΦΔΚ 160Α) θαη ν αλάδνρνο
λα ππνβάιεη ηα ζρεηηθά MSDS ζην Γήκν.

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια
εθνδηαζκέλν κε κάζθεο, γάληηα, θφξκεο θιπ, θαη νη εθαξκνγέο λα εθηεινχληαη ππφ
ηελ επνπηεία ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεχζπλνπ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο.
Ο αλάδνρνο ζα θαιχςεη ηελ κηζζνδνζία, ηηο αζθαιηζηηθέο επηβαξχλζεηο, θιπ ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί.
Γηα θάζε θηίξην θαη εγθαηάζηαζε ζα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη
νη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα επηθνιιείηαη ζε εκθαλέο ζεκείν θαη αληίγξαθφ ηνπ ζα
παξαδνζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ (Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο).
Γ4. ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΟΡΗΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ (ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ)
ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ
Η παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
ΚΤΑ 618/43/05 θαη 17230/671/05 θαη εληφο δχν (2) εβδνκάδσλ πξηλ ηε ιήμε ηεο
ππάξρνπζαο πηζηνπνίεζεο ζπληήξεζεο ηνπ ππάξρνληνο θνξεηνχ ππξνζβεζηηθνχ
εμνπιηζκνχ.
Η παξαιαβή θαη επηζηξνθή ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα γίλεη κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ
αλαδφρνπ απφ ηνπο ρψξνπο ηνπνζέηεζήο ηνπ, εθηφο ησλ ππξνζβεζηήξσλ ησλ
απηνθηλήησλ πνπ ζα γίλεη απφ / ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ.
Ο πληάμαο
πχξνο Μαληφπνπινο
ΓΔ Υεηξηζηψλ Η/Τ
Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο

Θεσξήζεθε
Απφζηνινο Παπαδφπνπινο
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο
Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο

