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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α                                   ΧΑΛΚΙΔΑ, 27 / 05 / 2020   
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια είκοσι (20) 

καινούργιων πυροσβεστικών κρουνών (υδροστομίων) συμπεριλαμβανομένων και των πελμάτων 

Φ80, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν κάποιους από τους υφιστάμενους λόγω φθοράς που έχουν 

παρουσιάσει από την πολυκαιρία ύστερα και από σύσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

 

Οι πυροσβεστικοί κρουνοί θα πρέπει να είναι νέου τύπου και ο σχεδιασµός τους θα πρέπει να 

πληρεί το πρότυπο ΕΝ 14384, σύµφωνα µε τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά : 
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CPV : 44482200-4  Κρουνοί υδροληψίας για πυρόσβεση  

 

Οι πυροσβεστικοί κρουνοί θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργοστασιακών 

ελέγχων και εγκεκριμένων φορέων για την ποιότητα των υλικών τους, καθώς και για την καταλληλότητα 

των ελαστικών παρεμβυσμάτων για επαφή µε πόσιµο νερό. Επίσης από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 

δυο ετών.    

 

Προτείνεται η  εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση διότι η δαπάνη δεν 

υπερβαίνει το χρηματικό όριο σύμφωνα με το άρθρο 328 παρ.1  του ν. 4412/2016  (ΦΕΚ  Α΄ 147/08-08-

2016).  

 

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 6.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον 

εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 249/2019 απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στο κεφάλαιο «Παροχές τρίτων» με  K.A. 620706 και τίτλο 

«Επισκευές & Συντήρηση έργων Ύδρευσης» και ο ΦΠΑ τον Κ.Α. 54006224.  

  

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ 
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