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ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Πάτρα, 27/05/2013 

Αρ. Πρωτ.:                                                              

Βαθμός Προτεραιότητας………… 

 

ΤΜΗΜΑ: Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας  ΠΡΟΣ: Διοικητική Δ/νση του Γ.Ν. Πατρών 

Ταχ. Δ/νση: Τσερτίδου 1     (Γραφείο Υλικού) 

Πληροφορίες: Κ. Μπάρκουλα 

Τηλέφωνα: 2613.601940    ΚΟΙΝ.: 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων στο Διώροφο Τμήμα του Κεντρικού Κτιρίου του 

Γ. Ν. Πατρών 

ΣΧΕΤ.:  

 

 Εισηγούμαστε την προμήθεια και τοποθέτηση των ακόλουθων πυροσβεστήρων στο Διώροφο Τμήμα 

του Κεντρικού Κτιρίου του Γ. Ν. Πατρών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν: 

 Α) Φορητοί Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως 6kgr – τεμάχια 60 

 Β) Φορητοί Πυροσβεστήρες CO2 5kgr – τεμάχια 30 

 

1) Οι πυροσβεστήρες να είναι πρώτης χρήσεως και σύμφωνοι με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ.3 και ΕΛΟΤ ΕΝ 615 

και την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 618/43/2005 και 17230/671/2005).  

2) Οι πυροσβεστήρες να είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές που προέρχονται από στερεά ή υγρά και αέρια 

καύσιμα και πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση λειτουργίας μέχρι 1000V. Οι πυροσβεστήρες 

Ξηράς Κόνεως να είναι κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιές κατηγορίας A, B, C, ενώ οι πυροσβεστήρες 

CO2 Β, C και Ε. Στην προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων να αναγράφεται η κατασβεστική ικανότητα 

των πυροσβεστήρων. 

3) Οι πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως να έχουν τουλάχιστον την ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα που ορίζει 

η κείμενη νομοθεσία (πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως 21Α-113Β και πυροσβεστήρες CO2 55Β). 

4) Να διαθέτουν δοχείο μονόραφο, με κλείστρο με ασφάλεια υπερπίεσης πιστοποιημένο κατά CE από 

αναγνωρισμένο φορέα, με μεταλλικό μανόμετρο, βαλβίδα πλήρωσης, σταθερή προσαρμογή χειρολαβής 

στο σώμα του πυροσβεστήρα, σωλήνα εκτόξευσης ξηράς σκόνης και διάταξη συγκράτησης του 

ακροφυσίου. Στην περίπτωση πυροσβεστήρων CO2 να υπάρχει χοάνη στο σύστημα εκτόξευσης του 

υλικού. 

5) Κατά την αφαίρεση του κλείστρου να είναι δυνατή η εκτόνωση τυχόν παραμένουσας πίεσης χωρίς κίνδυνο 

για τον χρήστη.  

6) Να διαθέτουν σήμανση CE για το συγκρότημα του πυροσβεστήρα. 
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7) Να φέρουν την απαραίτητη ανάγλυφη σήμανση βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 618/43/2005 (όνομα ή σήμα 

κατασκευαστή, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, πίεση δοκιμής κλπ.) και πινακίδα με τα στοιχεία 

ελέγχου και επανελέγχου. 

8) Επάνω στους πυροσβεστήρες να υπάρχει κολλημένο και πλαστικοποιημένο φύλλο με οδηγίες χρήσεως 

κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο.  

9) Να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

10) Το σώμα και τα εξαρτήματα όταν το υλικό τους δεν είναι μη υποκείμενο σε σκωρίαση, να έχουν 

υποβληθεί εξωτερικώς σε κατάλληλη αντισκωριακή προστασία για το θερμοκρασιακό εύρος ομαλής 

λειτουργίας του πυροσβεστήρα. 

11) Να διαθέτουν επιτοίχια βάση στήριξης. Η τοποθέτηση των βάσεων στήριξης και των πυροσβεστήρων 

σε αυτές να πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο. Ο τοίχος στήριξης είναι ως επί το πλείστον γυψοσανίδα 

και η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει στα πλησιέστερα σημεία των ενδεδειγμένων θέσεων των 

πυροσβεστήρων βάσει των σχεδίων που διαθέτει το Τεχνικό Τμήμα, όπου υπάρχουν οι οδηγοί στήριξης. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πριν την κατάθεση της προσφοράς τους να λάβουν γνώση των θέσεων στήριξης 

των πυροσβεστήρων. Για τους πυροσβεστήρες όπου δεν είναι δυνατή η επιτοίχια στήριξή τους πλησίον 

των ενδεδειγμένων θέσεων θα τοποθετηθούν στο δάπεδο με πλαστική βάση που να μην προκαλεί φθορά 

στο σημείο στήριξης. 

12) Ο ανάδοχος προμηθευτής να υποβάλλει με την προσφορά του σχέδια και πλήρη τεχνικά στοιχεία τόσο του 

σώματος των πυροσβεστήρων όσο και του κατασβεστικού υλικού (πιέσεις, διαστάσεις, τοξικότητα, 

εξαρτήματα κλπ.), όπως ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 3, και υποβολή του Material Safety Data Sheet της 

σκόνης του πυροσβεστήρα. 

13) Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι με την υποβολή της προσφοράς τους αναγνωρίζουν ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές 

Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της προμήθειας και 

αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. 

14) Ο ανάδοχος προμηθευτής να υποβάλλει με την παράδοση κατάσταση με τους παραδιδόμενους 

πυροσβεστήρες, αναφέροντας τον αριθμός μητρώου του πυροσβεστήρα, την ημερομηνία κατασκευής του, 

την ημερομηνία και το είδος του επόμενου ελέγχου. 

15) Κατά την εκτέλεση των εργασιών, είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου να λάβει όλα τα μέτρα 

ασφάλειας για το προσωπικό του αναδόχου, το προσωπικό του νοσοκομείου, τους νοσηλευόμενους και 

τους παρευρισκόμενους στους χώρους. 

16) Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθούν στο νοσοκομείο, επιπλέον όσων αναφέρονται στο άρθρο 14, 

δελτίο εργασιών και υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. 

17) Μετά το πέρας των εργασιών, να απομακρυνθούν όλα τα άχρηστα και να παραδοθούν οι πυροσβεστήρες 

σε πλήρη και καλή λειτουργία. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς και επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί πίνακας συμμόρφωσης με τις 

ανωτέρω προδιαγραφές που να περιέχει στήλη παραπομπών στα έγγραφα απόδειξης των επικαλούμενων 

χαρακτηριστικών των απαιτήσεων. 
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Εκτιμώμενο κόστος υλικών: Τέσσερις Χιλιάδες Τριακόσια Ευρώ (4300,00€) πλέον ΦΠΑ 

Εκτιμώμενο κόστος εργασιών: Επτακόσια Ευρών (700,00€) πλέον ΦΠΑ 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: Πέντε Χιλιάδες Ευρώ (5000,00€) πλέον ΦΠΑ 

  

   


