
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Ο συνολικός αριθµός πυροσβεστήρων
Ξενώνα Καρκινοπαθών - ΜΗΝ
συντηρηθούν είναι 360 τεµάχια
 
Οι τύποι και οι ποσότητες των
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• Πυροσβεστήρας Argonite
 
Η συντήρηση θα γίνει σύµφωνα
που αφορούν τις προϋποθέσεις
συντήρησης, επανελέγχου και

• να πληροί όλες τις προϋποθέσεις
καταθέσει (επί ποινή απόρριψης
Υπηρεσία, η οποία να

• Μετά το πέρας της συντήρησης
αναγόµωσης πυροσβεστήρων
ετικέτες ελέγχου. 

• Η συντήρηση θα περιλαµβάνει
αναφέρονται στα παραρτήµατα
τροποποίηση αυτών των
2005. 

• Στον εσωτερικό σωλήνα
να καταγράψει µε 
∆ειγµατοληπτικά θα ελεγχθούν
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

πυροσβεστήρων στο Α.Ν.Θ. ¨ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ¨, στο
ΜΗΝ και στα Περιφερειακά Αρχεία του Νοσοκοµείου

τεµάχια.  

ποσότητες των πυροσβεστήρων είναι: 
τροχήλατος ξηράς σκόνης 50Kg   
τροχήλατος ξηράς σκόνης 25Kg   
ξηράς σκόνης 40Kg      
ξηράς σκόνης 12Kg      
ξηράς σκόνης οροφής 12Kg     
ξηράς σκόνης   6Kg      
ξηράς σκόνης   3Kg      

2 6Kg              
2 45Kg       
2 30Kg       

Argonite 200Βar/ 23,2 Κg    

σύµφωνα µε τα ΦΕΚ 52/20-01-2005 και ΦΕΚ
προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων

επανελέγχου και αναγόµωσης. Συγκεκριµένα ο ανάδοχος
τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 52/20
ποινή απόρριψης) την άδεια λειτουργίας του από

οποία να είναι σε ισχύ. 
της συντήρησης να εκδώσει βεβαιώσεις ελέγχου

πυροσβεστήρων και να  επικολλήσει επί των πυροσβεστήρων

περιλαµβάνει τις διαδικασίες και τα χρονικά
παραρτήµατα ΙΙΙ, ΙV, V και VI του ΦΕΚ 52/20

αυτών των παραρτηµάτων ΙΙΙ, ΙV, V και VI του

σωλήνα του πυροσβεστήρα ο ανάδοχος είναι
µε ανεξίτηλο µαρκαδόρο το έτος συντήρησης
θα ελεγχθούν τρείς πυροσβεστήρες. Αν σε κάποιον
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ¨, στο ΚΕ.Π.Ε, στο 
Νοσοκοµείου που θα 
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 τεµάχια 25 
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και ΦΕΚ 1218/1-9-2005 
πυροσβεστήρων, διαδικασίες 

ανάδοχος οφείλει: 
52/20-01-2005  και να 
του από την αρµόδια 

ελέγχου συντήρησης – 
των πυροσβεστήρων τις 

χρονικά διαστήµατα που 
 52/20-01-2005 και σε 
του ΦΕΚ 1218/1-9-

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
συντήρησης (2022). 
σε κάποιον από τους 
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πυροσβεστήρες δεν αναγράφεται στο σωληνάκι το έτος συντήρησης θα 
επιστραφούν όλοι οι πυροσβεστήρες για επανέλεγχο και θα επαναληφθεί η 
διαδικασία. Το κόστος επαναγόµωσης των τριών πυροσβεστήρων βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

Η προσφορά θα περιλαµβάνει τη µεταφορά και επανατοποθέτηση των 
πυροσβεστήρων στη θέση τους από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις  υποδείξεις και τα 
σχέδια που θα του δοθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, έτσι ώστε να 
µην µειωθεί η κατασβεστική ικανότητα του Νοσοκοµείου.  
Η προσφορά θα κατατεθεί ανά τεµάχιο  και ανά είδος πυροσβεστήρα. Μειοδότης θα 
είναι ο ανάδοχος µε τη οικονοµικότερη συνολική προσφορά.  
Σε περίπτωση που κάποιος πυροσβεστήρας δεν συντηρηθεί (λόγω λήξης της 
λειτουργικής ζωής ή απαίτηση υδραυλικής δοκιµής  ή για οποιοδήποτε λόγο) δεν θα 
γίνει τιµολόγηση. 
Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα ολοκληρωθεί σε ένα µήνα από τη στιγµή που θα 
γίνει η πρώτη παραλαβή πυροσβεστήρων από τον ανάδοχο. 
Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση οι υποψήφιοι µπορούν να απευθυνθούν στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. 
 
 
 
 

      Ο Προϊστάµενος Η/Μ Εγκαταστάσεων 
 
 

        Αυγητίδης Κοσµάς 
 

 
 
 
         
 
         


