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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Σας προσκαλούμε να μας υποβάλλετε οικονομική προσφορά, μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου
και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου, για την αναγόμωση πυροσβεστήρων.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 27 Απριλίου και ώρα 14:30, στο γραφείο
της Τεχνικής Υπηρεσίας στον δημοτικό ξενώνα Απολλωνίας, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να
παρευρίσκεστε.

Η προσφορά σας θα αναφέρεται στην αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων, σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τιμή/
τεμάχιο
για
έλεγχο*

Τιμή/τεμάχιο
για εκτεταμένη 
συντήρηση*

Τιμή/τεμάχιο  για
προμήθεια
καινούργιου

1 Πυροσβεστήρας 3 kg ξηράς σκόνης
2 Πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς σκόνης
3 Πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς σκόνης
4 Πυροσβεστήρας 25 kg τροχήλατος ξηράς σκόνης
5 Πυροσβεστήρας 50 kg τροχήλατος ξηράς σκόνης
6 Πυροσβεστήρας 2 kg CO2
7 Πυροσβεστήρας 5-6 kg CO2
8 Πυροσβεστήρας 6 kg τοπικής εφαρμογής
9 Πυροσβεστήρας 12 kg τοπικής εφαρμογής
10 Πυροσβεστήρας οροφής 6 kg
11 Πυροσβεστήρας οροφής 12 kg
12 Πυροσβεστήρας 3 λίτρα AFFF
13 Πυροσβεστήρας 6 λίτρα AFFF
14 Πυροσβεστήρας 9 λίτρα AFFF

*  σύμφωνα με το συννημένο έγγραφο που περιγράφει τις εργασίες

Ανα κατηγορία εφαρμοζονται τα παρακάτω πρότυπα:
Οδηγία  97/23/EΚ για  την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον
εξοπλισμό υπό πίεση
Οδηγία 99/36/EΚ σχετικά με το μεταφερτό εξοπλισμό υπό πίεση
Οδηγία 75/324/ΕΟΚ Σχετικά με τις συσκευές αερολυμάτων αεροζόλ
EΛOT EN3-Φορητοί Πυροσβεστήρες
ΕΛΟΤ ΕΝ 1866-Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες
ΕΛΟΤ 1066–Πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ
ΕΛΟΤ ΕΝ 615–Πυροπροστασία–μέσα πυρόσβεσης–προδιαγραφές κόνεων 

Οι εργασίες πρέπει  να είναι σύμφωνες με την ΚΥA 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ Β'  52)  και ΚΥΑ
17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β' 1218).

Οι πυροσβεστήρες θα παραλαμβάνονται και θα παραδίδονται τμηματικά από την αποθήκη
του Δήμου στις Αράδες (κατόπιν συνεννόησης). Το χρονικό διάστημα από την παραλαβή μέχρι
την επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ημερολογιακές ημέρες.    
Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  προσκομίσει  πιστοποιητικό  αναγόμωσης  ή  ελέγχου  σύμφωνα  με  την



σχετική νομοθεσία. Επίσης θα συμπληρώσει την πινακίδα ελέγχου κάθε πυροσβεστήρα.
Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένος  συντηρητής.  Η  ιδιότητα  του  πιστοποιημένου
συντηρητή πρέπει να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα νόμιμα έγγραφα. Επίσης σε περίπτωση
συνεργασίας  του  αναδόχου  με  τρίτο  πιστοποιημένο  συντηρητή,  θα  πρέπει  να  προσκομιστεί
συμφωνητικό  που  να  δεσμεύει  την  εκτέλεση  της  εργασίας  σε  περίπτωση  ανάθεσης  τον
πιστοποιημένο συντηρητή. 

Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  ίδιους  πόρους  του  Δήμου  Σίφνου  σε  βάρος  του  Κ.Α.  30.6264
(Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων).    

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Ο Δήμαρχος Σίφνου

Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης   


