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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,  11.07.2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ. Πρωτ.: 87659 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
   
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88   
Ταχ. Κωδ.: 11741 Αθήνα   
Πληροφορίες: Ε. ΤΡΕΧΑ   
Τηλ.: 2132065137   
Φαξ: 2132065015   
Email: promna@patt.gov.gr   
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προβεί στην ετήσια συντήρηση και αναγόμωση του 

πυροσβεστικού εξοπλισμού των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και αναζητά την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000,00 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Τα στοιχεία των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής με τους τύπους των 

πυροσβεστήρων και τα τεμάχια, παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη φόρμα οικονομικής 

προσφοράς.  

Στη Φόρμα Οικονομικής Προσφοράς συμπληρώνετε  την προσφερόμενη τιμή τεμαχίου σε € 

με Φ.Π.Α. για τη συντήρηση και αναγόμωση, το συνολικό κόστος σε € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

για την  συντήρηση και αναγόμωση εξήντα πέντε (65) τεμαχίων φορητών πυροσβεστήρων τύπου 

ένα (1) , το συνολικό κόστος σε € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την συντήρηση και αναγόμωση 

σαράντα πέντε (45) τεμαχίων φορητών πυροσβεστήρων τύπου τρία (3) και το συνολικό κόστος σε 

€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την συντήρηση και αναγόμωση εξήντα πέντε (65) τεμαχίων 

φορητών πυροσβεστήρων τύπου ένα (1) και σαράντα πέντε(45) φορητών πυροσβεστήρων τύπου 

3 (το οποίο δε θα υπερβαίνει την ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη). 

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται στην αναγόμωση 

πυροσβεστήρων των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής πρέπει να είναι οι 

ακόλουθες:  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

1.Οι φορητοί πυροσβεστήρες που φέρουν τα οχήματα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της υπ’  

αριθμ. οικ. 16289/330/ 19.5.1999 (ΦΕΚ 987/Β/27.5.1999) κοινής υπουργικής απόφασης όπως έχει  

τροποποιηθεί και ισχύει, περί «συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 97/23/ΕΚ»  

σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 618/2005 

(Β’ 52)απόφασης, φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, οι δε πιστοποιήσεις αναφέρονται στην 

ετικέτα των πυροσβεστήρων. Υπόκεινται σε περιοδικό επανέλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στην υπ’ αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/ Β/20.1.2005) κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει 
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τροποποιηθεί και ισχύει, 

2.Η κατασκευή των δοχείων να είναι έτους τουλάχιστον 2017 και να φέρει ετικέτα ελέγχου 

πυροσβεστήρα με τις προβλεπόμενες ενδείξεις. 

3.Ο «Ανάδοχος» θα παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων για διάστημα  

ενός (1) έτους. 

Ειδικότερα: 

α) Οι πυροσβεστήρες τύπου 1, πρέπει να είναι: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι 

για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη 

κατασβεστική ικανότητα 8Α, 34Β, C. 

β) Οι Πυροσβεστήρες τύπου 3, πρέπει να είναι: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι 

για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη 

κατασβεστική ικανότητα 21Α, 113Β, C.  

Για τυχόν διευκρινίσεις επί τεχνικών ζητημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στη: Διεύθυνση 

Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κίνησης Οχημάτων, Λ. Συγγρού 15-17, ΤΚ 11743 Αθήνα, 

Τηλέφωνο : 213-2063794, Fax : 213-2063641, e-mail : tm_koxima@patt.gov.gr. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσφέρετε, παρακαλούμε συμπληρώσετε την φόρμα 

Οικονομικής Προσφοράς, που σας αποστέλλουμε συνημμένη και στείλτε την, έως την Τετάρτη 

18/07/2018 και ώρα 14:00, υπογεγραμμένη, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ταχυδρομική 

διεύθυνση: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ 11741, Fax: 2132065015, E-mail: 

promna@patt.gov.gr. 

 

   
  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
   
   
   
  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. 
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