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Αρ. πρωτ : 1859 - 2021 

26-07-2021 

ΠΡΟΣ: 

                                                                                                Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ 

 
ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης – 

αναγόμωσης των φορητών πυροσβεστήρων  στο κτίριο του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ. 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό 
Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) που έχει έδρα στο Περιστέρι επι της Λ. Κηφισού 50 - ΤΚ 
12133 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για εργασίες συντήρησης και 
αναγόμωσης πυροσβεστήρων που γίνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα μας 
και περιγράφεται αναλυτικά στα ΦΕΚ52/Β/20.01.2005(ΚΥΑ 618/43) και ΦΕΚ 
1218/Β/01.09.2005(Τροποποίηση 17230/671).  

 Συνοπτικά στην προσφορά της εταιρείας θα περιλαμβάνονται οι εργασίες  : 

•    Παραλαβή των πυροσβεστήρων από το κτίριο του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ (Λ. Κηφισού 50 - ΤΚ 12133 - 
Περιστέρι και μεταφορά προς το εγκεκριμένο κέντρο επανελέγχου. 

•    Οπτικός έλεγχος εγχάρακτων ενδείξεων στη φιάλη. 

•    Αφαίρεση κλείστρων. 

•    Έλεγχος μανομέτρου, σπειρωμάτων, σκόνης κλπ. 

•    Έλεγχος ακροφυσίων και καθαρισμός. 

•    Αναγόμωση ( αλλαγή του κατασβεστικού υλικού) αν απαιτείται. 

•    Υδραυλική δοκιμή ( αν απαιτείται ) 

•    Αλλαγή δακτυλίων. 

•    Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό του πυροσβεστήρα τέτοιας διαμέτρου που 
να μην αφαιρείται χωρίς την εξαγωγή του κλείστρου. Ο δακτύλιος είναι υποχρεωτικός από 
1/09/2008 με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΑΝ. 

•    Επανατοποθέτηση του κλείστρου και παροχή πίεσης αζώτου. 

•    Τοποθέτησης της πινακίδας ελέγχου. 

• Συμπλήρωση του εντύπου μητρώου συντήρησης. 



 

  

 

 

  Ε. Σ. Υ. Π.  – ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Λ. Κηφισού 50, Περιστέρι , Τ.Κ. 121 33  • Τηλ.: +30 210 2120318   

e-mail: gchch@elot.gr  

 

2  

 

 

                    

                                                              

•    Παράδοση των πυροσβεστήρων συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση     Ν.1599/86. 

 

Τα είδη και οι ποσότητες των πυροσβεστήρων στο κτήριο του ΕΣΥΠ έχουν ως εξής: 

1. 16 τεμ. -  Έλεγχος – Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα σκόνης 6kg. 

2. 13 τεμ. -  Έλεγχος – Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα CO2 5kg. 

3.   5 τεμ. -  Έλεγχος – Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα CO2 2kg. 

4.   1 τεμ. -  Έλεγχος – Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα αφρού 3lt. 

Ο μειοδότης  θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες για τον τομέα συντήρησης και 
αναγόμωσης πυροσβεστήρων και να  είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001/2015.  

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί με e mail: gchch@elot.gr έως τη 30η  Ιουλίου 
2021. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κο Γεώργιο 
Χαϊτίδη, Τμήμα Προμηθειών, τηλ:+30 210 2120318,  . 

 

 

 

 

 


