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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 896 / 2020 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» 

C.P.V.: 35111320 - 4 (Προμήθεια Πυροσβεστήρων) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
ΚΑΙ  

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣEIΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Αριθ. πρωτ. 1230-2020-10-751 

1) Η εν θέματι Διακήρυξη αφορά στην προμήθεια πυροσβεστήρων οι οποίοι θα 

αποτελούνται από δοχείο – κλείστρο – μανόμετρο – συμφωνικό σωλήνα - λάστιχο 

εκτόξευσης υλικού; 

Απάντηση: Nαι, όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες θα αποτελούνται από δοχείο – κλείστρο – 

μανόμετρο – συμφωνικό σωλήνα – λάστιχο εκτόξευσης υλικού.  

2) Τα δοχεία θα περιέχουν κατασβεστικό  υλικό ( ξηρά σκόνη – αφρός) ή όχι;   

Απάντηση: Tα δοχεία των φορητών πυροσβεστήρων θα είναι κενά πυροσβεστικού υλικού. 

3) Τα δοχεία θα πρέπει να φέρουν οδηγίες χρήσης στο σώματος τους από τον 

κατασκευαστή ή όχι (θα είναι σκέτα κόκκινα δοχεία); 

Απάντηση: Tα δοχεία θα πρέπει να φέρουν οδηγίες χρήσης στο σώμα τους από τον 

κατασκευαστή. 

4) Οι οδηγίες του κατασκευαστή που τοποθετούνται στο σώμα του πυροσβεστήρα πέρα 

από τον τρόπο λειτουργίας του πυροσβεστήρα περιγράφουν το υλικό κατάσβεσης που 

περιέχουν τα δοχεία (π.χ. σκόνη ABC 40%, ABC 85%, ABC 90%, D , BC 90%, κ.λπ), διότι  

κάθε τύπος σκόνης έχει διαφορετική χρήση και διαφορετική κατασβεστική ικανότητα (π.χ. 

δυνατότητα κατάσβεσης πάνω σε μέταλλα ή σε ηλεκτρικό ή σε υγρά).  

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του κατασβεστικού υλικού με το οποίο θα γίνει η πλήρωση των πυροσβεστήρων, 

προκειμένου να εξετασθεί και από τους κατασκευαστές των δοχείων αν μπορούν να 
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τοποθετήσουν οδηγίες χρήσης σε δοχείο πυροσβεστήρα που δεν περιέχει υλικό 

πυρόσβεσης; 

Απάντηση: Απαιτούνται οδηγίες του κατασκευαστή επάνω στους πυροσβεστήρες οι οποίοι 

θα πρέπει να αναγράφουν μόνο το υλικό που (θα) περιέχουν (π.χ. ξηράς κόνεως, αφρού 

κ.λπ) και τις οδηγίες χρήσεως της συσκευής. Δε θέλουμε περιγραφή της κατασβεστικής 

ικανότητας του πυροσβεστήρα.  

Διευκρινίσεις: 

 Όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες θα φέρουν βάσεις στήριξης. 

Το πυροσβεστικό υλικό στους εν λόγω πυροσβεστήρες  θα τοποθετηθεί από την Υπηρεσία 

Πυρασφάλειας της ΕΑΒ Α.Ε. 

 

 

 

ΤΑΝΑΓΡΑ, 05/10/2020                                                                                      

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε 

 

 

 


