
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   
Ψ.Ν.Α.   «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»     
 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ 
TMHMA :    OIKONOMIKOY                                         
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΑΝΝΑ ΣΑΪΤΗ 
ΤΗΛ : 21032046170 - 171 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5264/709930                                                          XAIΔΑΡΙ  24/04/2013 

 
  
               ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
                                  (συλλογή  κλειστών προσφορών) 
 
 
                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ 
                                       4.000,00 ΕΥΡΩ συμ/νου Φ.Π.Α. 

 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
     ΔΕΙΓΜΑ 

 
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
                     
                ΝΑΙ 
 

 
        
        ΟΧΙ 

 
      
     30/04/2013 και ώρα  
                 12:00 

 
 
                   ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΠΥΥ 2012 
       
                        35110000-8 ΚΑΕ 0889 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΩΜΩΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

 
 
                                                     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
 

               ΓΙΑ ΤΗ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
 

    
Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.  

3. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» (ΦΕΚ 386/Β/25-5-

89). 



4. Την με αριθ. Πρωτ. 3567/09-05-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1585 Β/10-05-2012) ,έγκρισης 

του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2012,των μονάδων υγείας. 

5. Τη με αριθ. Πρωτ. 6881/3-10-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

6. Την με αρ. 28/19-2-2013 απόφαση της ΕΠΥ 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 4407/8-04-2013 έγγραφο του Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

8. Τη με αριθ. Πρωτ.  10475/18-04-2013 έγγραφο της 2
ης 

ΔΥΠΕ . 
 

                                          
                                                           Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι 

 

Διαγωνισμό με ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή γραπτών κλειστών προσφορών) ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Α & Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους 

παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους: 

 

ΑΡΘΡΟ  1
Ο

  

   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται: 

 Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν 

στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμέ-

νη από τον προσφέροντα. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφρα-

γισμένο φάκελο ο οποίος τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

 Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν. 

 Δήλωση, η οποία αναγράφεται επί της προσφοράς, ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα 

οποία δεν αποδέχεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

  

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημερολογιακές ημέρες από την 

κατάθεση της προσφοράς. 

 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται μονομερώς από το νοσοκομείο με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις για τρεις (3) μήνες , εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας πριν από την 

λήξη της αρχικής σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

Οι εφαρμογές θα γίνονται κατόπιν προγραμματισμού και όταν παρίσταται ανάγκη θα συμπληρώνονται 

με έκτακτες . 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

  

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της εργολαβίας σε άλλον (υπεργολαβία) 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

  

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί ανά εφαρμογή κατά μήνα και θα αναλύεται ως εξής:  

Α)  Καθαρή τιμή/εφαρμογή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Β)  Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής) 



Στην αμοιβή του Εργολάβου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσεως έξοδα,  δαπάνες χημικών προϊόντων, 

αμοιβές προσωπικού του συνεργείου, προσωπικό με το οποίο δεν θα υπάρχει σχέση προκτήσεως με το 

Νοσοκομείο, ο Εργολάβος ευθύνεται αστικά και ποινικά για όλο το προσωπικό που χρησιμοποιεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο

  

  Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, τη πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης 

των εργασιών από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή  του Νοσοκομείου και τη θεώρηση του 

χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο

  

  Τον Εργολάβο  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 

1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ  3,% πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ  χαρτοσήμου 2,4%. 

2. Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας  

3. Κράτηση 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το Ν 3580/07 υπέρ της ψυχικής υγείας. 

4. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1% επί της καθαρής αξίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των 4.000,00€ 

ΕΥΡΩ ΣΥΜ/ΝΟΥ  Φ.Π.Α.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο

  

1) Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 

καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 

2) Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     

 

                                                                                           ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΪΟΣ                                            

                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                        



   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α΄   
 

                                            ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
          

                                       

•   Η ετήσια αναγόμωση θα περιλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των 
πυροσβεστήρων, τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση 
αυτών και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την σωστή 
λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων του Νοσοκομείου. 

•   Η αναγόμωση θα γίνεται σε δυο συνεχόμενα στάδια έτσι ώστε το Νοσοκομείο να μην μείνει 
ακάλυπτο από πυροσβεστικά μέσα. 
•  Σε κάθε στάδιο θα γίνεται επίδειξη λειτουργίας και χρήση των προς αναγόμωση 
πυροσβεστήρων από τις ομάδες πυρασφάλειας του Νοσοκομείου. 

•    Μετά το πέρας των εργασιών θα υποβάλλεται γραπτή έκθεση για την κατάσταση των 
πυροσβεστικών μέσων του Νοσοκομείου.Επίσης θα υποβάλλεται και Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. 

•   Η υπεύθυνη για την αναγόμωση εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες 
τυχόν βλάβες ή ζημιές που θα προξενηθούν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του 
Νοσοκομείου. 

•   Η εταιρεία υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης-αναγόμωσης των 
πυροσβεστήρων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 618/43/13-01-2005 κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005)καθώς και της υπ¨αριθμ.17230/671/29-07-2005 κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 1218/Β/01-09-2005) της υπ¨αριθμ.12ο/2008 Πυρ/κΠ Διάταξης (ΦΕΚ Β¨2266/05-11-
2008) καθώς και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί συντήρησης-αναγόμωσης 
πυροσβεστήρων. 

•       Η εταιρεία παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων   
              που έχουν αναγομωθεί-συντηρηθεί για διάστημα ενός έτους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                  



 

                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

                                                 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 

 

 

                         

  

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ-
ΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr 60007614 

Εξοπλισμός πυρόσβε-
σης, διάσωσης και ασ-
φαλείας  

35110000-8 

τεμάχιο 

270 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ-
ΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr 60007615 

Εξοπλισμός πυρόσβε-
σης, διάσωσης και ασ-
φαλείας  

35110000-8 

τεμάχιο 

60 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ-
ΡΩΝΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr  
ΟΡΟΦΗΣ 60007612 

Εξοπλισμός πυρόσβε-
σης, διάσωσης και ασ-
φαλείας  

35110000-8 

τεμάχιο 

60 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ-
ΡΩΝΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ CO 5kGR 60007611 

Εξοπλισμός πυρόσβε-
σης, διάσωσης και ασ-
φαλείας  

35110000-8 

τεμάχιο 

60 

      

 


