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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 
 
 
Το Ψ.N.A. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. έχοντας  υπόψη :   
 

1) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

2) την υπ΄ αριθ. πρωτ. 8137/789977/28-06-2018 έγκριση του Προέδρου του Νοσοκοµείου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, µε έρευνα αγοράς, για τη 
συντήρηση του δικτύου πυρανίχνευσης του Νοσοκοµείου και των εξωνοσοκοµειακών 
δοµών του, 

3) την απόφαση της υπ’ αριθ. 2324/07-12-2017 Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, θέµα 23ο, «Νοµιµοποιήσεις υπογραφών για το έτος 2018», 

4) την Απόφαση Aνάληψης Yποχρέωσης µε αριθ. πρωτ. 8139/789979/28-06-2018 (Α∆Α: 
7ΘΜΥ469Η27-7Τ2), ποσού 8.680,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α., 

 
καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ» (CPV 50413200-5), µε προϋπολογισµό 8.680,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάσει της τιµής. 
 
Παρακαλούµε, οι ενδιαφερόµενοι αφού λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσουν την προσφορά τους, σύµφωνα µε τα 
παρακάτω: 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.    
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που απευθύνει τη 
συγκεκριµένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

• Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
• Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. 
• Τα στοιχεία του συµµετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, FAX, email). 
 
2.   Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο 
Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τµήµα 
Γραµµατείας - Πρωτοκόλλου έως 17-07-2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00’ π.µ. Προσφορά 



που κατατίθεται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, επιστρέφεται στον προσφέροντα ως 
εκπρόθεσµη. 

 
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εκατόν 
είκοσι (120) ηµερών από την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προµηθειών του Ψ.Ν.Α. 
«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. στις 17-07-2018, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 09:30΄ π.µ. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν (µε email ή fax) για τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς καταθέτουν µε την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου 
θα δηλώνεται: 
 1) Αποδέχοµαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην 
παρούσα πρόσκληση. 
 2) Εφόσον, επιλεγώ προσωρινός ανάδοχος δεσµεύοµαι να προσκοµίσω τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία είναι απαραίτητα για τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων βάσει των άρθρων 73, 74 και του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης: 
 

� Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές 
των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά 
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. 

� Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 
� Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, για κύρια και επικουρική ασφάλεια. 
� Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet. 
� Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.  
� Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.  
� Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί µη πτώχευσης και µη 

κήρυξης σε πτώχευση.  
� Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί µη ειδικής εκκαθάρισης και 

µη εξυγίανσης. 
� Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί µη αναγκαστικής 

διαχείρισης. 
� Εφόσον, πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και 

εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
� Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του οικονοµικού φορέα 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισµού που αφορούν:  
α)  την αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, 
β)  την κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016,  
γ) τη σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
δ) την προσπάθεια να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
ε) την έκδοση σε βάρος του απόφασης αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
στ) ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. 

Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εντός της ορισθείσας 



προθεσµίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αµέσως 
επόµενος στην κατάταξη συµµετέχων. 

Η συµµετοχή στη διαδικασία µπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύµβασης απευθείας ανάθεσης 
παροχής υπηρεσίας. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να 
ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή µεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς 
προηγούµενη ενηµέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγµατεύσεις ή συνοµιλίες σε 
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο, χωρίς καµία ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων ή/και τρίτων 
προσώπων.  

Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016. 
 
Τον ανάδοχο θα  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:  

� Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20% 
� Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%.  
� Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας 
� Φόρος 8%  

 
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
(https://diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. 
(www.dromokaiteio.gr).  
 
 
 
                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
 
 
                                                                                                               ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 
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Ψ.Ν.Α  ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

 

 

                                                                                                        Χαϊδάρι   25/6/2018 

 

 

      
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

 

                                                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Α.Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης που  

είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο και στις εξωτερικές δομές . 

Συγκεκριμένα περιγράφεται το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών ,τα πιστοποιητικά που θα  

συνοδεύουν τις επισκέψεις του συντηρητή και τις έκτακτες ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται, 

προκειμένου τα συστήματα πυρανίχνευσης να λειτουργούν σωστά. 
Στο Νοσοκομείο και στις εξωτερικές δομές υπάρχουν τα εξής κτίρια που διαθέτουν σύστημα 

πυρανίχνευσης. 

 

 

Κτίρια του Νοσοκομείου 

 

Αγία Μαρκέλλα          37 πυρανιχνευτές 

Ταρσή Δρομοκαϊτη     48    >>           >> 

Ευεργετών                  40    >>            >> 

Σύγγρειο                     31    >>            >> 
Ελλήνων Αμερικής     28    >>            >> 

Κουντουριώτειο         29     >>           >> 

Βελέντζειο                  40     >>           >> 

Βελισσάρειο               40     >>           >> 

Ξενώνας 50 ατόμων   51     >>           >> 

Εργαστήρια  Προεπ.   20     >>           >> 

Ξενώνας 16 ατόμων   30     >>            >> 

Πολλαπλών Ψυχοθερ  20    >>            >> 

Γεμέλειο                     62     >>            >> 

Καφενείο                      4     >>            >> 
Βοηθητ. Υπηρεσιών  91      >>            >> 

Ν. Υποσταθμός           6      >>            >> 

Π. Υποσταθμός           3      >>            >> 

Κ.Λεβητοστάσιο         9      >>            >> 

Εφημερείο                 23      >>            >> 

Εξ. ιατρεία                  9      >>             >> 

Διοικητήριο Α           25      >>            >> 



Διοικητήριο Β           25      >>            >> 

Νοσ. Σχολή               24      >>            >> 

Νοσ. Ημέρας            35       >>            >> 

Αποθήκη  υλικού     36       > >           > > 

Αμφιθέατρο              51      > >           > > 
computer room          2        >>           << 

 

 

 

   

 

  Κτίρια των Εξωτερικών Δομών . 

 

Νάζου                       32  πυρανιχνευτές 

Μεταμόρφωση          42     >>         >> 
Περιστέρι                  36     >>         >> 

Περιστέρι καταστ.      4     >>         >> 

Δοχειαρείου                6     >>         >> 

Πετράλωνα                45    >>         >> 

Χαλάνδρι                   45    >>         >> 

Κ.Ψ.Υ. Κορυδαλλού  24    >>         >> 

Κ.Ψ.Υ Κερατσινίου   15    > >        > > 

Πατέλειο                   14     >>         >> 

Κωλλέτη                    58    >>          >>  

 
Το κάθε κτίριο έχει ένα κέντρο ελέγχου που εξυπηρετούν από 2 έως 12 ζώνες ,εκτός από το κτίριο  

Βοηθητικών Υπηρεσιών που έχει 3 κέντρα ελέγχου . 

 

Συνολικά θα συντηρηθούν περίπου : 

 

Πυρανιχνευτές    1152 τεμ. 

Μπουτόν               135 τεμ. 

Σειρήνες                 66 τεμ. 

Κέντρο ελέγχου      43 τεμ. 

 
 

Β. Περιγραφή διαδικασιών συντήρησης συστημάτων πυρανίχνευσης  

 

Το συνεργείο που θα αναλάβει τη συντήρηση θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο  σε αυτόν τον τομέα  

και να προσκομίσει δικαιολογητικά στα οποία να αποδεικνύεται η προϋπηρεσία του σε ανάλογες 

εργασίες . 

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τα εγχειρίδια συντήρησης των εγκατεστημένων  

υλικών . 

 

Ο συντηρητής έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί : 
 

1)Έλεγχο των πινάκων πυρανίχνευσης 4 φορές ανά έτος 

 

2)Έλεγχο των ζωνών ανίχνευσης 4 φορές ανά έτος 

 

3)Έλεγχο όλων των butons αναγγελίας πυρκαγιάς 4 φορές ανά έτος 

 



4)Έλεγχο όλων των σειρήνων 4 φορές ανά έτος  

 

5)Έλεγχο όλων των μπαταριών 4 φορές ανά έτος  

 

6)Θα γίνεται αποσύνδεση -καθαρισμός  εσωτερικός και εξωτερικός με αέρα -επανατοποθέτηση και 
έλεγχος όλων των ανιχνευτών 2 φορές ανά έτος . 

 

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται σε διαστήματα ισοκατανεμημένα κατά την διάρκεια του χρόνου . 

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει άμεσα τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρειασθούν για 

συντήρηση και επισκευή βλαβών των συστημάτων κατόπιν έγκρισης της Τεχνικής  

Υπηρεσίας. Το κόστος θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Η Τεχνική Υπηρεσία θα έχει τη δυνατότητα εφόσον κρίνει αναγκαίο να προμηθεύσει η ίδια τα 

ανταλλακτικά στον συντηρητή. 

Κατάλογος  τιμών λιανικής των σημαντικότερων υλικών και ανταλλακτικών θα συνοδεύει τα 

δικαιολογητικά του υποψηφίου συντηρητή καθώς και το ποσοστό έκπτωσης των συγκεκριμένων υλικών. 
Όλα τα υλικά που θα εγκαθίστανται από τον συντηρητή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα φέρουν τη σήμανση CE . 

Ο συντηρητής θα προσκομίζει καρτέλα ελέγχου ή θα τηρεί βιβλίο στο οποίο θα αναγράφονται οι 

πραγματοποιηθείσες εργασίες και οι τυχόν παρατηρήσεις σύμφωνα με τις αναλυτικές διαδικασίες 

συντήρησης.  Αυτά θα παραδίδονται στον υπάλληλο της Υπηρεσίας που θα οριστεί για το σκοπό αυτό . 

Στην περίπτωση κατά την οποία θα κληθεί ο συντηρητής από την Υπηρεσία για επισκευή βλάβης που 

προέκυψε στα συστήματα πυρανίχνευσης ,αυτή θα αποκαθίσταται εντός 3 ωρών . 

Στην περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα δεν μπορεί η βλάβη να αντιμετωπισθεί άμεσα , 

δίδεται προθεσμία 12 ωρών έως την αποκατάστασή της . 

Η κλήση για την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης θα βαρύνει αποκλειστικά τον συντηρητή . 

Οι εργασίες επισκευής και αντικατάστασης με καινούρια υλικά θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 

συντηρητή. 

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να σχεδιάσει πλάνο αποτύπωσης των οδεύσεων των γραμμών 

πυρανίχνευσης στα κτίρια που δεν υπάρχει και θα τοποθετηθεί δίπλα στον πίνακα πυρανίχνευσης 

μέσα σε πλαστικοποιημένο χαρτί . 

Στην περίπτωση που γίνει επέκταση του δικτύου πυρανίχνευσης του κάθε κτιρίου θα ενημερώνεται και 

το πλάνο του . 

Πριν από την υποβολή προσφορών απαιτείται να γίνει οπτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων από τους 

ενδιαφερόμενους .  

 
    

 

 

                                                                                             Η Τ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
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