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                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                                       (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016) 

               
 
Το Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη: 
 

 Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 

  Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

 Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις». 

 Τον Ν. 3580/2007» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

 Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2384/19-12-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  της 
Αναθέτουσας  Αρχής, θέμα 8ο, «Νομιμοποίηση υπογραφών για το έτος 2020».  

 Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2394/21-05-2020 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, 
θέμα 46ο, «Έγκριση πίνακα προγραμματισμού προμηθειών έτους 2020- Έγκριση σκοπιμότητας προμή-
θειας διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών». 

 Την υπ’ αριθ. 11593/829393/23-07-2020 έγκριση του Προέδρου του Νοσοκομείου, με την οποία            
εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για τη 
συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των εξωνοσοκομειακών δομών 
για δύο (2) έτη. 

 Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 11838/829638 (ΑΔΑ: ΩΕΑ5469Η27-8Θ4)     
ποσού 9.921,24 € συμπ/νου Φ.Π.Α.  
 
 Καλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ» για δύο (2) έτη με προϋπολογισμό 9.921,24€ συμπ/νου Φ.Π.Α. και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ της παρούσας πρόσκλησης, παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά 
τους σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 
Στο 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 (επωνυμία εταιρείας – ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, fax, email). 

2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να κατατίθενται 
στο Τμήμα Γραμματείας του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι 
Τ.Κ. 12461  έως 19-08-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. Προσφορά που 
κατατίθεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και 
επιστρέφεται στον προσφέροντα. 

 
Κάθε προσφορά που κατατίθεται, πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των 
προσφορών. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» στις 19-08-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα δηλώνεται: 
α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή 
στην παρούσα πρόσκληση. 
β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω εντός δέκα (10) ημερών τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 & του 
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. 

 Φορολογική ενημερότητα. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 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 (Ν. 4412/2016 άρθρο 93). 

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ή ένορκη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προ-
βλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμ-
βολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του οικονομικού φορέα ότι δεν συ-
ντρέχουν 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) την έκδοση καταδικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα κατατεθούν σε φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του 
Νοσοκομείου, εντός δέκα (10) ημερών. 
 
Επικουρικά μπορείτε να ανατρέξετε στο υπ’ αριθ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 
66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο έκδοσης & ισχύος των δικαιολογητικών που 
προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης 
του ν. 4605/2019». 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσης 
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 & 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 & εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού & εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα 
Χ του Προσαρτήματος  Α’ του Ν. 4412/2016. 

 
 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 
 Φόρος 8% 
 Κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας 
 Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% 
 Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Ε.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%. 
 
 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα   
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ». 

  
                                                                                                                                          
                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              

                                                                               

 

                                                                                        ΙΣΙΔΩΡΟΣ  ΠΡΩΙΟΣ                                                                                                                           

 



                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
                                                
Ψ.Ν.Α ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                          
TMHMA TEXNIKOY                                                                                                                            
                                                                                Χαϊδάρι: 21/7/2020 
 
                            Τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές   
         Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου και των δομών 
 

Γενικά: 
Όλοι οι πυροσβεστήρες θα επανελεγχθούν, θα συντηρηθούν και όπου είναι αναγκαίο θα 
αναγομωθούν μόνο από πιστοποιημένες εταιρίες και πιστοποιημένα αρμόδια άτομα σύμφωνα 
με την ΚΥΑ 618/43/20-1-2005 
Οι ελεγχόμενοι πυροσβεστήρες θα σημανθούν και επανατοποθετηθούν με ευθύνη και 
επίβλεψη του αρμοδίου τεχνικού υπεύθυνου της αναδόχου εταιρίας. 
Οι διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου, αναγόμωσης και σήμανσης των αναγομωμένων 
πυροσβεστήρων εφαρμόζονται όπως ορίζεται στο ΦΕΚ52/Β/2005. 
Εξωτερικά, ο πυροσβεστήρας θα φέρει την κατάλληλη σήμανση όπως αυτή καθορίζεται στο 
άρ.4 ΦΕΚ 52/Β/2005 καθώς επίσης και την ανεξίτηλη σήμανση που καθορίζεται στο αρ.3 
ΦΕΚ1218/Β/2005. 
Οι οδηγίες χρήσης (κωδικοποιημένες και εικονογραφημένες πληροφορίες λειτουργίας) του 
πυροσβεστήρα θα είναι σαφείς και απλές και θα επικολλώνται επί του σώματος του 
πυροσβεστήρα. 
Θα αναφέρεται επίσης σαφώς και ευκρινώς η αποδεκτή ή μη χρήση του πυροσβεστήρα σε 
υλικά υπό ηλεκτρική τάση. 
Θα αναγράφεται επίσης το βάρος του πυροσβεστήρα και το βάρος του περιεχομένου του. 
Οι προς αναγόμωση πυροσβεστήρες που παραλαμβάνονται θα πρέπει μέσα σε 48 ώρες να 
επιστρέφονται αναγομωμένοι και συντηρημένοι όπου υπάρχουν περισσότεροι των δυο. 
Σε σημεία που ενδεχομένως υπάρχει μεμονωμένος πυροσβεστήρας θα αναγομώνεται και θα 
επανατοποθετείται αυθημερόν. 
Το αρμόδιο άτομο της εταιρίας, κατά τη συλλογή των πυροσβεστήρων θα πρέπει να 
λαμβάνει υπ’ όψη του τη μείωση της πυροπροστασίας των χώρων, για αυτό το λόγο η 
συλλογή τους θα γίνει σε δύο φάσεις. 
Στην πρώτη φάση θα συλλεχθούν προς αναγόμωση- συντήρηση οι μισοί πυροσβεστήρες και 
στη δεύτερη φάση οι άλλοι μισοί ,έτσι ώστε να υπάρχει πυροπροστασία (πυροσβεστήρες) στα 
κτίρια . 
 

Κανένα  κτίριο ή χώρος ΔΕΝ θα παραμένει χωρίς την στοιχειώδη 
πυροπροστασία (πυροσβεστήρες) για όσο χρόνο διαρκεί η συντήρηση των 
υπαρχόντων σ’ αυτό πυροσβεστήρων. 
Στην ευθύνη του αρμοδίου ατόμου και κατ’ επέκταση της αναδόχου εταιρίας είναι η 
παράδοση και τοποθέτηση των πυροσβεστήρων στα σημεία από όπου παρελήφθησαν και 
από όπου αποσπάστηκαν (καθορισμένες θέσεις). 
Πυροσβεστήρες που παρουσιάζουν ελαττώματα , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , σε 
βαλβίδες, ακροφύσια εκκένωσης, μανόμετρα, σκανδάλες απελευθέρωσης, ανακουφιστικές 
βαλβίδες, εσωτερικά φιαλίδια πίεσης σωλήνες εκκένωσης κατασβεστικής ουσίας, κ.λπ θα 
καταγράφονται, θα συντάσσεται μητρώο ακατάλληλων πυροσβεστήρων με ευθύνη του 



Τεχνικού υπεύθυνου της εταιρίας και θα αντικαθίστανται 
Πυροσβεστήρες που παρουσιάζουν φθορές στο σώμα (κύλινδρος), στις συγκολλήσεις 
κεφαλής, βάσης και σώματος θα καταγράφονται και θα ελέγχονται υδροστατικά πριν την 
απόρριψή τους. 
Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται σαφής αναφορά στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και 
αφού πρώτα ελεγχθούν από το αρμόδιο άτομο που έχει οριστεί από το Νοσοκομείο  θα 
απορρίπτεται ο πυροσβεστήρας, παράλληλα θα υποδεικνύεται εγγράφως ο χώρος που 
απορρίφθηκε . 
Κατάσταση των καταγεγραμμένων πυροσβεστήρων ανά κτίριο -χώρο θα δοθεί στον ανάδοχο 
μετά την υπογραφή της σύμβασης. 
Σε όλους τους πυροσβεστήρες ανεξαρτήτου ομάδας ο ανάδοχος πρέπει να τοποθετήσει 
συγκεκριμένο δακτυλίδι που θα δηλώνει την διαδικασία συντήρησης -αναγόμωσης τους. 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσθέτει - τοποθετεί όπου του ζητηθεί σε όλη την 
διάρκεια της σύμβασης, νέους πυροσβεστήρες σε χώρους  και κρίνεται αναγκαίο από την 
Τεχνική Υπηρεσία. 
Η προμήθεια των πυροσβεστήρων θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 
 
 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 
 
Η χρησιμοποιούμενη για αναγόμωση  σκόνη (όπου η αναγόμωση απαιτηθεί) 
θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα  στοιχεία αποδοχής της ως υλικού 
πυρόσβεσης και καταλληλότητας χρήσης. 
Ο ανάδοχος θα καταθέσει τις πιστοποιημένες τεχνικές προδιαγραφές σε επίσημη Ελληνική 
μετάφραση, όπου θα αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία: 
Εμπορικός τύπος σκόνης: (χρώμα / εταιρεία παραγωγής) 
Χημικός τύπος και ποσοτική ανάλυση 
Συμφωνία με Ευρωπαϊκό κανονισμό 
Κατασβεστική εκτίμηση (extinguishing rating) με πυροσβεστήρα 6kg. Αναφορά στο 

χρησιμοποιούμενο τεστ. 
Εφαρμοσμένη και πιστοποιημένη χρήση σε τύπους πυρκαγιάς 
Συσσωμάτωση και συσσώρευση 
Τοξικότητα (επίσημα πιστοποιημένες μετρήσεις και συγκριτικά στοιχεία) στην υγεία και στο 
περιβάλλον 
Ηλεκτροαγωγιμότητα (πιστοποιημένη μέτρηση εφαρμογής της ξηράς σκόνης σε στοιχεία υπό 
ηλεκτρική τάση). 
Εσωτερική πίεση και πίεση λειτουργίας 
Τέλος, η σκόνη θα πρέπει να παρουσιάζει καλή ροή (μέγεθος κόκκων) και να είναι συμβατή με 
τη διάμετρο του ακροφυσίου του πυροσβεστήρα. 
Όλοι οι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης θα ακολουθούν τις διαδικασίες συντήρησης, 
επανελέγχου και αναγόμωσης (όπου χρειαστεί) που καθορίζονται από τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
IV, V και VI του ΦΕΚ 52/Β/2005 και το τροποποιητικό αυτού ΦΕΚ1218/Β/2005 . 
Μετά τους ελέγχους και πριν την πλήρη συναρμολόγηση, θα πρέπει να τοποθετείται 
αναγνωριστικό στοιχείο που θα αποδεικνύει τον εσωτερικό έλεγχο και αναγόμωση του 
πυροσβεστήρα. 
Το πλήθος των πυροσβεστήρων των κτιρίων και χώρων, καλύπτεται από πυροσβεστήρες 
ξηράς σκόνης 6kg και στα υπόγεια αυτών με12 kg 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ "ΔΙΟΞΕΙΔIΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CΟ2) 



 
Η συντήρηση, επανέλεγχος και αναγόμωση καθώς και η σήμανση και ασφαλής λειτουργία 
των πυροσβεστήρων αυτού του τύπου κατασβεστικού υλικού, ακολουθούν τις διαδικασίες 
που καθορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ IV ΣΤΉΛΗ 5 του ΦΕΚ 52/Β/2005 και ΠΑΡΑΡΤ. V & VI. 
Όλοι οι υπάρχοντες πυροσβεστήρες οι οποίοι μετά το μακροσκοπικό έλεγχο παρουσιάζουν 
έστω και το παραμικρό πρόβλημα κατά τον έλεγχο σύμφωνα με τη στήλη 5 ΠΑΡΑΡΤ. IV του 
ΦΕΚ 52/Β/2005, θα καταγράφονται από τον Τεχνικά υπεύθυνο του αναδόχου σε ειδικό 
μητρώο ελέγχου, θα ελέγχονται υδραυλικά   και μετά τον έλεγχο θα κατατίθεται στην Υπηρεσία  
βεβαίωση καλής λειτουργίας τους. 
 Η απόρριψη πυροσβεστήρα CO2, θα συνοδεύεται αιτιολογημένα με σχετική βεβαίωση του 
Τεχνικά υπεύθυνο του ανάδοχο. 
Πυροσβεστήρες διοξειδίου άνθρακα είναι τοποθετημένοι στα λεβητοστάσια στον ηλεκτρικό 
υποσταθμό στις γεννήτριες σε μηχανοστάσια κτιρίων κ..λ.π. 
Όλοι οι πυροσβεστήρες του παραπάνω τύπου θα συνοδεύονται από την κατάλληλη 
χειρολαβή και χοάνη εκκένωσης. 
Όλοι οι πυροσβεστήρες θα σημαίνονται κατά τον τρόπο που αναφέρεται στα ισχύοντα ΦΕΚ 
και θα επικολλάται η πινακίδα ελέγχου πυροσβεστήρα καθώς και η ανεξίτηλη ετικέτα. 
 
 

Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες (οροφής) 
 
Θα ελεγχθούν διεξοδικά ,όπως ορίζει το ΦΕΚ52/Β2005 & θα σημανθούν κατάλληλα και θα 
ελεγχθούν τα ακροφύσια των πυροσβεστήρων οροφής. 
Εφόσον ο πυροσβεστήρας που εξασφαλίζει την προστασία ενός χώρου (λεβητοστάσια 
μαγειρεία  κ.α.)με σύστημα αυτόματης κατάσβεσης ,αποσυνδεθεί για τον έλεγχό του , ο 
ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επανατοποθέτησή του αυθημερόν. 
Θα συνταχθεί μητρώο ελέγχου και θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας ή 
απόρριψης από τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας στην Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. 
Οι πυροσβεστήρες που δεν είναι εγκατεστημένοι με τον ενδεδειγμένο τρόπο να 
επανατοποθετηθούν με ασφάλεια και να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους . 
 
 

Ειδικοί Όροι 
 
1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι για οποιαδήποτε ελαττωματική 

λειτουργία επανελεγχόμενου πυροσβεστήρα (οποιουδήποτε τύπου κατασβεστικού υλικού) 
που θα συμβεί μετά τη συντήρηση και αναγόμωση ( όπου αυτή απαιτείται ) χωρίς να έχει 
γίνει χρήση αυτού, θα έχει ως συνέπεια την αντικατάσταση του πυροσβεστήρα με 
καινούριο 
2. Η μη απόδοση στην Υπηρεσία των απαραίτητων μητρώων ελέγχου συντήρησης ή 

απόρριψης, όπως αυτά καθορίζονται, θα συνεπάγεται την μη παραλαβή των εργασιών. 
3. Οποιαδήποτε εργασία πλην της τακτικής συντήρησης - αναγόμωσης απαιτηθεί  θα βαρύνει 
αποκλειστικά των ανάδοχο. 
Σημειώνεται ότι το πλήθος των πυροσβεστήρων που είναι τοποθετημένοι στους χώρους του 
Νοσοκομείου είναι σχετικά καινούριοι και αναγομωμένοι. 
4. - Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν τον από το νόμο 

προσδιοριζόμενο κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας, στον οποίο θα φαίνεται η έγκρισή της 
από τον αναγνωρισμένο φορέα. (ΚΥΑ 618/43/2005 & ΚΥΑ17230/671/2005). 



Στον εγκεκριμένο αυτόν κανονισμό λειτουργίας  θα πρέπει να υπάρχουν, πλην των άλλων, 

οπωσδήποτε  πιστοποίηση για το απασχολούμενο προσωπικό ,πιστοποίηση της 
δραστηριότητας ως αναγνωρισμένης εταιρίας κ.λπ. 
5. Οι διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους, υποχρεούνται, κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης και 
χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου, να εκτελέσουν νέο έλεγχο συντήρηση και 
αναγόμωση σε πυροσβεστήρες οι οποίοι τυχόν εκκενωθούν μετά από χρήση. 
Η ενημέρωση του αναδόχου για τα ανωτέρω, θα γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση με την 
αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τεχνική Υπηρεσία) και ο χρόνος παραλαβής και 
παράδοσης δε θα μπορεί να ξεπερνά τις 2 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης. 
Η παραλαβή και τοποθέτηση και σε αυτήν την περίπτωση θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
6. Επισημαίνεται ότι για τους πυροσβεστήρες που θα απαιτηθεί αναγόμωση 

πυροσβεστικού υλικού, ο ανάδοχος  θα αναγράφει  την ημερομηνία  αναγόμωσης και θα 
προσκομίζει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου  κατάσταση αναγομωμένων 
πυροσβεστήρων. 
7.Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Τεχνική Υπηρεσία σε ηλεκτρονική 
μορφή τα μητρώα περιοδικού ελέγχου /συντήρησης/αναγόμωσης των πυροσβεστήρων. 
8.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με δικά 
του εργαλεία .Τα εργαλεία πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν 
και θα είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μην δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο 
προσωπικό του ,σε άλλα άτομα  και φθορές στις εγκαταστάσεις . 
9.Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επικοινωνήσει με 
τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας και να γίνει συνεννόηση για το πρόγραμμα 
που θα ακολουθήσει. 
Από την Τεχνική Υπηρεσία θα παραλάβει λίστα των πυροσβεστήρων ανά κτίριο, με την 
επισήμανση 
1)υποχρεωτικοί 
2)υπάρχοντες 
3) πρόβλημα 
Θα γίνει επεξήγηση της προαναφερθείσας λίστας από αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας. 
Σημ. Στην τιμή της σύμβασης περιλαμβάνεται και  η πιθανή αναγόμωση (εάν 
απαιτηθεί) 15 πυροσβεστήρων επιπλέον από τους παρακάτω αναφερόμενους. 
 

Αναλυτική κατάσταση πυροσβεστήρων: 
 
Σύνολο: 472 
pa6kg 305 τεμάχια 

pa12kg  40 τεμάχια 

po12 (οροφής) 53 τεμάχια 

co2  68  τεμάχια 

po6  6 τεμάχια 

 
                                                                                  Η Τ.Ε.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 
                                                                                 Αναστασία   Μπούμπουλη 
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