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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1.Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την αρ.πρωτ.12972/17-7-2014  Απόφαση Διοικητή , 
πρόκειται να προκηρύξει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΕΤΟΣ 

3.000,00ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ

2.Με  την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις παρακάτω Τεχνικές 
Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων –σχολίων επί του περιεχομένου 
αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων 
προμηθευτών.

3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα
του Νοσοκομείου (www.hippocratio.gr) στον σύνδεσμο ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ από τις  21/7/14 έως και 27/7/14

4.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους 
όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις 
ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

5.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να 
ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : prom  @  hippocratio  .  gr  

6.To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης για την Ανάθεση της συντήρησης , της παρ.1 μαζί με τις τελικές 
προδιαγραφές , θα δημοσιευθεί μετά το πέρας της διαδικασίας της διαβούλευσης και αφού αξιολογηθούν από την
αρμόδια διεύθυνση του Νοσοκομείου οι αντιρρήσεις –προτάσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών.

mailto:prom@hippocratio.gr


7. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης 
συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. 

                                                                     

                                                                                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                            

                                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ.

Α. Ισχύουσες διατάξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη.



1 Κανονισμός Πυροπροστασίας των κτιρίων: ΠΔ 71/88, ΦΕΚ Α 32/88 όπως τροποποιήθηκαν από τις Κ.Υ.Α
81813/5428/93, ΦΕΚ Β 647 και 54229/2498/94, ΦΕΚ Β 312.

2 Πυροσβεστική  διάταξη  3/81,  παραρτήματα  α,  β,  γ/  ΦΕΚ  20/Β/81  όπως  τροποποιήθηκε  με  τα  ΦΕΚ
538/Β/81, ΦΕΚ457/Β/83, ΦΕΚ 717/Β/95.

3 Πυροσβεστική διάταξη 6/96 ΦΕΚ 150/Β.
4 Την ΤΟ 2451/86 ΤΕΕ.
5 Την ΔΥΒ/Β/ΟΙΚ./3668/02.08.01 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με τίτλο <<Προδιαγραφές

Η/Μ εγκαταστάσεων.
6 Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ3, ΕΝ 1866.
7 Την  υπ΄  αριθμ.  14165/Φ.17.4/373/1993  (ΦΕΚ  673/Β/2.9.1993)  υπουργική  απόφαση  <<Θέσπιση

κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου>>
8 Την υπ’ αριθμ. 3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ 149/Β/14.2.2001) Υπουργική απόφαση <<Καθορισμός πλαισίου

για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό
τομέα>>. 

9 Την ΚΥΑ 618/43, ΦΕΚ Β΄/20.01.2005 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671, ΦΕΚ Β΄/01.09.2005
<<Προϋποθέσεις  διάθεσης  στην  αγορά  πυροσβεστήρων,  διαδικασίες  συντήρησης,  επανελέγχου  και
αναγόμωσης.

10 Λοιπή σχετική νομοθεσία που προβλέπεται έστω και αν δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής.

Πιστοποιημένες εταιρείες που διαθέτουν:
I Βεβαίωση Συμμόρφωσης Αναγνωρισμένης εταιρείας 

II Πιστοποιητικό Επάρκειας Αρμοδίου ατόμου.

Γ. Υποχρεώσεις του συντηρητή.

1 Έλεγχος,  συντήρηση,  δοκιμές  λειτουργίας  του  μόνιμου  υδροδοτικού  δικτύου  πυρόσβεσης  με  τις
πυροσβεστικές φωλιές τέσσερις (4) φορές το χρόνο και τήρηση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία και
του συγκροτήματος δεξαμενών νερού με τα πιεστικά συγκροτήματα. Πλήρης έλεγχος καλής λειτουργίας
των πυροσβεστικών  φωλεών  (κρουνών,  μανίκων,  αυλών,  ελίκων,  μανομέτρων  κα).  Πλήρης  έλεγχος
καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών αντλιών πυρόσβεσης (ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας, καθαρισμός –
συντήρηση, κα).

2 Συντήρηση,  αναγόμωση  και  λοιπές  εργασίες  που  προβλέπονται  μια  (1)  φορά  το  χρόνο  και
μακροσκοπικός έλεγχος δυο (2) φορές το χρόνο όλων των πυροσβεστήρων. 
Η εταιρεία οφείλει να προχωρεί στην:

I Τοποθέτηση δακτυλίου στον λαιμό των φιαλών και ταμπέλας με τις σχετικές ημερομηνίες και την
επωνυμία της εταιρείας.

II Έκδοση πιστοποιητικού έπειτα από κάθε αναγόμωση. 
Κατά την διάρκεια της απομάκρυνσης των πυροσβεστήρων για τις εργασίες συντήρησης τους η εταιρεία
οφείλει  να  τους  αντικαθιστά  προσωρινά  για  να  καλύπτονται  οι  ανάγκες  πυρασφάλειας,  (ευθύνη  της
εταιρείας).     

3 Έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων πυρανίχνευσης του νοσοκομείου στα σημεία που διατίθεται
δύο (2) φορές ανά έτος.

4 Παρακολούθηση των μέτρων πυροπροστασίας, έλεγχος της αναγκαιότητας για πρόσθετα πυροσβεστικά
μέσα. Ενημέρωση για αναγκαίες μετατροπές σε διάφορα τμήματα του ιδρύματος.

5 Εκπαίδευση και ενημέρωση με πρακτική άσκηση του προσωπικού του Νοσοκομείου δυο (2) φορές το
χρόνο.

6 Τήρηση βιβλίου με τις ενέργειες του συντηρητή για όλα τα μέσα του νοσοκομείου.
7 Οι πυροσβεστήρες που αποστέλλονται εκτός νοσοκομείου θα καταγράφονται λεπτομερώς (τα στοιχεία

τους και η θέση στην οποία βρίσκονται, ώστε να επανατοποθετηθούν). 
8 Ότι προβλέπεται από την νομοθεσία και δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα. 

Δ. Εξαρτήματα – υλικά – ανταλλακτικά.



Περιλαμβάνονται  όλα όσα απαιτούνται  για  την υλοποίηση της Β2 παραγράφου χωρίς  επιπλέον χρέωση του
Νοσοκομείου. 

Ε. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου.

α/
α

ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
*

1 Ξηράς Κόνεως    3kg  3
2         -//-              6kg 170
3         -//-             12kg 28
4         -//-             25kg 2
5   Οροφής           6Kg 8
6      -//-               12Kg 60
7      CO2               2Kg 3
8       -//-                6Kg 60
9 Σύστημα τοπικής εφαρμογής CO2 2
10 Σύστημα τοπικής εφαρμογής Hallon 1

                                    *Κατά προσέγγιση.

ΣΤ. Κτίρια Ευθύνης (Πυροπροστασίας) του Συντηρητή. 

1 Κεντρικού Νοσοκομείου
2 Παραρτήματος
3 Εργαστηρίων Φαραντάτων 
4 Κτιρίου Έβρου 63-67 
5 Κέντρου Υγείας Βύρωνα
6 Ιατροκοινωνικών Κέντρων:
       Ζωγράφου, Καλλιθέας, Πλ.Αμερικής, Κέντρο Οικογένειας – Παιδική Πολυκλινική. 
7 Οχημάτων (επιβατικού, φορτηγών, ασθενοφόρου)

Ζ. Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος.

Η. Εκτιμώμενο κόστος.

Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 3.500€ + ΦΠΑ.


