
 1/6 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ «ΤΕΠ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ –

ΜΕΘ» ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η «Επικαιροποίηση μελετών, τεχνικών εκθέσεων πυροπροστασίας και συλλογή στοιχείων κτιρίων Νέα Πτέρυγα 

«ΤΕΠ-Χειρουργεία–ΜΕΘ» και χώρου Κέντρων Αερίων για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας» 

περιλαμβάνει: 

Μέρος Α.  

Α1. Τον έλεγχο και την επικαιροποίηση των μελετών: 

o Παθητικής Πυροπροστασίας και 

o Ενεργητικής Πυροπροστασίας  

των κτιρίων:  

o της Νέας Πτέρυγας «ΤΕΠ-Χειρουργεία-ΜΕΘ», τριών ορόφων και ενός υπογείου, συνολικής επιφάνειας 
8.312,74τ.μ. και  

o Κέντρου Αερίων της Νέας Πτέρυγας.  

Α2. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης για την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Α3. Την υποβολή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία των αναθεωρημένων μελετών για τον έλεγχο των μελετών και την 

ενημέρωση των σχετικών φακέλων  

Α4. Την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού για την προσαρμογή της κατάστασης των κτιρίων 

στη νέα συνταχθείσα μελέτη πυροπροστασίας. 

Μέρος Β. 

Το μέρος Β υλοποιείται αφού το νοσοκομείο προχωρήσει στην ανάθεση των εργασιών που υποδειχθούν από τον 

Ανάδοχο. 

Β1. Τον έλεγχο των υλοποιηθέντων εργασιών από το νοσοκομείο σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αναδόχου  

Β2. Την προετοιμασία φακέλου, την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μηχανικού και την υποβολή 

αυτών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.  

 

Αναλυτικά: 

Α1. Έλεγχος και επικαιροποίηση μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίων Νέας Πτέρυγας 

«ΤΕΠ-Χειρουργείων-ΜΕΘ» και Κέντρου Αερίων της Νέας Πτέρυγας. 

Το κτίριο της Νέας Πτέρυγας «ΤΕΠ-Χειρουργεία-ΜΕΘ» διαθέτει την υπ’ αρ. 995/28-08-2007 Άδεια Οικοδομής με 
την υπ’ αρ. 3023/12-08-2010 αναθεώρηση για προσθήκη Β’ ορόφου και συνεπώς έχει κατασκευαστεί ως προς τα 
θέματα πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 71/1998 (Α 32). Επιπλέον για το συγκεκριμένο κτίριο 
έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 1894/20-04-2015 έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τη διαμόρφωση χώρου 
κυλικείου, η υπ’ αρ. 51552/15-07-2019 έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τη διάνοιξη παραθύρων 
ΜΕΘ και η υπ’ αρ. 119917/14-03-2020 έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για την τοποθέτηση του 
Μαγνητικού Τομογράφου. Στο κτίριο έχουν υλοποιηθεί εργασίες μικρών εσωτερικών διαρρυθμίσεων χωρίς αλλαγή 
του περιγράμματος του κτιρίου και μετεγκαταστάσεις τμημάτων με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του νοσοκομείου.  

Για το κτίριο του Κέντρου Αερίων της Νέας Πτέρυγας, το νοσοκομείο βρίσκεται στη διαδικασία πολεοδομικής 
νομιμοποίησης (ΑΔΑ: Ψ9ΞΔ46906Λ-ΙΣΙ). 

Τα κτίρια έχουν κατασκευαστεί ως προς την νομοθεσία πυρασφάλειας με βάση τα άρθρα 1-4 και 12Α του Π.Δ. 
71/1988 (ΦΕΚ32/Α/1988). Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ80/Α/2018), λαμβάνοντας υπόψη ότι για 
τα συγκεκριμένα κτίρια, στόχος του νοσοκομείου είναι η έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας και όχι έκδοση 
οικοδομικής άδειας, (βλ. Εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ) «εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση διατάξεις 
πυροπροστασίας του χρόνου κατασκευής του κτιρίου και δεν απαιτείται συμμόρφωση με τις διατάξεις του π.δ. 
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41/18. Επίσης, δεν απαιτείται εκ νέου μελέτη κτιρίου με το π.δ. 41/18 κατά την ανανέωση πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας σε κτίρια μελετημένα με προγενέστερες διατάξεις, εφόσον δεν εκτελούνται σε αυτά νέες 
εργασίες μετά την ισχύ του νέου κανονισμού. Βέβαια, ο νέος κανονισμός μπορεί να εφαρμοστεί προαιρετικά σε 
υφιστάμενα κτίρια, εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης τους επιθυμεί την επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης 
πυροπροστασίας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής αδείας αντιστοίχως.». Οι εργασίες 
επικαιροποίησης των μελετών να πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του ελέγχου και επικαιροποίησης των μελετών, με την εφαρμογή των επιτρεπόμενων διατάξεων που 
επιφέρουν τις λιγότερες εργασίες.   

Για τα κτίρια έχει δοθεί στο νοσοκομείου πλήρης σειρά σχεδίων Αρχιτεκτονικών και Η/Μ Εγκαταστάσεων «Ως 
κατασκευάσθη» (As Built), το έτος 2012, στα οποία βρέθηκαν διαφοροποιήσεις/ελλείψεις από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, όπως μικρές διαφοροποιήσεις σε περιγραφή χώρων και η απουσία πυροσβεστικού συγκροτήματος εν 
λειτουργία. Αυτές σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά το χρονικό σημείο της αίτησης από το νοσοκομείο για 
έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας για τα εν λόγω κτίρια το νοσοκομείο δεν διέθετε αυτόνομο πυροσβεστικό 
συγκρότημα, δεν προχώρησε η έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας για αυτά. 

Το κτίριο της Νέας Πτέρυγας συνοπτικά αποτελείται από ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα, χώρους 
χαρακτηρισμένους ως επικίνδυνους εντός των πυροδιαμερισμάτων, πυράντοχες πόρτες και διαφράγματα 
πυροπροστασίας στο σύστημα των αεραγωγών, δίκτυο πυροσβεστικών φωλιών και σταθμών, σύστημα υγρού 
καταιονισμού, σύστημα πυρανίχνευσης, συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με CO2, φορητά μέσα πυρόσβεσης και 
δίκτυο φωτισμού ασφαλείας με σήμανση οδεύσεων διαφυγής.   

Επιπλέον, το 2016 εγκαταστάθηκε και μπήκε σε λειτουργία πυροσβεστικό συγκρότημα Wilo SiFire EN 80/315-311-
132/145/1,5 ΕDJ (EN 12845) στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος 
Ανδρέας» και Προμήθεια-Εγκατάσταση Ιατρικού, Ξενοδοχειακού και Λοιπού Εξοπλισμού». Σύμφωνα με την τεχνική 
έκθεση του Αναδόχου του έργου σχετικά με την έκθεση επιθεώρησης 148.Φ.701.3 (719-7600)/22.1.15 της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα ονομαστικά μεγέθη του πυροσβεστικού συγκροτήματος και της δεξαμενής 
μελετήθηκαν προκειμένου να εξυπηρετούν το σύνολο των κτιρίων του νοσοκομείου. Τέλος, κατά την κατασκευή 
του πυροσβεστικού συγκροτήματος, εγκαταστάθηκε έξοδος στον συλλέκτη της πυρόσβεσης του συγκροτήματος, η 
οποία διασυνδέθηκε με ταυ με τον υφιστάμενο σωλήνα πυρόσβεσης που από κοινού τροφοδοτεί τα κτίρια της 
Νέας Πτέρυγας «ΤΕΠ-Χειρουργεία-ΜΕΘ» και του Κέντρου Αερίων Νέας Πτέρυγας, η οποία δεν τροφοδοτεί αυτή τη 
στιγμή το κτίριο.   

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος κατ’ ελάχιστον στο πλαίσιο των εργασιών να υλοποιήσει τα 
ακόλουθα: 

- Δυνατότητα διερεύνησης από τον μελετητή στο αρχείο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, Πολεοδομία κ.α.) των κατατεθέντων μελετών για τα συγκεκριμένα κτίρια. Αντιγραφή αυτών σε 
περίπτωση ο ίδιος επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει. 

- Έλεγχος και επικαιροποίηση κατόψεων κτιρίων ως προς το αντικείμενο της υπηρεσίας. Οι κατόψεις δεν έχουν 
ενημερωθεί από το 2012 που παρελήφθησαν. Η χρήση των χώρων θα πρέπει να αναγράφεται όσο πιο 
αφαιρετικά επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία με βάση τα μέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται για 
τη χρήση του χώρου, καθώς στα κτίρια πραγματοποιούνται μετεγκαταστάσεις τμημάτων με βάση τις ανάγκες 
του εθνικού συστήματος υγείας. Για παράδειγμα, αν ένας χώρος στα υφιστάμενα σχέδια αναφέρεται ως 
«Γραφείο Προϊσταμένης», αυτό στα νέα σχέδια να αναφέρεται ως «Γραφείο». Επίσης, αν ένας χώρος μπορεί 
να χρησιμοποιείται για δύο χρήσεις π.χ. θάλαμος νοσηλείας ή γραφείο ιατρών, τότε θα αναφέρονται και οι 
δύο χρήσεις ως εξής: «θάλαμος νοσηλείας/γραφείο» και θα εφαρμόζεται το υπερσύνολο των αυστηρότερων 
μέτρων που προβλέπονται για κάθε χρήση. 

- Αποτύπωση στις επικαιροποιημένες κατόψεις των υφιστάμενων μέσων πυροπροστασίας. 

- Έλεγχος και επικαιροποίηση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας κτιρίων με βάση τις νέες αποτυπωμένες 
χρήσεις. Όπου με βάση τις νέες χρήσεις απαιτούνται λιγότερα μέτρα από τα ισχύοντα στους χώρους ως προς 
τα μόνιμα συστήματα, τα πλεονάζοντα εγκαταστημένα στοιχεία θα διακρίνονται ως προαιρετικά, θα 
σημειώνονται στις κατόψεις και δεν θα ζητείται αποξήλωσή τους. Οι απαιτούμενες προσθήκες να διακρίνονται 
στο σχέδιο. 

- Έλεγχος και επικαιροποίηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίων με βάση τις νέες αποτυπωμένες 
χρήσεις. Όπου με βάση τις νέες χρήσεις απαιτούνται λιγότερα μέτρα από τα ισχύοντα στους χώρους ως προς 
τα μόνιμα συστήματα, τα πλεονάζοντα εγκαταστημένα στοιχεία θα διακρίνονται ως προαιρετικά, θα 
σημειώνονται στις κατόψεις και δεν θα ζητείται αποξήλωσή τους. Οι απαιτούμενες προσθήκες να διακρίνονται 
στο σχέδιο. Να συμπεριληφθεί η διασύνδεση των κτιρίων με το νέο πυροσβεστικό συγκρότημα του 
νοσοκομείου εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό από την κείμενη νομοθεσία. 
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Α2. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης για την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Τα περιεχόμενα της Τεχνικής Έκθεσης να είναι κατά προσέγγιση ως εξής: 

1. Παθητική πυροπροστασία 

1.1. Γενικά 

1.2. Περιγραφή κτιρίου 

1.3. Τρόπος εκκένωσης κτιρίου – οδεύσεις διαφυγής 

1.4. Περιγραφή πυροδιαμερισμάτων – επικίνδυνων χώρων 

1.5. Δομική πυροπροστασία 

1.6. Πίνακας πυράντοχων θυρών 

1.7. Φωρισμός ασφαλείας – Σήμανση εξόδων διαφυγής 

1.8. Πίνακες τελειωμάτων χώρων 

2. Ενεργητική πυροπροστασία 

2.1. Γενικά 

2.2. Κανονισμοί 

2.3. Περιγραφή του κτιρίου 

2.4. Τεχνικής περιγραφή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας 

2.4.1. Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης 

2.4.2. Μόνιμο Υδροδοτικό Δίκτυο  

2.4.3. Αυτόματο σύστημα καταιονισμού 

2.4.4. Αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής 

2.4.5. Φορητά πυροσβεστικά μέσα 

2.4.6. Βοηθητικά εργαλεία και μέσα 

2.4.7. Βοηθητικά συστήματα 

2.5. Υπολογισμοί 

 

Α3. Υποβολή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία των αναθεωρημένων μελετών για την ενημέρωση των σχετικών 

φακέλων και προσαρμογή των μελετών στις υποδείξεις των υπηρεσιών μέχρι την τελική τους έγκριση. 

Μετά την οριστικοποίηση-έγκριση των μελετών, ο Ανάδοχος να υποβάλει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου 

τα αντίγραφα όλων των μελετών πυρασφαλείας (Ενεργητικής και Παθητικής) σε ηλεκτρονική (.dwg, .doc, .xlsx) και 

έντυπη μορφή στις εκδόσεις που έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και έχουν λάβει τη σχετική έγκριση. 

 

Α4. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού για την προσαρμογή της κατάστασης των κτιρίων στην 

νέα συνταχθείσα μελέτη πυροπροστασίας 

- Αναλυτική περιγραφή όλων των νέων εργασιών που θα πρέπει να εκτελεσθούν  

- Αναλυτική περιγραφή των εργασιών επισκευής ή τροποποίησης των υφισταμένων μέσων πυροπροστασίας τα 

οποία θα έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη πυροπροστασίας  

- Αναλυτικές επιμετρήσεις όλων των παραπάνω εργασιών  

- Αναλυτικό τιμολόγιο όλων των εργασιών που περιγράφονται στις επιμετρήσεις  

- Αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών.  
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Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην μελέτη και ενσωμάτωση των απαιτούμενων τροποποιήσεων του υφιστάμενου 

δικτύου πυρόσβεσης για την διασύνδεσή του με το πυροσβεστικό συγκρότημα του νοσοκομείου, εφόσον αυτό 

προκριθεί, ώστε να λειτουργεί με την απαιτούμενη πίεση, αλλά όχι με υπερβάλλουσα, με βάση τα χαρακτηριστικά 

πιέσεων και παροχών των δικτύων και την κατάστασή τους κατά τη χρονική στιγμή εκπόνησης της μελέτης για την 

ασφάλεια του δικτύου. 

 

Μέρος Β. 

Το μέρος Β υλοποιείται αφού το νοσοκομείο προχωρήσει στην ανάθεση των εργασιών που υποδειχθούν από τον 

Ανάδοχο στο μέρος Α. 

 

Β1. Έλεγχος των σχετικών υλοποιηθέντων εργασιών 

Μετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος μελετητής οφείλει να ελέγξει τις υλοποιηθείσες εργασίες και εφόσον δεν 

υποδείξει τεκμηριωμένη έλλειψη, να υπογράψει βεβαίωση υλοποίησης και λειτουργίας των συστημάτων των 

μελετών του.  

Το νοσοκομείο οφείλει να ενημερώνει και ο Ανάδοχος μελετητής δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να συμμετέχει 

ατύπως στην ομάδα επίβλεψης της υλοποίησης των εργασιών που έχει υποδείξει στο Μέρος Α ούτως ώστε, με την 

ολοκλήρωσή τους να έχει την δυνατότητα υπογραφής της βεβαίωσης, ότι έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν καλώς 

όλα τα συστήματα που προβλέπονται στη μελέτη.  

Για τη συντήρηση των μέσων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, είναι ευθύνη του νοσοκομείου η συγκέντρωση των 

σχετικών βεβαιώσεων. 

 

Β2. Προετοιμασία φακέλου και υποβολή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση πιστοποιητικού 

πυροπροστασίας. 

Ο Ανάδοχος συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά για την έκδοση του 

πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, μεριμνά για την 

συμπλήρωση όλων των βεβαιώσεων και υπογραφών, καταθέτει στην Π.Υ. όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 

την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφαλείας και επιμελείται όλη τη διαδικασία για την έκδοση του 

Πιστοποιητικού.  

Τα έξοδα προετοιμασίας και υποβολής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (π.χ. αντίγραφα-εκτύπωση σχεδίων, κλπ.) 

βαραίνουν τον Ανάδοχο. Τυχόν παράβολα επιβαρύνουν το νοσοκομείο. 

Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού, ο Ανάδοχος υποβάλει στην Τεχνική Υπηρεσία το εκδοθέν πιστοποιητικό. 

 

Γενικοί Όροι 

Προσόντα Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει: 

- Μηχανικό ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού ή Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και 
Διοίκησης με δικαίωμα υπογραφής αρχιτεκτονικής μελέτης, για την υπογραφή της μελέτης παθητικής 
πυροπροστασίας – κατηγορία μελέτης 6 (τρόπος απόδειξης: τίτλος σπουδών και άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος) 

- Μηχανικό ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή 
Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και 
Διοίκησης με δικαίωμα υπογραφής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας – κατηγορία μελέτης 9 (τρόπος 
απόδειξης: τίτλος σπουδών και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) 
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Σημείωση: Ο μηχανικός που θα υπογράφει την μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και την μελέτη ενεργητικής 
πυροπροστασίας μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο, αρκεί να έχει τα απαιτούμενα προσόντα. 

- Να διαθέτει εμπειρία, στην εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε δημόσιο φορέα επιφάνειας τουλάχιστον 
4.000 τ.μ., που θα αποδεικνύεται με μία (1) βεβαίωση καλής εκτέλεσης στην οποία να αναγράφεται το μέγεθος 
της εγκατάστασης και την οποία θα προσκομίσει με την κατάθεση της προσφοράς του. 

- Να διαθέτει σε ισχύ μελετητικό πτυχίο για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ποιότητα της επαγγελματικής τους εμπειρίας στη σύνταξη μελετών και την εκπόνηση επιβλέψεων στις 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις κτιρίων  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν στην τεχνική προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει 
αναγνωρίζουν ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης και ότι αν αναδειχθούν Ανάδοχοι θα αναλάβουν κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια 
που απορρέει από την εφαρμογή τους. Επίσης αν αναδειχθούν Ανάδοχοι θα εκτελέσουν το αντικείμενο της 
σύμβασης με βάση την νομοθεσία πυροπροστασίας όπως αυτή ισχύει κατά τον χρόνο υλοποίησης του 
αντικειμένου. 

 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργου 

Η υλοποίηση των Α1, Α2 και Α3 μέχρι την υποβολή αίτησης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ορίζεται στις τριάντα (30) 
ημέρες ημερολογιακά. 

Η ανταπόκριση του Αναδόχου στις παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες 
ημερολογιακά. 

Η υλοποίηση του Α4 ορίζεται στις είκοσι (20) ημέρες ημερολογιακά μετά την έγκριση των μελετών από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Η υλοποίηση του Β2 ορίζεται στις είκοσι (20) ημέρες ημερολογιακά μετά την κλήση του νοσοκομείου. 

Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί από το νοσοκομείο στον ανάδοχο επιπλέον χρόνος για κάθε στάδιο, εφόσον 
τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι που αιτείται την παράταση.  

Εάν η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποφανθεί ότι δεν χορηγεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας λόγω παρατηρήσεων 

ή ελλείψεων που θα πρέπει πρώτα να υλοποιηθούν, οι οποίες δεν είχαν υποδειχθεί από τον Ανάδοχο, ώστε ξανά 

να κατατεθεί αίτηση για λήψη πιστοποιητικού, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου δεν λήγουν, και υποχρεούται ο ίδιος 

να επανέλθει στην Π.Υ. όσες φορές χρειαστεί και να εκτελέσει οποιαδήποτε επιπλέον εργασία χωρίς επιπλέον 

αμοιβή πέραν της συμβάσεως καθορισμένη. Επίσης υποχρεούται να παρέχει τεχνική περιγραφή και αναλυτικά 

κοστολόγια σε οποιαδήποτε προσθήκη ζητηθεί από την Π.Υ. 

 

Υποχρεώσεις Νοσοκομείου 

Το νοσοκομείο οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο τις παρακάτω διευκολύνσεις:  

- Πρόσβαση και συνοδεία του Αναδόχου στους χώρους της μελέτης 

- Σχέδια «Ως κατασκευάσθη» των χώρων (έτους 2012) σε ηλεκτρονική μορφή. Ο Ανάδοχος μπορεί να 
αναπαράγει με δική του μέριμνα και την έντυπη μορφή των σχεδίων. 

- Εγχειρίδια πυροσβεστικού συγκροτήματος, Τεχνική Έκθεση και σχέδια πυροσβεστικού συγκροτήματος 
πολυώροφου τμήματος Κεντρικού Κτιρίου (αντίγραφα με έξοδα του Αναδόχου). 

- Τοπογραφικό σχέδιο σε ηλεκτρονική μορφή. 

- Κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που αφορά το αντικείμενο της ανάθεσης  

- Εξουσιοδοτήσεις για επικοινωνία απευθείας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να διεκπεραιώσει 
οποιαδήποτε εργασία, προκειμένου να χορηγηθεί το συντομότερο το πιστοποιητικό πυροπροστασίας  

- Πληρωμή παραβόλων προς φορείς 

- Υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού (με ανάθεση με διαδικασίες δημοσίου) σε περίπτωση που απαιτηθούν 
υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών (τροποποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης κτιρίου – 
ενημέρωση συστήματος e-adeies) 
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Το νοσοκομείο έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατόν τις παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, ώστε ο Ανάδοχος να επανέλθει με νέο αίτημα για επανέλεγχο προς την Π.Υ, ώστε να επιτευχθεί τελικά η 
χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 

 

Παραλαβή αντικειμένου 

Η παραλαβή του αντικειμένου των εργασιών γίνεται σε δύο στάδια. 

- Στάδιο Α: Παραλαβή μέρους Α. 

- Στάδιο Β: Παραλαβή μέρους Β. 

Αν το νοσοκομείο για οποιονδήποτε λόγο δεν προχωρήσει στο μέρος Β, ο Ανάδοχος δεν έχει αξίωση αποζημίωσης 
για το μέρος Β. 

Λοιποί όροι 

Όλα τα έξοδα υλοποίησης του παρόντος έργου από την πλευρά του Αναδόχου, ακόμα και αν δεν αναφέρονται 
ρητά, όπως ενδεικτικά αναπαραγωγή σχεδίων, απαιτούμενος εξοπλισμός για ελέγχους κλπ., βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας του προσωπικού του, των 
παρευρισκομένων και των εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος 
και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του (όπως ορίζεται 
από την νομοθεσία). 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί πρόσβασης σε χώρους συγκεκριμένες ώρες 
λόγω λειτουργίας του νοσοκομείου. 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων 
όπως και οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ζημιών στο νοσοκομείο οφειλόμενων σε υπαιτιότητα του 
ή του προσωπικού του.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

Εργασιών Μέρους Α. Εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Εργασιών Μέρους Β. Χίλια ευρώ (1.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: Δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 


