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Θζμα: «υντήρηςη πυροςβεςτήρων κτιρίων 

αρμοδιότητασ Γ. Ν. Πατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ»» 

 

  Αρικ. Ρρωτ.01/02/2022           

 

 

    

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Να πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ και θ οποιαδιποτε επιπλζον απαιτοφμενθ επιπλζον ενζργεια ανά 

πυροςβεςτιρα (αναγόμωςθ, υδραυλικι δοκιμι, κλπ.) των πυροςβεςτιρων Ξθράσ Κόνεωσ και Διοξειδίου 

του Άνκρακα (CO2) των κτιρίων αρμοδιότθτασ του Γ. Ν. Ρατρϊν «Ο Άγιοσ Ανδρζασ»: 

- Κεντρικό Κτίριο (Επταϊροφο και Διϊροφο) 

- Νζα Ρτζρυγα 

- Κτίριο «Γ. Γεννθματάσ» 

- Κτίριο Ρρϊθν Σχολισ Αδελφϊν Νοςοκόμων 

- Ρροκαταςκευαςμζνοι μεταλλικοί οικίςκοι: Φαρμακείο-Αποκικθ Φαρμακείου, Αποκικθ Υλικοφ, 

Αποκικεσ Τεχνικοφ Τμιματοσ, Σωματείο Εργαηομζνων, Αποκικεσ-Μθχανοςτάςιο ΜΤΝ, Οικίςκοι 

Covid 

- Λεβθτοςτάςιο 

- Θυρωρείο, Κζντρο Αερίων, Εκκλθςία «Αγ. Χαράλαμποσ», Ναΐςκοσ «Αγ. Ανδρζασ» 

- Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ (Επιδαφρου 8, Ράτρα) 

- Δ.ΙΕΚ. Νοςθλευτικισ (Επιδαφρου 4, Ράτρα) 

 

Ρρόκειται ςυνολικά για: 

- 301 Ρυροςβεςτιρεσ Ξθράσ Κόνεωσ 6kgr 

- 17 Ρυροςβεςτιρεσ Ξθράσ Κόνεωσ 12kgr 

- 9 Ρυροςβεςτιρεσ Ξθράσ Κόνεωσ 12kgr Οροφισ 

- 4 Ρυροςβεςτιρεσ Ξθράσ Κόνεωσ 25kgr 

- 76 Ρυροςβεςτιρεσ CO2 5kgr 

- 14 Ρυροςβεςτιρεσ CO2 6kgr 

Η κατανομι των πυροςβεςτιρων του νοςοκομείου παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 

7όροφο 2όροφο ΝΡ ΓΓ 

Ρρ. Σχ. 

Αδ. 

ISOBOXes-

Λεβ-Θυρ- ΚΑ 

ΝΡ-Εκκλθςία ΚΨΥ Δ.ΙΕΚ. Σφνολο 

ΞΚ 6 kgr 148 63 72 0 0 12 0 6 301 

ΞΚ 12 kgr 0 0 2 0 5 5 5 0 17 

ΞΚ 25 kgr 0 0 4 0 0 0 0 0 4 

ΞΚ 12 kgr 

- Οροφισ 5 4 0 0 0 0 0 0 9 

CO2 5kgr 35 20 17 0 0 0 3 1 76 

CO2 6kgr 0 0 0 13 0 1 0 0 14 

 

Με βάςθ τθν πλζον πρόςφατθ ςυντιρθςθ των πυροςβεςτιρων, υπολογίηεται ότι κα χρειαςτεί: 

 Ζλεγχοσ-

Συντιρθςθ 

Ζλεγχοσ-

Συντιρθςθ - 

Αναγόμωςθ 

Αναγόμωςθ – 

Υδραυλικι Δοκιμι 

Σφνολο 

ΞΚ 6 kgr 129 150 22 301 

ΞΚ 12 kgr 14 1 2 17 
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ΞΚ 25 kgr 9 0 0 9 

ΞΚ 12 kgr - Οροφισ 4 0 0 4 

CO2 5kgr 69 7 0 76 

CO2 6kgr 10 1 3 14 

 

Η ςυντιρθςθ, αναγόμωςθ (εφόςον χρειαςτεί) και υδραυλικι δοκιμι (εφόςον χρειαςτεί) να 

πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), Κ.Υ.Α. 

17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005), Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), Απόφαςθσ Αρικ. Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ 3354/91 ΦΕΚ 149/Β/2001, Εγκφκλιο Υπουργείου Ανάπτυξθσ 4974/328/Φ.15/2009, 26-06-2008).  

Οι εργαςίεσ να πραγματοποιθκοφν μόνο από πιςτοποιθμζνεσ Αναγνωριςμζνεσ Εταιρείεσ και 

πιςτοποιθμζνα Αρμόδια Άτομα και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) 

«Ρροχποκζςεισ διάκεςθσ, ςτθν αγορά Ρυροςβεςτιρων, διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ, επανελζγχου και 

αναγόμωςθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005). Οι 

πιςτοποιιςεισ τθσ Αναδόχου Εταιρείασ να ζχουν εκδοκεί από αρμόδιο Αναγνωριςμζνο Φορζα ελζγχου 

που ζχει εγκρικεί από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ Απόφαςθσ Αρικ. 3354/91 

ΦΕΚ 149/Β/2001. Ειδικά για τουσ πυροςβεςτιρεσ CO2, θ Ανάδοχοσ Εταιρεία να διακζτει πιςτοποίθςθ για 

τον ζλεγχο δοχείων υψθλισ πίεςθσ. 

 

Σφμφωνα με τθν εγκφκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξθσ τθσ 26-06-2008, κακορίηεται θ υποχρεωτικι 

τοποκζτθςθ ειδικοφ δακτυλίου από ςυμπαγζσ υλικό μεταξφ ςώματοσ και κλείςτρου των 

πυροςβεςτιρων. Ο δακτφλιοσ να τοποκετείται κατά τθ ςυντιρθςθ του πυροςβεςτιρα και να ζχει το 

χρώμα που αντιςτοιχεί ςτο ζτοσ υλοποίθςθσ των εργαςιών 2022. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

φνταξη προςφοράσ υποψήφιων Αναδόχων 

Να κατατεκοφν επί ποινισ απόρριψθσ: 

Α. Το πιςτοποιθτικό τθσ αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ του Υποψιφιου Αναδόχου για τισ διαδικαςίεσ 

ςυντιρθςθσ, επανελζγχου και αναγόμωςθσ πυροςβεςτιρων, το οποίο να προζρχεται από αναγνωριςμζνθ 

εταιρεία για τθν ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία από το ΕΣΥΔ. 

Β. Το πιςτοποιθτικό τθσ αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ του Υποψιφιου Αναδόχου για τισ διαδικαςίεσ 

ςυντιρθςθσ, επανελζγχου και αναγόμωςθσ πυροςβεςτιρων για δοχεία υψθλισ πίεςθσ, το οποίο να 

προζρχεται από αναγνωριςμζνθ εταιρεία για τθν ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία από το ΕΣΥΔ. 

Γ. Ριςτοποιθτικό ι Ριςτοποιθτικά Αρμόδιων Ατόμων για τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ, επανελζγχου και 

αναγόμωςθσ πυροςβεςτιρων, το οποίο να προζρχεται από αναγνωριςμζνθ εταιρεία για τθν ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία από το ΕΣΥΔ. 

Δ. Υπεφκυνθ διλωςθ όπου αναφζρεται ότι ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι οι αναφερόμενεσ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και ότι 

αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι τουσ.  

Ε. Ριςτοποιθτικό ISO 9001 για το αντικείμενο των εργαςιϊν περιοδικοφ ελζγχου, ςυντιρθςθσ και 

αναγόμωςθσ πυροςβεςτιρων. 

 

ΣΤ. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι να κατακζςουν ξεχωριςτι τιμι μονάδοσ για: 

- Ζλεγχο-ςυντιρθςθ πυροςβεςτιρων: CO2 5kg, CO2 6kg, Ξθράσ Κόνεωσ 6kg, Ξθράσ Κόνεωσ 12kg, Ξθράσ 

Κόνεωσ 25Kgr και Ξθράσ Κόνεωσ 12kgr οροφισ 

- Αναγόμωςθ και ζλεγχο-ςυντιρθςθ πυροςβεςτιρων: CO2 5kg, CO2 6kg, Ξθράσ Κόνεωσ 6kg, Ξθράσ 

Κόνεωσ 12kg, Ξθράσ Κόνεωσ 25Kgr και Ξθράσ Κόνεωσ 12kgr οροφισ 

- Υδραυλικι δοκιμι και αναγόμωςθ πυροςβεςτιρων: CO2 5kg, CO2 6kg, Ξθράσ Κόνεωσ 6kg, Ξθράσ 
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Κόνεωσ 12kg, Ξθράσ Κόνεωσ 25Kgr και Ξθράσ Κόνεωσ 12kgr οροφισ 

 

Σιμή μονάδοσ  

(ςυμπ. ΦΠΑ) 

Ζλεγχοσ - ςυντιρθςθ Αναγόμωςθ και ζλεγχοσ-

ςυντιρθςθ 

Υδραυλικι δοκιμι και 

αναγόμωςθ 

CO2 5kg    

CO2 6kg    

Ξθράσ Κόνεωσ 6kg    

Ξθράσ Κόνεωσ 12kg    

Ξθράσ Κόνεωσ 12kg 

οροφισ 

   

Ξθράσ Κόνεωσ 25Kgr    

 

Και για τθν οικονομικισ τουσ προςφορά για τισ προβλεπόμενεσ ποςότθτεσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: 

 Ζλεγχοσ-

Συντιρθςθ  

(α) 

Τιμι 

μονάδοσ 

ςυντιρθςθσ 

(β) 

Αναγόμωςθ 

και ζλεγχοσ 

ςυντιρθςθ 

(γ) 

Τιμι 

μονάδοσ 

αναγόμωςθσ 

κλπ. (δ) 

Υδραυλικι 

Δοκιμι - 

Αναγόμωςθ 

(ε) 

Τιμι 

μονάδοσ 

υδραυλικι 

δοκιμι 

κλπ. (ςτ) 

Σφνολο 

(€) 

(α)x(β)+ 

(γ)x(δ)+ 

(ε)x(ςτ) 

ΞΚ 6 kgr 129  150  22   

ΞΚ 12 kgr 14  1  2   

ΞΚ 25 kgr 9  0  0   

ΞΚ 12 kgr 

- Οροφισ 

4  0  0   

CO2 5kgr 69  7  0   

CO2 6kgr 10  1  3   

 

 

Αμοιβή Αναδόχου 

- Σε περίπτωςθ που κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ διαπιςτωκοφν διαφορετικζσ ποςότθτεσ 

πυροςβεςτιρων προσ ςυντιρθςθ ι προκφψουν ανάγκεσ για αναγόμωςθ και υδραυλικι δοκιμι και 

αναγόμωςθ για ςυγκεκριμζνεσ μονάδεσ, να ακολουκθκεί θ εξισ διαδικαςία: 

- Να πραγματοποιθκοφν οι εργαςίεσ μζχρι εξάντλθςθσ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ του Αναδόχου με 

το νοςοκομείο. 

- Αν προκφψουν ποςότθτεσ μικρότερεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτθν ειςιγθςθ, να πραγματοποιθκεί 

απομείωςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ςτο πλαίςιο που ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία. 

- Αν προκφψουν ποςότθτεσ διαφορετικζσ από τισ αναφερόμενεσ ςτθν ειςιγθςθ, αλλά θ 

διαφοροποίθςθ των εργαςιϊν δεν αντιςτοιχεί ςε υπζρβαςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, να 

κατατεκεί ςχετικι ζκκεςθ και να υλοποιθκεί εφόςον λάβει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Τεχνικισ 

Υπθρεςίασ του νοςοκομείου. 

- Αν προκφψουν ποςότθτεσ μεγαλφτερεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτθν ειςιγθςθ, να κατατεκεί ο 

αρικμόσ των επιπλζον εργαςιϊν και τεμαχίων, ϊςτε να γίνει επζκταςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτο πλαίςιο 

που ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία κατόπιν ζγκριςθσ από το νοςοκομείο. 

 

- Στθν αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνονται και τα υλικά και μικροχλικά που απαιτοφνται για τθν 

πλιρθ και καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

- Ο Ανάδοχοσ κα επιβαρυνκεί με το κόςτοσ του ελζγχου από ανεξάρτθτο φορζα τθσ ςφςταςθσ και 
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παράλλθλα τθσ καταςβεςτικισ ικανότθτασ τθσ ςκόνθσ (πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ) ςε επαρκι 

αρικμό δειγμάτων αν το νοςοκομείο το κρίνει απαραίτθτο. 

 

Τλοποίηςη Εργαςιϊν 

- Οι πυροςβεςτιρεσ να παραλθφκοφν από τισ κζςεισ τουσ ςτα επιμζρουσ κτίρια που αναφζρονται και 

να παραδοκοφν και να τοποκετθκοφν από το προςωπικό του Αναδόχου ςτισ κζςεισ που κα τουσ 

υποδειχκεί από το προςωπικό του Τεχνικοφ Τμιματοσ. Ππου υπάρχουν επίτοιχεσ βάςεισ, οι 

πυροςβεςτιρεσ να τοποκετθκοφν ςε αυτζσ. Σε περίπτωςθ που ζχει καταςτραφεί θ βάςθ ςτιριξθσ του 

πυροςβεςτιρα ι ζχει αποξθλωκεί, ο Ανάδοχοσ να αντικαταςτιςει τθ βάςθ με νζα ι να 

επανατοποκετιςει τθν παλιά με κατάλλθλα ςτθρίγματα κακ’ υπόδειξθ του Τεχνικοφ Τμιματοσ και 

χωρίσ επιπλζον χρζωςθ. 

- Οι πυροςβεςτιρεσ να παραλθφκοφν τμθματικά ςε ςυνεργαςία με το Τεχνικό Τμιμα του νοςοκομείου 

ανά πενιντα τουλάχιςτον τεμάχια, με τρόπο τζτοια ϊςτε να παραμζνει ςχετικά επαρκισ αρικμόσ 

πυροςβεςτιρων ςε κάκε χϊρο και τα κτίρια να μθν μζνουν ποτζ ακάλυπτα από πυροςβεςτιρεσ. ε 

κάθε νοςηλευτικό όροφο, όπωσ και ςε κάθε χϊρο ηλεκτρομηχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, θα 

πρζπει πάντα να παραμζνει επαρκήσ αριθμόσ πυροςβεςτήρων για την αςφάλεια των 

νοςηλευόμενων, παντόσ τρίτου και των εγκαταςτάςεων. 

- Οι πυροςβεςτιρεσ που παραλαμβάνονται να επιςτρζφονται εντόσ το πολφ επτά (7) ημερολογιακϊν 

ημερϊν. 

- Η ολοκλιρωςθ όλων των φάςεων παραλαβισ και επιςτροφισ όλων των πυροςβεςτιρων να 

πραγματοποιθκεί χωρίσ διακοπι (δεν προβλζπεται εβδομάδα διακοπισ εργαςιϊν). 

- Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι να λάβουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

- Ππου χρθςιμοποιθκοφν ανταλλακτικά αυτά να διακζτουν τθν κατάλλθλθ πιςτοποίθςθ. 

- Ρυροςβεςτιρεσ οι οποίοι κα διαπιςτωκεί κατά τθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ-αναγόμωςθσ ότι είναι 

ακατάλλθλοι προσ χριςθ, με ευκφνθ του Αναδόχου δεν κα ςυντθροφνται ι αναγομϊνονται, αλλά κα 

ςυγκεντρϊνονται ςε χϊρο που κα τουσ επιδειχκεί, αφοφ προθγουμζνωσ καταγραφοφν.  

 

Παραδοτζα 

- Με το πζρασ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ να υποβάλλει ςτο Νοςοκομείο ςχετικι βεβαίωςθ ελζγχου-

ςυντιρθςθσ αναγόμωςθσ όλων των πυροςβεςτιρων και ότι λειτουργοφν καλϊσ. Για τα κτίρια των 

Δ.ΙΕΚ. και Κ.Ψ.Υ. να δοκοφν ξεχωριςτζσ ςχετικζσ δθλϊςεισ για κάκε κτίριο (7 όροφο, 2όροφο, Νζα 

Ρτζρυγα, Κτίριο «Γ. Γεννθματάσ», ΚΨΥ, ΔΙΕΚ, κλπ.), κακϊσ για τα κτίρια προβλζπεται χωριςτό 

πιςτοποιθτικό πυραςφάλειασ. Για τουσ πυροςβεςτιρεσ προσ απόςυρςθ, να δοκεί ξεχωριςτι λίςτα που 

να αναφζρει τθν ακαταλλθλότθτα τουσ. Στθν βεβαίωςθ αυτά να αναγράφονται τα εξισ: Αρικμόσ 

ςειράσ φιάλθσ, Καταςκευαςτισ φιάλθσ-πυροςβεςτιρα, Ρεριεχόμενο είδοσ και βάροσ, Ημερομθνία 

καταςκευισ, Ημερομθνία και είδοσ ελζγχου, Είδοσ επόμενου ελζγχου, Ραρατθριςεισ, Εξαρτιματα και 

Υλικό Γόμωςθσ. 

- Η εταιρεία να παρζχει εγγφθςθ για τθν ορκι λειτουργία των πυροςβεςτιρων ωσ προσ τισ 

υλοποιθκείςεσ εργαςίασ για διάςτθμα ενόσ ζτουσ. 

- Πλοι οι πυροςβεςτιρεσ να φζρουν τον ειδικό δακτφλιο και τθν απαραίτθτθ πινακίδα με τα ςτοιχεία 

του ελζγχου και επανελζγχου και πλθροφοριακό δελτίο προϊόντοσ (Material Safety DataSheet) τθσ 

πυροςβεςτικισ ςκόνθσ που κα περιζχεται ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ πυροςβεςτιρεσ. 

 

Συνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ: Ζξι χιλιάδεσ ευρϊ (6.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

 

   


