
Σελ. 1 από 4 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

6
η
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ, ΝΗΣΩΝ, 

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Πάτρα, 13/06/2013 

Αρ. Πρωτ.: 

Βαθμός Προτεραιότητας………… 

 

ΤΜΗΜΑ: Υποδ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας   ΠΡΟΣ: Δ/κή Δ/νση Γ. Ν. Πατρών 

Ταχ. Δ/νση: Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26222    (Γρ. Υλικού) 

Πληροφορίες: Κ. Μπάρκουλα 

Τηλέφωνα: 2613.601940     ΚΟΙΝ.:  

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΚΑΙ CO2 ΣΤΑ 

ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΣΧΕΤ.:  

 

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να γίνει ο έλεγχος-αναγόμωση των 

πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και των CO2 που αφορούν κτίρια αρμοδιότητας του Γ. Ν. Πατρών – Νοσηλευτικής 

Μονάδας «Αγ. Ανδρέας»: 

1. Κεντρικές Εγκαταστάσεις: Νέα Πτέρυγα, Κτίριο “Γ. Γεννηματάς”, Διώροφο Κτίριο, ISOBOXes 

(Φαρμακείο, Αποθήκη Υλικού, Τεχνικό Τμήμα, Οδηγοί, Σωματείο Εργαζομένων), Λεβητοστάσιο, 

Θυρωρείο, Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων) 

2. Δορυφορικό Τμήμα (πρώην 409 Σ.Ν.) 

3. Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας 

4. Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας 

5. Κέντρο Υγείας Ερυμάνθειας 

6. Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

7. Ι.Α.Κ. Πατρών 

 Στο σύνολο πρόκειται για:  

- 113 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6kg, εκ των οποίων 93 χρειάζονται συντήρηση, ενώ 20 χρειάζονται 

αναγόμωση 

- 29 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 12kg, εκ των οποίων 23 χρειάζονται συντήρηση και 6 χρειάζονται αναγόμωση 

- 34 πυροσβεστήρες CO2 6kg, εκ των οποίων 30 χρειάζονται συντήρηση και 4 χρειάζονται αναγόμωση 

- 38 πυροσβεστήρες CO2 5kg, εκ των οποίων 17 χρειάζονται συντήρηση και 21 χρειάζονται αναγόμωση 

- 4 τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 25kg, οι οποίοι χρειάζονται συντήρηση 
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Σημείωση: Όπου αναφέρεται αναγόμωση υπονοείται «συντήρηση και αναγόμωση». 

Η συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή (εφόσον χρειαστεί) να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005), 

Απόφασης Αριθ. Υπουργείου Ανάπτυξης 3354/91 ΦΕΚ 149/Β/2001, Εγκύκλιο Υπουργείου Ανάπτυξης 26-06-

2008). Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης της 26-06-2008, καθορίζεται η υποχρεωτική 

τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου από συμπαγές υλικό μεταξύ σώματος και κλείστρου των πυροσβεστήρων. Ο 

δακτύλιος να τοποθετείται κατά τη συντήρηση του πυροσβεστήρα και να έχει άλλο χρώμα από την προηγούμενη 

χρονιά (κόκκινο). 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν ξεχωριστή τιμή μονάδος για: 

 Α. Έλεγχο-συντήρηση πυροσβεστήρων: Α1) CO2 5kg, Α2) CO2 6kg, Α3) Ξηράς Κόνεως 6kg, Α4) Ξηράς 

Κόνεως 12kg και Α5) Ξηράς Κόνεως 25Kgr. 

 Β. Αναγόμωση πυροσβεστήρων: Β1) CO2 5kg, Β2) CO2 6kg, Β3) Ξηράς Κόνεως 6kg, Β4) Ξηράς Κόνεως 

12kg και Β5) Ξηράς Κόνεως 25kg. 

Γ. Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρων: Γ1) CO2 5kg, Γ2) CO2 6kg, Γ3) Ξηράς Κόνεως 

6kg, Γ4) Ξηράς Κόνεως 12kg και Γ5) Ξηράς Κόνεως 25kg. 

Σε περίπτωση που διαφοροποιείται η τιμή για πυροσβεστήρες αυτοδιεγειρόμενους οροφής, να δοθεί για τις 

ανωτέρω περιπτώσεις (έλεγχο - συντήρηση, αναγόμωση & υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση) τιμή για 

πυροσβεστήρα 6kgr. 

1. Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή της σύμβασης διαπιστωθούν διαφορετικές ποσότητες πυροσβεστήρων 

προς α) συντήρηση, β) αναγόμωση και γ) υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση, να ακολουθηθεί η εξής 

διαδικασία: 

 Να πραγματοποιηθούν οι εργασίες μέχρι εξάντλησης του ποσού της σύμβασης. 

 Αν προκύψουν ποσότητες λιγότερες από τις αναφερόμενες στην εισήγηση, να πραγματοποιηθεί 

απομείωση του ποσού της σύμβασης στα πλαίσια που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

 Αν προκύψουν ποσότητες διαφορετικές από τις αναφερόμενες στην εισήγηση, αλλά η 

διαφοροποίηση των εργασιών δεν αντιστοιχεί σε υπέρβαση του ποσού της σύμβασης, να 

κατατεθεί σχετική έκθεση και να υλοποιηθεί εφόσον λάβει την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του νοσοκομείου. 

 Αν προκύψουν ποσότητες μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες στην εισήγηση, να κατατεθεί ο 

αριθμός των επιπλέον εργασιών και τεμαχίων, ώστε να γίνει επέκταση της σύμβασης στα πλαίσια 

που ορίζει η κείμενη νομοθεσία κατόπιν έγκρισης από το νοσοκομείο. 

2. Η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστήρων να πραγματοποιηθεί μόνο από πιστοποιημένες 

Αναγνωρισμένες Εταιρείες και πιστοποιημένα Αρμόδια Άτομα και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 

618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης, στην αγορά Πυροσβεστήρων, διαδικασίες 
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συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 

(ΦΕΚ 1218/Β/2005). Οι πιστοποιήσεις της Αναδόχου Εταιρείας να έχουν εκδοθεί από αρμόδιο 

Αναγνωρισμένο Φορέα ελέγχου που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με τη διαδικασία 

της Απόφασης Αριθ. 3354/91 ΦΕΚ 149/Β/2001. 

3. Ειδικά για τους πυροσβεστήρες CO2 η Ανάδοχος Εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση για τον έλεγχο δοχείων 

υψηλής πίεσης. 

4. Οι πυροσβεστήρες να παραληφθούν για έλεγχο και αναγόμωση από τις θέσεις τους στα επιμέρους κτίρια που 

αναφέρονται και να παραδοθούν και να τοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις έτοιμοι προς χρήση με ευθύνη του 

Αναδόχου. Όπου υπάρχουν επίτοιχες βάσεις, οι πυροσβεστήρες να τοποθετηθούν σε αυτές.  

5. Οι πυροσβεστήρες να παραληφθούν τμηματικά σε συνεργασία με το Τεχνικό Τμήμα του νοσοκομείου, σε 

τέσσερις διαδοχικές φάσεις για τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου (Νέα Πτέρυγα, «Γ. Γεννηματάς», 

Διώροφο, ISOBOXes, Δορυφορικό Τμήμα) και σε δυο φάσεις για τα υπόλοιπα κτίρια (Κέντρα Υγείας, Κ.Ψ.Υ., 

Ι.Α.Κ.), ώστε να παραμένει σχετικά επαρκής αριθμός πυροσβεστήρων σε κάθε χώρο και τα κτίρια να μην 

μένουν ποτέ ακάλυπτα από πυροσβεστήρες. Οι πυροσβεστήρες που παραλαμβάνονται να επιστρέφονται εντός 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

6. Η ολοκλήρωση όλων των φάσεων παραλαβής και επιστροφής όλων των πυροσβεστήρων να πραγματοποιηθεί 

εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα. 

7. Μαζί με την προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

των εργασιών, το οποίο θα είναι δεσμευτικό ως προς τα χρονικά διαστήματα ανταπόκρισης του Αναδόχου, 

εφόσον δεν μεσολαβούν ημέρες αργίας κατά την εκτέλεση του έργου. 

8. Με το πέρας των εργασιών, ο ανάδοχος να υποβάλλει στο Νοσοκομείο σχετική βεβαίωση ελέγχου-

συντήρησης αναγόμωσης όλων των πυροσβεστήρων και ότι λειτουργούν καλώς. Για τα Κέντρα Υγεία, Κ.Ψ.Υ. 

και Ι.Α.Κ. Πατρών να δοθούν ξεχωριστές σχετικές δηλώσεις για κάθε κτίριο. Για τους πυροσβεστήρες προς 

απόσυρση, να δοθεί ξεχωριστή λίστα – βεβαίωση που να αναφέρει την ακαταλληλότητα τους. Στην βεβαίωση 

αυτά να αναγράφονται τα εξής: Αριθμός σειράς φιάλης, Κατασκευαστής φιάλης/πυροσβεστήρα ή 

προμηθευτής, Περιεχόμενο είδος και βάρος, Ημερομηνία κατασκευής, Ημερομηνία προηγούμενου ελέγχου, 

Παρατηρήσεις, Εξαρτήματα και Υλικό Γόμωσης. 

9. Η εταιρεία να παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν συντηρηθεί-

αναγομωθεί για διάστημα ενός έτους. 

10. Όλοι οι πυροσβεστήρες να φέρουν την απαραίτητη πινακίδα με τα στοιχεία του ελέγχου και επανελέγχου και 

πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (Material Safety Data Sheet) της πυροσβεστικής σκόνης που θα περιέχεται 

στους συγκεκριμένους πυροσβεστήρες. 

11. Πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία συντήρησης-αναγόμωσης ότι είναι ακατάλληλοι 

προς χρήση, με ευθύνη του Αναδόχου δεν θα συντηρούνται ή αναγομώνονται, αλλά θα συγκεντρώνονται σε 

χώρο που θα τους επιδειχθεί, αφού προηγουμένως καταγραφούν.  
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12. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι με την κατάθεση της προσφοράς τους, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά: 

13. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών από το Φορέα Διαπίστευσης που να αποδεικνύει ότι 

διαθέτει πιστοποίηση ως Αναγνωρισμένη Εταιρεία για τον έλεγχο δοχείων χαμηλής και υψηλής πίεσης. 

14. Υπεύθυνη δήλωση όπου να αναγράφεται το όνομα του πιστοποιημένου Αρμόδιου Ατόμου, καθώς και ο 

αριθμός πιστοποιητικού που αυτός φέρει. 

15. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, με την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές 

Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και ότι 

αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.   

16. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της σύμβαση. 

 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2500,00€) πλέον ΦΠΑ 

 

  Κ. Μπάρκουλα 

 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

  Υπάλληλος Τ.Τ. 

 

 

 

  Αικ. Φωτοπούλου     Ι. Αργυρόπουλος 

      ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός          ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

  Προϊσταμένη Τ.Τ.     Υποδιευθυντής Τ.Υ. 


