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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

Καβάλα      24/10/19 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Αριθ πρωτ.  29006 

4η Υ.Π.Ε  Μακεδονίας & Θράκης   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ   

Τμήμα Οικονομικού   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη   
 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 65500 Καβάλα  

ΠΛΗΡΟΦΟΡ  : Γιώργος Βαλασιάδης  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 2513501654  

FAX  : 2513501910 

 

 

           

                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας μετά την αριθμ  29/24-09-19 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ,e arium. Prvt. 
28802/23-10-19 και προκειμένου  να προβεί  στην «Ετήσια αναγόμωση και συντήρηση των πυροσβεστικών 
μέσων, έλεγχο των συστημάτων κατάσβεσης και των μονίμων συστημάτων  του Γ.Ν. Καβάλας», 
προϋπολογιστικής δαπάνης  10.000,00 €  + ΦΠΑ με την διαδικασία  της απευθείας  ανάθεσης (παρ 28,αρ 377  
και αρθρ. 118 του Ν 4412/16) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.    
                                                            
                                                                       Κ Α Λ Ε Ι  
Τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλουν κλειστές προσφορές στο Γραφείο Προμηθειών  του Γενικού Νοσοκομείου 
Καβάλας  έως τη 01/11/19  ημέρα Παρασκευή και  ώρα 11.30πμ. 
 
Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά ο τίτλος του 
διαγωνισμού και θα περιλαμβάνει:  
 
Α)ένα κλειστό φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ  προσφοράς ο οποίος θα πρέπει να απαραίτητα να περιλαμβάνει (επί 
ποινή αποκλεισμού) και τα κάτωθι:  
 
Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά τους ισχύει για 120 ημέρες και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της 
Πρόσκλησης. 
 

 Δήλωση αποδοχής των όρων της παρούσας περιγραφής υποχρεώσεων, για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων 
συντήρησης. 

 Δήλωση συνεργείου (αριθμός ατόμων, ονοματεπώνυμο, σχέση εργασίας, αντίγραφα πτυχίων και 
προβλεπόμενων από το νόμο αδειών). Το συνεργείο θα πρέπει να είναι ήδη συγκροτημένο και να έχει εργασθεί 
σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μόνιμη σχέση συνεργασίας θα υποβληθεί 
υπεύθυνη δήλωση του  αδειούχου συντηρητή συστημάτων πυρασφάλειας ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα 
και αναλαμβάνει για λογαριασμό του τις συγκεκριμένες εργασίες (π.χ. αναγόμωση πυροσβεστήρων). 

 Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας του αναδόχου ή της συμβεβλημένης 
με αυτόν εταιρείας. 

 Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου του αναδόχου ή της συμβεβλημένης με αυτόν εταιρείας.  
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 Έγκριση από το Υπουργείο Βιομηχανίας, για τη λειτουργία Κέντρου Επανελέγχου Συγκολλητών Δοχείων Πίεσης 
με αριθμό 18150/01 του αναδόχου ή της συμβεβλημένης με αυτόν εταιρείας.  

 Πιστοποιητικό από το Υπουργείο Βιομηχανίας, μετά από έλεγχο διαπιστευμένου φορέα, για τον έλεγχο της 
αντοχής δοχείων πίεσης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 3 του αναδόχου ή της συμβεβλημένης με 
αυτόν εταιρείας. 

 Άδεια από το Υπουργείο Βιομηχανίας, για την κατασκευή, έλεγχο και αναγόμωση πυροσβεστήρων με αριθμό 
1117/Φ. 1411792 του αναδόχου ή της συμβεβλημένης με αυτόν εταιρείας. 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ή η συμβεβλημένη με αυτόν εταιρεία διαθέτει Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 
σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού (δηλ. στην αναγόμωση, συντήρηση πυροσβεστικών μέσων και 
συστημάτων), το οποίο βέβαια να προϋποθέτει την ύπαρξη των ανωτέρω, δεν απαιτείται η προσκόμισή τους, 
αλλά θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά είναι διαθέσιμα και μπορούν να κατατεθούν στο 
Νοσοκομείο.   

 Δήλωση των ατόμων και των μέσων ειδοποίησής τους, για τις επείγουσες παρεμβάσεις. 

 Τιμοκατάλογο, που θα ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, με τα όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 
(λάστιχα εκτόξευσης, μανόμετρα, κλπ) που ενδεχομένως θα χρειαστούν για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία 
του εξοπλισμού πυρόσβεσης και κατάσβεσης. 

 Κατάλογος εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών με αυτών που περιγράφονται στο άρθρο 2, 3 και 4 για την 
πιστοποίηση της εμπειρίας  του συνεργείου συντήρησης. 

 Βεβαίωση για γνώση των τοπικών εγκαταστάσεων. 

 Κατάλογος του εξοπλισμού συντήρησης που διαθέτουν (όργανα, εργαλεία μέτρησης, κλπ.) και δήλωση ότι ο 
εξοπλισμός αυτός είναι στη διάθεση του νοσοκομείου ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.  Ο εξοπλισμός αυτός θα  
είναι διαθέσιμος για χρήση από το συνεργείο συντήρησης σε κάθε συντήρηση ή έκτακτη επέμβαση. 

 
     Β)ένα κλειστό φάκελο με την οικονομική τους προσφορά. 
 

 Τον ανάδοχο  θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις                 
 
Ο ανάδοχος- μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στο γραφείο προμηθειών 
ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα καθώς και πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 
 
 
                                                                 
                                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                                                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο  Ανάδοχος  θα αναλάβει την ετήσια αναγόμωση, συντήρηση των φορητών πυροσβεστικών μέσων και 
συστημάτων, έλεγχος των μονίμων συστημάτων κατάσβεσης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, του Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας, του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών και του ΚΕΦΙΑΠ Χρυσούπολης σύμφωνα με τις μελέτες 
πυροπροστασίας. 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης από μέρους του Νοσοκομείου, με 
απόφαση Δ.Σ., μέχρι και για 12 μήνες με τους ίδιους όρους και το ίδιο τίμημα. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Τα φορητά μέσα πυρόσβεσης και κατάσβεσης στο Νέο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας καθώς και τα μέσα 
πυρόσβεσης και τα συστήματα πυρανίχνευσης στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, στο Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών και 
στο ΚΕΦΙΑΠ Χρυσούπολης, περιλαμβάνουν:  

 

1. Νέο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. 

Το Νέο Γενικό Νοσοκομείο περιλαμβάνει τα κάτωθι φορητά μέσα πυρόσβεσης και μόνιμα συστήματα κατάσβεσης: 

             

Α. ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως 6 kgr 254  

2 Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως 12 kgr 70  

3 Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως 25 kgr 8  

4 Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως 50 kgr 2  

5 Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του άνθρακα 6 kgr 122  

6 Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του άνθρακα 2 kgr 4  

7 Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του άνθρακα 30 kgr 2  

8 Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του άνθρακα 50 kgr 2  

 ΣΥΝΟΛΟ:  460  

        

   Β. ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Συστοιχία 13 πυροσβεστήρων Διοξειδίου του Άνθρακα 50Kgr  1  

2 Συστοιχία 6 πυροσβεστήρων Διοξειδίου του Άνθρακα 50Kgr 1  

3 Συστοιχία 2 πυροσβεστήρων Inergen 50Kgr (τηλ. κέντρο) 1  

4 Συστοιχία 3 πυροσβεστήρων Inergen 50Kgr (Computer room) 1  
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5 Σύστημα τοπικής εφαρμογής Wet Chemical 25Kgr (Μαγειρείων) 1  

6 Αφρογεννήτρια (δεξ. πετρελαίου Η-Ζ) 1  

 

3. Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

 Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Pa 6Kgr 8 τεμ., Pa 12Kgr 2 τεμ., PΟ 12Kgr οροφής 6 τεμ., Pa 50Kgr 3 τεμ., και 
πυροσβεστήρες διοξειδίου CO2  5Kgr  2 τεμ..  

 

4. Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών  

 Πίνακας πυρανίχνευσης που περιλαμβάνει 5 ανιχνευτές (καπνού, θερμοδιαφορικούς, κλπ), 2 μπουτόν 
συναγερμού, φωτιστικά ασφαλείας στους διαδρόμους και ανελκυστήρα. 

 Πυροσβεστήρες  ξηράς κόνεως Pa 2Kgr 1 τεμ., Pa 6Kgr 12 τεμ. και  πυροσβεστήρες διοξειδίου CO2 6Kgr 
2τεμ., 2 πυροσβεστικές φωλιές και 1 ερμάριο.  

 
5. Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Χρυσούπολης  

 Πίνακας πυρανίχνευσης που περιλαμβάνει 5 ανιχνευτές (καπνού, θερμοδιαφορικούς, κλπ), 2 μπουτόν 
συναγερμού, φωτιστικά ασφαλείας στο λεβητοστάσιο. 

 Πίνακας πυρανίχνευσης που περιλαμβάνει 2 ανιχνευτές (καπνού, θερμοδιαφορικούς, κλπ), 2 μπουτόν 
συναγερμού, φωτιστικά ασφαλείας στο χώρο των ΚΚΜ και του υπόλοιπου μηχανοστασίου. 

 Πυροσβεστήρες  ξηράς κόνεως Pa 6Kgr 18 τεμ. και  πυροσβεστήρες διοξειδίου CO2 6Kgr 2τεμ., 
πυροσβεστικό συγκρότημα και αυτοματισμοί συστήματος κατάσβεσης (springler).  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης όσον αφορά τον έλεγχο-
δοκιμή όλων των συστημάτων πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις που αναφέρονται 
παραπάνω.  

2. Υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο ανά εξάμηνο με ενεργοποίηση όλων των ανιχνευτών αυτόνομων και μη: 
καπνού, φλόγας, θερμοδιαφορικών, υγραερίου, αλκοόλης.  

3. Επίσης θα πρέπει να προβαίνει ανά τρίμηνο σε έλεγχο καλής λειτουργίας του μεγαφωνικού συστήματος 
αναγγελίας πυρκαγιάς.  

4. Επίσης θα πρέπει να προβαίνει ανά τρίμηνο σε έλεγχο καλής λειτουργίας και επαρκής αυτονομίας των 
φωτιστικών ασφαλείας.  

5. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών και των σταθμών εργαλείων που βρίσκονται 
σε όλες τις προαναφερόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις δύο φορές το χρόνο όσον αφορά την πληρότητα και 
την ασφαλή κατάσταση των εργαλείων και πυροσβεστικών μέσων (μάνικες, ταχυσύνδεσμους κλπ). 

6. Επίσης θα πρέπει να προβαίνει ανά εξάμηνο σε έλεγχο καλής λειτουργίας των χειροκίνητων μπουτόν 
αναγγελίας πυρκαγιάς. 

7. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα προβαίνει ανά μήνα και στον έλεγχο ορθής λειτουργίας του πυροσβεστικού 
συγκροτήματος του ΚΕΦΙΑΠ και θα είναι υπεύθυνος για την σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία του. 

8. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην συντήρηση-αναγόμωση όλων των πυροσβεστήρων (ξηράς 
κόνεως, CO2) μία φορά το χρόνο. Η αναγόμωση θα γίνεται σε δύο φάσεις έτσι ώστε σε καμία περίπτωση 
κτίριο ή περιοχή κτιρίου δεν θα μείνει χωρίς πυροσβεστήρες ούτε μία μέρα. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να 
παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από το σημείο εγκατάστασης και να τους επανατοποθετεί στο ίδιο 
σημείο μετά την αναγόμωση – συντήρησή τους με δικά του άτομα. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα υποβάλει 
προσφορά με αναλυτική τιμολόγηση για την αναγόμωση-συντήρηση κάθε πυροσβεστικού μέσου ξεχωριστά 
και αναλυτικό τιμολόγιο με όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει τιμολόγιο ανά 
μήνα για τις υπηρεσίες συντήρησης των συστημάτων και ξεχωριστό τιμολόγιο για τις αναγομώσεις – 
συντηρήσεις των πυροσβεστικών μέσων που εκτελέστηκαν και εντάσσονται στην σύμβαση. 
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9. Τεχνική υποστήριξη για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των συστημάτων πυρανίχνευσης –
πυρόσβεσης θα καλύπτεται από τον συντηρητή επί 24ωρου βάσεως. Ειδικότερα, όσον αφορά το Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας, το Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών και το ΚΕΦΙΑΠ Χρυσούπολης, στην περίπτωση 
ενεργοποίησης συναγερμού χωρίς να υπάρχει εστία πυρκαγιάς ο συντηρητής υποχρεούται κατόπιν 
τηλεφωνικής ειδοποίησης να παρέμβει εντός ολίγων λεπτών και να αποκαταστήσει τη βλάβη έτσι ώστε να 
μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του ιδρύματος. 

10. Η υποβολή μετά από κάθε επέμβαση στις εγκαταστάσεις, δελτίου συντήρησης όπου θα περιγράφονται οι 
διενεργηθείσες εργασίες και έλεγχοι ή τυχόν επισκευές, τα υλικά ή ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν 
καθώς και προτάσεις που αφορούν τη ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Τα δελτία συντήρησης θα 
υπογράφονται από υπεύθυνο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

11. Η μη υποβολή των απαραίτητων δελτίων ή η καθυστέρηση αυτών πέραν των 20 ημερών, καθώς 
καθυστέρηση ανταπόκρισης σε έκτακτη βλάβη ή η μη ολοκλήρωση της συντήρησης στις προβλεπόμενες 
προθεσμίες συνεπάγεται αυτόματη λύση της σύμβασης και της συνεργασίας με το Γ.Ν.Κ. και κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από 
προειδοποίηση εκ μέρους του Γ. Ν. Κ. 

12. Τα υλικά (πυροσβεστήρες, ανιχνευτές, μπουτόν συναγερμού, σειρήνες κλπ) που πιθανόν να απαιτηθούν θα 
χρεώνονται χωριστά, κατά περίπτωση, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κάθε μεταβολή – 
βελτίωση των εγκαταστάσεων θα γίνεται μετά από εντολή ή έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Θα κατατεθεί 
μαζί με την προσφορά αναλυτικός τιμοκατάλογος με όλα τα ανωτέρω υλικά συντήρησης των 
πυροσβεστήρων, ο οποίος θα ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.   

13. Να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη & απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων που 
προαναφέρθηκαν, και θα διαθέτει τεχνικό σε ετοιμότητα χρόνου ολίγων λεπτών, με κατάλληλη και 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις καθ’ όλο το 24ωρο για όλες τις ημέρες του έτους, 
συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακα, ημέρες εορτών, αργιών κλπ.. 

14. Θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την πρόληψη και επισκευή 
κάθε βλάβης , ζημίας και κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους. 

15. Θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων για την ανίχνευση κάθε βλάβης, 
ζημίας και κάθε κακής , επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους. 

16. Θα ανακοινώνει αμέσως στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε βλάβη ή ζημία και θα αποκαθιστά την καλή 
λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η σχετική δαπάνη για την αντιμετώπιση ζημιών, επισκευές εξειδικευμένων 
βλαβών (τα οποία αντιμετωπίζονται μόνο από την κατασκευάστρια εταιρία)  και κόστος  ανταλλακτικών θα 
βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

17. Θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες , ώστε η λειτουργία, η 
κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληρεί τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, τους 
ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διατάξεις και νόμους. 

18. Θα συντάσσει και θα υποβάλει στην υπηρεσία, πρόγραμμα αναγκαίων εργασιών συντήρησης ή επισκευών 
για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, με προσμέτρηση των εργασιών και πίνακα των 
απαιτούμενων υλικών για την εκτέλεσή τους, το κόστος προμήθειας των οποίων θα βαρύνει οικονομικά το 
Νοσοκομείο. 

19. Θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να εξασφαλίζει 
την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, θα περισυλλέγει πάσης φύσεως άχρηστα υλικά 
ή υπολείμματα εργασιών, θα τα απομακρύνει και θα τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις 
αρμόδιες Αρχές. 

20. Θα ενημερώνει ανελλιπώς τα βιβλία ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας ή με 
όποιο άλλο τρόπο συμφωνηθεί για την παρακολούθηση της λειτουργίας και επισκευών των εγκαταστάσεων 
και όσα θα ορίσει η Υπηρεσία. 

21. Θα καταθέτει, μαζί με το τιμολόγιο πληρωμής, στην Τεχνική Υπηρεσία φύλλα συντήρησης, σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή, του συντηρούμενου εξοπλισμού, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 
εξοπλισμού καθώς και οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τυχόν παρατηρήσεις. 

22. Θα προγραμματίζει την προμήθεια πάσης φύσεως αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών για την επισκευή και 
συντήρηση  των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, και θα ενημερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία για να 
γίνει προμήθειά τους με μέριμνα και έξοδα του Νοσοκομείου. 

23. Θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες (έλεγχος συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, κλπ) για την 
έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών πυρασφάλειας χωρίς επιπλέον χρέωση.  
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24. Θα διευκολύνει χωρίς επιπλέον χρέωση, την εκτέλεση εργασιών στις εγκαταστάσεις από εργολήπτες που θα 
εκτελέσουν εργασίες στις εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης  και θα συντηρεί και κάθε νέο εξοπλισμό που θα 
εγκαθίσταται στο Νοσοκομείο και θα αφορά τις προς συντήρηση εγκαταστάσεις. 

25. Οι ενδιαφερόμενοι με δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση θα αποδεικνύουν ότι  έχουν στην κατοχή τους 
όλα τα εργαλεία και όργανα μετρήσεων (κατάθεση σχετικού πίνακα) για την επισκευή και διάγνωση των 
βλαβών όλων των ειδών των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. 

26. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για κάθε ατύχημα που οφείλεται σε κακή συντήρηση και στη μη λήψη των 
προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. 

27. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να παραδώσει στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχτεί, μετά το πέρας των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία επιφύλαξη, σε ότι αφορά την καλή  
λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, με το ισχύον τεχνικό πρότυπο και τους όρους της διακήρυξης. 

28. Θα τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων, θα παρέχει στο προσωπικό του 
όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέσα προστασίας (γάντια, παπούτσια, κράνος κεφαλής κλπ), και θα 
είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο 
προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών  στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης 
αυτών. 

29. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ και να καταθέσει 
βεβαίωση με τα πλήρη στοιχεία του και την αποδοχή του να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις για την καλή 
λειτουργία των συντηρούμενων εγκαταστάσεων που θα ζητούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την 
έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας.  

30. Θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε κάθε θέμα που 
έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

1. Κάλυψη σε 24ωρη βάση για έκτακτες βλάβες στα συστήματα πυρανίχνευσης του Γενικού Νοσοκομείου 
Καβάλας, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών και του ΚΕΦΙΑΠ Χρυσούπολης. 
Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα συνεργάζεται και 
θα καθοδηγείται από τον υπεύθυνο μηχανικό της αναδόχου εταιρείας συντήρησης του BMS και των Η/Μ 
εγκαταστάσεων.  

2. Η ύπαρξη κινητού και σταθερού τηλεφώνου  και fax των οποίων οι αριθμοί δεν θα μεταβληθούν κατά την 
διάρκεια της σύμβασης, θεωρείται απαραίτητη για την δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης και άφιξης στο χώρο 
του Νοσοκομείου εντός ολίγων λεπτών, για την  αντιμετώπιση ξαφνικού προβλήματος. 

3. Ο Συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διασφάλιση επικοινωνίας επί 24ωρη βάση. Σε 
περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας (όπως βλάβη τηλεφώνου, ασθενές σήμα κλπ.) ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να δηλώσει άμεσα στο τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου (δηλαδή στο σταθερό 2513-501100) τον αριθμό 
νέου τηλεφώνου για αποκατάσταση δυνατότητας επικοινωνίας. 

4. Στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης από τον Ανάδοχο για διάφορους σοβαρούς προσωπικούς λόγους 
(υγείας κλπ.) αυτός υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν.Κ. και να ορίσει 
προσωρινά τον αντικαταστάτη του με τα ίδια προσόντα και δυνατότητες να καλύψει όλους τους όρους της 
σύμβασης. 

5. Όλες οι προγραμματισμένες συντηρήσεις και έλεγχοι θα εκτελούνται τις πρωινές ώρες και επιθυμητό θα 
ήταν  κατά τις ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή εξαιρούμενες τις αργίες. Οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης 
θα πρέπει να γίνονται με τρόπο που να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και 
πάντοτε κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία. Η ακριβής ημερομηνία θα καθορίζεται 
αποκλειστικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν.Κ. ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες λειτουργίας του 
Νοσοκομείου. 

6. Για οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά την ημερομηνία ή ώρα εκτέλεσης των προγραμματισμένων 
συντηρήσεων, κατόπιν κλίσης από τον αρμόδιο του Νοσοκομείου ο ανάδοχος υποχρεούται εγκαίρως να 
ενημερώσει μόνον γραπτώς ή μέσω φαξ (στον αριθμό 2513501919) την Τεχνική Υπηρεσία του 
Νοσοκομείου. 

7. Το δελτίο συντήρησης με πίνακα όπου θα αναγράφονται όλες οι διενεργηθείσες μετρήσεις - έλεγχοι, καθώς 
και προτάσεις που αφορούν την βελτίωση, την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και τις τυχόν 
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επισκευές θα συμπληρώνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα και θα υπογράφεται από τον 
Ανάδοχο και τον  παρόντα εκπρόσωπο  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

8. Η παρ. 8 του παρόντος τροποποιείται μόνο όσον αφορά την συντήρηση της γεννήτριας στο Κέντρο Υγείας 
Πρίνου όπου εξαιτίας έλλειψης τεχνικού προσωπικού ο έλεγχος μπορεί να εκτελεσθεί απουσία εκπροσώπου 
Τεχνικής Υπηρεσίας και το δελτίο συντήρησης θα υποβάλλεται εντός τριών (3) ημερών μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών υπογεγραμμένο από τον Ανάδοχο στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
κατόπιν αυτοψίας και  τεχνικού ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

9. Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνεπάγεται   αυτόματη λύση της σύμβασης και της συνεργασίας με το 
Νοσοκομείο, μετά από έγγραφη ειδοποίηση και κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης. 

10. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά (οικονομική) η οποία θα αναλύεται σε ξεχωριστά μέρη, 
και θα αφορά τις εγκαταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω: 
Α) Μέρος:   Αναγόμωση – συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας 

και ξεχωριστά για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών και το  ΚΕΦΙΑΠ 
Χρυσούπολης καθώς και έλεγχο και συντήρηση των μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης του 
Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, σε χρονικά διαστήματα που ορίζει η κείμενη Νομοθεσία. 

Β) Μέρος:  Συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των συστημάτων πυρανίχνευσης και 
κατάσβεσης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και  ξεχωριστά για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
το Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών (πρ. Ψυχιατρική Κλινική – τέρμα Χάριτος) και το ΚΕΦΙΑΠ 
Χρυσούπολης (συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας του πυροσβεστικού 
συγκροτήματος). 

 
 Το τίμημα της σύμβασης θα είναι βέβαια το σύνολο της οικονομικής προσφοράς. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
1. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας, τις διατάξεις και κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό 
του Νοσοκομείου ή σε ασθενείς η σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, όπως είναι η δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες φθοράς ή 
συντήρησης ή απόσβεσης ή φύλαξης ή μισθώσεις εργαλείων ή συσκευών ή οργάνων ή μηχανημάτων 
αναγκαίων για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, οι δασμοί, οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή 
επιβαρύνσεις, οι δαπάνες καταμετρήσεων και  δομικών, οι δαπάνες για τη δημιουργία και διάλυση κατασκευών 
για αποθήκευση εργαλείων και υλικών ή χώρων παραμονής προσωπικού και εξυπηρέτησης εν γένει του 
Αναδόχου, οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ζημιών στο Νοσοκομείο οφειλομένων σε 
υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του, οι δαπάνες πάσης φύσεως αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων και εν 
γένει ζημιών σε προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή σε πράγματα αυτών οφειλόμενη σε 
υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του για γενικά κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη για την καλή και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών του και εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

3. Υλικά τα οποία απαιτούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου ή προέρχονται από καθαίρεση 
υπαρχόντων έργων ανήκουν στο Νοσοκομείο και θα παραδίδονται στην Υπηρεσία στην καλύτερη δυνατή 
κατάσταση εκτός και αν δοθεί γραπτή εντολή στην Ανάδοχο να τα απομακρύνει από το κτίριο και να τα 
απορρίψει. 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει το ήδη υπάρχον προσωπικό αλλά και τους ενδεχόμενους 
νεοπροσληφθέντες, σε όλες τις εργασίες επισκευής και συντήρησης. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1. Η  παρακολούθηση και η επίβλεψη των εργασιών του Αναδόχου θα ασκούνται από το αρμόδιο προσωπικό.       
2. Η άσκηση της επίβλεψης εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον 

Ανάδοχο των όρων της σύμβασης, που θα υπογράψει με το Νοσοκομείο, και την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης με ασφάλεια.  
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Ο Ανάδοχος θα έχει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την αποκλειστική εκ του Νόμου ευθύνη για την 
εκτέλεση των συμβατικών εργασιών που προβλέπονται από την διακήρυξη δια του μηχανικού που θα υποδείξει 
το Νοσοκομείο.   

3. Ο συντονισμός του έργου του Αναδόχου θα γίνεται από Μηχανικό του Νοσοκομείου. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με δικά του εργαλεία και μέσα. 
Τα εν λόγω εργαλεία και μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν και 
να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μην δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του Αναδόχου ή 
σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις  

2. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εργαλείων και μέσων τα 
οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς από τον λόγο αυτό να γεννάται οιαδήποτε απαίτηση του 
Αναδόχου έναντι του Νοσοκομείου. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. 

ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει με την προσφορά τους να βεβαιώσουν εγγράφως ότι έχουν γνωρίσει με επιτόπια 
εξέταση του εξοπλισμού, την σημερινή (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάσταση και ότι έχουν ενημερωθεί 
πλήρως για όλες τις τοπικές συνθήκες λειτουργίας που μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην 
εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους (Υπεύθυνη Δήλωση). 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

1.  Από την υπογραφή της συμβάσεως ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί και να ενημερωθεί επί όλων των 
εγκαταστάσεων και να αρχίσει την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του.  

2.  Με την εγκατάσταση του Αναδόχου νοείται ότι αυτός παραλαμβάνει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις από το 
προηγούμενο  Ανάδοχο Συντηρητή, ελεγμένες από απόψεως συντηρήσεως και ευρύθμου λειτουργίας αυτών, και 
θα πρέπει να τις παραδώσει σε καλή κατάσταση μετά την λήξη της συμβάσεως και αναλαμβάνει την επίβλεψη 
της λειτουργίας των και την συντήρησή τους και την εν γένει εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεών του, που 
ορίζονται στο παρόν τεύχος. 

3. Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει στο Νοσοκομείο εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης ποσού αυτού που ορίζεται με την κείμενη νομοθεσία. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του, να ασφαλίζει το προσωπικό του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
Νομοθετικές Διατάξεις στα αρμόδια κατά περίπτωση ασφαλιστικά ταμεία και να καταβάλει ανελλιπώς και εγκαίρως 
όλες τις σχετικές προβλεπόμενες εισφορές. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

1. Μετά την εκπνοή του συμβατικού χρόνου των εργασιών και μέσα σε χρονικό διάστημα (3) ημερών ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, χωρίς επιπλέον χρέωση: 
Α)   Να εκτελέσει παρουσία των εκπροσώπων της Τεχνικής Υπηρεσίας και το νέο Ανάδοχο όλες τις δοκιμές και 

λειτουργίες των εγκαταστάσεων που θα ορίσει η Υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και 
η παράδοση των εγκαταστάσεων.    

Β) Να συντάξει και να υποβάλει στην υπηρεσία λεπτομερή έκθεση επί της κατάστασης των εγκαταστάσεων με 
τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του. 

Γ) Να παραδώσει ενημερωμένα και υπογεγραμμένα όλα τα σχετικά βιβλία μητρώα και λοιπά παραστατικά 
στοιχεία που θα έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

        Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών  εκ μέρους του Αναδόχου αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή των 
εργασιών του, την εκκαθάριση, την οικονομική τακτοποίηση και τελική πληρωμή του Αναδόχου και την 
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επιστροφή των εγγυητικών επιστολών του. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αμέλειας του Αναδόχου για την 
εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων επιβάλλεται ποινική ρήτρα εις βάρος του.   

2..  Εάν από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστωθούν βλάβες, φθορές ή ζημιές των εγκαταστάσεων που έπρεπε να 
είχαν επισκευασθεί από τον Ανάδοχο ή παραλείψεις στη συντήρησή των, τότε η υπηρεσία μπορεί να διατάξει 
την εκτέλεση των σχετικών αναγκαίων εργασιών από τον Ανάδοχο μέσα σε τακτή προθεσμία ανάλογη προς την 
έκταση των εργασιών  

3.   Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό πρακτικό και ακολουθεί 
η οικονομική εκκαθάριση των εργασιών και η τελική πληρωμή του Αναδόχου. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την εν γένει εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων να διαθέτει όλο το αναγκαίο προσωπικό, με τις κατάλληλες εκάστοτε ειδικότητες 
και προσόντα. 

2.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί  στην εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την εν γένει εκπλήρωση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων να διαθέτει επί  εικοσιτετραώρου βάσεως όλες τις ημέρες της εβδομάδας και 
για όλη την διάρκεια της σύμβασης τεχνικό για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως βλαβών που πρόκειται να  
παρουσιαστούν σε όλο το Νοσοκομείο.      

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. 

ΥΛΙΚΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Ανταλλακτικά που πιθανόν θα απαιτηθούν θα χρεώνονται χωριστά κατά περίπτωση μετά από έγκριση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας. Κάθε μετατροπή, μεταβολή ή βελτίωση των εγκαταστάσεων θα γίνεται μετά από  έγκριση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τιμοκατάλογο, που θα ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, με τα όλα 
τα απαραίτητα ανταλλακτικά (λάστιχα εκτόξευσης, μανόμετρα, κλπ) που ενδεχομένως θα χρειαστούν για την ομαλή 
και εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού πυρόσβεσης και κατάσβεσης.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα 

Νομοθεσία.  (Υπεύθυνη δήλωση – φωτοαντίγραφα αδειών) 
2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να θέτει στη διάθεση του Νοσοκομείου (Τεχνική Υπηρεσία), σε κάθε στιγμή 

που θα του ζητηθεί, τις άδειες εργασίας και λοιπά νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία από το οποίο θα είναι δυνατόν 
να διαπιστωθεί ότι το χρησιμοποιούμενο έκαστος προσωπικό του διαθέτει τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Εάν ο ανάδοχος διακόψει τις εργασίες υποστήριξης και συντηρήσεως του εξοπλισμού πριν από την ημερομηνία 
λήξης του χρόνου της σύμβασης υποχρεούται στην καταβολή προς τον εργοδότη του ποσού των 150,00 € ως 
ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα διακοπής της συμβάσεως και θεμελιώνει δικαίωμα στον εργοδότη να καταγγείλει 
εγγράφως άμεσα την παρούσα, μη αποκλειομένου περαιτέρω του δικαιώματος του εργοδότη για περαιτέρω 
αποζημίωση από τον ανάδοχο.  Σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των ορών της σύμβασης, π.χ. παράλειψη 
εκτέλεσης εργασιών, μη κατάθεση συμβατικών ή αιτούμενων δελτίων ελέγχων και δικαιολογητικών, επιβάλλεται από 
τον εργοδότη ποινική ρήτρα από 300,00 -1.000,00 € ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της παράλειψής του, 
παρακρατούμενη από την αμοιβή του, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.  Σε περίπτωση υποτροπής η 
παραπάνω ρήτρα διπλασιάζεται, διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του 
αναδόχου έκπτωτου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Δήλωση αποδοχής των όρων της παρούσας περιγραφής υποχρεώσεων, για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων 
συντήρησης. 

 Δήλωση συνεργείου (αριθμός ατόμων, ονοματεπώνυμο, σχέση εργασίας, αντίγραφα πτυχίων και 
προβλεπόμενων από το νόμο αδειών). Το συνεργείο θα πρέπει να είναι ήδη συγκροτημένο και να έχει εργασθεί 
σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μόνιμη σχέση συνεργασίας θα υποβληθεί 
υπεύθυνη δήλωση του  αδειούχου συντηρητή συστημάτων πυρασφάλειας ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα 
και αναλαμβάνει για λογαριασμό του τις συγκεκριμένες εργασίες (π.χ. αναγόμωση πυροσβεστήρων). 

 Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας του αναδόχου ή της συμβεβλημένης 
με αυτόν εταιρείας. 

 Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου του αναδόχου ή της συμβεβλημένης με αυτόν εταιρείας.  

 Έγκριση από το Υπουργείο Βιομηχανίας, για τη λειτουργία Κέντρου Επανελέγχου Συγκολλητών Δοχείων Πίεσης 
με αριθμό 18150/01 του αναδόχου ή της συμβεβλημένης με αυτόν εταιρείας.  

 Πιστοποιητικό από το Υπουργείο Βιομηχανίας, μετά από έλεγχο διαπιστευμένου φορέα, για τον έλεγχο της 
αντοχής δοχείων πίεσης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 3 του αναδόχου ή της συμβεβλημένης με 
αυτόν εταιρείας. 

 Άδεια από το Υπουργείο Βιομηχανίας, για την κατασκευή, έλεγχο και αναγόμωση πυροσβεστήρων με αριθμό 
1117/Φ. 1411792 του αναδόχου ή της συμβεβλημένης με αυτόν εταιρείας. 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ή η συμβεβλημένη με αυτόν εταιρεία διαθέτει Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 
σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού (δηλ. στην αναγόμωση, συντήρηση πυροσβεστικών μέσων και 
συστημάτων), το οποίο βέβαια να προϋποθέτει την ύπαρξη των ανωτέρω, δεν απαιτείται η προσκόμισή τους, 
αλλά θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά είναι διαθέσιμα και μπορούν να κατατεθούν στο 
Νοσοκομείο.   

 Δήλωση των ατόμων και των μέσων ειδοποίησής τους, για τις επείγουσες παρεμβάσεις. 

 Τιμοκατάλογο, που θα ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, με τα όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 
(λάστιχα εκτόξευσης, μανόμετρα, κλπ) που ενδεχομένως θα χρειαστούν για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία 
του εξοπλισμού πυρόσβεσης και κατάσβεσης. 

 Κατάλογος εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών με αυτών που περιγράφονται στο άρθρο 2, 3 και 4 για την 
πιστοποίηση της εμπειρίας  του συνεργείου συντήρησης. 

 Βεβαίωση για γνώση των τοπικών εγκαταστάσεων. 

 Κατάλογος του εξοπλισμού συντήρησης που διαθέτουν (όργανα, εργαλεία μέτρησης, κλπ.) και δήλωση ότι ο 
εξοπλισμός αυτός είναι στη διάθεση του νοσοκομείου ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.  Ο εξοπλισμός αυτός θα  
είναι διαθέσιμος για χρήση από το συνεργείο συντήρησης σε κάθε συντήρηση ή έκτακτη επέμβαση. 

 
 
  
 

                                                                                                                   Καβάλα, Αύγουστος  2019 

                          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ -  

Κτίριο Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας 
Περίοδος:  ………………………. 

 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκτέλεση ανά 

δίμηνο Τρίμηνο Εξάμηνο Έτος  

1 

Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών και των σταθμών εργαλείων που 
βρίσκονται σε όλες τις προαναφερόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις όσον 
αφορά την πληρότητα και την ασφαλή κατάσταση των εργαλείων και 
πυροσβεστικών μέσων (μάνικες, ταχυσύνδεσμους κλπ). 

  
V 

  

 
 

2 
Έλεγχος και συντήρηση-αναγόμωση όλων των πυροσβεστήρων (ξηράς 
κόνεως, CO2) και των μονίμων συστημάτων (CO2, inergen, κλπ) 

 
  

 
V 

  

 

 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
1. Ανταπόκριση σε επείγουσες βλάβες:                             
2. Καθαρισμός πυρανιχνευτών όπου απαιτήθηκε: 
3. Επισκευή μπουτόν όπου απαιτήθηκε:   

 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
            

 

 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ:                                                           ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………….. 

Αρ. ΑΔΕΙΑΣ:…………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………………….. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:…………………………………………… 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ -  

Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών  
Περίοδος:  ………………………. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκτέλεση ανά 

δίμηνο Τρίμηνο Εξάμηνο Έτος  

1 Πλήρης ηλεκτρολογικός και υδραυλικός έλεγχος και δοκιμή καλής 
λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος πυρόσβεσης 

V 

  

    

2 Έλεγχος  μεγαφωνικού συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς  
V 

  

 
  

3 Έλεγχος καλής λειτουργίας και αυτονομίας φωτιστικών ασφαλείας  
V 

  

 
  

4 
Έλεγχος με ενεργοποίηση όλων των ανιχνευτών αυτόνομων και μη: 
καπνού, φλόγας, θερμοδιαφορικών, υγραερίου, αλκοόλης. 

  
V 

  

  

5 Έλεγχος με ενεργοποίηση όλων των μπουτόν συναγερμού   
V 

  

 
 

6 

Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών και των σταθμών εργαλείων που 
βρίσκονται σε όλες τις προαναφερόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις όσον 
αφορά την πληρότητα και την ασφαλή κατάσταση των εργαλείων και 
πυροσβεστικών μέσων (μάνικες, ταχυσύνδεσμους κλπ). 

  
V 

  

 
 

7 
Έλεγχος και συντήρηση-αναγόμωση όλων των πυροσβεστήρων (ξηράς 
κόνεως, CO2)  

 
  

 
V 

  

 

 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
4. Ανταπόκριση σε επείγουσες βλάβες:                             
5. Καθαρισμός πυρανιχνευτών όπου απαιτήθηκε: 
6. Επισκευή μπουτόν όπου απαιτήθηκε:   

 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
            

 

 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ:                                                           ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………….. 

Αρ. ΑΔΕΙΑΣ:…………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………………….. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:…………………………………………… 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Περίοδος:  ………………………. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκτέλεση ανά 

δίμηνο Τρίμηνο Εξάμηνο Έτος  

1 Έλεγχος καλής λειτουργίας και αυτονομίας φωτιστικών ασφαλείας   
V 

  

 
  

2 

Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών και των σταθμών εργαλείων που 
βρίσκονται σε όλες τις προαναφερόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις όσον 
αφορά την πληρότητα και την ασφαλή κατάσταση των εργαλείων και 
πυροσβεστικών μέσων (μάνικες, ταχυσύνδεσμους κλπ). 

  
V 

  

 
 

3 
Έλεγχος και συντήρηση-αναγόμωση όλων των πυροσβεστήρων (ξηράς 
κόνεως, CO2)  

 
  

 
V 

  

 

 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
7. Ανταπόκριση σε επείγουσες βλάβες:                             
8. Καθαρισμός πυρανιχνευτών όπου απαιτήθηκε: 
9. Επισκευή μπουτόν όπου απαιτήθηκε:   

 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
            

 

 

 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ:                                                          ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………….. 

Αρ. ΑΔΕΙΑΣ:…………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………………….. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:…………………………………………… 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Χρυσούπολης 
Περίοδος:  ………………………. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκτέλεση ανά 

μήνα Τρίμηνο Εξάμηνο Έτος  

1 Έλεγχος καλής λειτουργίας και αυτονομίας φωτιστικών ασφαλείας   
V 

  

 
  

2 Έλεγχος  μεγαφωνικού συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς   
V 

  

 
  

3 
Έλεγχος με ενεργοποίηση όλων των ανιχνευτών αυτόνομων και μη: 
καπνού, φλόγας, θερμοδιαφορικών, υγραερίου, αλκοόλης. 

  
V 

  

  

4 Έλεγχος με ενεργοποίηση όλων των μπουτόν συναγερμού   
V 

  

 
 

5 
Έλεγχος πυροσβεστικού συγκροτήματος καθώς και έλεγχος των 
αυτοματισμών του συστήματος κατάσβεσης (springler) 

V 

  

   
 

6 
Έλεγχος και συντήρηση-αναγόμωση όλων των πυροσβεστήρων (ξηράς 
κόνεως, CO2)  

 
  

 
V 

  

 

 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
10. Ανταπόκριση σε επείγουσες βλάβες:                             
11. Καθαρισμός πυρανιχνευτών όπου απαιτήθηκε: 
12. Επισκευή μπουτόν όπου απαιτήθηκε:   

 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
            

 

 

 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ:                                                          ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………….. 

Αρ. ΑΔΕΙΑΣ:…………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………………….. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:…………………………………………… 
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