
                                                                                                 
                                                                               Αγρίνιο,       12/11/2021 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αριθμ. Πρωτ. 14514 

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ     

        6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                     

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                               

Γραφείο : Προμηθειών                         
Ταχ. Δ/νση         : 3ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου   

Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Πληροφορίες : Προμήθειες   

Τηλέφωνο                  : 26413-61230-233   
Fax : 26410-25955   

E-maill :gnaprom@gmail.com   

 
ΘΕΜΑ:«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 14/2021». 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ προ φ.π.α 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ με  φ.π.α 
ΚΑΕ 

Επισκευή κλιβάνου θέρμανσης ορών και 

κλινοσκεπασμάτων του 
Αναισθησιολογικού Τμήματος 

860,00 € 24% 1.066,40 € 0879AN 

Προμήθεια ενός συστήματος 

τοποθέτησης και στήριξης ασθενών 

χειρουργικής τράπεζας» 

1.300,00 € 24% 1.612,00 € 7131AN 

Προμήθεια δύο στηρικτικών κεφαλής 

ασθενούς 
1.200,00 € 24% 1.488,00 € 7131AN 

Προμήθεια κυκλωμάτων για τους 
φορητούς αναπνευστήρες 

CARAT(I)PRO(HOFFRICHTER)τεμάχια 

10 κα Ιcarat(II) 
PRO(HOFFRICHTER)τεμάχια 10  

1.000,00 € 24% 1.240,00 € 1311ΑΝ 

Προμήθεια αυτόματου απινιδωτή για τις 
ανάγκες υου ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου 

1.100,00 € 24% 1.364,00 € 7131ΑΝ 

Αποκατάσταση βλαβης στο δίκτυο 

πυρόσβεσης του περιβάλλοντα χώρου 
του Νοσοκομείου 

4.000,00 € 24% 4.960,00 € 0879ΑΝ 

Ετήσια συντήρηση (αναγόμωση - 

υδραυλική δοκιμή - πλήρωση) των 
πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου των 

ΚΕΦΙΑΠ, του ΚΨΥ, των Ξενώνων και 
διαμερισμάτων αυτών και της ΕΠΑΣ 

(Σχολείο 2ης ευκαιρίας) 

8.700,00 € 24% 10.788,00 € 1352ΑΝ 

Προμήθεια δεκα οχτώ (18) 

ηλεκτρονικών θερμομέτρων άνευ 
επαφής 

360,00 € 24% 446,40 € 1311ΑΝ 

Σύνολο 18.520,00 €   22.964,80 €   

 
Έχοντας υπόψιν: 

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10   αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

2.  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

3.To άρθρο 22Α του Ν.4472/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4542/2018. 



4. Τα αριθμ. πρωτ. 10187/23-08-2021, 10660/01-09-2021, 10706/01-09-2021, 11164/10-09-2021, 11030/08-09-

2021 και 11408/15-09-2021,11999/27-9-2021 και 11648/20-9-2021 αιτήματα  της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 5. Την αρ. 1365/0  με   ΑΔΑ: 67Ξ146904Μ-2Χ1 απόφαση δέσμευσης  δαπάνης. 

6. Την  αριθμ. πραξ.  32η/02-11-2021 θεμα 4ο απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής 

προσφορών. 

 

Το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  προβαίνει στην διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για 

διαφορές προμήθειες 14/2021 της τεχνικής υπηρεσίας  άκρως απαραίτητες  για την εύρυθμη λειτουργία του, μέσω 

ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο ΚΗΜΔΗΣ  και στη Διαύγεια, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά. 

Παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 22-11-2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00μ.μ. σχετική 

έγγραφη κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφεται η φράση  «Οικονομική προσφορά » το θέμα 

και ο αριθμός  πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου).  

Επισημαίνεται ότι, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 

είτε για το σύνολο των ζητουμένων ειδών – υπηρεσιών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη- υπηρεσία, 

και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ή το σύνολο της υπηρεσίας και θα αναγράφεται ο α/α του 

ζητούμενου είδους η υπηρεσίας για το οποίο γίνεται η προσφορά. 

Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών- υπηρεσιών δεν γίνονται δεκτές και 

θα απορρίπτονται. 
 Σημειώνεται ότι :  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω: 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

      Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην  οποία πρέπει: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της 

πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  είναι:  

ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό επιμελητήριο. 

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του  Νοσοκομείου για   επιπλέον 

πληροφορίες. (τηλ.2641361554)       

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή κλιβάνου θέρμανσης ορών και κλινοσκεπασμάτων του 

Αναισθησιολογικού Τμήματος. 

 

Επισκευή του κλιβάνου θέρμανσης ορών και κλινοσκεπασμάτων MEMMERT model UFE 500 με sn G513.0172 

του Αναισθησιολογικού Τμήματος. 

Το μηχάνημα παρουσίασε βλάβη στο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας και απαιτείται αντικατάσταση του 
ανταλλακτικού motor R2E 150. 

Ο ανάδοχος να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 
13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. 

ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας. 
Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

Επιπλέον να κατατεθεί το πιστοποιητικό γνησιότητας του ανταλλακτικού που θα αντικατασταθεί καθώς και το 

πιστοποιητικό CE του κατασκευαστικού οίκου MEMMERT.  
 

2. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός συστήματος τοποθέτησης και στήριξης ασθενών 

χειρουργικής τράπεζας. 

 

Προμήθεια ενός συστήματος τοποθέτησης και στήριξης ασθενών χειρουργικής τράπεζας για 

θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις. 
 

Αναλυτικότερα: 

 Να αποτελείται από ειδικά μαλακά μαξιλάρια που το εσωτερικό τους να περιέχει χιλιάδες πλαστικά 



μικροσφαιρίδια ελεύθερα μεταξύ τους. 

 Καθώς εφαρμόζεται η γραμμή αναρρόφησης στο σύστημα, να δημιουργείται στο εσωτερικό του κενό 

αέρα. 

 Η εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση που δημιουργείται να συμπιέζει τα μικροσφαιρίδια δημιουργώντας έτσι 

ένα συμπαγές σώμα, συγκρατώντας το  Vac-Pac σταθερό.  

 Να εφαρμόζεται κατάλληλα και σωστά στο σώμα του ασθενούς προσφέροντας την καλύτερη δυνατή 

υποστήριξη και την βέλτιστη πρόσβαση στην χειρουργική θέση. 

 Αφαιρώντας την αναρρόφηση και κλείνοντας το καπάκι της βαλβίδας το Vac-Pac να συνεχίζει να 

παραμένει σταθερό. 

 Να μπορεί εύκολα και γρήγορα να επανέλθει και να γίνεται ξανά εύκαμπτο μετά το πέρας της χρήσης 

του. 

 Να είναι πολλαπλών χρήσεων με κατάλληλο καθαρισμό, χωρίς την χρήση σε κλίβανο αποστείρωσης. 

 Να διαθέτει πιστοποίηση «CE». 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
-   Ο ανωτέρω εξοπλισμός να βεβαιώνεται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

- Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για 
Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Medical grade. 

Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

- Τα προσφερόμενα να διατίθονται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/2015 και ISO 
13485/2016 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. 

ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 
117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

- Με την παράδοση στο τμήμα να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των 
χρηστών. 

- Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την αγορά. 

 

3. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δύο στηρικτικών κεφαλής ασθενούς. 

 

Προμήθεια δύο (2) ρυθμιζόμενων στηρικτικών κεφαλής κατάλληλων για πρηνή θέση με ενσωματωμένο 
καθρέφτη και τριών (3) ακόμα ζευγών μαξιλαριών στήριξης κεφαλιού. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
-   Ο ανωτέρω εξοπλισμός να βεβαιώνεται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

- Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για 
Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Medical grade. 

Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
- Τα προσφερόμενα να διατίθονται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/2015 και ISO 

13485/2016 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. 

ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 
117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

- Με την παράδοση στο τμήμα να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των 
χρηστών. 

- Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την αγορά. 

 

4. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κυκλωμάτων για τους φορητούς αναπνευστήρες CARAT (I) 

PRO (HOFFRICHTER) τεμάχια 10 κα Ιcarat (II) PRO (HOFFRICHTER) τεμάχια 10. 

 

5. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αυτόματου απινιδωτή για τις ανάγκες υου ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου. 

Προμήθεια και παρουσίαση ενός αυτόματου απινιδωτή για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου. 

Το σύστημα να είναι πλήρες, καινούργιο, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα 
εξαρτήματα που ζητούνται για τη διενέργεια πλήρους πράξης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα 

αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με 
αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν. 



Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Να είναι διφασικής ενέργειας, φορητός, μικρού όγκου και βάρους περίπου 2,5 κιλών 

συμπεριλαμβανομένου της μπαταρίας. 
2. Να διαθέτει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP55. 

3. Να μπορεί να αποδώσει τουλάχιστον 100 απινιδώσεις στην μέγιστη ενέργεια με μη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία. Η διάρκειας ζωής της μπαταρίας σε κατάστασης αναμονής να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια. Να 

μην χρειάζονται ειδικά εργαλεία για την αλλαγή της. 

4. Να χρησιμοποιείται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά με τα αντίστοιχα αυτοκόλλητα pads, με αυτόματη 
αναγνώριση κατά την τοποθέτηση τους. Η συσκευή να μπορεί να αναγνωρίσει τον χρόνο ζωής των 

ηλεκτροδίων (να αναλυθεί ο τρόπος). 
5. Να μετράει αυτόματα την αντίσταση του σώματος του ασθενούς και να αποδίδει το κατάλληλο ρεύμα 

απινίδωσης. 
6. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν εντοπίζει αποδεκτή αντίσταση στον ασθενή, να σβήνει αυτόματα μετά 

το πέρας ορισμένου χρόνου ( να αναφερθεί). 

7.  Σε περίπτωση που η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά λάθος και πριν παρέλθουν περίπου 30 sec να 
μπορεί ο χρήστης να την ενεργοποιήσει ώστε να συνεχίσει η διαδικασία από το προηγούμενο σημείο που 

είχε μείνει. 
8.   Η λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή στη χρήση και να διαθέτει φωνητικές οδηγίες στην ελληνική 

γλώσσα. Να έχει την δυνατότητα να διαθέτει μέχρι και τρεις γλώσσες εγκατεστημένες, με τον χρήστη να 

μπορεί να τις επιλέξει με το πάτημα ενός κουμπιού κατά την διάρκεια της χρήσης του απινιδωτή. Να 
προσφερθεί προς επιλογή η δυνατότητα αυτή. 

9. Να διαθέτει κυκλώματα αυτόματης ανάλυσης του ΗΚΓ χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να πατήσει κάποιο 
κουμπί, να αναγνωρίζει τις αρρυθμίες που χρήζουν απινίδωση, να φορτίζει αυτόματα και να ειδοποιεί τον 

χειριστή για την εκτέλεση της απινίδωσης.  
10. Να μπορεί να αναγνωρίσει βηματοδοτικούς παλμούς ώστε να μην ληφθούν υπόψη κατά την ανάλυση 

του ΗΚΓ. 

11. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση των συμβάντων συμπεριλαμβανομένου του ΗΚΓφήματος. 
12.  Να έχει δυνατότητα αυτοελέγχου:  

 - Κατά την αλλαγή της μπαταρίας 

 - Σε τακτά χρονικά διαστήματα (πχ. ανά βδομάδα). 

 - Η συσκευή να έχει οπτικό και ακουστικό συναγερμό, σε περίπτωση σφάλματος. 

13. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αποφόρτισης της ενέργειας σε διάφορες περιπτώσεις πχ. σφάλμα 
ηλεκτροδίων 

14. Ο χρόνος από την ανάλυση του ΗΚΓφήματος και φόρτιση του απινιδωτή με πλήρη μπαταρία να είναι 

μικρότερος των 15 δευτερολέπτων. 
15. Να καθοδηγεί τον χρήστη ηχητικά με τον ανάλογο ρυθμό κατά την απόδοση των θωρακικών συμπιέσεων 

κατά την εκτέλεση της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (μετρονόμος).  
16. Να δύναται να διαθέτει λογισμικό το οποίο να μετράει τον ρυθμό συμπιέσεων και να οδηγεί τον 

ανανήπτη ώστε να ρυθμίσει τις συμπιέσεις σύμφωνα με τον μετρονόμο. Να προσφερθεί προς επιλογή. 
17. Να διαθέτει γραφήματα τα οποία να αναφέρονται στην διαδικασία απινίδωσης. Να διαθέτει και     

αντίστοιχες φωτεινές ενδείξεις (LED) για την καλύτερη καθοδήγηση του χρήστη. 

18. Να διαθέτει θήκη για την τοποθέτηση και 2ου σετ ηλεκτροδίων. 
19. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 
2. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/ επισκευή του 

Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται.  
3. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ.) Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

4. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει ISO 9001, 14001, 18001, 27001 και 13485 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 
117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 

6. Έγκριση δαπάνης για αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο πυρόσβεσης του περιβάλλοντα χώρου του 

Νοσοκομείου 

 

Επείγουσα αποκατάσταση της βλάβης που παρουσιάστηκε στο δίκτυο πυρόσβεσης του περιβάλλοντα χώρου 

του Νοσοκομείου και εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας στο Υδροστάσιο. 



Το δίκτυο πυρόσβεσης είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω της άσκοπης κατανάλωσης νερού και θα 

επαναλειτουργήσει μετά την αποκατάσταση της βλάβης. 

Οι εργασίες που θα απαιτηθούν είναι οι κάτωθι: 

Εργασίες εντοπισμού του προβληματικού δικτύου και του κλάδου που έχει διαρροή μέσω κατάλληλων 

χειρισμών στο υδροστάσιο και με τη διενέργεια δοκιμαστικών τομών στον περιβάλλοντα χώρο, εκσκαφή με 
χωματουργικό μηχάνημα (τύπου φορτωτής – εκσκαφέας), είτε είναι στην άσφαλτο, είτε είναι στο 

πεζοδρόμιο, είτε σε παρτέρι, ώστε να εντοπιστεί το ακριβές σημείο διαρροής, να γίνει επισκευή του σωλήνα 
με αντικατάσταση τμήματός του παλαιού με καινούριο σωλήνα PE και σύνδεση μέσω ηλεκτροσυνδέσμων. 

Τα υλικά που θα απαιτηθούν (σωλήνες, ηλεκτροσυνδέσμοι, ηλεκτροταφ, ηλεκτρογωνιές, συνδετικά, 

εξαρτήματα ηλεκτροσυγκόλλησης κλπ.) θα είναι τα ενδεδειγμένα για το υφιστάμενο δίκτυο πυρόσβεσης. 

Αφού επισκευαστεί η ζημιά θα γίνει δοκιμή πίεσης του δικτύου της πυρόσβεσης επί 3 μέρες στα 16 bar για να 

διαπιστωθεί η ορθή εκτέλεση της εργασίας και για τον αποκλεισμό του ενδεχόμενου έτερης διαρροής. 

Κατόπιν θα γίνει διάστρωση και επικάλυψη του σωλήνα (παλαιού και νέου) με άμμο πάχους στρώσεων 20cm 

πάνω & κάτω, επίχωση και συμπύκνωση με προϊόντα εκσκαφής κάθε 40cm, επίχωση και συμπύκνωση με 
διαβαθμισμένο υλικό στα τελευταία 20cm του σκάμματος, επαναφορά του εδάφους (κράσπεδα, παρτέρια, 

τσιμέντα, άσφαλτο), αποκατάσταση του οδοστρώματος με διάστρωση ενισχυμένου σκυροδέματος οπλισμένο 

με σίδερα και πλέγμα, κατάλληλη αγκύρωση στα πλαϊνά του ορύγματος και στον υπάρχοντα 
ασφαλτοτάπητα, αποκατάσταση των σημείων όπου πιθανόν να έγιναν δοκιμαστικές τομές με μέθοδο 

ανάλογη με ανωτέρω και τέλος αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής από τον χώρο του Νοσοκομείου. 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί κατά την 

εκσκαφή του εδάφους π.χ. βλάβη σε καλώδια οδοφωτισμού, βλάβη σε σωλήνα άρδευσης, βλάβη 

σε σωλήνα ύδρευσης κ.τ.λ.     

Σε περίπτωση που η βλάβη εντοπιστεί στον περιμετρικό δρόμο του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος οφείλει να 

ενημερώσει σύντομα την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να μεριμνήσει για την ενημέρωση του προσωπικού για την 
διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο εκείνο. 

Ο ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την σήμανση του χώρου και την ασφάλεια των περαστικών για 

την αποτροπή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών του. 

Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου θα υποδεικνύει 

στον ανάδοχο τον χώρο και τον χρόνο εκτέλεσης όλων των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν 

7. Έγκριση δαπάνης για ετήσια συντήρηση (αναγόμωση - υδραυλική δοκιμή - πλήρωση) των 

πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου των ΚΕΦΙΑΠ, του ΚΨΥ, των Ξενώνων και διαμερισμάτων αυτών 

και της ΕΠΑΣ (Σχολείο 2ης ευκαιρίας) 

 
Απαραίτητη ετήσια συντήρηση (αναγόμωση -υδραυλική δοκιμή-πλήρωση) των πυροσβεστήρων του 

Νοσοκομείου, των Ξενώνων Αργώ & Ίριδα, του Κ.Ψ.Υ., των ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου & Αμφιλοχίας, του 

διαμερίσματος της οδού Παπαστράτου 71 και του Σχολείου 2ης ευκαιρίας. 

 

Αναλυτικότερα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ PA 6kg – ΦΟΡΗΤΟΣ 

«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ» 

254 

2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2-5kg – ΦΟΡΗΤΟΣ (CO2 – 6kg)  

«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ» 

24 

3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ PA 12kg – ΦΟΡΗΤΟΣ 

«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ» 

7 



4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ PA 12kg – ΟΡΟΦΗΣ 

«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ» 

7 

5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ PA 30kg – ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 

«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ» 

11 

6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ PA 50kg – ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 

«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ» 

1 

 

Για κάθε πυροσβεστήρα θα πραγματοποιείται εξειδικευμένος έλεγχος σε πιστοποιημένο εργαστήριο, όπου θα 

διασφαλίζεται πως ο πυροσβεστήρας θα λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά την κρίσιμη στιγμή που θα 

απαιτηθεί. 

 

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθεί σε σύγχρονα εργαστήρια, θα περιλαμβάνει όλες τις 

διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και από την 

τροποποίηση της 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005), υπό την εποπτεία πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού. 

 

Η ετήσια συντήρηση, σύμφωνα με την ΚΥΑ 618, πραγματοποιείται κάθε 12 μήνες (μία φορά τον χρόνο). 

 

Η αναγόμωση, δηλαδή η συντήρηση του πυροσβεστήρα ταυτόχρονα με την πλήρωση νέου υλικού 

κατάσβεσης, γίνεται κάθε 5 χρόνια από το έτος κατασκευής του πυροσβεστήρα (σκόνης, αφρού, wet 

chemical) ή μετά από κάθε χρήση τους. 

Στους πυροσβεστήρες διοξειδίου CO2, η αναγόμωση απαιτείται κάθε 10 έτη. 

 

Η υδραυλική δοκιμή φιαλών είναι υποχρεωτική στα 10 έτη από την κατασκευής τους, για πυροσβεστήρες 

σκόνης, αφρού, wet chemical. Όσο αφορά την υδραυλική δοκιμή φιαλών διοξειδίου, απαιτείται κάθε 10 έτη 

για πυροσβεστήρες κατασκευής 2000 και έπειτα, κάθε 5 χρόνια για πυροσβεστήρες κατασκευής 1990-2000 

και κάθε 3 χρόνια για πυροσβεστήρες κατασκευής 1940-1970. 

 

Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στην ετήσια συντήρηση (ενδεικτικά και ανάλογα με τον 

τύπο πυροσβεστήρα) είναι οι εξής: 

• Έλεγχος σημάνσεων πυροσβεστήρα για το αν πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές. 

• Έλεγχος ενδεικτικού μηχανισμού πίεσης. 

• Έλεγχος για διαβρώσεις, κοιλώματα , χτυπήματα ή βλάβες. 

• Έλεγχος κατάστασης και καταλληλότητας χρήσης των ελαστικών σωλήνων και των στομίων εκκένωσης για 

βεβαίωση μη ύπαρξης ραγισμάτων, φθορών , εμποδίων ή κατεστραμμένων τμημάτων. 

• Έλεγχος των οδηγιών λειτουργίας για την ορθότητα του και αν είναι ευδιάκριτες. 

• Άνοιγμα πυροσβεστήρα. 

• Εξέταση και στην συνέχεια ανατάραξη του κατασβεστικού υλικού για την επιβεβαίωση μη ύπαρξης 

πηγμάτων , σβολιασμάτων ή ξένων σωμάτων. 

• Καθαρισμός , λίπανση και έλεγχος καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων και του μηχανισμού λειτουργίας. 

• Αλλαγή δακτυλίων και ροδελών (παρεμβύσματα). 

• Εσωτερικός εκτενής έλεγχος πυροσβεστήρα με τη βοήθεια φωτιστικού καθετήρα για τυχόν διαβρώσεις και 

φθορές. 

• Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στον πυροσβεστήρα (διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το έτος). 

• Συναρμολόγηση πυροσβεστήρα. 

• Πλήρωση πυροσβεστήρα με προωθητικό αέριο άζωτο (Ν2). 

• Τοποθέτηση διακόπτη ασφαλείας και νέας ασφάλεια αυτού. 

• Επανατοποθέτηση ακροφυσίου ή ελαστικού σωλήνα. 

• Καθαρισμός εξωτερικός πυροσβεστήρα. 

• Συμπλήρωση ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας. 



• Συμπλήρωση μητρώου εργασιών πυροσβεστήρα με τους αντίστοιχους σειριακούς αριθμούς των 

πυροσβεστήρων που ελέγχθηκαν. 

                                                                                                 
Να κατατεθούν τα έγγραφα πιστοποίησης του αναδόχου που αφορούν όλες τις ανωτέρω εργασίες των 

πυροσβεστήρων. 

Με το πέρας των εργασιών θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου για όλες τις ανωτέρω εργασίες 

των πυροσβεστήρων. 

8. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δέκα οκτώ (18) ηλεκτρονικών θερμομέτρων άνευ επαφής. 

 

 

                                            
                                                                                           H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ            

 
     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ                                                                                                                                                

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ      

          
                                                                                   ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                      
         
        Εσωτ. διανομή 
   -Οικονομικό τμήμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


