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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   20/2013  
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την 

αναγόμωση πυροσβεστήρων (Μειοδοτικός διαγωνισμός) »
3η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

      Το  Γενικό  Νοσοκομείο  –  Kέντρο  Υγείας  Λήμνου  έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 

19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Του  Π.Δ.  60/2007  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών’’,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
64/16-3-2007).
3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007).
4. Του  Ν.  3329/2005  «Εθνικό  Σύστημα  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Του  Ν.  3580/2007  «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).
6. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.
7. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 

βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-
2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 
του Κ.Π.Δ.).
8. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει. 
9. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 

Α΄ 204/19-7-1974), όπως ισχύει. 
10. Του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας  (Κ.Δ.Δ.),  όπως ισχύει,  ο  οποίος  έχει  κυρωθεί  με το 

άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999). 
11. Του  Ν.  2741/1999  «Ενιαίος  Φορέας  Ελέγχου  Τροφίμων,  άλλες  ρυθμίσεις  θεμάτων  του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και ειδικότερα του άρθρου 8 
(Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/11-
10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά 
την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.
12. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση 

φόρου στο εισόδημα  από εμπορικές επιχειρήσεις).
13. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007). 
14. Της  υπ’  αριθ.  18130/11-7-2007  απόφασης  του  Υπουργού  Επικρατείας  «Καθορισμός 

ημερήσιων  και  εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών),  ημερήσιων  και 
εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) 
που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1226/17-
7-2007). 
15. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-
2003). 
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    1.16. Του Ν. 3981/2-3-2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
1.17. Του Ν.3867/3-8-2012 άρθρο 27 παράγραφος 11«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι 
διοικήσεις  των  φορέων  του  άρθρου  9  του  ν.  3580/2007  έχουν  αρμοδιότητα  να  αποφασίσουν  χωρίς 
προηγούμενη  έγκριση  σκοπιμότητας  από  άλλο  όργανο  (Επιτροπή  Προμηθειών  Υγείας),  για  την 
εκτέλεση…, καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ανάθεση υπηρεσιών και μέχρι του ποσού 
των  45.000  ευρώ.  Στις  ανωτέρω  προμήθειες  θα  γίνεται  απολογιστικός  έλεγχος  από  την  Επιτροπή 
προμηθειών Υγείας ή από τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς.
2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
1.  Την  υπ’αριθμ.14/1-6-2012 (θέμα  64ο)  απόφαση του  ΔΣ των  Διασυνδεομένων  Νοσοκομείων,  Γ.Ν. 
Μυτιλήνης  «Βοστάνειο»  και  του  Γ.Ν.-Κ.Υ.  Λήμνου,  «Εκχώρηση  αρμοδιοτήτων  στον  Αναπληρωτή 
Διοικητή και στο Συμβούλιο Διοίκησης του Γεν. Νοσοκομείου-Κ.Υ. Λήμνου»
2. Την αριθμ. 12/1-4-2013 θέμα 2ο απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου.

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά:
               Για την αναγόμωση των: 

1) Σκόνης 6 Kg, Τεμάχια 150 
2) Σκόνης τροχήλατοι 25 Kg, Τεμάχια 8 
3) CO2 12 Kg, Τεμάχια 25 
4) Σκόνης οροφής 6 Kg, Τεμάχια 2
5) Σκόνης 2 Kg, για τα ασθενοφόρα  Τεμάχια 8

 προϋπολογισμού: 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
Οι  πυροσβεστήρες  πρέπει  να  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  διάθεσης  στην  αγορά  , 
διαδικασίες  συντήρησης,  ελέγχου  και  αναγόμωσης  βάσει  της  απόφασης  με  αριθμ. 
618/43/2005 (ΦΕΚ Β’ 52).

  Λαμβάνοντας  υπόψη  το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ  ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  118  Κανονισμός  Προμηθειών 
Δημοσίου (Κ.Π.Δ), Άρθρο 10 Προθεσμίες διαγωνισμών, παράγραφος 6. «Κατά το χρονικό διάστημα από 5 
έως  20  Αυγούστου  δεν  προκηρύσσονται  και  δεν  διενεργούνται  διαγωνισμοί.  Επίσης,  κατά  το  ίδιο 
διάστημα,  δεν  ορίζεται  ημερομηνία  παραλαβής  και  αποσφράγισης  προσφορών.»  Ο  διαγωνισμός  θα 
διενεργηθεί την 20η  Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00   μ.μ. στα Γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου από την αρμόδια Επιτροπή, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. 

Η αποσφράγιση   των προσφορών  θα γίνει  την  πιο  πάνω αναγραφόμενη ημερομηνία,  οπότε  θα 
ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα γίνει η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
Κατά  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού  δικαιούνται  να  παρίστανται  οι  προσφέροντες  στον 
διαγωνισμό  ή  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  αυτών  που  απαραίτητα  θα  πρέπει  να  έχουν  βεβαίωση 
εκπροσώπησης.
Διακήρυξη με τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, καθώς και συμπληρωματικές 
πληροφορίες θα δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, από 
το  Γραφείο  Προμηθειών  του  Νοσοκομείου  στο   τηλ.  22543-50129  και  μέχρι  την  προηγούμενη 
ημέρα πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Τελευταία  ημέρα υποβολής  προσφορών  ορίζεται  η  προηγούμενη  εργάσιμη της  διενέργειας  του 
διαγωνισμού,  δηλαδή 19/9/2013 ημέρα  Πέμπτη.
Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας της ορισθείσας ημέρας δε θα γίνονται αποδεκτές 
και θα επιστρέφονται με έξοδα του προσφέροντος.
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προμηθεύονται  τη   διακήρυξη  από  το  Γραφείο  Προμηθειών  του 
Νοσοκομείου καθώς και από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο www  .  limnoshospital  .  gr    

Πληροφορίες   παρέχονται  κάθε  εργάσιμη  ημέρα  και  ώρα  από  το  Γραφείο  Προμηθειών  του 
Νοσοκομείου στο τηλ. 22543-50129.                     

                                              
                                                                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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                                                                          ΤΣΟΥΝΗ-ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ
                                                                    

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

1. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή-προδιαγραφές αφορά: 
α) Την ετήσια αναγόμωση των φορητών πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου: 

1) Σκόνης 6 Kg, Τεμάχια 150 
2) Σκόνης τροχήλατοι 25 Kg, Τεμάχια 8 
3) CO2 12 Kg, Τεμάχια 25 
4) Σκόνης οροφής 6 Kg, Τεμάχια 2
5) Σκόνης 2 Kg, για τα ασθενοφόρα  Τεμάχια 8

β)  Η  ετήσια  αναγόμωση  των  πυροσβεστήρων  αυτόματης  κατάσβεσης  του  λεβητοστασίου  του 
Νοσοκομείου. 
2.  Η  ετήσια  αναγόμωση  θα  περιλαμβάνει  τον  πλήρη  έλεγχο  καλής  λειτουργίας  όλων  των 
πυροσβεστήρων, τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών 
θα περιλαμβάνει επίσης τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρηση του δικτύου πυρανίχνευσης 
αυτόματης κατάσβεσης των λεβητοστασίων των εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και 
την αποκατάσταση αυτών. Κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 
σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων του Νοσοκομείου. 
3. Η αναγόμωση θα γίνεται σε δύο συνεχόμενα στάδια έτσι ώστε το Νοσοκομείο να μην μείνει ακάλυπτο 
από πυροσβεστικά μέσα. 
4. Σε κάθε στάδιο θα γίνεται επίδειξη λειτουργίας και χρήση των προς αναγόμωση πυροσβεστήρων από 
τις ομάδες πυρασφάλειας του Νοσοκομείου. 
5. Μετά το πέρας των εργασιών θα υποβάλλεται γραπτή έκθεση για την κατάσταση των πυροσβεστικών 
μέσων  του  Νοσοκομείου  και  προτάσεις  καλύτερης  και  ασφαλέστερης  λειτουργίας  του  συστήματος 
πυρανίχνευσης –αυτόματης κατάσβεσης. 
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6.  Η  υπεύθυνη  για  την  αναγόμωση εταιρεία  οφείλει  να  αποκαταστήσει  με  δικές  της  δαπάνες  τυχόν 
βλάβες ή ζημιές που θα προξενηθούν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. 
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