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                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα  :     31-10-2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

  ΚΑΙ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ     
                 
 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ           Αρίθµ. Πρωτ.  
                                                               
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ                                     
 :  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ                                                          
Πληροφορίες :  Ν. Μοσχάκης     ΠΡΟΣ :         κάθε   ενδιαφερόµενο  
Ταχ. ∆/νση :  Αχαρνών 27, 104 39, ΑΘΗΝΑ        
℡    :  210-88.20.812  
�   :  210-82.17.618                
  
               
  
 

 ΘΕΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
 ΚΤΙΡΙΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆..Ε  

 
 
   Το έργο αφορά στην διενέργεια εργασιών προκειµένου να ελεγχθούν και αν 
χρειάζεται να αναγοµωθούν τα φορητά πυροσβεστικά µέσα των κτιρίων που βρίσκονται επί 
των οδών Αχαρνών 27, Αχαρνών 29 και Σταδίου 29. Επίσης θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος - 
συντήρηση των µονίµων πυροσβεστικών συστηµάτων που βρίσκονται στα ανωτέρω κτίρια 
πλέον του κτιρίου της οδού Κολοκοτρώνη 4. 
 Το προϋπολογιζόµενο κόστος ύψους 6.824,04 € για τον Τοµέα Υγειονοµικών έχει 
εγκριθεί µε την αρ. Α∆Α : ΒΛΛΜΟΠΕ1-Χ9∆ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Νο 835/25-
10-2013 των Τοµέων Υγειονοµικών. 
 Το προϋπολογιζόµενο κόστος ύψους 738,00 € για τους Τοµείς Μηχανικών & Ε∆Ε 
έχει εγκριθεί µε την αρ. Α∆Α : ΒΛ9ΚΟΠΕΙ-ΚΩΙ απόφασης δέσµευσης δαπάνης Νο 160/12-9-
2013 των Τοµέων Μηχανικών & Ε∆Ε.  
 Παρακαλούµε, αφού µελετήσετε το συνηµµένο  έντυπο οικονοµικής προσφοράς να 
το συµπληρώσετε και να το υποβάλετε στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΕΤΑΑ στην οδό 
Μάρνη 22, 10433 Αθήνα, µέσα σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, το αργότερο µέχρι την  
6η – 11- 2013.   
 Ο χρόνος πληρωµής από την υπηρεσία είναι περίπου 2 µήνες από την έκδοση του 
τιµολογίου και την παραλαβή του έργου και στην τιµή περιλαµβάνονται κρατήσεις 3% 
ΜΤΠΥ και 2,4% χαρτόσηµο επί των κρατήσεων ΜΤΠΥ. 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  Ε.Τ.Α.Α. 
 
 
 
 

Κ. ΣΤΕΛΛΑΚΗ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε  

 
 
 
Ο υπογεγραµµένος 
 
……………………………………………………………………………....... 
 
Έλαβα γνώση των ειδικών συνθηκών του ανωτέρω έργου και τις αποδέχοµαι. 
 
 

1. Γενική Περιγραφή 
 

Στα κτίρια ιδιοκτησίας του Τοµέα Υγειονοµικών που βρίσκονται επί των 
οδών Αχαρνών 27, Αχαρνών 29 και Σταδίου 29, βρίσκονται φορητά πυροσβεστικά 
µέσα καθώς και µόνιµα πυροσβεστικά δίκτυα, όπως προβλέπουν οι αντίστοιχες 
µελέτες πυροπροστασίας των κτιρίων. Όλα αυτά τα συστήµατα απαιτούν ετήσιο 
έλεγχο και συντήρηση.  

Επίσης στο κτίριο των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. επί της οδού 
Κολοκοτρώνη  4  ευρίσκονται µόνιµα πυροσβεστικά µέσα στους χώρους του 
computer  room  (3ος  όροφος ) και στον υποσταθµό µέσης τάσης (στο υπόγειο). 

 
2. Οικονοµική Προσφορά 

 
2.1.   Το κόστος των εργασιών για τον Τοµέα Υγειονοµικών είναι : 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
1. Αναγόµωση Πυροσβεστήρων τύπου Pa 12   114 τεµ. 
2. Αναγόµωση Πυροσβεστήρων τύπου Pa  6    95 τεµ. 
3. Αναγόµωση Πυροσβεστήρων τύπου Pa 50     9 τεµ. 
4. Αναγόµωση Πυροσβεστήρων τύπου co2 6    15 τεµ. 
5. Έλεγχος µόνιµων πυροσβεστικών συστηµάτων   13 τεµ. 
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2.2.  Το κόστος των εργασιών για τους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. είναι :   
 
 
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                          ΤΙΜΗ 

1. Συντήρηση & Έλεγχος Λειτουργίας συστήµατος CO2  
   στο computer room  
2. Συντήρηση & Έλεγχος Λειτουργίας συστήµατος INERGEN 

Συνολικής χωρητικότητας φιαλών 80 lt. στον υποσταθµό 
µέσης τάσης. 

 
 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 
 
 

 

Εποµένως η συνολική τιµή είναι : 
 

……………………………………………………………………… 
 

πλέον ΦΠΑ 23% 
 

Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις και το 
εργολαβικό όφελος. 

 
Η αναγόµωση θα γίνει σε τρείς ηµέρες, την πρώτη ηµέρα θα αφαιρεθούν 

οι µισοί πυροσβεστήρες σε κάθε ανεξάρτητο χώρο, οι οποίοι θα 
επανατοποθετηθούν την επόµενη ηµέρα. Την δεύτερη ηµέρα µετά την 
επανατοποθέτηση των πρώτων θα αφαιρεθούν οι επόµενοι µισοί 
πυροσβεστήρες και οι οποίοι θα επανατοποθετηθούν την τρίτη ηµέρα, ώστε τα 
κτίρια να µην µείνουν ακάλυπτα για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


