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ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Ε.Τ.Α.Α. 

Αρ. Πρωτ.  341352/13.12.2016 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  

 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

             

 

  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Μάρνη 22,   

                                     104 33 – ΑΘΗΝΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:      Γ. Μπάτσου 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :   210 52 17 320 

FAX :                   210 52 17 407 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην 

«Ετήσια συντήρηση των φορητών µέσων πυροπροστασίας, των µονίµων πυροσβεστικών 

συστηµάτων, των µέσων ενεργητικής προστασίας καθώς και επισκευή µέσων ενεργητικής 

πυροπροστασίας των κτιρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα συνολικού  προϋπολογισµού  έως 14.940,00 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% ή έως 18.525,60  ευρώ µε ΦΠΑ 24%.»  

 

 Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.» που 

συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/3-4-2008) µε έδρα την οδό Μάρνη 22 

Αθήνα, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την υποβολή προσφοράς για την Ετήσια 

συντήρηση των φορητών µέσων πυροπροστασίας, των µονίµων πυροσβεστικών συστηµάτων, των µέσων 

ενεργητικής προστασίας καθώς και επισκευή µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των κτιρίων του ΕΤΑΑ 

στην Αθήνα συνολικού  προϋπολογισµού  έως 14.940,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% ή έως 18.525,60  ευρώ µε 
ΦΠΑ 24%. 

Σύµφωνα µε την νοµοθεσία, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω στην γενική και στην τεχνική 

περιγραφή, υπάρχει η ανάγκη για την ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων, των µονίµων πυροσβεστικών 

συστηµάτων, των µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας καθώς και επισκευή µέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας, τα οποία βρίσκονται στα κτήρια του ΕΤΑΑ στην Αθήνα. 

1.∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς, όπως αυτοί  περιγράφονται στο  

άρθρο 2, παρ.1. (11) του  Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση 

αυτών των προσώπων ή και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, 

που προσφέρουν στην αγορά τις υπηρεσίες  που περιγράφονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Επιπλέον το 

δικαίωµα συµµετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. 

 

2. Κριτήριο για την επιλογή του προµηθευτή που θα αναλάβει το συγκεκριµένο έργο και θα καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους και την περιγραφή των ζητούµενων 

υπηρεσιών του συνηµµένου Παραρτήµατος (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
πρόσκλησης), είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.    

 

 

3. Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, 
καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς που αφορά Εργασίες για την Ετήσια συντήρηση των 
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φορητών µέσων πυροπροστασίας, των µονίµων πυροσβεστικών συστηµάτων, των µέσων ενεργητικής 

προστασίας καθώς και επισκευή µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των κτηρίων του ΕΤΑΑ στην 

Αθήνα». 

  Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο στα Γραφεία των 

Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2
ος

 όροφος τµήµα Πρωτοκόλλου, µέχρι 

την Τρίτη  20.12.2016  και ώρα 10:00 π.µ. (υπόψη του Τµήµατος Προµηθειών).   

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να µην ανοιχθεί ο φάκελος, αλλά 

να παραδοθεί κλειστός στο Τµήµα Προµηθειών». 

Προσφορές που υποβάλλονται µετά την  Τρίτη  20.12.2016  και ώρα 10:00 π.µ. δεν θα 

λαµβάνονται υπόψη.  

     Συγκεκριµένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 

Α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νοµικά Πρόσωπα κατά περίπτωση 

(όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 

καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ κλπ) και επικυρωµένο αντίγραφο της 
βεβαίωσης έναρξης επαγγέλµατος για φυσικά πρόσωπα. 

Β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, επί ποινή 

αποκλεισµού στην οποία:  

� θα αναφέρονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
� ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
� θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονοµικός φορέας έχει επισκεφτεί τα κτήρια, έχει  αποκτήσει 

σαφή αντίληψη του αντικειµένου του έργου, της υπάρχουσας κατάστασης & των ειδικών 

συνθηκών του έργου,  για το οποίο υποβάλλει προσφορά. 

� ότι ο προσφέρων διαθέτει εµπειρία και κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο 

προσωπικό µε τις σχετικές άδειες, εργαλεία, µεταφορικά µέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση των 

εργασιών 

� ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών µε το 

∆ηµόσιο ή/και τα Ν.Π.∆.∆. λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Γ) Αντίγραφα των παρακάτω πιστοποιητικών: 

 1. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος για την ποιότητα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 

 2. Πιστοποιητικό Επάρκειας Αρµόδιου Ατόµου 

 3. Πιστοποιητικό Αναγνωρισµένης Εταιρείας ( χαµηλής και υψηλής πίεσης )  
 

∆) Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 

Ε) Ι. Παρουσίαση της δραστηριότητας του οικονοµικού φορέα, µε αναφορά στην τεχνική 

υποστήριξη και στο τεχνικό προσωπικό (στελέχωση - προσόντα - εµπειρία). 

ΙΙ. Πρόσφατο ενδεικτικό πελατολόγιο του οικονοµικού φορέα, µε ιδιαίτερη αναφορά (αν υπάρχει) 
στον ∆ηµόσιο Τοµέα και αναφορά στο είδος συνεργασίας (προµήθεια -εγκατάσταση - συντήρηση - 

σύµβαση συντήρησης). 
 

Στ) Η οικονοµική προσφορά  

Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρεται η καθαρή αξία, και ο Φ.Π.Α. για κάθε είδος 

εργασιών.   

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, παρατίθεται 

Υπόδειγµα Οικονοµικής προσφοράς.  Ο Οικονοµικός Φορέας  αναγράφει την προσφορά του για το είδος 

των υπηρεσιών το οποίο υποβάλει προσφορά.  

Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε 
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λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.  

Στην τιµή προσφοράς συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτούµενων υλικών,  το 

σχετικό κόστος µεταφοράς &  τοποθέτησης των απαραιτήτων για τις εργασίες υλικών, στους χώρους  του 

κτηρίου καθώς και όλες  οι νόµιµες κρατήσεις.    

4. Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια την Τρίτη  20.12.2016  και ώρα 10:30  

στο Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1
ο
 όροφο, όπου µπορεί να παρευρεθεί όποιος 

ενδιαφερόµενος το επιθυµεί.  
 

5. Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και 

έγιναν οι απαιτούµενες αναρτήσεις στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 

• Η υπ’ αρ. 90/20/10/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθµ. Πρωτ. 90/201016 & 

Α∆Α:ΩΨ0ΚΟΡΕ1-2ΟΘ) ποσού 570,40 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων  

του κλάδου ΤΠ∆Α  στον ΚΑΕ: 0010088800 οικον. έτους 2016 (Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς 

αιτήµατος 16REQ005316558) 

• Η υπ’ αρ. 427/20/09/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθµ. Πρωτ. 63172/22-9-2016 & 

Α∆Α:6Τ8ΧΟΡΕ1-ΝΟ∆) ποσού 4.929,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων  

του κλάδου ΤΣΜΕ∆Ε  στον ΚΑΕ: 0888.00 οικον. έτους 2016 (Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς 

αιτήµατος 16REQ005127173) 

• Η υπ’ αρ. 216/16-9-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθµ. Πρωτ. 216/16-9-2016 & 

Α∆Α:Ω5ΟΙΟΡΕ1-ΝΦΙ) ποσού 3.464,56 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων  

του κλάδου ΤΑΝ  στον ΚΑΕ: 0010087900 οικον. έτους 2016 (Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς 

αιτήµατος 16REQ005175602) 

• Η υπ’ αρ. 49/10-10-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθµ. Πρωτ. 273316/7699/10-10-

2016 & Α∆Α:7ΖΣ3ΟΡΕ1-ΥΜ4) ποσού 322,40 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 

εξόδων  του κλάδου ΤΠ∆Ε  στον ΚΑΕ: 0010089900 οικον. έτους 2016 (Α∆ΑΜ έγκρισης 

πρωτογενούς αιτήµατος 16REQ005240797) 

• Η υπ’ αρ. 219/21-9-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθµ. Πρωτ. 120492/21-9-2016 & 

Α∆Α:6ΠΤΑΟΡΕ1-014) ποσού 9.239,24 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων  

του κλάδου ΤΣΑΥ  στον ΚΑΕ: 0889.00 οικον. έτους 2016 (Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς 

αιτήµατος 16REQ00005123798) 

• Η εισήγηση της ∆/νσης Επιθεώρησης του ΕΤΑΑ προς το ∆Σ του ΕΤΑΑ µε αρ. πρωτ. 249224/15-

9-2016 (Α∆ΑΜ πρωτογενούς 16REQ005099270) 

 

6. Πληρωµή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5) 

Η πληρωµή  θα γίνει βάσει των υποβληθέντων τιµολογίων εφόσον ολοκληρωθούν οι  αντίστοιχες 

συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου δηλαδή µε την ολοκλήρωση των εργασιών για κάθε Τοµέα.  

Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα καταβληθεί στον Ανάδοχο από τους   Τοµείς  του Ε.Τ.Α.Α, µετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, 

υπηρεσιών ή έργων & µετά τη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από την 

αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον απαιτείται , αφού θα έχουν αφαιρεθεί 
όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται κατά περίπτωση όπως νοµίµως  
προβλέπεται να προσκοµίσει:   

   α) Φορολογική ενηµερότητα  

  β) Ασφαλιστική ενηµερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταµείων). 
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  γ) Αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση του 

οφειλόµενου ποσού µετά τις νόµιµες κρατήσεις   

  δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

•••• Το/α τιµολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 

� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΙΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29, 104 39  ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ. :998146384  

     ∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 104 31 ΑΘΗΝΑ  

Α.Φ.Μ.: 998146384  

∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5, 105 61  ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.: 998146384   

∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΠΕΙΡΟΥ 64 - 104 39 ΑΘΗΝΑ 

 Α.Φ.Μ.: 998146384   

 ∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

� ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-Ν.Π.∆.∆. 

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, 106 80 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.: 998146384   

∆.Ο.Υ. : ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 
• κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, 

της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 Ν.4013/2011 (Α.204) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), για συµβάσεις που το συµβατικό αντάλλαγµα αυτών ισούται µε ή 

υπερβαίνει το ποσό των 2.500 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

• τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06% 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών & 8% στην παροχή υπηρεσιών στην καθαρή αξία 

του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. 

• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προς υπογραφή  

σύµβασης µε τον Ανάδοχο. 

 

7. Εγγυήσεις (ν. 4412/2016 άρθρο 72) 

 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα του άρθρου 72 παρ. 3  του ν.4412/2016 και 

εφόσον δεν είναι διατυπωµένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  

Επιπλέον οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από  το φορέα έκδοσης τους  πρέπει απαραίτητα να 

περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
• Τον εκδότη. 

• Την αναθέτουσα αρχή προς την  οποία απευθύνεται 
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•  Τον αριθµό της εγγύησης . 
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

• Την πλήρη επωνυµία τον   ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα  υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

• Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού 

• Την ηµεροµηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης 
•  Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή µερικά εντός (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται. 
•  Στις περιπτώσεις Εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, ο αριθµός και ο τίτλος της σχετικής σύµβασης. 
•  Τους όρους ότι: 
1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και διζήσεως. 
2) Σε περίπτωση κατάπτωσης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου.  

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο 

απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια 

οφειλή). 

•••• Εγγύηση συµµετοχής: ∆εν απαιτείται. 

•••• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

 Ο  Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύµβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 

της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ και ισχύος πλέον δύο µηνών του συµβατικού χρόνου, η 

οποία θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης  και την 

πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων µεταξύ του Ταµείου και του Αναδόχου (υπόδειγµα 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας 
πρόσκλησης)  

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρµόδιο για τον έλεγχο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του 

Ν 4412/2016. 

 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη 

αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία 

της σύµβασης και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν 

σε αυτήν. 

 Πληροφορίες που αφορούν στο Τεχνικό µέρους του έργου σχετικά µε το συγκεκριµένο έργο 

παρέχονται από το Τεχνικό Γραφείο της ∆/νσης Επιθεώρησης κ. Κ. Καµπίτση τηλ. 210 5217374, τις 

εργάσιµες µέρες και ώρες. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

   1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Ετήσια Συντήρηση πυροσβεστήρων κτηρίων, αφορά στους υφιστάµενους πυροσβεστήρες  που λειτουργούν 

στα  κτήρια ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε,, των Τοµέων Υγειονοµικών, του Τοµέα 

Ασφάλισης Νοµικών του τοµέα  Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών και του Τοµέα Υγείας -Πρόνοιας 
∆ικηγόρων Αθηνών.   

 

Πίνακας πυροσβεστήρων και µονίµων συστηµάτων Τοµέων ΕΤΑΑ: 

Α/Α ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ 

ΑΘΗΝΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

  ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1. Οµήρου 12 Pa 6kgr 7 

2. Μαυροµµαταίων 17 Pa 6kgr 7 

  Οροφής PΑ 12kgr 2 

3. Εµπεδοκλέους 118  Pa 6kgr 4 

4. Π.Π.Γερµανού 3-5 Pa 6kgr 47 

  Pa 12kgr 1 

  Οροφής PΑ 12kgr 2 

  CO2 5kgr 18 

  Φορητός AFFF 6lt 1 

  CO2 45 kgr 6 

  CO2 50 kgr 2 

  INERGEN  80 LT 2 

 Κολοκοτρώνη 4 Pa 6kgr 5 

5. Σωκράτους 53 Pa 6kgr 1 

  Pa 12kgr 39 

  Οροφής PΑ 12kgr 3 

 Εδουάρδου Λω Pa 6kgr 5 

6. Αχαρνών 29 Pa 6kgr 43 

  CO2 6kgr 3 

  Οροφής PΑ 12kgr 29 

7. Αχαρνών 27 Pa 6kgr 30 

  Pa 12kgr 1 
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  Οροφής PΑ 12kgr 63 

  CO2 6kgr 1 

8. Σταδίου 29 Pa 6kgr 2 

  Pa 12kgr 8 

  Οροφής PΑ 12kgr 10 

  CO2 6kgr 5 

  Τροχήλατος Po 50kgr 4 

  INERGEN 80lt 12 

9. Ηπείρου 64 Pa 6kgr 12 

10. Χαριλάου Τρικούπη 

34 

Pa 12kgr 9 

  Οροφής PΑ 12kgr 1 

 

 

1.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 

Μέγιστα διαστήµατα συντήρησης και µέγιστη λειτουργική ζωή όπως στον παρακάτω πίνακα: 

Τύπος πυροσβεστήρα Συντήρηση  (4) Περαιτέρω συντήρηση      
και ανανέωση γόµωσης 
 (1) 

Εργαστηριακός 
έλεγχος    (2)    και 
ανανέωση γόµωσης  
(1) 

Λειτουργική      ζωή 
πυροσβεστήρα 

Αφρός, νερό και ουσία 
βασισµένη σε νερό 

1 έτος 5 και 15 έτη 10 έτη 20 έτη 

Σκόνη 1 έτος 5 και 15 έτη 10 έτη 20 έτη 

Σκόνη - σφραγισµένη 
πίεση (3) 

1 έτος 15 έτη 10 έτη 20 έτη 

Halon 1 έτος - 10 έτη 20 έτη 

C02 1 έτος 10 έτη Σύµφωνα µε Εθνική Οδηγία ή 
Οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εάν τα αποτελέσµατα της συντήρησης που διεξάγεται από το αρµόδιο άτοµο ή το κέντρο ελέγχου 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση του κατασβεστικού υλικού, αυτό είναι 
αποδεκτό. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η αντικατάσταση των τµηµάτων δεν επηρεάζει τα διαστήµατα αυτά. Εάν για παράδειγµα ο ελαστικός 
σωλήνας ενός φορητού πυροσβεστήρα αντικατασταθεί µετά από 6 χρόνια λειτουργίας του πυροσβεστήρα από την ηµέρα 
εγκατάστασης του, ο εργαστηριακός έλεγχος από το κέντρο ελέγχου θα πραγµατοποιηθεί µετά από 4 επιπλέον χρόνια. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:    Οι πυροσβεστήρες µε σφραγισµένη σκόνη θα επιστρέφονται στον κατασκευαστή ώστε να αναγοµωθούν. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: ∆ιαστήµατα µεγαλύτερα του ενός έτους αλλά όχι µεγαλύτερα από 2 έτη, είναι επιτρεπτά σε πολύ 
ιδιαίτερες περιπτώσεις, µετά από συµφωνία, µε την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 0 ιδιοκτήτης θα 
εξασφαλίσει ότι οι πυροσβεστήρες και τα φιαλίδια προωθητικού αερίου ελέγχονται και συντηρούνται κατάλληλα. Αυτές οι 
διαδικασίες θα διεξαχθούν από το αρµόδιο άτοµο. 

 

� Ο ανάδοχος υποχρεούται µετά από κάθε εργασία συντήρησης ή αναγόµωσης να τοποθετεί ένα δαχτυλίδι 
στον κοχλία της λαβής του πυροσβεστήρα µε το οποίο θα αποδεικνύεται ότι όντως γίνεται εργασία στον 

πυροσβεστήρα από τον ανάδοχο και ότι δεν αλλάζεται απλά η Ετικέτα Αναγόµωσης. Η τοποθέτηση δακτυλίου 

ελέγχου στο λαιµό των πυροσβεστήρων µετά από κάθε συντήρησή ή αναγόµωσή τους  θα γίνει σύµφωνα  µε το 

υπ΄αριθµ. Πρωτ. 15325/871/26.06.08 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
� Οι πυροσβεστήρες θα παραδίδονται µέσα σε κατάλληλη σακούλα νάιλον για προστασία τους από σκόνη 

και χτυπήµατα. 

� Ο ανάδοχος θα αναλάβει την αρίθµηση των πυροσβεστήρων και τη δηµιουργία Μητρώου Πυροσβεστήρων 
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το οποίο και θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική µορφή. Το µητρώο θα είναι σε µορφή .xls ή .doc και θα αναφέρει των 

αριθµό των πυροσβεστήρων, το είδος των πυροσβεστήρων, ανά κτίριο, τοµέα και συνολικά, οι οποίοι υφίστανται  
και θα αναφέρει επίσης τους πυροσβεστήρες που θα απαιτηθούν να αναγοµωθούν και να περάσουν υδραυλική 

δοκιµή την επόµενη χρονική περίοδο ανά κτίριο, τοµέα και συνολικά. 

� Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ανάρτηση σε κατάλληλα σηµεία πινακίδων µε οδηγίες για τη σωστή χρήση 

των πυροσβεστήρων. 

� Θα  τοποθετηθούν αναπληρωµατικοί πυροσβεστήρες κατά την διάρκεια των εργασιών συντήρησης-
ελέγχου-αναγόµωσης των πυροσβεστήρων. 

� Στην εργασία περιλαµβάνεται η µεταφορά και η τοποθέτηση τους από και προς τους χώρους που 

ενδείκνυται βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας περί πυροσβεστήρων. 

� Ο ανάδοχος θα υποβάλλει τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις (ότι πληρούν τους όρους καλής 
λειτουργίας και ασφάλειας) για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας. 
 

1.2 Πρόσθετες υποχρεώσεις αναδόχου: 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 
• Να παρέχει διαγνώσεις βλαβών χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. 

• Να διαθέτει χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση κάθε όργανο ή συσκευή για τον έλεγχο και τις δοκιµές των 

εγκαταστάσεων και κάθε εργαλείο απαραίτητο για την επισκευή και την ρύθµισή τους. 
• Να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη & απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και εκτελεί όλες 
τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, πρόληψης και επισκευής κάθε βλάβης (µετά από έγκριση της Υπηρεσίας), 
ζηµίας και γενικά κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονοµικής λειτουργίας τους. 
• Να παραδίδει στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ το αντίστοιχο δελτίο τεχνικών εργασιών συντήρησης 
ή επισκευής ή διάγνωσης βλαβών υπογεγραµµένο από τον ίδιο και από τον υπεύθυνο του χώρου όπου έγινε η 

εργασία. 

• Για την προηγούµενη συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του κάθε χώρου ώστε να έχει πρόσβαση τις 
κατάλληλες ώρες για να εκτελέσει τις εργασίες. 
• Να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η λειτουργία, η 

κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληροί τους ισχύοντες κανόνες της Τέχνης και της 
Επιστήµης, τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, καθώς και όλες τις διατάξεις και τους νόµους. 
• Η συντήρηση πρέπει να γίνει σε χρόνο που δεν θα παρακωλύει την λειτουργία των κτηρίων και θα 

ενηµερώνει το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ έγκαιρα για το συντονισµό ενεργειών όπου και όποτε αυτός 
απαιτείται. Η χρήση των χώρων από το προσωπικό θα γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χώρου 

• Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ Πρόγραµµα Συντηρήσεων και 
Επισκευών πριν την εκτέλεση των εργασιών, ώστε ο υπεύθυνος για κάθε κτίριο που θα οριστεί από το 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ να αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών. Εάν στην εξέλιξη προκύψουν λόγοι 
για αλλαγή αυτού του προγράµµατος, θα ζητείται η έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ. Σε κάθε 
περίπτωση και µε γνώµονα την καλή και εύρυθµη λειτουργία των κτιρίων το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ 

διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής του προγράµµατος, σε συνεννόηση µε τον Ανάδοχο. 

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση (αλλαγή υλικών ή τρόπου λειτουργίας) στα µηχανήµατα από τον 

συντηρητή, χωρίς την έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ. 

• Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση  για  τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων σχετικών µε τη λειτουργία, 

συντήρηση, βελτίωση και επισκευή των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας των κτιρίων οι 
οποίες θα υποβληθούν µετά από συνεννόηση µε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΤΑΑ. 

• Όποιες ζηµιές ή καταστροφές γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου θα αποκατασταθούν µε ευθύνη και 
έξοδα του ιδίου 

• Εγγύηση :Για όλες τις εργασίες επισκευής που αφορούν αντικατάσταση υλικού, θα δίδεται εγγράφως 
εγγύηση καλής λειτουργίας του καινούριου υλικού τουλάχιστον µέχρι τη λήξη της σύµβασης. 

 

1.3 Ευθύνη Συντηρητή: 

• Σε περίπτωση που το ΕΤΑΑ, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του Αναδόχου ζηµιωθεί καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο άµεσα ή έµµεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης ή 

άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση 

θα βαρύνει τον Ανάδοχο µετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

• Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη σε πράγµατα και εν γένει 
υλικά αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συµβεί σε προσωπικό του ΕΤΑΑ, των 
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ασφαλισµένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός οποιουδήποτε κτιρίου, εφόσον τα 

παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, επισκευών, ή 

όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στην σύµβαση) ή συνέπεια ελαττωµάτων αυτών ή είναι συνέπεια 

αντικανονικής συντήρησης. 
• Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το ΕΤΑΑ για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος του 

εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων 

συµβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλει στο ΕΤΑΑ κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να 

καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, να αναλαµβάνει µε δικές του δαπάνες την 

υπεράσπιση του ΕΤΑΑ για κάθε απαίτηση, αγωγή και µήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον 

του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση µε τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και 
γενικά θα αποζηµιώνει το ΕΤΑΑ για κάθε θετική ζηµία που θα µπορούσε να πάθει από τους παραπάνω 

όρους. 
• Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύµβασης θα γίνονται πάντοτε µε ασφαλή τρόπο τόσο 

για την εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκοµένων στους χώρους των κτιρίων του 

ΕΤΑΑ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση µεθόδων και µέσων που δεν είναι επιβλαβή για την 

ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα. 

• Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως 
απαραίτητη και δεν µπορεί επ’ουδενί να παρακαµφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα 

µέτρα ασφάλειας ώστε να µην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού προηγουµένως έχει πάρει 
την έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ, η οποία όµως σε καµία περίπτωση δεν θα έχει 
ευθύνη επί των εργασιών και µέσων αυτών καθώς και όποιου δυσµενούς αποτελέσµατος προκύψει από 

αυτά 

 

1.4 Πυροσβεστήρες και είδη πυρκαγιάς  

 
Οι πυροσβεστήρες σκοπό έχουν την άµεση και ευχερή κατάσβεση πυρκαγιάς ανάλογα µε την κατηγορία 

του καιόµενου καυσίµου. Βασικά διακρίνουµε 4 κύριες κατηγορίες πυρκαγιάς και 1 κατηγορία για πυρκαγιές 
κοντά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τα ανωτέρω απεικονίζονται στον επόµενο πίνακα στον οποίο 

προτείνεται και το κατάλληλο κατασβεστικό υλικό 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΥΡΚΑΪΑΣ 

ΣΥΜΒΟΛΟ - 

ΧΡΩΜΑ 

ΚΑΙΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Α   

 

Πράσινο 

Συνήθη καιόµενα υλικά, ξύλα, 

χαρτιά, άχυρα, υφάσµατα, 

πλαστικά, ελαστικά. Γενικώς 

στεριά υλικά οργανικής σύνθεσης 

τα οποία καιόµενα σχηµατίζουν 

στάχτη και κάρβουνο. 

Νερό, αφρός, ξηρά σκόνη. 

Β   

 

Κόκκινο 

Εύφλεκτα υγρά, υγρά καύσιµα 

(πετρελαιοειδή, διαλύτες και άλλα 

εύφλεκτα υγρά κ.λ.π). 

∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2), 

ξηρά σκόνη, αφρός, οµίχλη 

νερού 

C   

Μπλε  

Αέρια καύσιµα (µεθάνιο, 

προπάνιο, βουτάνιο, ασετυλίνη, 

υδρογόνο κ.λπ). 

∆ιοξείδιο του άνθρακα ξηρά 

σκόνη, HALON 121 1(αλογο-

νοµένοι υδρογονάνθρακες). 

D   

 

Κίτρινο 

Μέταλλα (νάτριο, κάλλιο, 

µαγνήσιο, τιτάνιο και ζιρκόνιο). 

Ξηρά σκόνη, άµµος, γραφίτης. 
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Ε   Είναι πυρκαγιές που προέρχονται 

από καύσιµα των προηγουµένων 

κατηγοριών (Α,Β,C,D) πάνω ή 

κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται 

υπό τάση. 

∆ιοξείδιο άνθρακα 

 

Τα  κατασβεστικά  υλικά  είναι: 

α) Το νερό: Η κατασβεστική του δράση οφείλεται κυρίως στην ψυκτική του ικανότητα και στις µεγάλες 

ποσότητες που µπορούν να διατεθούν. 

 β) Χηµική σκόνη: Οι πιο διαδεδοµένες ξηρές χηµικές σκόνες έχουν σαν βασικό υλικό το δισανθρακικό κάλιο 

ή νάτριο. ∆εν διαλύονται στο νερό, δεν επηρεάζονται από τις µεταβολές της θερµοκρασίας, είναι χηµικά 

ουδέτερες και δεν είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Έχουν µονωτικές ιδιότητες και δεν διαβρώνουν 

το µηχανικό εξοπλισµό. Επειδή κατά την εκτόξευση τους αφήνουν κατάλοιπα δεν συνιστώνται για 

ηλεκτρικούς πίνακες ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ. 

 γ) ∆ιοξείδιο του άνθρακα: (CO2) Η κατασβεστική του δράση οφείλεται στην αραίωση του αέρα, και του 

οξυγόνου της καύσης. Χρησιµοποιείται µε επιτυχία σας κατασβεστικό υλικό αδρανές, µη αγώγιµο ηλεκτρικά 

και "καθαρό" επειδή δεν αφήνει κατάλοιπα µετά την χρήση του. Είναι κατάλληλο για χώρους που περιέχουν 

υγρά ή αέρια καύσιµα, χώρους ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, µηχανές εσωτερικής 

καύσεως και συνηθισµένα καύσιµα υλικά (χαρτιά, ξύλα κ.λπ). ∆ε θεωρείται κατάλληλο για καιόµενα µέταλλα. 

δ) Αφροί κατάσβεσης: Συνήθως νια την αντιµετώπιση της πυρκαγιάς σε πετρελαιοειδή, λάδια, χρώµατα, 

διαλυτικά κ.ά. χρησιµοποιείται αφροποιητικό  υγρό το οποίο αποτελείται από νερό σε αναλογία 95-97% και 

ειδικό αφρογόνο υγρό (3-5%). 

Η µετατροπή του µίγµατος σε κατασβεστικό αφρό επιτυγχάνεται µε ειδικούς αφρογόνους αναµικτήρες ή 

αφρογεννήτριες που επιτρέπουν βαθµό διόγκωσης από 3-1000 φορές. 

 ε) Ελαφρό νερό (AFFF ή Light water): Είναι ένας φθοριωµένος συνθετικός αφρός που παράγεται από ανάµιξη 

συνθετικού υγρού µε γλυκό ή θαλασσινό νερό σε αναλογία 6% - 94% νερό. Τούτο σχηµατίζει µια υδάτινη 

µεµβράνη πάνω στην επιφάνεια φλεγόµενων υγρών ή επιφανειών γενικότερα. Είναι το καταλληλότερο υλικό 

για πυρκαγιές τύπου Β. 

 

Είδη πυροσβεστήρων :  
∆ιακρίνουµε γενικά τα εξής είδη πυροσβεστήρων: 

Α) Φορητοί πυροσβεστήρες. 
Β) Αυτόµατοι πυροσβεστήρες (συνήθως οροφών). 

Γ) Τροχήλατοι  πυροσβεστήρες. 
∆) Αυτόµατο σύστηµα κατασβέσεως πυρκαγιάς τοπικής εφαρµογής. 
 

Α) Φορητοί πυροσβεστήρες: 
Οι φορητοί πυροσβεστήρες έχουν βάρος από 0,5 έως 20 kg (συνηθέστεροι τύποι 3 kg, 6 kg, 12 kg) και 
προσφέρονται για µεγάλη ποικιλία τύπων πυρκαγιάς (π.χ. Α, Β, C, Ε). 

Πάνω στην συσκευή αναγράφονται διάφορες ενδείξεις για το κατασβεστικό υλικό και το προωθητικό 

µέσο. Ειδικότερα χρησιµοποιούνται οι εξής συµβολισµοί: 
α) Για το υλικό 
w: πυροσβεστήρας νερού 

s: πυροσβεστήρας αφρού 

Ρα: πυροσβεστήρας χηµικής σκόνης 
C ή Κ: πυροσβεστήρας COg. 

β) ποσότητα περιεχοµένου: 
Μετά το γράµµα που χαρακτηρίζει το κατασβεστικό υλικό µπαίνει ένας αριθµός που δίνει σε λίτρα (για 

τα υγρά) ή σε kg (για τις σκόνες και το CO2) την ποσότητα που περιέχεται στον πυροσβεστήρα. 

γ) Το προωθητικό µέσο. Το προωθητικό µέσο µε το οποίο επιτυγχάνεται η εκτόξευση του 

κατασβεστικού υλικού χαρακτηρίζεται µε ορισµένο γράµµα ως εξής: 
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CH: Η προωθητική δύναµη είναι αποτέλεσµα χηµικής αντιδράσεως η οποία προκύπτει µεταξύ οξέων και 

διάλυσης αλκαλικών αλάτων ή βάσης. Η αντίδραση αυτή αρχίζει, όταν ο πυροσβεστήρας µπει σε 

λειτουργία. 

Η: Η προωθητική δύναµη οφείλεται σε αέριο (υγροποιηµένο) σε υψηλή πίεση που βρίσκεται σε χωριστό 

δοχείο. 

L: Η προωθητική δύναµη οφείλεται σε αέρα (ή αέριο) υπό πίεση που βρίσκεται µέσα στον πυροσβεστήρα. 

δ) Λειτουργική ετοιµότητα: Χρησιµοποιείται ένα συµπληρωµατικό στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει τα 

όρια λειτουργικής ετοιµότητας της συσκευής σε περίπτωση χαµηλών θερµοκρασιών περιβάλλοντος, 

συγκεκριµένα χρησιµοποιούνται οι εξής συµβολισµοί. 

 η: ∆εν υπάρχει προστασία από παγετό, εποµένως ο πυροσβεστήρας δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε 

ανοικτούς χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. -15: Ο πυροσβεστήρας µπορεί να χρησιµοποιείται 

µέχρι θερµοκρασία -15 °C-30: Ο πυροσβεστήρας µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι θερµοκρασίας -30 "C. 

 

1.5 Επισκευή πυροσβεστικών συγκροτηµάτων 

1. Σταδίου 29. 
Το συγκρότηµα αποτελείται από δύο κύριες ηλεκτρικές αντλίες µανοµετρικού ύψους 60 m, συνοδευόµενο 

από µια αντλία jockey µανοµετρικού ύψους 100m και ένα πετρελαιοκινητήρα  µανοµετρικού ύψους 80 m, 

µε πίνακα κατασκευής DP. 

Στο συγκρότηµα θα πρέπει να τοποθετηθεί ασφαλιστικός κοχλίας στο κόµπλερ του πετρελαιοκινητήρα 

καθώς και να επαναρυθµιστεί ώστε στον δυσµενέστερο κλάδο (τελευταία φωλιά)  να έχει πίεση 4bar και 
θα γίνει αντικατάσταση λαδιών, φίλτρων λαδιού και πετρελαίου. 

 Παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

  

2. Σωκράτους 53. 

Στο κτήριο βρίσκεται συγκρότηµα marco pumps µε ηλεκτροκινητήρα 20 HP µε διβάθµια αντλία,  

πετρελαιοκινητήρα Ruggerini CRD 100 18 HP µε διβάθµια αντλία και αντλία jockey Sigma 3HP. 

Στο συγκρότηµα θα τοποθετηθεί καινούριος φορτιστής, θα γίνει αντικατάσταση µπαταρίας 75ΑΗ,θα γίνει 
αντικατάσταση δοχείου διαστολής 100lt µε όλα τα παρελκόµενα ,θα αλλάξει η φορά της  αντλίας jockey.  

Επίσης στην τελευταία φωλιά θα τοποθετηθεί µανόµετρο και θα πραγµατοποιηθεί  έλεγχος καλής 
λειτουργίας καθώς και αντικατάσταση λαδιών, φίλτρων λαδιού και πετρελαίου. 

Παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

3. Αχαρνών 29 

Στο κτήριο βρίσκεται συγκρότηµα άντλησης µε ηλεκτροκινητήρα Foras 20HP, µονοµπλόκ,  

πετρελαιοκινητήρας Ruggerini RD210 21HP µε αντλία Foras και jockey Foras πολυβάθµια κάθετου  

τύπου 3HP 

 Με την παρούσα κατάσταση, η κύρια και jockey αντλία, λειτουργούν µόνο χειροκίνητα, καθώς υπάρχει 
φραγµός στο άνω τµήµα του δοχείου διαστολής και δεν δίνεται η εντολή στους πιεσοστάτες. Θα 

τοποθετηθεί νέος αυτόµατος φορτιστής, θα αλλαχθεί η µπαταρία 75AH, αλλαγή λαδιών και  
αντικατάσταση φίλτρων λαδιού και πετρελαίου. 

 Παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
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1.6  Συντήρηση ενεργητικής πυροπροστασίας 

Στο ετήσιο πρόγραµµα συντήρησης περιλαµβάνονται τα παρακάτω: 

 

1. Πυρόσβεση 

Α. Πυροσβεστικό Συγκρότηµα 

Α.1 Γενικά 

Ι Ετήσιες Εργασίες 

Έλεγχος συνδέσµων (κόµπλερ) αντλιών 

Αµπεροµέτρηση ηλεκτροκινητήρων 

ΙΙ 
Εξαµηνιαίες Εργασίες 

Καθαρισµός πινάκων κίνησης - αυτοµατισµών και χώρου 

  

Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης και δοκιµαστική λειτουργία του συγκροτήµατος 

Έλεγχος αυτόµατης λειτουργίας συγκροτήµατος µε ανακυκλοφορία και εναλλαγή λειτουργίας αντλιών (τουλάχιστον 5 λεπτά). 

Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήµατος και ηλεκτρικής παροχής 

Έλεγχος φορτιστή και κατάστασης της µπαταρίας. 

Συντήρηση µπαταριών (έλεγχος πυκνότητας και στάθµης ηλεκτρολύτη). Έλεγχος καλής λειτουργίας και αντικατάσταση όπου απαιτείται. Έλεγχος τάσης και φόρτισης,  

καθαρισµός και σύσφιξη ακροδεκτών). 

Έλεγχος πίεσης δικτύου 

Έλεγχος πιεστικού δοχείου 

Έλεγχος διαρροών 

Έλεγχος φθορών και διαβρώσεων και αποκατάσταση τους. 

Έλεγχος δεξαµενής πυρόσβεσης,  καλή λειτουργία αισθητήρων,  διακοπτών στάθµης, διατάξεων πλήρωσης (φλότερ) κλπ 
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Έλεγχος και χειρισµός βαλβίδων και κρουνών πυροσβεστικού συγκροτήµατος 

Ρύθµιση πρεσσοστατών & έλεγχος µανοµέτρων 

Εξαέρωση (εάν απαιτείται) 

Έλεγχος λειτουργίας ανεπίστροφων βαλβίδων 

Γενικός έλεγχος αυτοµατισµού 

Έλεγχος στάθµης δεξαµενής 

Έλεγχος διαρροών αντλιών και υδραυλικών συνδέσεων 

Χειροκίνητη δοκιµαστική λειτουργία  

Έλεγχος πιεστικού κώδωνα (πίεση αέρος, κατάσταση µεµβράνης, βαλβίδας, κελύφους κτλ,) ρύθµιση της πίεσης αέρος 

Έλεγχος αντικραδασµικών βάσεων 

Συµπλήρωση καυσίµου στους πετρελαιοκινητήρες εφόσον απαιτείται. 

Α.2 Ηλεκτροκινητήρας (κύριας αντλίας και jockey)  

 Εξαµηνιαίες εργασίες 

Έλεγχος λειτουργίας, θόρυβοι, υπερθέρµανση 

Έλεγχος εδράνων και τριβέων 

Έλεγχος αξονικού συνδέσµου (κόµπλερ) µε αντλία 

 
Έλεγχος στάθµης λαδιού και αντικατάσταση αν απαιτείται (σε κάθε περίπτωση αντικατάσταση κάθε 12 µήνες κατά µέγιστον) 

Αντικατάσταση φίλτρων λαδιού και πετρελαίου (και στους πετρελαιοκινητήρες)  

Α.3 Αντλίες 

 Εξαµηνιαίες εργασίες 

Έλεγχος εδράνων και τριβέων 

Έλεγχος στυπειοθλιπτών 
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Έλεγχος σκουριών και αποκατάστασή τους 

 
Έλεγχος διαρροών 

 

Β. Πυροσβεστικές Φωλιές-Σταθµοί 

Ι Ετήσιες Εργασίες 

Έλεγχος και Αντικατάσταση µπαταριών φανών εφόσον απαιτείται 

Έλεγχος και Αντικατάσταση ενεργού άνθρακα στις αντιασφυξιογόνες µάσκες εφόσον απαιτείται 

ΙΙ Εξαµηνιαίες Εργασίες 

Έλεγχος λειτουργίας επιλεγµένων φωλέων 

 
Έλεγχος ύπαρξης λάστιχου ακροφυσίου και έλεγχος διαρροών σε ΠΦ 

Έλεγχος µανοµέτρων φιαλών οξυγόνου 

 
Έλεγχος ικανοποιητικής λειτουργίας φανών και έλεγχος διαβρώσεως του εσωτερικού τους 

Έλεγχος πυροσβεστικών φωλέων και των σωληνώσεων νερού για διαρροές και επισκευή εάν είναι απαραίτητο  

Οι σταθµοί πυροσβεστικών εργαλείων πρέπει υποχρεωτικά να είναι εξοπλισµένοι µε 1 λοστό διάρρηξης, 1 τσεκούρι µεγάλου µεγέθους, 1 φτυάρι, 1 αξίνα, 1 σκεπάρνι,  

1 πυράντοχη κουβέρτα διάσωσης, 2 ηλεκτρικούς φανούς χειρός. Επιπλέον εξοπλισµός µη υποχρεωτικός: 1 αναπνευστική συσκευή οξυγόνου, 2 ατοµικές προσωπίδες µε φίλτρο,  

2 κράνη προστασίας. Σε περίπτωση όπου η ισχύουσα κείµενη νοµοθεσία και οι ισχύουσες διατάξεις του Πυροσβεστικού Σώµατος Ελλάδος ορίζουν διαφορετικό  

ή και επιπλέον απαιτούµενο εξοπλισµό,   να   είναι   εξοπλισµένοι   µε   τις   αντίστοιχες   οριζόµενες   προδιαγραφές, µνηµονεύοντας την αντίστοιχη νοµοθεσία. 

 

Γ. Σύστηµα Καταιωνισµού - Sprinklers 

 Εξαµηνιαίες Εργασίες 

Έλεγχος των σωληνώσεων και κεφαλών καταιωνισµού για διαρροές και επισκευή αν είναι απαραίτητο. 

 
Έλεγχος ύπαρξης ερµαρίου µε ειδικό κλειδί αντικατάστασης κεφαλών και αριθµού εφεδρικών κεφαλών για άµεση αντικατάσταση αν παραστεί ανάγκη. 
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∆. 2 Πίνακες ελέγχου κατάσβεσης 

I Ετήσιες Εργασίες 

Έλεγχος καλής κατάστασης µπαταριών εφεδρικής τροφοδοσίας 

Έλεγχος και καθαρισµός των ανιχνευτών ζωνών ανίχνευσης 

ΙΙ Εξαµηνιαίες Εργασίες 

Έλεγχος τροφοδοσίας 

Έλεγχος χειροκίνητων εντολών 

Έλεγχος αυτόµατων εντολών, ζωνών κατάσβεσης και ενεργοποίησης 

2. Πυρανίχνευση 

Α. Γενικά 
 

I Ετήσιες Εργασίες 

Έλεγχος του συστήµατος µε διαγνωστικό πρόγραµµα µέσω υπολογιστή για να διαπιστωθεί το ποσοστό ρύπανσης των ανιχνευτών και η σωστή λειτουργία  

των συσκευών του συστήµατος (π.χ. Transponders, buttons, σειρήνες) και καθαρισµός αυτών, σε όποια εγκατάσταση το υποστηρίζει. 

Έλεγχος σωστής ∆ιευθυνσιοδότησης  πυρανιχνευτών µε δοκιµαστική ενεργοποίηση τους / καθαρισµός πυρανιχνευτών, σε όποια εγκατάσταση το υποστηρίζει. 

Έλεγχος σωστής ∆ιευθυνσιοδότησης κοµβίων συναγερµού µε δοκιµαστική λειτουργία σε όποια εγκατάσταση το υποστηρίζει. 

Έλεγχος σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και έλεγχος των συνδέσεων αυτών. 

∆οκιµή τυχαίων ανιχνευτών και κοµβίων συναγερµού για να διαπιστωθεί αν το σύστηµα λειτουργεί κανονικά 

∆οκιµαστική λειτουργία γενικού συναγερµού µε το κοµβίο SOUND ALARM και διαπίστωση ότι λειτουργούν όλες οι σειρήνες της εγκατάστασης 

Έλεγχος συνδέσεων των καλωδίων µέσα στον πίνακα. 

 

Β. Κεντρικοί Πίνακες Πυρανίχνευσης 
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I Ετήσιες εργασίες 

Έλεγχος καλής λειτουργίας τροφοδοτικού 

Έλεγχος καλής κατάστασης συσσωρευτών και φορτιστή τους 

Πρόκληση τεχνητής κατάστασης βλάβης του συστήµατος για έλεγχο καλής λειτουργίας του πίνακα (κατόπιν συνεννόησης µε το τεχνικό γραφείο). 

Έλεγχος ότι η οθόνη LCD του πίνακα είναι σε καλή κατάσταση και ότι οι πληροφορίες που εµφανίζει είναι σωστές 

Έλεγχος ορθής λειτουργίας διακοπτών, οθονών LCD και φωτεινών ενδείξεων του συστήµατος 

Σφίξιµο επαφών και έλεγχος τοποθέτησης καρτών/πλακετών 

Καθαρισµός πίνακα 

Έλεγχος και δοκιµή λειτουργίας σειρήνων και οπτικών ενδείξεων συναγερµού (κατόπιν συνεννόησης µε το τεχνικό γραφείο). 

Γ. Αισθητήρες και Σύστηµα Ανίχνευσης 

Ι Ετήσιες Εργασίες 

Έλεγχος λειτουργίας µπουτόν συναγερµού 

Έλεγχος λειτουργίας interface και βρόγχων 

ΙΙ Εξαµηνιαίες εργασίες 

Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας ανιχνευτών 

Έλεγχος λειτουργίας φωτεινών επαναληπτών 

Πρόκληση κατάστασης συναγερµού µε τη χρησιµοποίηση µαγνήτη ή σπρέυ καπνού σε αισθητήρες και χρήση µπουτΌν. 

 Έλεγχος ανταπόκρισης συστήµατος. 
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Στα κτήρια του  ΕΤΑΑ υπάρχουν τα παρακάτω ενεργητικά συστήµατα πυροπροστασίας : 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΗΡΙΑ 

Πυροσβεστικά συγκροτήµατα: Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 

 Σταδίου 29 

 Σωκράτους 53 

 Αχαρνών 29 

Πυρανίχνευση: Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 

 Σταδίου 29 

 Σωκράτους 53 

 Αχαρνών 27 

 Αχαρνών 29 

 Ηπείρου 64 

Πυροσβεστικές φωλιές: Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 

 Σταδίου 29 

 Σωκράτους 53 

 Αχαρνών 27 

 Αχαρνών 29 

 Χαριλάου Τρικούπη 34 

Μεγαφωνική εγκατάσταση: Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 

Σύστηµα Καταιωνισµού – 

Sprinklers: 

Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 

Πίνακες ελέγχου κατάσβεσης µε 

Inergen,CO2 κλπ: 

Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 

 Σταδίου 29 

 

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων και των µόνιµων συστηµάτων θα γίνει σύµφωνα µε την ετικέτα συντήρησής 
τους και έπειτα από συνεννόηση µε το τεχνικό γραφείο του ΕΤΑΑ. Οι επισκευές της ενεργητικής 
πυροπροστασίας καθώς και η εξαµηνιαία και ετήσια συντήρησή τους θα γίνουν έπειτα από συνεννόηση µε το 

τεχνικό γραφείο του ΕΤΑΑ. Θα γίνει δοκιµαστική λειτουργία της µεγαφωνικής λειτουργίας και των αναγγελιών 

πυρκαγιάς στο κτήριο Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5.  

 

2. Ειδικοί όροι 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την σύµβαση µε τον Ανάδοχο του έργου, για παράβαση 

εκ µέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την σύµβαση, καθώς και να αξιώσει την καταβολή 

αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του.  
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Η ανάθεση του έργου  θα πραγµατοποιηθεί από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το δικαίωµα να ακυρώσει 
ή να µαταιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, οι τιµές που επιτεύχθηκαν είναι 
ασύµφορες για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και  τις ισχύουσες 
Προδιαγραφές από τη σχετική  Νοµοθεσία  για  αντίστοιχο έργο. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών 

του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και επιβάλλονται σε αυτόν οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016.  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείµενης 
νοµοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται 
να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί µέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι 
αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως 
των ισχυουσών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. 
 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 18 § 2 του Ν. 4412/2016 κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί 
φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του ανωτέρω νόµου. 

 

3. Χρόνος παράδοσης εργασιών 

 

1. Χρόνος διάρκειας της σύµβασης συντήρησης – παρακολούθησης των πυροσβεστικών µέσων ορίζεται ως 
ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
2. Οι επισκευές των πυροσβεστικών συγκροτηµάτων θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τριών µηνών από 

την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
3. Οι συντηρήσεις –αναγοµώσεις- υδραυλικές δοκιµές των φορητών και µόνιµων µέσων, θα 

πραγµατοποιηθούν µετά από συνεννόηση µε το τεχνικό γραφείο του ΕΤΑΑ και σύµφωνα µε τις ετικέτες των 

µέσων. 

4. Οι εξαµηνιαίες και οι ετήσιες συντηρήσεις των µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας θα γίνουν έπειτα από 

συνεννόηση µε το τεχνικό γραφείο του ΕΤΑΑ. 

5. Ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τον ν.4412/2016 (άρθρο 218 για υπηρεσίες και άρθρο 207 για προµήθεια 

υλικών). 

 

4.. Προϋπολογισµός 

Φορητών και µονίµων µέσων: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  TEM 

ΤΙΜΕΣ TEMAXIOY σε 

ΕΥΡΩ ,ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 

Υδραυλική 

∆οκιµή ή 

αναγόµωση TEM 

ΤΙΜΕΣ TEMAXIOY 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 

Pa6 kgr 162 5 Pa6 kgr 2 8 

Pa12 kgr 22 6 Pa12 kgr 36 10 

Pa12 kgr 

Οροφής 104 6 

Pa12 kgr 

Οροφής 6 10 

Pο50kgr 

τροχήλατος 1 50 

Pο50kgr 

τροχήλατος 2 50 

Co2 5kgr , 6kgr 26 5 Co2 5kgr , 6kgr 1 8 

Inergen 80lt 14 50 Inergen 80lt 0 50 

Co2 45kgr 

,50kgr 8 50 Co2 45kgr ,50kgr 0 50 
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ΣΥΝΟΛΟ: 3.390,00 Χωρίς ΦΠΑ 24% 

 

Επισκευών πυροσβεστικών συγκροτηµάτων: 

ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 

ΑΧΑΡΝΩΝ 29 600,00 

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 300,00 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 900,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 1800,00 

 

 Συντήρηση ενεργητικής πυροπροστασίας: 

ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 3.000,00 

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 2.550,00 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 1.500,00 

ΑΧΑΡΝΩΝ 27 900,00 

ΑΧΑΡΝΩΝ 29 1.200,00 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 400,00 

ΗΠΕΙΡΟΥ 64 200,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 8600,00 

 

 

Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Κριτήριο ανάθεσης η πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

 

� Προϋπολογισµός Τοµέων Υγειονοµικών : 7.451,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ή 9.239,24 Ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

� Προϋπολογισµός Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών :  2794,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ή 3464,56 Ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

� Προϋπολογισµός Τοµέων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων : 3.975,00  € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 

24% ή 4.929,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

� Προϋπολογισµός Τοµέων Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών και Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών : 260,00 € 

Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ή 322,40 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

� Προϋπολογισµός Τοµέα Υγείας -Πρόνοιας ∆ικηγόρων Αθηνών : 460,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ή 

570,40 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

 

Σύνολο Προϋπολογισµού : 14.940,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% ή 18.525,60  ευρώ µε ΦΠΑ 24%  

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άµεσα την σύµβαση µε τον Ανάδοχο του έργου, για παράβαση εκ 

µέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την σύµβαση, καθώς και να αξιώσει την καταβολή 

αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του.  
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Η ανάθεση του έργου  θα πραγµατοποιηθεί από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το δικαίωµα να ακυρώσει ή 

να µαταιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, οι τιµές που επιτεύχθηκαν είναι ασύµφορες 

για το Ταµείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Επίσης, το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως τη σύµβαση, µε έγγραφη προειδοποίηση του 

Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών,  όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός της ενιαίας ασφάλισης των περιουσιακών 

του στοιχείων, καθώς και όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. κατάργηση υπηρεσιών του 

κ.λ.π.). 

 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 ΤΕΜ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ: 1 

GLOBAL FIRE 

EQUIPMENT  

J-NET-EN54-

SC-003 3-loops analogue addresable 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ: 7 PARADOX FIGHTER MP 

Συµβατικός κατάσβεσης 8 

ζωνών 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ 150 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΟΡΟΦΩΝ: 1 

Syncro multi loop 

analog control 

panel-KENTEC 36 ζωνών πυρανίχνευσης 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 

ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΩΝ: 440 

Πυροσβεστική φωλιά 

επίτοιχη ή χωνευτή µε ένα 

πυροσβεστικό κρουνό  48 

Σταθµός Ειδικών 

Πυροσβεστικών Εργαλείων 

και Μέσων (ΣΕΠΕΜ) απλός 10 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 

Πυροσβεστική φωλιά 

επίτοιχη ή χωνευτή µε ένα 

πυροσβεστικό κρουνό Φ2 

INS 23 

Σταθµός Ειδικών 

Πυροσβεστικών Εργαλείων 
5 
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και Μέσων (ΣΕΠΕΜ) απλός 

Πίνακας   πυρανίχνευσης   

και  ελέγχου  τοπικής  

κατάσβεσης 6 

SIGMA XT 

KENTEC 

3 ζωνών  ανίχνευσης, 1 

κατάκλισης 

Ανιχνευτής  

θερµοδιαφορικός,  

συµβατικού  τύπου, πλήρης 7 GENT model 17860 

Ανιχνευτής  πυρκαϊάς,  

φωτοηλεκτρικός,  

συµβατικού τύπου, πλήρης 7 GENT model 17860 

Κεντρικός  πίνακας  

πυρανίχνευσης και 

συναγερµού,  3  βρόχων 1 GENT 

ΕΝ54 Vigilon 4/6 control 

panel 

Ανιχνευτής 

θερµοδιαφορικός  (σταθερού 

ορίου  και  ρυθµού ανόδου 

θερµοκρασίας), 

διευθυνσιοδοτούµενου 

τύπου, πλήρης 4 

Ανιχνευτής    καπνού,    

φωτοηλεκτρικός, σηµειακής 

αναγνώρισης 301 

Ανιχνευτής    δέσµης,   

οπτικού   τύπου, 

αποτελούµενος   από   

ποµπό  και 

δέκτη,διευθυνσιοδοτούµενος 

αναλογικός, πλήρης 2 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

34 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ 

ΦΩΛΙΕΣ 11 

ΗΠΕΙΡΟΥ 64 

Πίνακας πυρανίχνευσης 1 

Olympia 

electronics BS634 4 ζώνες 

Ανιχνευτής    καπνού,    

φωτοηλεκτρικός, σηµειακής 
15 
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αναγνώρισης 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 

Κεντρικός  πίνακας  

πυρανίχνευσης και 

συναγερµού,   1 FCC3000 1 ζώνη 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΟΡΟΦΩΝ 130 

Ανιχνευτές  περίπου 

υπογείων 140 

ΑΧΑΡΝΩΝ 27-29 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΟΡΟΦΩΝ: 1 

Olympia 

electronics BS116 

Πυρανιχνευτές 140 

Πίνακες πυρανίχνευσης 

χώρων 4 

Olympia 

electronics, 

BS116, 

BS614,BS633 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ 

ΦΩΛΙΕΣ 23 
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Ανήκει στην Πρόσκληση 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε 

ΚΤΗΡΙΟ : ΟΜΗΡΟΥ 12 

Πυροσβεστήρες Συντήρηση (αριθµός) Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 24% Σύνολο κτηρίου χωρίς ΦΠΑ24% Σύνολο κτηρίου µε ΦΠΑ24% 

Pa 6kgr 7    

ΚΤΗΡΙΟ :ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 17 

Πυροσβεστήρες Συντήρηση (αριθµός) Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 24% Σύνολο κτηρίου χωρίς ΦΠΑ24% Σύνολο κτηρίου µε ΦΠΑ24% 

Pa 6kgr 7    

Οροφής PΑ 12kgr 2  

ΚΤΗΡΙΟ ΕΜΠΕ∆ΟΚΛΕΟΥΣ 118 

Πυροσβεστήρες Συντήρηση (αριθµός) Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 24% Σύνολο κτηρίου χωρίς ΦΠΑ24% Σύνολο κτηρίου µε ΦΠΑ24% 

Pa 6kgr 4    
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 ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5  (και 5 πυροσβεστήρες Pa 6kgr Κολοκοτρώνη 4 ισόγειο) 

Πυροσβεστήρες Συντήρηση (αριθµός) Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 24% Σύνολο κτηρίου χωρίς ΦΠΑ24% Σύνολο κτηρίου µε ΦΠΑ24% 

Pa 6kgr 47    

Pa 12kgr 1  

Οροφής PΑ 12kgr 2  

CO2 5kgr 18  

Φορητός AFFF 6lt 1  

CO2 45 kgr 6  

CO2 50 kgr 2  

INERGEN  80 LT 2  

Pa 6kgr (Κολοκοτρώνη 4) 5  

   

Συντήρηση ενεργητικής πυροπροστασίας Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 24% 

Πυρανίχνευση (κεντρικός πίνακας κλπ.)  

Κατάσβεση (6 πίνακες κλπ.)  

Σύστηµα καταιωνισµού –sprinklers  

Μεγαφωνική εγκατάσταση  

Πυροσβεστικές φωλιές  
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Πυροσβεστικό συγκρότηµα  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%:   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΦΠΑ 24%:    
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ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΚΤΗΡΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 (και 5 πυροσβεστήρες Pa 6kgr Εδουάρδου Λω ισόγειο) 

Πυροσβεστήρες Συντήρηση 

(αριθµός) 

Προσφορά 

συντήρησης σε ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ 24% 

Υδραυλική δοκιµή 

(αριθµός) 

Προσφορά υδραυλικής 

δοκιµής σε ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ 24% 

Σύνολο κτηρίου 

χωρίς ΦΠΑ24% 

Σύνολο 

κτηρίου µε 

ΦΠΑ24% 

Pa 6kgr 1      

Pa 12kgr 11  28  

Οροφής PΑ 12kgr 3    

Pa 6kgr (Εδουάρδου Λω) 5    

   

Συντήρηση ενεργητικής πυροπροστασίας Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 24% 

Πυρανίχνευση (κεντρικός πίνακας κλπ.)  

Πυροσβεστικές φωλιές  

Πυροσβεστικό συγκρότηµα  

Επισκευή Πυροσβεστικού Συγκροτήµατος:  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%:   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%:   
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ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τ.Υ.∆.Ε. 

ΚΤΗΡΙΟ :ΗΠΕΙΡΟΥ 64 

Πυροσβεστήρες Συντήρηση 

(αριθµός) 

Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 24% σε Ευρώ Σύνολο κτηρίου 

χωρίς ΦΠΑ24% 

Σύνολο 

κτηρίου µε 

ΦΠΑ24% 

Pa 6kgr 12    

Συντήρηση ενεργητικής πυροπροστασίας Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 24% 

Πυρανίχνευση (κεντρικός πίνακας κλπ.)  

    

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%:   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΦΠΑ 24%:   
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ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τ.Π.∆.Α. 

ΚΤΗΡΙΟ :Χαριλάου Τρικούπη 34 

Πυροσβεστήρες Συντήρηση 

(αριθµός) 

Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 24% σε Ευρώ Σύνολο κτηρίου 

χωρίς ΦΠΑ24% 

Σύνολο 

κτηρίου µε 

ΦΠΑ24% 

Pa 6kgr 9    

Οροφής PΑ 12kgr 1  

Συντήρηση ενεργητικής πυροπροστασίας  

Πυροσβεστικές φωλιές   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%:   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΦΠΑ 24%:    
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ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29 

Πυροσβεστήρες Συντήρηση 

(αριθµός) 

Προσφορά 

συντήρησης σε ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ 24% 

Υδραυλική δοκιµή 

(αριθµός) 

Προσφορά υδραυλικής 

δοκιµής σε ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ 24% 

Σύνολο κτηρίου χωρίς 

ΦΠΑ24% 

Σύνολο κτηρίου 

µε ΦΠΑ24% 

Pa 6kgr 1  1    

Pa 12kgr   8  

Οροφής PΑ 12kgr 9  1  

CO2 6kgr 4  1  

Τροχήλατος Po 50kgr 1  2  

INERGEN 80lt 12    

Συντήρηση ενεργητικής πυροπροστασίας Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 24% 

Πυρανίχνευση (κεντρικός πίνακας κλπ.)  

Πυροσβεστικές φωλιές  

Πυροσβεστικό συγκρότηµα  

Επισκευή Πυροσβεστικού Συγκροτήµατος:  
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 ΚΤΗΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 29 

Πυροσβεστήρες Συντήρηση 

(αριθµός) 

Προσφορά 

συντήρησης σε ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ 24% 

Υδραυλική δοκιµή 

(αριθµός) 

Προσφορά υδραυλικής 

δοκιµής σε ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ 24% 

Σύνολο κτηρίου χωρίς 

ΦΠΑ24% 

Σύνολο κτηρίου 

µε ΦΠΑ24% 

Pa 6kgr 42  1    

Οροφής PΑ 12kgr 27  2  

CO2 6kgr 3    

Συντήρηση ενεργητικής πυροπροστασίας Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 24% 

Πυρανίχνευση (κεντρικός πίνακας κλπ.)  

Πυροσβεστικές φωλιές  

Πυροσβεστικό συγκρότηµα  

Επισκευή Πυροσβεστικού Συγκροτήµατος:  

 

 ΚΤΗΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 27 

Πυροσβεστήρες Συντήρηση 

(αριθµός) 

Προσφορά 

συντήρησης σε ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ 24% 

Υδραυλική δοκιµή 

(αριθµός) 

Προσφορά υδραυλικής 

δοκιµής σε ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ 24% 

Σύνολο κτηρίου χωρίς 

ΦΠΑ24% 

Σύνολο κτηρίου µε 

ΦΠΑ24% 

Pa 6kgr 30  1    

Pa 12kgr 1    

Οροφής PΑ 12kgr 60  3  
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CO2 6kgr 1    

Συντήρηση ενεργητικής πυροπροστασίας Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 24% 

Πυρανίχνευση (κεντρικός πίνακας κλπ.)  

Πυροσβεστικές φωλιές  

Πυροσβεστικό συγκρότηµα  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%:   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕΦΠΑ 24%:    
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ  

ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%: 

 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / 
κοινοπραξίας) 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών 

της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ 

ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, 

αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….    ηµέρες7 από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης8) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας 
απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                           

1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4  Όπως υποσηµείωση 3. 

5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 

σύµβαση. 

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

8 ....  Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό 

χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά 

πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  

9 ....  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσµοθετήθηκε µε την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 

µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 


