21PROC008754267 2021-06-11
11.06.2021 20:59:02
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
Ελευθερία
Ματσούκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254
26110, Πάτρα
Πληροφορίες: Ε. Ματσούκη
Τηλέφωνο : 2613-613135
Fax
: 2613-613333
E-mail
: e.matsouki@pde.gov.gr

Πάτρα, 11/06/2021
Α. Π.: οικ. Π∆Ε/∆Ο∆Ε/160383/8429

ΠΡΟΣ:
Κάθε Ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς
«Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των υπηρεσιών της Έδρας,
όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας και όλων των οχημάτων της, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και του 1ου και 2ου ΚΕΣΥ Ν. Αχαΐας, και την αντικατάσταση
πυροσβεστικής σκόνης, όπου απαιτείται, λόγω παρέλευσης 5ετίας ή χρήσης του πυροσβεστήρα, μέχρι
του ποσού των 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση μετά από δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της τιμής για το σύνολο των εργασιών»
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με το οποίο: «Οι Περιφέρειες δύνανται να αναθέτουν,
απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό), δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (Α΄ 42), με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων,
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σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247), ως προς τα επιτρεπόμενα χρηματικά όρια,
όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Για την απευθείας
ανάθεση απαιτείται απόφαση του Περιφερειάρχη, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση
αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Περιφερειάρχη»
5. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με την οποία «Στις Περιφέρειες, - ως αρμόδια
υπηρεσία - κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) για ποσά έως είκοσι
χιλιάδες ευρώ (20.000€), πλέον ΦΠΑ, νοείται ο Περιφερειάρχης»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018.
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
139Α’/31.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής: Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010
αντικαθίσταται, ως εξής: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων
στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με
αναμόρφωση, με την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν
απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του
Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που
χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για
την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
12. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό
του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500€).
13. Την υπ’ αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων
των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό
ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
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14. Την υπ’ αριθ. 186/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την
νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) απόφαση του
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
15. Την υπ’ αριθ. 16/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Ετήσιου
Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021» ειδικότερα την περίπτωση xxv. Έγκριση
αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων
όλων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και 1ου και 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. και την αντικατάσταση πυροσβεστικής σκόνης, όπου απαιτείται, λόγω
παρέλευσης 5ετίας ή χρήσης του πυροσβεστήρα, και μέχρι του εγγεγραμμένου ποσού στο Προϋπολογισμό 2021»
16. Την απόφαση με αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/7-9-2020 (ΦΕΚ 715/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./7-9-2020), περί ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών της ΠΔΕ.
17. Την με αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/5-10-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020)απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και Εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ».
18. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε έτους 2021 και συγκεκριμένα με δέσμευση πίστωσης στον ΚΑΕ
01.072.0869.01.1231 συνολικού ποσού 11.000,00€ με ΦΠΑ.
19. Το υπ αριθμ. 38359/1301/11-2-2021 Αίτημα στο Διατάκτη (ΑΔΑΜ: 21REQ008734270)
20. Την υπ αριθ. 43580/2893/10-3-2021 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της
Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού ελέγχου της ΠΔΕ και ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν χρήζει εξειδίκευσης
21. Την υπ αριθ. 1259/2021 (ΑΔΑ: ΨΤ187Λ6-ΧΟΞ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ
01.072.0869.01.1231

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τους
συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες
σφραγισμένες προσφορές «Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των
υπηρεσιών της Έδρας, όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας και όλων των οχημάτων της, καθώς και των Δ/νσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και του 1ου και 2ου ΚΕΣΥ Ν. Αχαΐας, και την αντικατάσταση
πυροσβεστικής σκόνης, όπου απαιτείται, λόγω παρέλευσης 5ετίας ή χρήσης του πυροσβεστήρα, μέχρι του ποσού
των 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της τιμής για το σύνολο των εργασιών»
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
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Αντικείμενο είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των υπηρεσιών της
Έδρας, όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας και όλων των οχημάτων της, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και του 1ου και 2ου ΚΕΣΥ Ν. Αχαΐας, και την αντικατάσταση πυροσβεστικής
σκόνης, όπου απαιτείται, λόγω παρέλευσης 5ετίας ή χρήσης του πυροσβεστήρα, μέχρι του ποσού των 11.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μια συνολική προσφορά για την συντήρηση,
αναγόμωση και αντικατάσταση πυροσβεστικής σκόνης στους πυροσβεστήρες όλων των υπηρεσιών και οχημάτων
που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα του παραρτήματος Α της παρούσας πρόσκλησης.
Ως ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ) στο σύνολο της υπηρεσίας.

Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω υπηρεσίας περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
της παρούσας πρόσκλησης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης.
Οι προδιαγραφές & τα τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας πρόσκλησης, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην
Ελληνική γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής
και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου
Αναδόχου.
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις:
α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων
των υπηρεσιών της Έδρας, όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαΐας και όλων των οχημάτων της, καθώς και των
Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και του 1ου και 2ου ΚΕΣΥ Ν. Αχαΐας, και την
αντικατάσταση πυροσβεστικής σκόνης, όπου απαιτείται, λόγω παρέλευσης 5ετίας ή χρήσης του πυροσβεστήρα,
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μέχρι του ποσού των 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»
β) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, χωρίς
θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
και να δηλώνεται:
 Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 Ακολουθούν και εφαρμόζουν τα όσα αφορούν τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης
των πυροσβεστήρων και αναφέρονται στα άρθρα 1,3,5 της απόφασης υπ’ αριθμ. 618/43 του ΦΕΚ, τεύχος
Β’/αρ. φύλλου 52/ 6 20.01.2005 και στην τροποποιητική απόφαση αυτής υπ’ αριθμ. 17230/671 του ΦΕΚ,
τεύχος Β’/αρ. φύλλου 1218 / 01.09.2005
 Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 73 (παρ. 1,2 & 4) και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν
 Ο νόμιμος εκπρόσωπό τους
 Ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α τις οποίες
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
 Ότι η προσφορά τους ισχύει για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών
2. Πιστοποιητικό Αρμόδιας Αρχής του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ1, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
3. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να είναι σε ισχύ 2,του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
(Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση που δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξαρτήτως της
πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται.
Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν σε
αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής)
1

2

(Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
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Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης των ανωτέρω (απόδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
4. Απόδειξη νόμιμης εκπροσώπησης,

όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης

και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο

καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των
εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΟΕ και ΕΕ), Έναρξη Επιτηδεύματος από την
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα
από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου.
(Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία).
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η κάθε εταιρεία στον τεχνικό φάκελο προσφοράς θα πρέπει να καταθέσει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα εξής
δικαιολογητικά :
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν
εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης)
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1. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρίας, περιοδικού ελέγχου, συντήρησης
και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης
(σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43, Φ.Ε.Κ. 52/Β’/2005 και την 17230/671, ΦΕΚ1218/Β’/2005).
2. Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2015.
3. Πιστοποιητικό αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα.
4. Βεβαίωση για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών.
5. Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής &
υψηλής πίεσης όλων των τύπων.
6. Πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας (IS-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες 2010/35/ΕΕ
& 2008/68/ΕΚ
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων (εταιρειών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το σύνολο των
ανωτέρω δικαιολογητικών για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά και οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης και θα πρέπει οι
συμμετέχοντες να υποβάλουν :
1)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν , χωρίς
θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να
δηλώνεται ότι:
 Η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α τις οποίες αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και θα πρέπει να συνταχθεί
σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.
Πιο συγκεκριμένα, για το προσφερόμενο είδος θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία :
α) η τιμή ανά μονάδα χωρίς Φ.Π.Α ,
β) η συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με Φ.Π.Α. υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη η προσφορά του
συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως αναφέρεται στα σχετικά της
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παρούσας). Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά θα
συνεχίσουν με άνοιγμα των «Οικονομικών Προσφορών».
Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.
Σημειώνεται ότι:
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
8. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από συγκεκριμένους ΚΑΕ στους οποίους έχει
πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
 Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών ή 8% επί παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραγράφων 2αα,2ββ του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄) επί του καθαρού ποσού της
αξίας του τιμολογίου.
 Παρακράτηση 0,07% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4605/2019, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ
της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα
Χαρτοσήμου.
 Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού
επί της παρακράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο
του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.
 Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των προμηθευτών.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συµπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και
της σύμβασης, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.
9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021 και συγκεκριμένα με
δέσμευση πίστωσης στον ΚΑΕ 01.072.0869.01.1231 συνολικού ποσού έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1259/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΤ187Λ6-ΧΟΞ)
10. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο
φάκελο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 22/6/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. στα
γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β΄) στην Πάτρα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 23/6/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος
Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β΄) στην Πάτρα.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών.
11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών
συντήρησης και αναγόμωσης όλων των προαναφερόμενων πυροσβεστήρων και την αντικατάσταση πυροσβεστικής
σκόνης, όπου απαιτείται, και πάντως όχι πέραν της λήξεως του τρέχοντος έτους (31-12-2021) και σε κάθε περίπτωση
αφού προηγηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από τον εκάστοτε υπεύθυνο της διεύθυνσης ή του τμήματος
καθώς και από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του τιμολογίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα
221, 217 του Ν. 4412/2016.
12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της
καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.
13. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν. 4412/2016 διαδικασίας και την επέλευση των εννόμων
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή της Σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Κατά
τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
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Η παράδοση των αναγομωμένων πυροσβεστήρων θα πραγματοποιείται από την κάθε Διεύθυνση ή το τμήμα, και όχι
από το κάθε κτήριο που παραλαμβάνονταν μέχρι πρότινος, με Πρωτόκολλο Παραλαβής (Παράρτημα Δ΄) τους από τον
εκάστοτε αρμόδιο, όπως φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσης.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε στη διεύθυνση:
www.pde.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό ως εξής:
 Για θέματα διαδικαστικά που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού από την αρμόδια
υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κα. Ε. Ματσούκη (τηλ. 2613 – 613135).
 Για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές – τιμολόγια και βεβαιώσεις Πρωτοκόλλων παραλαβής,
από την αρμόδια υπάλληλο κα. Ελένη Βάκρου (τηλ. 2613-613424)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η συντήρηση, ο έλεγχος και η αναγόμωση , που θα πραγματοποιηθεί, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα
όσα ορίζονται στην υπ. αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/τ.Β/20-1-2005) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ.
αριθμ.17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/τ.Β/1-9-2005) απόφαση.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει:
 Να περάσει από όλους τους χώρους των κτιρίων για την καταγραφή και αρίθμηση όλων των
πυροσβεστήρων (τύπος, έτος κατασκευής, αρ. σειράς πυροσβεστήρα, ημερομηνία λήξης
λειτουργικής ζωής, τοποθεσία κτλ.) καθώς και για να διαπιστώσει την επάρκεια των μέσων και
να υποδείξει-καταγράψει τα σημεία όπου υπάρχουν ελλείψεις.
 Η συλλογή των πυροσβεστήρων από όλα τα κτίρια θα γίνει σε μία ή περισσότερες φάσεις και ο
ανάδοχος υποχρεούται να αφήσει δικούς του πυροσβεστήρες ασφαλείας μέχρι την επιστροφή
των συντηρημένων, εφόσον απαιτείται, έτσι ώστε, η Υπηρεσία να είναι πάντα καλυμμένη με
πυροσβεστήρες σε όλους τους χώρους όλων των κτιρίων. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει
χώρος που δεν θα είναι εφοδιασμένος με επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων κατά την διάρκεια της
συντήρησης.
 Οι πυροσβεστήρες θα κρεμαστούν στους υπάρχοντες αντιστοίχους γάντζους και όπου αυτοί δεν
υπάρχουν και απαιτείται, θα τοποθετηθούν νέοι γάντζοι ανάρτησης. Κατά την καταγραφή των
θέσεων των πυροσβεστήρων θα προκύψει η αναγκαία ποσότητα γάντζων ανάρτησης που θα
προμηθεύσει ο ανάδοχος, χωρίς επιπλέον χρέωση.
 Τα ανταλλακτικά που κρίνονται ακατάλληλα να αλλαχθούν. Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν
ακατάλληλοι θα καταγραφούν ( με αναφορά στην αιτία ακαταλληλότητας) και θα επιστραφούν
στην υπηρεσία για να καταστραφούν, μετά από σχετική έγκριση και κατάθεση πρωτοκόλλου
καταστροφής. Επίσης, πρέπει να δοθεί υπεύθυνη δήλωση με τους αριθμούς των
πυροσβεστήρων που αποσύρονται.
 Γενικά, τα υλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων
(εξαρτήματα, σκόνη κλπ) θεωρούνται αναλώσιμα και το κόστος αυτών βαρύνει τον ανάδοχο.
 Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και
πιστοποιητικά τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
 Οι διαδικασίες και τα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
και πρότυπα.
 Η παραλαβή θα γίνεται από την κάθε διεύθυνση ή τμήμα (ανάλογα) ξεχωριστά με σύνταξη
πρωτοκόλλου ποιοτικής παραλαβής της παρεχόμενης υπηρεσίας.
 Ο «Ανάδοχος» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
 Το εργατοτεχνικό προσωπικό, που θα χρησιμοποιεί, θα έχει την απαραίτητη άδεια εργασίας από
τις αρμόδιες υπηρεσίες και, σε περίπτωση πάσης φύσεως ατυχημάτων ή ζημιών που οφείλονται
σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον «Ανάδοχο».
 Όλοι οι πυροσβεστήρες και συστήματα θα συντηρηθούν, αναγομωθούν και ελεγχθούν αναλόγως
σύμφωνα με τα παραπάνω και θα δοθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις.
 Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την απαραίτητη πινακίδα με τα στοιχεία ελέγχου και
επανελέγχου.
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Θα δοθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για όλες τις ενέργειες συντήρησης
πυροσβεστήρων.
Κάθε φορά που το συνεργείο του αναδόχου παραλαμβάνει και επιστρέφει τους πυροσβεστήρες,
πρέπει να εκδίδει σχετικό Δελτίο – Πρωτόκολλο Παραλαβής (Παράρτημα Δ΄), όπου θα
καταγράφονται οι πυροσβεστήρες που αναγόμωσε. Το δελτίο θα υπογράφεται από το αρμόδιο
γραφείο της εκάστοτε διεύθυνσης ή τμήματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ)
ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

ΒΑΡΟΣ (kg.)

ΤΕΜΑΧΙΑ 2021

Ξηράς Κόνεως (PA)

6

202

Ξηράς Κόνεως (PA)

12

19

CO2

5

22

CO2

38

2

CO2

45

5

Οροφής (PO)

6

5

Οροφής (PO)

12

1

Ξηράς Κόνεως (PA)

50 (τροχ.)

1

Ξηράς Κόνεως (PA) - Οχημάτων

3

17 (2kg)

Σύνολο

274

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ &
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Τουρισμού &
Απασχόλησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(ΟΔΟΣ)

Αμερικής & Αιγίου 23

Εξυπηρετηση του Πολίτη
Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού
Βιομηχανίας Ενέργειας &
Φυσικών Πόρων

Παπαδιαμάντη 14 &
Αρέθα - 1ος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

CO2
(5
kgr)

PA
(6
kgr)

PA
(12
kgr)

PO
(6
kgr)

PO
(12
kgr)

CO2
(38
kgr)

CO2
(45
kgr)

PA
(50
kgr)
τροχ.

PA
(3
kgr)

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-
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Αγροτικής Οικονομίας
Κτηνιατρικής
Τεχνικών Έργων
Εργοτάξιο Χαράδρου

Παπαδιαμάντη 14 &
Αρέθα - Ισόγειο
Δ. Υψηλάντου 1 &
Ακτή Δυμαίων
(Ισόγειο, 1ος - 4ος)
ΝΈΟ Πατρών Αθηνών - Ρίο

-

2

1

-

-

-

-

-

-

1

12

5

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

1

-

Κτήριο Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

ΝΈΟ Πατρών Αθηνών - Ρίο

-

10

-

-

-

-

-

-

-

Διοίκηση (ισόγειο Intracom)

Πανεπιστημίου 254
(κτήριο Β΄)

-

15

-

-

-

-

-

-

-

Πολιτική Προστασία (υπόγειο
Intracom)

Πανεπιστημίου 254
(κτήριο Β΄)

10

6

10

-

-

2

5

-

-

Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαϊας

Πανεπιστημίου 254
(κτήριο Β΄) - 1ος

-

7

1

-

-

-

-

-

-

Ανάπτυξης ΠΕ Αχαϊας

Πανεπιστημίου 254
(κτήριο Β΄) - 1ος

-

4

-

-

-

-

-

-

-

Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)

Πανεπιστημίου 171 Πάτρα

8

10

-

2

-

-

-

-

-

Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ
Αχαϊας

Σταγείρων 23 (Ισόγειο
- 1ος - 2ος)

-

7

1

-

-

-

-

-

-

Τμήμα Μεταφορών &
Επικοινωνιών (Αίγιο)

Ποσειδώνος 2 (πρώην
Αλυκής) - Αίγιο

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

11

-

2

1

-

-

-

-

1

8

-

-

-

-

-

-

-

ΚΤΕΟ Πάτρας
Δημόσιας Υγείας

Διοδώρου Μποζαϊτικα
Π.Π. Γερμανού 98 Ισόγειο

Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
ΠΕ Αχαϊας

Π.Π. Γερμανού 98 1ος

1

3

-

-

-

-

-

-

-

Κοινωνικής Μέριμνας

Π.Π. Γερμανού 98 2ος

-

4

-

-

-

-

-

-

-

Νομική

Κανανάρη 183

-

4

-

-

-

-

-

-

-

Α΄ Βαθμια

Ερμού 70

-

16

-

-

-

-

-

-

-

1

17

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

Β΄Βάθμια
1ο ΚΕΣΣΥ
2ο ΚΕΣΣΥ

Γιαννιτσών 5 &
Ηπείρου
Μακεδονίας 59-61 - 3
όροφοι
Ι. Διακίδη 209 - 3
όροφοι

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΑΟΚ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΙΓΙΟ)

Κορίνθου 116 - Αίγιο

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Σολιώτη 34 - Ακράτα

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Αθηνάς 24 - Κ. Αχαϊας

-

1

-

-

-

-

-

-

-

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΙΓΙΟΥ)

Αιδηψού 22 - Αίγιο

-

1

-

-

-

-

-

-

-

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ (Κ. ΑΧΑΪΑΣ)

Δασκαλοπούλου 15 Κ. Αχαϊα

-

2

-

-

-

-

-

-

-

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΑΚΡΑΤΑ)
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.
ΑΧΑΪΑ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ (ΚΑΛΑΒΡΤΥΤΩΝ)

Κουτσοχέρα Γιάννη Καλάβρυτα

1

3

-

1

-

-

-

-

-

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ (ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ)

Κλειτορία - Τ.Κ. 25007

-

-

-

1

-

-

-

-

-

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ (ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ)

22ο χιλ. Ε.Ο. Πατρών Καλαβρύτων
(Χαλανδρίτσα)

1

ΚΕΚ
ΚΕΚ (ΠΑΤΡΑΣ - Κ. ΑΧΑΪΑΣ)
ΚΕΚ (ΑΙΓΙΟΥ)

Πανεπιστημίου 254
(κτήριο Β΄) - υπόγειο
Τέρμα Αναπάυσεως
Εργ. Κατοικίες Αιγίου
- Τ.Κ.25100

-

26

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΟΧΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΧΑΡΑΔΡΟΥ

Πανεπιστημίου 254
Δ. Υψηλάντου 1 &
Ακτή Δυμαίων
Ρίο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

ΒΑΡΟΣ (kg.)

ΤΕΜΑΧΙΑ

Ξηράς Κόνεως (PA)

6

202

Ξηράς Κόνεως (PA)

12

19

CO2

5

22

CO2

38

2

CO2

45

5

Οροφής (PO)

6

5

Οροφής (PO)

12

1

Ξηράς Κόνεως (PA)

50 (τροχ.)

1

Ξηράς Κόνεως (PA) - Οχημάτων

3

17 (2kg)

Σύνολο

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(ΤΜΧ*ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ.) ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

274
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Τουρισμού &
Απασχόλησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΟΔΟΣ)

Αμερικής & Αιγίου 23

Εξυπηρετηση του Πολίτη
Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού
Βιομηχανίας Ενέργειας &
Φυσικών Πόρων
Αγροτικής Οικονομίας
Κτηνιατρικής
Τεχνικών Έργων
Εργοτάξιο Χαράδρου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ματθιόπουλος
Ανδρέας (2613 620103)

ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ

Δημητρακόπουλος

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Παπαδιαμάντη 14 &
Αρέθα - 1ος

Κάντζαρης Γεώργιος
(2613 613260)

Παπαδιαμάντη 14 &
Αρέθα - Ισόγειο

Καλαντζόπουλος
Γεώργιος (2613
613205)

Δ. Υψηλάντου 1 & Ακτή
Δυμαίων (Ισόγειο, 1ος 4ος)
ΝΈΟ Πατρών - Αθηνών Ρίο

Κωστόπουλος Γεώργιος
(2613 620212)
Ράπτης Δημήτριος
(2610 991854)
Γεωργόπουλος
Παρασκευάς ( 2613
613390)
Παπανικολάου
Χριστόφορος (2613
613421/422)

ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Κτήριο Μηχανολογικού
Εξοπλισμού

ΝΈΟ Πατρών - Αθηνών Ρίο

Διοίκηση (ισόγειο Intracom)

Πανεπιστημίου 254
(κτήριο Β΄)

Πολιτική Προστασία (υπόγειο
Intracom)

Πανεπιστημίου 254
(κτήριο Β΄)

Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαϊας

Πανεπιστημίου 254
(κτήριο Β΄) - 1ος

Ανάπτυξης ΠΕ Αχαϊας

Πανεπιστημίου 254
(κτήριο Β΄) - 1ος

Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)

Πανεπιστημίου 171 Πάτρα

Νικολακόπουλος
Κων/νος (2613 613747)

ΚΟΣΜΑΣ

Μεταφορών & Επικοινωνιών
ΠΕ Αχαϊας

Σταγείρων 23 (Ισόγειο 1ος - 2ος)

Καραγεωργόπουλος
Ανδρέας (2613 620420)

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Γυφτάκης Νικόλαος
(2613 613118)
Οικονομόπουλος
Γεώργιος (2613
613382)
Ρουμελιώτης
Κλεομένης (2613
613479)

ΚΟΡΚΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΥΦΤΑΚΗΣ
ΚΟΡΚΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
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Τμήμα Μεταφορών &
Επικοινωνιών (Αίγιο)

Ποσειδώνος 2 (πρώην
Αλυκής) - Αίγιο

ΚΤΕΟ Πάτρας

Διοδώρου - Μποζαϊτικα

Δημόσιας Υγείας

Π.Π. Γερμανού 98 Ισόγειο

Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Αχαϊας

Π.Π. Γερμανού 98 - 1ος

Κοινωνικής Μέριμνας

Π.Π. Γερμανού 98 - 2ος

Νομική

Κανανάρη 183

Α΄ Βαθμια

Ερμού 70

Β΄Βάθμια

Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου

1ο ΚΕΣΣΥ

Μακεδονίας 59-61 - 3
όροφοι

2ο ΚΕΣΣΥ

Ι. Διακίδη 209 - 3
όροφοι

Μπακρόζης Ανδρέας
(26913 62210)
Ραυτογιάννης Ηλίας
(2613 620303)
Παπαδόπουλος
Ευάγγελος (2613
620707)
Λαμπάτος Βασίλειος
(2613 620745)

ΜΠΑΚΡΟΖΗΣ
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΟΣ
ΣΙΜΕΩΝΙΔΟΥ

Νομικός Νικόλαος
(2613 620772)

ΝΟΜΙΚΟΣ

Πάνου Αγγελική (2610
276120)
Τσαμολιά Αθηνά (2610
229242)
Σταυρούλα
Κουτρουμπή

ΤΣΟΜΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΓΛΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ
Δημακόπουλος
Δημήτριος (2610
341005)

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΑΟΚ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(ΑΙΓΙΟ)
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(ΑΚΡΑΤΑ)
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.
ΑΧΑΪΑ)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ (ΑΙΓΙΟΥ)

Κορίνθου 116 - Αίγιο
Σολιώτη 34 - Ακράτα
Αθηνάς 24 - Κ. Αχαϊας
Αιδηψού 22 - Αίγιο

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ
(ΚΑΛΑΒΡΤΥΤΩΝ)

Δασκαλοπούλου 15 - Κ.
Αχαϊα
Κουτσοχέρα Γιάννη Καλάβρυτα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ (ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ)

Κλειτορία - Τ.Κ. 25007

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ
(ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ)

22ο χιλ. Ε.Ο. Πατρών Καλαβρύτων
(Χαλανδρίτσα)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ (Κ. ΑΧΑΪΑΣ)

Αλεξόπουλος
Δημήτριος (26910
61480)
Παπαμιχαλοπούλου
Μαρία ( 26960 22834)

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ

Καλαντζόπουλος
Κων/νος (26930 22583)

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Μόσχα Αικατερίνη
(26910 61501)
Θανασούλιας ιωάννης
(26930 22205)

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΣΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μηλιτσοπούλου
Κων/να (26920 22218)

ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ

Χρυσικόπουλος
Δημοσθένης (26940
22300 - 6977229375)

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΚΕΚ
ΚΕΚ (ΠΑΤΡΑΣ - Κ. ΑΧΑΪΑΣ)

Πανεπιστημίου 254
(κτήριο Β΄) - υπόγειο

Παπανικολάου
Χριστόφορος (2613
613421/422)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΕΚ (ΑΙΓΙΟΥ)

Τέρμα Αναπάυσεως
Εργ. Κατοικίες Αιγίου Τ.Κ.25100

Κόντος Θεόδωρος (
2613 613161 /
2691061493)

ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Παπανικολάου
Χριστόφορος (2613
613421/422)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πανεπιστημίου 254

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ. Υψηλάντου 1 & Ακτή
Δυμαίων

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΧΑΡΑΔΡΟΥ

Ρίο

Ημερομηνία

Κωστόπουλος Γεώργιος
(2613 620212)
Ράπτης Δημήτριος
(2610 991854)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Υπογραφή και σφραγίδα
Νόμιμου εκπροσώπου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ………………………………………………..
Δ/ΝΣΗ ………………………………………………………………
Ταχ. Δ/νση : ……………………………………………………………….
Τ.Κ. …………………….
Τηλ. : …………………….
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Βεβαιώνεται και πιστοποιείται ότι παραδόθηκαν οι αναγομωμένοι πυροσβεστήρες:

στο

ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

ΒΑΡΟΣ
(kg.)

ΤΕΜΑΧΙΑ

Ξηράς Κόνεως (PA)

6

202

Ξηράς Κόνεως (PA)

12

19

CO2

5

22

CO2

38

2

CO2

45

5

Οροφής (PO)

6

5

Οροφής (PO)

12

1

Ξηράς Κόνεως (PA)

50 (τροχ.)

1

3

17 (2kg)

Ξηράς Κόνεως (PA) Οχημάτων
πλαίσιο και υπό τους

όρους

της

σχετικής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

σύμβασης

(αρ.

πρωτ.

Σύμβασης

…………………………………………).
Η παρούσα εκδίδεται στα πλαίσια πληρωμής του αναδόχου για το έτος 2021.

Πάτρα ……/……/2021
Ο Υπεύθυνος Παραλαβής
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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Η κάθε διεύθυνση ή τμήμα συμπληρώνει τα δικά της στοιχεία και τον αρμόδιο σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ της
παρούσης
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