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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. 

i. του άρθρ. 24 (περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος) του Ν. 2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις», (A’ 43) 

ii. του ν. 1642/1986 «Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και 

άλλες διατάξεις» (Α΄125) και του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄248), όπως ισχύουν 

iii. του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’247),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

iv. του Ν. 2286/1995 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» (Α’19),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

v. του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004, «Ρυθμίσεις για 

την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και 

τους ΟΤΑ» (Α’102), όπως ισχύουν. 

vi. Του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄153) 

vii. του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

viii. του άρθρου 6 του ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια –Σύσταση Ειδικού 
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Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», (Α’ 51) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ix. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 

112), όπως ισχύει. 

x. του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (Α’ 141). 

xi. του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

(Α’204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

xii. του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», 

(Α’167) 

xiii. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», (Α΄ 143) 

xiv. του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας , 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160), 

όπως ισχύει. 

xv. του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 

των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», ( Α΄ 29). 

xvi. του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» (Α’ 150), όπως 

ισχύει. 

xvii. του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», (Α’ 194). 

xviii. του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α. 

Εσωτερικών και β. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
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Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς», (Α’ 147). 

xix. του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και 

της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε 

αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής 

Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων», (Α’ 178). 

xx. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 

κατάργηση υπηρεσιών», (Α’141) 

xxi. Του π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της 

Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α’ 169), 

xxii. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116) 

2.   

i. της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ  618/43/2005  (ΦΕΚ  52/τ.Β’/2005)  «Προϋποθέσεις  

διάθεσης  στην  αγορά  πυροσβεστήρων, διαδικασίες  συντήρησης,  

επανελέγχου και  αναγόμωσης»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  ΚΥΑ 

17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/τ.Β’/2005) 

ii. της υπ’ αριθμ. 35130/739/2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 

«αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για 

τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β’1291), όπως ισχύει 

iii. της υπ’ αριθμ. Υ144/02-08-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός 

σχέσεων και αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων των υπαγομένων στον 

Πρωθυπουργό υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και 

της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» (Β’ 2255). 

iv. της υπ’ αριθμ. Υ11/2015 (Β΄ 2109) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά», 
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v. της υπ’ αριθμ. 167/27.2.2015 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ’ 

103) 

vi. της υπ’ αριθμ. 5719/2015 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας, κ. Νικόλαου 

Παππά  με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, και στους 

Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, 

Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), που ανήκουν της Γενικής Γραμματείας 

Ενημέρωσης  και Επικοινωνίας», (Β’546). 

vii. της υπ’ αριθμ. 4257/29.02.2016 απόφασης συγκρότησης Τριμελούς 

Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών στην Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

viii. του υπ’ αριθμ. ΔΟΚΔΥ 115/2016/01.02.2016 Υπηρεσιακού - Εγκριτικού 

Σημειώματος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών περί 

της διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την υδραυλική δοκιμή φιαλών 

κατάσβεσης FM-200 και CO2» στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας. 

ix. της υπ’ αριθμ. 2765/10-02-2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του 

φορέα 23-760 στον ΚΑΕ 0869, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών με τον αριθμό  

18406. 

x. της υπ΄ αριθμ. 6294/23-03-2016 (ΑΔΑ: ΨΩΕ9465ΙΧΦ-ΗΣΓ) Απόφασης  

διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για 

την υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και CO2 στην Γενική 

Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. 

xi. το από 06-04-2016 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας 

Πρόχειρων Διαγωνισμών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας.   

xii. της υπ’ αριθ. 7800/11-04-2016 (ΑΔΑ: 765Ε465ΙΧΦ-Ω0Υ) Απόφασης κήρυξης 

του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την 
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υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και CO2» στην Γενική 

Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ως άγονου 

 

3.  

Την ανάγκη εξασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων πυρόσβεσης 

της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

Εγκρίνουμε την διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, κατόπιν ανάρτησης στην ιστοσελίδα 

www.media.gov.gr, σχετικής έγγραφης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την 

υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και CO2 στην Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα των τεχνικών 

προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. 

Η συνολική σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υδραυλική δοκιμή φιαλών 

κατάσβεσης FM-200 και CO2 και τις εργασίες αποξήλωσης και επανεγκατάστασης 

των φιαλών στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθ’ όλη την 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των εννέα 

χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (9.900,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ορίζουμε ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 10/05/2016 ημέρα Τρίτη 

και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, παρουσία της αρμόδιας 

Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών της Υπηρεσίας μας. 

                
     ME ENTOΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

                                                         Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
   Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

 

                                                           Ελευθέριος Κρέτσος 

http://www.media.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την 

υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και CO2 στην Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. 

 

Αθήνα, 13/04/2016 

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο αναζήτησης 

αναδόχου για την υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και CO2 στην 

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σύμφωνα με την 

επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή (βλ. συνημμένο Παράρτημα Εργασιών 

Υδραυλικής Δοκιμής Φιαλών Κατάσβεσης FM-200 & CO2) και με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, 

 

κ α λ ε ί 

 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τον ανωτέρω 

επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με 

τους ακόλουθους όρους: 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Κεντρικό Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

(Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 210 

9098438, fax 210 9098433). 
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ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι υποψηφιότητες κατατίθενται σε κυρίως φάκελο, κλειστό και σφραγισμένο με τη 

σφραγίδα του υποψηφίου, στον οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα: 

«Υποψηφιότητα για τον Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό 

ανάδειξης αναδόχου για την υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και 

CO2 στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας». 

«Στοιχεία Υποψηφίου» (Πλήρης επωνυμία του, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου και φαξ). 

«Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Κεντρικό 

Πρωτόκολλο, Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, Τ.Κ 101 63, Καλλιθέα 

Αττικής, τηλ. 210 9098438, fax: 210 9098433, υπ' όψιν Τριμελούς Επιτροπής 

Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών». 

Η σημείωση: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ» 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή 

Κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών προσώπων ή συνεταιρισμοί των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών του ΕΟΧ, των κρατών-μελών της 

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου 

καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν 

υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

που έχουν την καταστατική  τους  έδρα  και  δραστηριοποιούνται  στις  

προαναφερθείσες  χώρες.   

Δεν γίνονται δεκτοί: 

- Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. 

ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους 

υποχρεώσεις. 

- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις σε χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Τυχόν  αντίστοιχες  

κυρώσεις  εκτός  Ευρωπαϊκής  Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την 

Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 

Οι συμμετέχοντες, με ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να προσκομίσουν – μαζί με 

την οικονομική και την τεχνική προσφορά – τα παρακάτω: 
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1) Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων θα αναφέρει τα 

πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας 

του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, 

η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται 

ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί, να καταθέσει 

ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης. 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής αρχής, δηλ. του οικείου Επιμελητηρίου, ότι 

δεν έχει περιέλθει σε αυτό α) αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της 

εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε 

απόφαση που να θέτει τον υποψήφιο υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική 

εκκαθάριση, β) απόφαση που να κηρύσσει τον υποψήφιο σε κατάσταση 

πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το 

αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας 

συνδιαλλαγής / εξυγίανσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 6 και της παρ. 5 του 

άρ. 11 του Νόμου 3419/2005, καθώς και του άρ. 8 του Νόμου 3588/2007, όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3) Πιστοποιητικό μη καταχώρησης των υποψηφίων φυσικών ή νομικών προσώπων 

στο Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 8 

του Νόμου 3588/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως 

ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 

(«Επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη 

αναδόχου για την υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και CO2 στην 

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σύμφωνα με την 

επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή») και θα δηλώνεται ότι, μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του, ο υποψήφιος: 

 δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρ. 43 του π.δ. 60/2007 (συμμετοχή 

σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, 

 δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

 δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, 
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 είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του, 

 δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση Υπουργική 

Απόφαση κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5) Υπεύθυνη δήλωση 75), 

υπογεγραμμένη από τον ίδιο, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς είναι εξήντα (60) ημέρες. 

6) Υπεύθυνη δήλωση 75) στην οποία 

να δηλώνεται ότι α) η προσφορά συνετάγη σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι 

ακριβή και β) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα 

απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω 

αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού 

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο ανάδοχος 

διαθέτει μηχανικό ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης που θα είναι υπεύθυνος 

για την εκτέλεση/συντονισμό του προκηρυσσόμενου έργου και ο οποίος 

συνεργάζεται με την εταιρεία του υποψήφιου αναδόχου για χρονικό διάστημα 

ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους. Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει όποια συμπληρωματικά έγγραφα κρίνει για την απόδειξη της 

συγκεκριμένης συνεργασίας πριν την υπογραφή της Σύμβασης 

8) Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ’ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στον διαγωνισμό 

με εκπρόσωπο 

9) Για τους Συνεταιρισμούς, βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα. 

10) Άδεια λειτουργίας από την Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας στην οποία 

υπάγονται. 

Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα διευκρινίζονται τα εξής : 

 Οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν στους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, και τον πρόεδρο του ΔΣ και τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ, 

 Οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 

αντιστοίχως απ’ αυτούς. 

 

ΑΔΑ: 6ΘΙ6465ΙΧΦ-Ξ1Ψ



10 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 
Ο Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/05/2016, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, Αττικής, Αθήνα, παρουσία 

της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών. 

Οι σχετικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 09/05/2016, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.  

Η συνολική σχετική συμβατική δαπάνη για την υδραυλική δοκιμή 12 φιαλών 

κατάσβεσης FM-200 και 6 φιαλών κατάσβεσης CO2, καθώς και την μεταφορά τους 

από και προς την Υπηρεσία δεν δύναται να υπερβεί τις οκτώ χιλιάδες επτακόσια 

ευρώ (8.700,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ενώ το κόστος για τις 

εργασίες αποξήλωσης και επανεγκατάστασης των φιαλών ανέρχεται στα χίλια 

διακόσια ευρώ (1.200,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού                        

(ΚΑΕ 23/760 - 0869). 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Ο ανάδοχος αμέσως μετά από την υπογραφή της σύμβασης έχει την δυνατότητα, 

κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, να επισκέπτεται τον χώρο της Γενικής 

Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες 

για τις φιάλες κατάσβεσης και να προβεί στις εργασίες που περιγράφονται στο 

επισυναπτόμενο παράρτημα. Η μεταφορά των 12 φιαλών κατάσβεσης FM-200 και 6 

φιαλών κατάσβεσης CO2 από και προς την Υπηρεσία θα γίνει άπαξ, ενώ το χρονικό 

διάστημα για την υδραυλική δοκιμή τους δεν δύναται να υπερβεί τις δώδεκα (12) 

εργάσιμες ημέρες.  

Ο  Ανάδοχος  θα πληρωθεί για  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες του εφάπαξ μετά  την 

προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και τηρουμένων των προβλεπομένων 

προθεσμιών, την προσκόμιση όλων των απαραίτητων θεωρημένων δικαιολογητικών 

και των νομίμων παραστατικών, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και μετά την 

έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το 

αρμόδιο Υπηρεσιακό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, βεβαιώνοντας ότι οι όροι της 

παρούσας σύμβασης εκτελέστηκαν κανονικά, με την έκδοση τακτικού χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου και σε βάρος των πιστώσεων του 
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Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας, έχοντας υπόψη κατ’ αρχήν την, με αριθμό 

πρωτοκόλλου 2765/10.22.2015, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του φορέα 23-760 

στον ΚΑΕ 0869, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμών της ΥΔΕ με τον αριθμό 18406. 

Ο Aνάδοχος, σε κάθε πληρωμή, επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η 

οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%. 

Επιπλέον, επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί του καθαρού συνολικού 

συμβατικού τιμήματος (αφαιρουμένων όλων των υπολοίπων κρατήσεων). Το ποσό 

της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την πρώτη 

πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του 

οποίου γίνεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Όλες οι φιάλες κατάσβεσης θα ελεγχθούν και μετά την υδραυλική τους δοκιμή θα 

δοθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Οι φιάλες κατάσβεσης που θα κριθούν 

ακατάλληλες θα καταστραφούν και θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση με τους αριθμούς 

των πυροσβεστήρων που αποσύρονται. Η συντήρηση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 

το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ/12367/1996 και την ΚΥΑ 618/43/20-1-2005. Η κάθε 

φιάλη κατάσβεσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με δακτύλιο και καρτελάκι 

ημερομηνίας ελέγχου για την προβλεπόμενη από τον νόμο επανάληψη. Θα δοθεί 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8 για όλες τις ενέργειες συντήρησης, οι 

οποίες συνοψίζονται ως εξής: 

1. Αποσυναρμολόγηση συστημάτων κατάσβεσης από εξειδικευμένο με το 

αντικείμενο συνεργείο. 

2. Προετοιμασία των φιαλών (τάπωμα εξόδου και κλείστρου φιάλης) και 

συσκευασία φιαλών σύμφωνα με τον κανονισμό ασφαλούς μεταφοράς 

επικινδύνων εμπορευμάτων ADR υπό την καθοδήγηση συμβούλου 

μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων. 

3. Μεταφορά σε Αναγνωρισμένο Κέντρο Επανελέγχου δοχείων υψηλής πίεσης. 

4. Έλεγχος – Υδραυλική δοκιμή των φιαλών. 

5. Πιστοποίηση φιαλών 
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6. Πλήρωση φιαλών με κατασβεστικό υλικό (CO2) 

7. Επισκευή ελαττωματικών κλείστρων 

8. Προετοιμασία των φιαλών (τάπωμα εξόδου και κλείστρου φιάλης) και 

συσκευασία φιαλών σύμφωνα με τον κανονισμό ασφαλούς μεταφοράς 

επικινδύνων εμπορευμάτων ADR υπό την καθοδήγηση συμβούλου 

μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων. 

9. Μεταφορά των φιαλών και επανατοποθέτηση από εξειδικευμένο με το 

αντικείμενο συνεργείο. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή 

βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί 

για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου.  

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο 

διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης 

ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης και του 

Παραρτήματος που την συνοδεύει.  

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους 

με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Πρόσκλησης προς 

επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο 

κανόνας δικαίου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για τουλάχιστον εξήντα (60) 

ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο.  

Η Οικονομική και η Τεχνική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να 

μην φέρουν διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές κλπ), επί ποινή αποκλεισμού. 

Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο κυρίως φάκελος περιέχει δύο (2) επί μέρους υποφακέλους, ανεξάρτητους, 

κλειστούς και σφραγισμένους με την σφραγίδα του υποψηφίου, ως εξής: 
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Α] «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος 

περιέχει την Αίτηση Συμμετοχής, τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, τα Πιστοποιητικά, τυχόν 

Βεβαίωση, την Άδεια Λειτουργίας και την Τεχνική Προσφορά.  

Β] «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς» 

Οι επί μέρους Υποφάκελοι αναγράφουν το όνομα ή την επωνυμία του υποψηφίου 

και τον τίτλο του Υποφακέλου («Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 

Τεχνικής Προσφοράς» και «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς»). 

Η Οικονομική και η Τεχνική Προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους 

της παρούσας πρόσκλησης και να φέρουν σε κάθε σελίδα την μονογραφή του 

υποψηφίου ή του εκπροσώπου του ή του αντίκλητου για την κατάθεση της 

προσφοράς. 

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  πρέπει  να  έχουν  αποδεδειγμένη  εμπειρία  στην 

υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και CO2, η οποία να αποδεικνύεται 

από τα παρακάτω δικαιολογητικά που θα πρέπει να περιέχει η τεχνική προσφορά: 

I. Πελατολόγιο φορέων του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του 

ιδιωτικού τομέα με παρόμοια συστήματα που υποστηρίζει – συντηρεί. 

II. Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO-9001 σχετικά με την εγκατάσταση, 

συντήρηση, τεχνική υποστήριξη. Να προσκομιστεί σχετικό πιστοποιητικό. 

III. Να είναι αναγνωρισμένο κέντρο επανελέγχου δοχείων υψηλής πίεσης. Να 

προσκομιστεί σχετικό πιστοποιητικό. 

IV. Να διαθέτει πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου. Να προσκομιστεί 

σχετικό πιστοποιητικό.  

Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, χωρίς και 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή 

κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση 

της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής 

τιμών, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ή σε περίπτωση παροχής 

συμπληρωματικών ή νέων – παρόμοιων υπηρεσιών, απορρίπτονται. Προσφορές στις 

οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή, 

απορρίπτονται. 

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, κανένα συμπληρωματικό στοιχείο που 

αφορά την Τεχνική και την Οικονομική Προσφορά δεν γίνεται δεκτό. Η Τριμελής 

Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους 

υποψηφίους να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα. Η διευκρίνιση των 

τεχνικών προσφορών δεν επιτρέπεται να οδηγήσει στην μεταβολή των ουσιωδών 

τους στοιχείων.   
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Εκπρόθεσμες υποψηφιότητες δεν γίνονται δεκτές.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ο έλεγχος της υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των 

Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών γίνεται από την Τριμελή Επιτροπή 

Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας, μόνης αρμόδιας για το άνοιγμα του κυρίως φακέλου, του υποφακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς καθώς και του υποφακέλου 

Οικονομικής Προσφοράς.  

Η αποσφράγιση του φακέλου της Προσφοράς και των υποφακέλων των επί μέρους 

προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού, 

παρουσία των ενδιαφερομένων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, εφόσον το 

επιθυμούν. 

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών και οι 

τεχνικές προσφορές κατά φύλλο από όλα τα μέλη της εν λόγω Τριμελούς 

Επιτροπής. 

Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα αποσφραγιστεί μετά την αποδοχή της 

Τεχνικής Προσφοράς. Ο φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο.  

Οι φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς, για όσες Τεχνικές Προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους Υποψηφίους. 

Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των 

προσφορών.  

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των προσφορών ενδέχεται να ολοκληρωθεί σε 

περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης συντάσσεται 

πρακτικό με συγκριτικό πίνακα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων και 

προτείνει την ανακήρυξη ως Αναδόχου, του υποψηφίου εκείνου, ο οποίος 

προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αυτές 

αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα. Η Επιτροπή διαβιβάζει και παραδίδει το/τα 

σχετικό/α πρακτικό/α εις τριπλούν στη Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών 

Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση 

κατακύρωσης.  
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Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών αποφασίζει για 

την έγκριση του εν λόγω πρακτικού με απόφαση που υπογράφεται από το αρμόδιο 

όργανο του φορέα και με την οποία δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.  

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στον επαναληπτικό διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες 

με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης, ενώ 

είναι δυνατό, κατά την κρίση της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων 

Διαγωνισμών, να θεωρηθούν  αποδεκτές  και  προσφορές που παρουσιάζουν 

ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί 

νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του 

Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα 

δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν 

θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. 

Απορρίπτεται προσφορά που: 

 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία 

ή/και αιρέσεις, 

 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους 

τμήματα του έργου, 

 δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών, 

 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

σχετική πρόσκληση, 

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 

 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, 

 θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, 

 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 

ΑΔΑ: 6ΘΙ6465ΙΧΦ-Ξ1Ψ



16 
 

 ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 60 ημερών από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

 παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Τριμελούς Επιτροπής 

Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους 

και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, 

 δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, 

όπου αυτοί αναφέρονται. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται στο 

τηλέφωνο 210 9098593 (κ. Καραμούζας) μέχρι και τις 09/05/2016 και ώρα 14:00 μ.μ.  

Σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 

τηλέφωνο 210-9098471 (κα Κουτσολιάκου) μέχρι και τις 09/05/2016 και ώρα 15:00 

μ.μ. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει 

και με e-mail στην διεύθυνση akoutsol@minpress.gr χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή 

να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα 

ερωτήματα με επιστολή ή με fax 210 9098453  εντός οριζόμενης προθεσμίας. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κατά τα λοιπά ο Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί 

σύμφωνα με το περιεχόμενο του συνημμένου Παραρτήματος Εργασιών Υδραυλικής 

Δοκιμής Φιαλών Κατάσβεσης FM-200 & CO2.  

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν 

ασύμφορα για το Ελληνικό Δημόσιο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να 

επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεότερη πρόσκληση, αφού 

ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. 

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα 

διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως για αυτήν. 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους 

μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει τη νομική φύση της διαδικασίας που 

αφορά στους πρόχειρους διαγωνισμούς. 

               ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  

                                                           Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας 
 
                                                                                             Ελευθέριος Κρέτσος

mailto:akoutsol@minpress.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ FM-200 & 

CO2 

Στο κτίριο της Υπηρεσίας μας  υπάρχουν εγκατεστημένα τα ακόλουθα 10 συστήματα 

στους ακόλουθους χώρους: 

1. Χώρος computer room 3ου ορόφου: Υπάρχει εγκατεστημένη μία φιάλη 106lt 

με  γόμωση 59kgFM- 200, με ημερομηνία παραγωγής της φιάλης την 

31/01/2005. Απαιτείται υδραυλική δοκιμή της φιάλης, αντικατάσταση του 

ηλεκτρικού ενεργοποιητή, λόγω λήξης του στις 31/12/14 και αντικατάσταση 

των συσσωρευτών στον τοπικό πίνακα κατάσβεσης.  

2. Χώρος Βιβλιοθήκης ισογείου: Υπάρχουν  εγκατεστημένες δύο φιάλες σε 

συστοιχία 2x147lt με γόμωση 244kgFM-200 με ημερομηνία παραγωγής των 

φιαλών  την 31/01/2005. Απαιτείται υδραυλική δοκιμή της φιάλης, 

αντικατάσταση του ηλεκτρικού ενεργοποιητή λόγω  λήξης  του  στις 31/12/14  

και   αντικατάσταση  των συσσωρευτών στον τοπικό πίνακα κατάσβεσης. 

3. Χώρος Μετασχηματιστή -1 υπογείου: Υπάρχει εγκατεστημένη μία φιάλη 52lt 

με γόμωση 49kgFM-200 με ημερομηνία παραγωγής της φιάλης την 

28/02/2005. Απαιτείται υδραυλική δοκιμή της φιάλης, αντικατάσταση του 

ηλεκτρικού ενεργοποιητή λόγω λήξης του στις 31/12/13 και αντικατάσταση 

των συσσωρευτών στον τοπικό πίνακα κατάσβεσης. 

4. Χώρος Η/Ζ α' υπογείου: Υπάρχουν εγκατεστημένες πέντε φιάλες σε συστοιχία 

5x67,5lt με γόμωση 250kg CO2 α' υπογείου με ημερομηνία παραγωγής των 

φιαλών  την 30/06/2004. Απαιτείται υδραυλική δοκιμή των φιαλών και του 

πιλότου ενεργοποίησης και αντικατάσταση των συσσωρευτών στον τοπικό 

πίνακα κατάσβεσης. 

5. Χώρος Πίνακα χαμηλής Τάσης -1  υπογείου: Υπάρχει εγκατεστημένη μία 

φιάλη 147lt με γόμωση 120kgFM-  200 με ημερομηνία παραγωγής της φιάλης  

την 31/01/2005. Έχει γίνει τον 05/2014 υδραυλική δοκιμή της φιάλης και 

αντικατάσταση του ηλεκτρικού ενεργοποιητή που λήγει το 2023. Απαιτείται 

μόνο αντικατάσταση των συσσωρευτών στον τοπικό πίνακα κατάσβεσης. 

6. Χώρος Βιβλιοθήκης αριστερά -1  υπογείου: Υπάρχει εγκατεστημένη μία φιάλη 

147lt με γόμωση 117kgFM-200 με ημερομηνία παραγωγής της φιάλης  την 

28/02/2005. Απαιτείται υδραυλική δοκιμή της φιάλης, αντικατάσταση του 

ηλεκτρικού ενεργοποιητή λόγω λήξης του στις 31/12/15 και αντικατάσταση 

των συσσωρευτών στον τοπικό πίνακα κατάσβεσης. 

7. Χώρος Αρχείου εποπτείας -1 υπογείου: Υπάρχει εγκατεστημένη μία φιάλη 

106lt με γόμωση 81kgFM-200 με ημερομηνία παραγωγής της φιάλης  την 

31/01/2005. Απαιτείται υδραυλική δοκιμή της φιάλης, αντικατάσταση του 
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ηλεκτρικού ενεργοποιητή λόγω λήξης του στις 31/12/14 και αντικατάσταση 

των συσσωρευτών στον τοπικό πίνακα κατάσβεσης. 

8. Χώρος Γενικού Αρχείου -1  υπογείου: Υπάρχουν εγκατεστημένες τρεις φιάλες 

σε συστοιχία 3x147lt με γόμωση 384kgFM-200 με ημερομηνία παραγωγής 

των φιαλών  την 31/01/2005. Απαιτείται υδραυλική δοκιμή της φιάλης, 

αντικατάσταση του ηλεκτρικού ενεργοποιητή λόγω λήξης του στις 31/12/14 

και αντικατάσταση των συσσωρευτών στον τοπικό πίνακα κατάσβεσης. 

9. Χώρος Βιβλιοθήκης δεξιά -1  υπογείου: Υπάρχουν εγκατεστημένες δύο φιάλες 

σε συστοιχία 2x106lt με γόμωση 194kgFM-200 με ημερομηνία παραγωγής 

των φιαλών  την 31/01/2005. Απαιτείται υδραυλική δοκιμή της φιάλης, 

αντικατάσταση του ηλεκτρικού ενεργοποιητή λόγω λήξης του στις 31/12/14 

και αντικατάσταση των συσσωρευτών στον τοπικό πίνακα κατάσβεσης. 

10. Χώρος Εφημερίδων ισογείου: Υπάρχει εγκατεστημένη μία φιάλη 52lt με 

γόμωση 42kg FM-200 με ημερομηνία παραγωγής της φιάλης  την 

31/01/2006. Απαιτείται υδραυλική δοκιμή της φιάλης, αντικατάσταση του 

ηλεκτρικού ενεργοποιητή λόγω λήξης του στις 31/12/15 και αντικατάσταση 

των συσσωρευτών στον τοπικό πίνακα κατάσβεσης. 
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