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                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΜΑΡΟΥΣΙ     7-2- 2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β.Τ. 
ΑΘΗΝΩΝ 

  Αρ. Πρωτ.: 18110            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
EMAIL: 
apostolos.anagnostopoulos@patt.gov.gr 
ΤΗΛ: 213-2100654 
Ταχ. Δ/νση: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ &ΓΚΥΖΗ 20 
Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
 

ΤΜΗΜΑ 1)ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  ΤΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α. 
ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α’ΘΜΙΑΣ  

Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ΑΘΗΝΑΣ 
Προϋπολογισμός 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: 
2.500,00€ 

 
Kριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά  
 βάσει τιμής  σε ευρώ    

 

 

  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
                                                 

Η Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Βορείου Τομέα, Τμήμα Προμηθειών της 
Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-04-2012) και ισχύει.  

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 37419/13479 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/τ. Β΄/11-05-2018). 

3. Το Ν.4270/2014 περί « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας- δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί  «Αναλήψεων υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες». 

5. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ& 2014/25/ΕΕ). 
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6. Την υπ’.αρ. 349/ 29-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ ) απόφαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019». 

7. Την  αρ. πρωτ. 111063/35236/2.1.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
όπου εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019. 

8. Το με αριθ.πρωτ.6057/23-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου, το 
από 23/11/2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Β’Θμιας Εκπαίδευσης Β’ 
Αθήνας, το από 28/11/2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, το με αρ.πρωτ. Φ14.5/11898/27-11-18 
έγγραφο της  Δ/νσης Α’Θμιας Εκπαίδευσης, το με αρ.πρωτ.235057/30-11-2018 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων , το από 14/12/2018 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, το από 20/12/2018 μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, το με 
αρ.πρωτ. 614/17-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς 
και το με αρ.πρωτ.394/18-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής  
Ενότητας Βόρειου Τομέα. 

9. Την υπ’ αρ. 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 αρ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/τ.Β’/1-9-2005) 
κοινή υπουργική απόφαση. 

10. Το Π.Δ. 71/88 Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων Άρθρο 8 παράγραφος 4 στο 
ε.δ.4.6, όπου προβλέπεται ότι σε όλα τα κτίρια πρέπει να τοποθετούνται φορητοί 
πυροσβεστήρες κοντά σε σκάλες και εξόδους σε τέτοιες θέσεις ώστε, κανένα σημείο 
της κάτοψης να μην απέχει περισσότερο από 15 μέτρα από τον πλησιέστερο 
πυροσβεστήρα. 

11. Την επιτακτική ανάγκη για τη συντήρηση των  πυροσβεστήρων για τα κτίρια   
όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών(και η Δ/νση Α΄Θμιας Εκπαίδευσης Β’Αθήνας) καθώς και το κτίριο της  
Β΄Θμιας Εκπαίδευσης  Β’Αθήνας προκειμένου να πληρούν τους όρους καλής 
λειτουργίας. Η εν λόγω δαπάνη είναι πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια Αττικής 
καθώς εξυπηρετεί τους σκοπούς λειτουργίας των υπηρεσιών και είναι απαραίτητη για 
την ασφαλή λειτουργία αυτών. 

12. Την με αρ. 3483/2018 (ΑΔΑ: ΩΕΞ77Λ7-ΘΡ7) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.500,00€  για την παρούσα. 

13. Την με αριθμ.2195 /02-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΚΔΑ7Λ7-Γ1Ζ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης)  ποσού  2.500,00 συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ η οποία καταχωρήθηκε με α/α  901 στο Βιβλίο  Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. 

ΚΑΛΕΙ 
 

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά , τις ενώσεις φυσικών ή 
νομικών προσώπων , τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και 
νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 
αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ.Κηφισίας 20& Γκύζη, 1ος 
όροφος, Τ.Κ. 15125 , τηλ. 213 2100654,  fax 213 2100602,  έγγραφες σφραγισμένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση 79   
(εβδομήντα εννέα) πυροσβεστήρων σε κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, και  οι Δ/νσεις Α’Θμιας και Β’Θμιας 
Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, ποσού  2.500,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά  

 βάσει τιμής  σε ευρώ και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την  
προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 2.500,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και 
εφόσον καλύπτονται οι όροι της πρόσκλησης.   
 

Οι  προς συντήρηση πυροσβεστήρες φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα 1. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
. 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 48 

2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 
25KG 

2 

3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ 12KG 7 

4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 5KG 13 

5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 1KG 7 

6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 3 KG 2 

 ΣΥΝΟΛΟ 79 

 
Και αφορούν τα κτίρια: 
 
Κτίριο 1 +2 :  Λ.Κηφισίας 18 & Γκύζη, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη- Μαρούσι,15125 
Όπου στεγάζονται  οι Διευθύνσεις ΠΕΒΤΑ & η Δ/νση Α’Θμιας Εκπαίδευσης Β ‘Αθήνας 
Και 
Κτίριο 3 : Λ.Μεσογείων 324- Αγία Παρασκευή, 15341 
Όπου στεγάζεται η Δ/νση Β’Θμιας Εκπαίδευσης Β Άθήνας 
 

 

 

 

                           

 

                                           1.ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας  (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση 
Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20& Γκύζη, 1ος όροφος, Τ.Κ. 15125, 
Μαρούσι), και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω δ/νση μέχρι την 18/2/2019, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.. 

 Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας μετά την 
προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα  είναι  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη και θα επιστρέφονται. 
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2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η προσφορά κατατίθεται σε  κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει: 

α) την Οικονομική Προσφορά (ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ) στην ελληνική γλώσσα, καθαρογραμμένη 
και χωρίς ξέσματα. Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο 
έντυπο  οικονομικής προσφοράς  του παραρτήματος Α’  και 

β) την νόμιμη αδειοδότηση του συμμετέχοντα από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των νόμων 3982/11 και 4442/16 
(ΦΕΚ 23/Α/7.12.2016)  

 
Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 

▪ Προσφορά για την ετήσια συντήρηση  και αναγόμωση  79   (εβδομήντα εννέα)  
πυροσβεστήρων σε κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και οι Δ/νσεις Α’Θμιας και Β’Θμιας Εκπαίδευσης 
Β’ Αθήνας,  
 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση 
Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 
Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ.Κηφισίας 20& Γκύζη, 1ος όροφος, Τ.Κ. 15125, 
Μαρούσι ). 

 Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)  

 

H οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι τελική, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή 
μείωση και δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε 
σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. 

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης και του παραρτήματος Α’ που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης.  

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία - Δ/νση 
Οικονομικών Π.Ε. Βόρειου Τομέα, Τμήμα Προμηθειών, στο κτίριο της Λεωφ. 
Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι,  1ος όροφος,  την  18/2/ 2019  ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:30 π.μ.  
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

  
                              
           3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
 

1) Η συντήρηση θα γίνει στους πυροσβεστήρες που αναφέρονται στον  πίνακα 1. 
Με τον όρο συντήρηση εννοούνται οι εργασίες, τα υλικά πλήρωσης και τα 
ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας, τον 
εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αναγόμωση των 
πυροσβεστήρων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις. 

2) Επίσης στη συντήρηση των πυροσβεστήρων περιλαμβάνεται και κάθε άλλη 
εργασία που δεν αναφέρεται αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των 
πυροσβεστήρων. 

3) Οι πυροσβεστήρες θα παραλαμβάνονται για συντήρηση από το χώρο των 
κτιρίων και μετά θα τοποθετούνται στην ίδια θέση, έτοιμοι προς χρήση, με ευθύνη 
και δαπάνες του «Αναδόχου». Ειδικότερα για τους πυροσβεστήρες οροφής θα 
πρέπει να τοποθετηθούν ( κρεμαστούν) στους χώρους που θα υποδειχθούν από 
την Υπηρεσία. Λόγω της πρόσφατης μετακόμισης σε νέο κτίριο δεν υφίστανται 
βάσεις τις οποίες ο ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει με δικά του έξοδα. 

4) Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται τμηματικά και με τρόπο που δε θα 
αφήσει κανένα χώρο, χωρίς την κάλυψη των απολύτως απαραίτητων 
πυροσβεστήρων. 

5) Ο «Ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων 
για διάστημα ενός (1) έτους. 

6) Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την απαραίτητη πινακίδα με τα στοιχεία 
ελέγχου και επανελέγχου. 

7) Με το πέρας της συντήρησης ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση 
ελέγχου συντήρησης των πυροσβεστήρων. 

8) Ο «Ανάδοχος» που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου, με την υποβολή της 
προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι 
κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε 
υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. 

9) Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να εφαρμόζει όλες τις κείμενες διατάξεις της 
νομοθεσίας. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιεί, θα έχει την 
απαραίτητη άδεια εργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σε περίπτωση 
ατυχημάτων ή ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του θα βαρύνουν 
αποκλειστικά τον «Ανάδοχο». 

10) Στο πλαίσιο της συντήρησης περιλαμβάνεται και η πιθανότητα αναγόμωσης των 
πυροσβεστήρων. 

11) Η συντήρηση  πρέπει να είναι σύμφωνη  με την υπ’ αρ. 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 αρ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/τ.Β’/1-9-2005) κοινή υπουργική απόφαση. 
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12) Οι εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεό μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από 
την έγγαρφη ειδιποίηση της Υπηρεσίας μου. 

 
 

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή  θα γίνει από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού. Ο ανάδοχος παραιτείται από 
κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε 
λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών του αναδόχου που 
αφορά την παρούσα πρόσκληση, οπότε στην περίπτωση αυτή η προμήθεια των ειδών 
διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 
   5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

    
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 
προσκόμισης από τον «Ανάδοχο» των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.  
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  
2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
3. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία. 
 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις : 

  0,06% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων  

 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου 

 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών  Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).  

 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της  Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π.).  

 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
- Προβλεπόμενος φόρος από το άρθρο 64 του Ν. 4172. 
 Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 02072, ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και 
επισκευή λοιπού εξοπλισμού» με 2.500,00€ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής του οικ. έτους 2019. 

                                                                6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 

Η Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς δημοσιεύεται  στο Διαδίκτυο, στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ηλεκτρονική διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr) )  στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, 
www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής  
(ηλεκτρονική διεύθυνση: www.patt.gov.gr.). 
       
      Η ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
                       ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                       
                          ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε.Β.Τ.Α. 
       & ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α’ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ 
 
                                     
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ 
ΦΠΑ (24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(24%) 

1 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 
6KG 

48 

 

   

2 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 
25KG 

2     

3 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΟΡΟΦΗΣ 12KG 

7     

4 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 
CO2 5KG 

13     

5 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 
ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 
1 KG 

7     

6 
 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 
 ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 
3 KG 

2     

 ΣΥΝΟΛΟ 
79 
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