
 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για τη ςυντήρηςη και αναγόμωςη των 

πυροςβεςτήρων  

 

Προκειμϋνου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθϋςει την ετόςια ςυντόρηςη-αναγόμωςη των 

πυροςβεςτόρων, που βρύςκονται ςτην Κ.Υ.:  

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1. Πυροςβεςτήρασ ξηράσ κόνεωσ (υπηρεςιακά αυτοκίνητα) 1 kg. 2 τεμάχια 

2. Πυροςβεςτήρασ ξηράσ κόνεωσ (όροφοι κτηρίου) 6 kg. 121 τεμάχια 

3. Πυροςβεςτήρασ ξηράσ κόνεωσ (parking) 12 kg. 5 τεμάχια 

4. Πυροςβεςτήρασ ξηράσ κόνεωσ (parking) 25 kg. 1 τεμάχιο 

5. Πυροςβεςτήρασ CO2 (υπόγειο υποςταθμό – μηχανοςτάςια) 5 kg. 21 τεμάχια 

6. Πυροςβεςτήρασ CO2 (υποςταθμόσ) 6 kg. 2 τεμάχια 

 

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ τουσ ςε κλειςτό φϊκελο ϋωσ 

και την  Σρίτη 18  Απριλίου 2017 ςτο Πρωτόκολλο (1οσ όροφοσ, γραφεύο 107). 

 

Προϋπολογιςμόσ:  

Έωσ  χύλια διακόςια εννϋα ευρώ και εξόντα οκτώ λεπτϊ (1.209,68 €) μη 

ςυμπεριλαμβανομϋνου Φ.Π.Α. (24%), με κριτόριο ανϊθεςησ τη χαμηλότερη τιμό (τιμό με 
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Φ.Π.Α. 1.500,00 €), ςύμφωνα με την υπ. αριθ. 1855/24-3-17 Απόφαςη Ανϊληψησ 

Υποχρϋωςησ (ΑΔΑ: ΩΠΤ54691Φ0-3ΓΤ). 

 

Πληρωμή – Κρατήςεισ: 

Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιεύται με την εξόφληςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ 

τησ τμηματικόσ παρϊδοςησ μετϊ την οριςτικό παραλαβό των εκϊςτοτε υπηρεςιών. 

Η πληρωμό θα γύνεται με Επιταγό τησ Τραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη των 

νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 

Οι πληρωμϋσ υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 8% για την παροχό 

υπηρεςιών ό  4% για την προμόθεια αγαθών επύ του καθαρού ποςού (ϊρθρο 64 παρ. 2 

του Ν. 4172/2013, όπωσ ιςχύει).  

Η αμοιβό του Αναδόχου υπόκειται ςτισ νόμιμεσ υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων κρατόςεισ, 

που τον βαρύνουν αποκλειςτικϊ. 

Υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων, ςύμφωνα με τα οριζόμενα 

ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 

0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ 

αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Το ποςό τησ κρϊτηςησ υπόκειται 

ςε τϋλοσ χαρτοςόμου 3% (πλϋον 20% ειςφορϊσ υπϋρ ΟΓΑ επ’ αυτού) και παρακρατεύται 

από την Αναθϋτουςα Αρχό ςε κϊθε πληρωμό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Αρχόσ.  

Επιπρόςθετα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 6 του ϊρθρου 36 του Ν. 4412/2016, 

επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ 

αξύασ κϊθε πληρωμόσ, εκτόσ, ΦΠΑ τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ 

ςύμβαςησ, μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ τησ ύδιασ 

παραγρϊφου. Το ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την Αναθϋτουςα Αρχό 

ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων Συμβϊςεων και 

Προμηθειών. 

Τϋλοσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 για την 

κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ ΑΕΠΠ, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,06% επύ τησ 

αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε 

ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ επύ όλων των ςυμβϊςεων που ςυνϊπτονται μετϊ την ϋναρξη 

ιςχύοσ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ του πϋμπτου εδαφύου τησ παραγρϊφου αυτόσ. 

Το ποςό τησ κρϊτηςησ παρακρατεύται από την Αναθϋτουςα Αρχό ςτο όνομα και για 
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λογαριαςμό τησ ΑΕΠΠ και κατατύθεται ςε ειδικό τραπεζικό λογαριαςμό, η διαχεύριςη του 

οπούου γύνεται από την ΑΕΠΠ, ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτον ειδικό Κανονιςμό 

Οικονομικόσ Διαχεύριςησ. 

Στην διϊθεςό ςασ για κϊθε διευκρύνιςη                             

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

ΙΥΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΣΙΔΟΤ 

Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ 

 

 

Εςωτερική διανομή (μέςω e-mail) 

1. Γραφεύο Προϋδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

2. Προώςταμϋνη Δ/νςησ Οικονομικού 

3. Προώςταμϋνη Δ/νςησ Διοικητικού 
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