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ΘΕΜΑ: ''ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ '' 
 

CPV: 35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης 
 

Η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού 
συστημάτων πυρόσβεσης, προϋπολογισμού δαπάνης δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 
(19.900,00€) πλέον Φ.Π.Α., (ΚΑΕ 00.14.00) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε 
εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. Το κριτήριο της κατακύρωσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή). Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο ή περισσότερες ισότιμες προσφορές, τότε ο μειοδότης 
θα ανακηρυχθεί μεταξύ αυτών, µε κλήρωση που θα διενεργηθεί, παρουσία των 
προσφερόντων ή εκπροσώπων αυτών. 
Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Οδηγία 2010/35 σχετικά με τον εξοπλισμό υπό 
πίεση το οποίο αφορά τα εγκατεστημένα συστήματα πυρόσβεσης και συγκεκριμένα για τις 
φιάλες (δοχεία πίεσης) με υλικό κατάσβεσης Inergen, CO2 και FM 200, απαιτείται να 
υπόκεινται σε επανέλεγχο υδροστατικής πίεσης και αναγόμωσης μετά την πάροδο 10 ετών 
από την ημερομηνία κατασκευής τους όπως αυτή αναγράφεται με οποιονδήποτε τρόπο στην 
φιάλη. Επειδή τα συστήματα τοπικής κατάσβεσης που είναι εγκατεστημένα στον Λιμένα 
είναι 10 ετών συνεπώς χρήζουν υδραυλικής δοκιμής.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ μεγάλο 
ποσοστό των φιαλών CO2 δεν περνάνε την υδραυλική δοκιμή και σε αυτήν την περίπτωση θα 
πρέπει να αντικατασταθούν αυξάνοντας έτσι το κόστος (κόστος Υδραυλική δοκιμή + κόστος 
προμηθείας & αντικατάσταση των φιαλών), η Ο.Λ.ΗΓΑ.Ε. αποφάσισε την προμήθεια εξ 
αρχής νέων φιαλών CO2 και αντικατάσταση των υπαρχόντων. Άλλωστε ό χρόνος ζωής τους 
θα είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτών που τυχόν περάσουν την υδραυλική δοκιμή. 
Τα συστήματα τοπικής κατάσβεσης που είναι εγκατεστημένα στον Λιμένα είναι : 

α/α  Χώρος  kgr lt Τεμάχια Ημερ.Κατασκ 
1 

Φ
ιά

λε
ς  

 μ
ε 

C
O

2 

Λεβητοστάσιο Τ2 50 67,5 9 06/2010 
2 Δεξαμενές Πετρελαίου T2 50 67,5 6 06/2010 
3 Πίνακες Μ.Τ. Υποσταθμού Τ2 50 67,5 2 06/2010 
4 Μετασχηματιστής Υποσταθμού Τ2 50 67,5 4 06/2010 
5 Πίνακες Χ.Τ. Υποσταθμού T2 50 67,5 2 06/2010 
6 Χώρος Η/Ζ Υποσταθμού Β’ Φάσης T2 50 67,5 4 08/2010 
7 Ηλεκτροστάσιο Υποστ. Β’ Φάσης 50 67,5 6 06/2010 
8 Μετασχηματιστής 1 Υποστ. Β’ Φάσης 50 67,5 2 08/2010 
9 Μετασχηματιστής 2 Υποστ. Β’ Φάσης 50 67,5 2 06/2010 
10 Πίνακες Μ.Τ. Υποσταθμού Β’ Φάσης 50 67,5 2 08/2010 
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   Μερικό Σύνολο 39  

11 Γραφείο Συντηρητών Υποσταθμού Β’ 118 - 3 03/2010 



Φάσης 
   Γενικό Σύνολο 42  

 
Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει την προμήθεια τριάντα εννέα (39) τεμαχίων καινούργιων 
(με υλικό κατάσβεσης & με ενεργοποιητές) πιστοποιημένων φιαλών CO2 την μεταφορά, την 
τοποθέτηση σε θέση λειτουργίας (εγκατάσταση και ενεργοποίηση της στην θέση τους)  και 
την απομάκρυνση των παλαιών σε εγκεκριμένο χώρο βάση νομοθεσίας καθώς και την 
υδραυλική δοκιμή των 3 τεμαχίων φιαλών INERGEN. Οι νέες φιάλες θα πρέπει να φέρουν 
πιστοποιητικά και θα είναι ίδιου τύπου με αυτές προς αντικατάσταση. Κατά την διάρκεια των 
υδραυλικών δοκιμών των φιαλών INERGEN θα πρέπει οι εγκαταστάσεις να μην μείνουν 
χωρίς φιάλες και συνεπώς να υπάρχουν εφεδρικές που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο. Αν 
ο ανάδοχος κρίνει συμφέρον, μπορεί  να κάνει προμήθεια 3 τεμ. καινούργιων φιαλών 
INERGEN στην τιμή αυτή.  
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή 
με το αντικείμενο της πρόσκλησης μπορεί να υποβάλλει προσφορά.  
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση 
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα : 
i. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
ii. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
iii. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
iv. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της προσφοράς είναι την Πέμπτη 15-10-2020 και 
ώρα 14:00μ.μ. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατεθούν στο 
γραφείο πρωτόκολλου της Υπηρεσίας έως 15-10-2020 και ώρα 14:00μ.μ.  
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
1. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του νόμου 4412/2016-
ΦΕΚ 147/Α για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές, καθώς επίσης και παροχές που υποδηλώνουν 
αντιπροσφορά ή είναι ανεξάρτητες από το αντικείμενο του έργου καθώς και τα κριτήρια 
αξιολόγησης των προσφορών. Η προσφορά πρέπει να έχει ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς:  

1. η λέξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  
2. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής:  ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  
3. ο τίτλος της πρόσκλησης: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
4. η καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη, 15-10-2020 και ώρα 14:00'μ.μ. 
5. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  
 
Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση του Οικονομικού Φορέα για τη 
συμμετοχή του. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του Οικονομικού φορέα 
και να είναι υπογεγραμμένη. Επίσης πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αστυνομικής 
ταυτότητας του ατόμου που υποβάλλει την αίτηση. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους, εντός του 
σφραγισμένου φακέλου, τα ακόλουθα:  
Α. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» με τα κάτωθι:  



1. ΤΕΥΔ ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016-ΦΕΚ 147/Α και πληροί τα κριτήρια 
επιλογής των άρθρων 75,76,77  του  Ν.4412/2016-ΦΕΚ 147/Α  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι i) Η προσφορά του ισχύει για εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. ii) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
όλους τους όρους συμμετοχής της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. iii) 
Παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε 
ενδεχόμενη απόφαση της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της 
παρούσας διαδικασίας 

3.  Φορολογική ενημερότητα 
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του 

Ν.4412/2016) 
6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).  
 
Β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Οικονομική Προσφορά θα συνταχτεί σύμφωνα με το έντυπο 
της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή µε 
ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών 
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα 
προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα 
χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή 
Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτμηθεί η σοβαρότητα και 
η αξιοπιστία της προσφοράς. 
Όλοι οι παραπάνω σφραγισμένοι φάκελοι θα πρέπει επίσης να φέρουν τις ενδείξεις του 
φακέλου συμμετοχής.  
Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΟΛΗΓ.Α.Ε. (www.olig.gr) και 
θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου (Επιβατικός Σταθμός Τ2 - Νέο 
Λιμάνι Ηγουμενίτσας), έως την Πέμπτη 15-10-2020 και ώρα 14:00μ.μ..  
Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την παραπάνω καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την 
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) 
εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που 
το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
(φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
Διευκρίνιση Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών των παρ. 1 και 2 αφορούν στους 
διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), τους διαχειριστές και τα 
ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στον πρόεδρο και διευθύνοντα 



σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής 
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει). γ) Κράτηση 
3% υπέρ Χαρτοσήμου επί των ποσών α) και β) κρατήσεων. 
 

 Ο  Διευθύνων Σύμβουλος 
της   Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 
 
 
 

Αθανάσιος Β Πορφύρης 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΠΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ''  

 
Του/της (Φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προμηθευτών κατά 
περίπτωση)......................................................................................................................, όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται από................................................................................. 
μεΑ.Δ.Τ...........................................................................................................................,με 
Α.Φ.Μ.............................................Δ.Ο.Υ................................................................., με 
έδρα.......................................................οδός...........................................................fax................
.................................email............................................................................... 

 
ΚΟΣΤΟΣ  ΑΞΙΑ άνευ  ΦΠΑ ΑΞΙΑ με  ΦΠΑ 
Προμήθεια 39 φιαλών CO2 50kg ή  67.5lt   
Υδραυλική δοκιμή των 3 τεμαχίων φιαλών 
INERGEN ή προμήθεια 3 τεμαχίων 
φιαλών INERGEN 

  

Συνολικό κόστος   
 
 

Η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού. 

 
Ο Προσφέρων 

 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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