
       

                                 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ     

 ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

                                                                          Μυτιλήνη, 12-12-2014 

                                                                          Αριθ. Πρωτ. : 10581 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Ετήσιου  ελέγχου  πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) καθώς και συστοιχιών φιαλών διοξειδίου άνθρακα στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη                                       

 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου , λαμβάνοντας υπόψη την  υπ’ αριθ. Πρωτ. 225/12-12-
2014   και ΑΔΑ ΩΘ10469Β7Λ-ΟΡΞ  απόφαση Πρύτανη , σας γνωστοποιεί ότι θα 
προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  , που θα διεξαχθεί από το 
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (Π.Τ.Τ.Υ) Μυτιλήνης ,  μετά  από την 
παρούσα  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος    στην επιλογή αναδόχου   για τον 

ετήσιο  έλεγχος πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) καθώς και συστοιχιών φιαλών διοξειδίου άνθρακα στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη                                        

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη , ανέρχεται στο ποσό των  3640,00    €  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   και θα καλυφθεί από τον Τακτικό προϋπολογισμό 
του ιδρύματος ΚΑΕ :0889Α.    

Τεχνική Περιγραφή : Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Τρόπος υποβολής προσφορών : Πρίν την κατάθεση προσφοράς ,    οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν λάβει  πλήρη γνώση  των συνθηκών  υπό τις οποίες 
πρέπει να εκτελεσθούν οι ως άνω εργασίες    κατόπιν αυτοψίας τους  και για τούτο , 
θα  υποβάλουν μαζί με την  τεχνικοοικονομική προσφορά (που θα είναι ως το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ συμπληρωμένο ) ,      υπεύθυνη δήλωσή τους ότι πραγματοποίησαν 
την ως άνω αυτοψία και έλαβαν γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες θα 
εκτελέσουν τις εργασίες που αναλαμβάνουν .  

Αυτοψία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί , τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες  :  

16-12-2014    ημέρα Τρίτη  και από ώρα 9,00  – 14,00 

17 -12-2014  ημέρα Τετάρτη   και από ώρα 9,00-14,00 

  



 

  

Πληροφορίες : Από το Περιφερειακό τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης  στα 
τηλέφωνα : 22510 36951  , 22510 36958  .  

Οι προσφορές θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.  

Ισχύς Προσφορών :  Ενενήντα  (90) ημέρες από την επομένη της  καταληκτικής 
ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών .  

Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών   :     (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης 
των εργασιών .  

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : Μέχρι την 18η   -12 ου -2014 
ημέρα Πέμπτη     και ώρα 12η π.μ στο Γραφείο του Περιφερειακού τμήματος 
Τεχνικής Υπηρεσίας .  

Πληρωμή : Μετά την έκδοση Νόμιμου παραστατικού , προσκόμισης Φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας  και μετά την Υπογραφή Βεβαίωσης  εκτέλεσης 
εργασιών , που θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή.  

Κρατήσεις : Παρακράτηση φόρου 8% , κρατήσεις 3,07% , κράτηση 0,10% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) τυχόν τραπεζικά τέλη 
ή άλλες επιβαρύνσεις .  

 

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

  

 

Καθηγ. Στέφανος Γκρίτζαλλης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

                                           ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

                                                                                      Μυτιλήνη, 7-11-2014 

                                 

   ΕΡΓΟ :  ετήσιος έλεγχος πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) καθώς και συστοιχιών φιαλών διοξειδίου άνθρακα στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη                                       
 

  Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να γίνει ο ετήσιος έλεγχος για το 2014 των 

πυροσβεστήρων των κτηρίων του Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη 

 

 Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

. άνοιγμα πυροσβεστήρα 

. λύσιμο κλείστρου 

. αντικατάσταση ελαστικών μερών στεγανοποίησης 

. έλεγχος μανομέτρου 

. έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για 

την άψογη λειτουργία του 

. έλεγχος σκόνης  ως προς την κατάσταση και το βάρος της με το μηχάνημα 

αναγόμωσης 

. συμπλήρωση σκόνης αν απαιτηθεί 

. έλεγχος σωστού βάρους κατασβεστικού υλικού 

. έλεγχος στεγανότητας 

. τοποθέτηση δαχτυλιδιού μεταξύ κλείστρου και φιάλης με την επωνυμία της 

εταιρίας και το έτος επανελέγχου 

. έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης 

. έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων 

 Εργασίες αναγόμωσης θα γίνουν αν υπάρξει ανάγκη σε άδειους 

πυροσβεστήρες 

 

Κατόπιν αυτών θα χορηγηθούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 - Σήμανση του πυροσβεστήρα κατά ΕΝ, 

 - Υπεύθυνη δήλωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία του ελεγμένου 

πυροσβεστικού υλικού, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων 

που ελέγχθηκαν ή αναγομώθηκαν και ότι αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές. 

 -  Αναλυτική κατάσταση για την παραλαβή και παράδοση των 

πυροσβεστήρων, με αναφορά στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε 

καθένα και τις ημερομηνίες επόμενου ελέγχου. 

  



Η τυχόν χρήση ανταλλακτικών θα κοστολογηθεί αφού ολοκληρωθεί η 

επισκευή και θα πιστοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου 

 

 

 Το προϋπολογιζόμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των 14 € για 

πυροσβεστήρα κόνεως, στα 5 € για πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα και 

στα 11,6 € για κάθε φιάλη συστοιχίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.     

Στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν 190 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, 

108 πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα και 44 φιάλες που απαρτίζουν τις 

συστοιχίες  διοξειδίου του άνθρακα.  

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 3.640 €  συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ.                                             

 

Παρακαλούμε μεριμνήσετε για την έγκριση της  απαιτούμενης πίστωσης 

 

 

                                                Οι συντάξαντες                                                                                                                                         

                                                                        
Μιχάλης  Δαλακλής                                               Δημήτρης Ρουμελιώτης  

   μηχ/γος μηχ/κος                                                            μηχ/κος ΤΕ 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  

 

                    

 

 

                                                   ΚΤΗΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

                                            

α/α 

ΚΤΗΡΙΑ Κόνεως 6 kg CΟ2 6 
Kg  

οροφής σύνολο 
κτηρίου 

1 Καραντώνη 11 3 2 1 6 

2 Μπίνειο 9 14 1 24 

3 Πρώην ΑΤΕ 8  4 1 13 

4 Πατρ. Γρηγορίου 13 4 _ _ 4 

5 Βιβλιοθήκη (Ίμβρου 3)    6 10 1 17 

6 Κομνηνάκειο  21 _ 1 22 

  Σύνολο  51 30 5 86 

      

 

 

              ΚΤΗΡΙΑ ΛΟΦΟΥ  

       
ΚΤΗΡΙΑ   Κόνεως 

6kg 
CΟ2 5 
Kg 

οροφης σύνολο σύνολο. 
κτηρίου 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΚΑΡΑΖ 9 4 
  13   

  ΙΣ.1 8 1   9   
  ΙΣ.2 9 1   10   
  εξωτερικά 4     4   
  Α΄ ΟΡΟΦΟΣ 8 1   9   

ΣΥΝΟΛΟ   38  7     45 
ΘΑΛΑΣΣΑ ΙΣ.1 5 4    9   

   ΙΣ.2 12 4 
  16   

  Α΄ ΟΡΟΦΟΣ 11 4   15   
  Β΄ ΟΡΟΦΟΣ 8 5   13   

ΣΥΝΟΛΟ   36  17     53 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΣ.1 9 2   11   

  ΙΣ.2 10 1    11   
  Α΄ ΟΡΟΦΟΣ 10 6   16   
  Β΄ ΟΡΟΦΟΣ 8    8   

ΣΥΝΟΛΟ   37 9     46 
ΛΕΣΧΗ ΙΣ.1 6 4   10   

  ΙΣ.2 1 1   2   
  Α΄ ΟΡΟΦΟΣ 5 1   6   

ΣΥΝΟΛΟ   12 6     18 
ΞΕΝΙΑ A'  Ισ.1   8 2 12   



  ΙΣ.2   5   5   
  Α΄ ΟΡΟΦΟΣ 1 4   5   
  Β΄ ΟΡΟΦΟΣ   3   4   

ΣΥΝΟΛΟ    1 20 2   23 
ΞΕΝΙΑ B'  υπόγειο 2 3   5   

  ισόγειο 5 2   7   
  Α΄ ΟΡΟΦΟΣ 3 8   11   
  Β΄ ΟΡΟΦΟΣ 3 4   7   
  Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ 2 2   4   

ΣΥΝΟΛΟ   15 19     34 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΛΟΦΟΥ 139 78 2  219 

       

       

ΚΤΗΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ       51 30 5  86 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 190 108 7  305 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΟΥ : ………………………………………………………………………….. 

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης σας αριθ. Πρωτ. 10581 /12-12-2014  και μετά 

την πραγματοποίηση αυτοψίας μου και την γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες θα 

εκτελεστούν  οι εργασίες  Σας προσφέρω: 

Για όλες τις αναφερόμενες εργασίες  στην Τεχνική έκθεση που συνοδεύει την αριθ. 

Πρωτ. 10581/12-12-2014  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   η  συνολική 

προσφερόμενη τιμή είναι : 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………….€ .  

 

 Στην  ως άνω τιμή  Συμπεριλαμβάνονται      ,  οι ασφαλιστικές εισφορές και οι κάθε 

είδους  κρατήσεις .  

Ο Χρόνος Αποπεράτωσης των  εκτέλεση εργασιών , θα είναι :    …….  ημέρες από την 

ανάθεσή τους  .  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

Σφραγιδα  & Υπογραφή 

 

 

 

Σημ. : Στον  φάκελο προσφοράς θα περιέχεται Υπέυθυνη δήλωση του υποψηφίου , 

αναδόχου ότι   πραγματοποίησε αυτοψία   και έχει γνώση  των  συνθηκών  υπο τις 

οποίες θα εκτελεσθούν οι προσφερόμενες  εργασίες . 

 

 

 

                                                      

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


