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                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
              «Για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του ΕΛ.Γ.Α.» 
 
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του 
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», 
1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της 
αγροτικής δραστηριότητας», 
1.3. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
1.4. Του  Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) περί «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
1.5. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», 
1.6. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες 
διατάξεις», 
1.7. Του άρθρου 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-8-05) «Επιβολή παραβόλου 
για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης», 
1.8. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/11-4-2012 (ΦΕΚ 
86/Α/2012), 
1.9. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167/Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,  
1.10. Της παραγράφου Ζ’  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
Εμπορικές Συναλλαγές» του 1ου άρθρου, του Ν. 4152/9-5-2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» , 
1.11. Του  Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες», 
1.12. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», 
1.13. Του Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 2302/Β/99), κατά το 
μέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, 
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2. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 
του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10777/22-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΞΥΚ46ΨΧΞ5-ΤΙΣ) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α: 640, 
4. Την αριθμ. 11097/30-9-2014 Απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. με την οποία 
εγκρίθηκε η , με απευθείας διαπραγμάτευση , αναγόμωση των πυροσβεστήρων του 
κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης, της αποθήκης στα Σπάτα, καθώς και των 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΕΛ.Γ.Α., συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων 
(500,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% στο ποσό αυτό, σας 
γνωρίζει ότι :  
  
1. Πρόκειται να προβεί στην, με απευθείας διαπραγμάτευση, αναγόμωση των 
παρακάτω πυροσβεστήρων του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης, της αποθήκης στα 
Σπάτα, καθώς και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΕΛ.Γ.Α. : 
• Πενήντα τεσσάρων (54) πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 6kgr  
( BCE) φορητών, 
• Ενός (1) πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως των 6 kgr (BCE) φορητού, 
• Τριών  (3) πυροσβεστήρων CO2 των 5 kgr  (BCE) φορητών, οι οποίοι είναι 
τοποθετημένοι στους ορόφους του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. , 
Μεσογείων 45 - Αθήνα και στο γκαράζ, 
• Ενός (1) πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως των 50 kgr (BCE)  τροχήλατου,  
• Δύο (2) πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 12 kgr kgr (BCE)   φορητών, οι 
οποίοι είναι τοποθετημένοι στην αποθήκη του ΕΛ.Γ.Α.- Πικερμίου 3, Σπάτα – 
Αττικής, και  
• Δύο (2) πυροσβεστήρων, τύπου αερολύματος, που είναι τοποθετημένοι στο 
υπηρεσιακό επιβατικό αυτοκίνητο και στο υπηρεσιακό φορτηγό αυτοκίνητο του 
ΕΛ.Γ.Α. , αντίστοιχα. 
 
 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την αναγόμωση των ανωτέρω πυροσβεστήρων 
ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 23% στο ποσό αυτό. 
2. Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε προσφορά, σας ενημερώνουμε ότι οι 
προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. , 2ος όροφος, 
Γραφείο 23, Μεσογείων 45 Αθήνα, μέχρι την 15-10-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 π.μ. (ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού)  
 
Τιμές:  
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και 
αριθμητικώς. 
2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή 
δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
4. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
    Ι. Τιμή μονάδας ( με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ) 
   ΙΙ. Τιμή ανά είδος ( τιμή μονάδας με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ επί ποσότητα) 
  ΙΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος( Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
  ΙV. Συνολικό συμβατικό τίμημα ( με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ). 
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Κρατήσεις:  
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται:  
α) με κράτηση ύψους 0,25% υπέρ του Δημοσίου και 0,30% υπέρ του Ταμείου 
Αρωγής Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, η οποία υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των ειδών της 
προμήθειας, καθώς και του αναλογούντος επ’ αυτών χαρτοσήμου,  
β) με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία για την παροχή 
υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013). 
 
Ανακοίνωση ανάθεσης 
Η ανάθεση του έργου της αναγόμωσης γίνεται με απόφαση του Προέδρου του 
ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 
και ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο 
 
Τρόπος πληρωμής.   
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την ολοκλήρωση της αναγόμωσης και 
εγκατάστασης των πυροσβεστήρων, και ύστερα από σχετική βεβαίωση της Δ/νσης 
Διοικητικού του ΕΛ.Γ.Α. και κατάθεση του σχετικού τιμολογίου  
 
Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της πρόσκλησης , εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα τα 
οποία δεν αποδέχεται. 
Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
του Ν. 2362/95, του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 118/2007 και του Κανονισμού Προμηθειών 
Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. 
 
 
 
                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           
 
 
 
                                                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω90Μ46ΨΧΞ5-8Τ0



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
1. OLYMPIA ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ 
    ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 12-16 
    Τ.Κ. 104 44 – ΑΘΗΝΑ 
    ΤΗΛ. 210 51 43 590 , 210 51 54 501   
    ΦΑΞ. 210 51 21 029 
 
2. FAST SERVICE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ 
    ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 67  
    Τ.Κ. 132 31 –  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
    ΤΗΛ. 210 50 28 781  
    ΦΑΞ. 210 50 55 142 
 
3. Φ. ΧΟΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – Ε. ΦΛΩΡΟΣ Ο.Ε.  
    ΜΑΡΝΗ 19  
    Τ.Κ. 104 33 – ΑΘΗΝΑ  
    ΤΗΛ. : 210 52 34 704 
    FAX. : 210 52 41 318 
 
4. ΔΑΝΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
    ΛΕΩΦ. ΚΥΜΗΣ 53 
    Τ.Κ. 104 46 – ΑΘΗΝΑ  
    ΤΗΛ. : 210 64 64 911 & 210 27 23 660 
    FAX. : 210 64 53 379 
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