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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

               e-ΕΦΚΑ                                                                        
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
 & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: 3Ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών 
                  Τ.Κ. 715 00 ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
Τηλ.: 2810303567-559
e-mail: pysy.kritis@efka.gov.gr 
                                                                                                      

ΠΡΟΣ :
Κάθε οικονομικό φορέα

                                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς «υπηρεσία αναγόμωσης και 
συντήρησης πυροσβεστήρων» των δομών χωρικής αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρθρ. 118 Ν.4412/16) , προϋπολογισθείσας  δαπάνης 
2.000,00 € άνευ ΦΠΑ (2.480,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) για το έτος 2022.

       
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης «e - 
Ε.Φ.Κ.Α-Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης.» με έδρα το 3ο χλμ. Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών σας προσκαλεί να 
υποβάλλετε τεχνική και οικονομική προσφορά, για την «υπηρεσία αναγόμωσης και 
συντήρησης πυροσβεστήρων», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο είναι η «υπηρεσία αναγόμωσης πυροσβεστήρων» των δομών χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης.

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί με επιστολή σας , στα Γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – e - Ε.Φ.Κ.Α-Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης,  3ο χλμ. Ε.Ο. Ηρακλείου- 
Μοιρών Τ.Κ.71500, 1ος όροφος, Τμήμα  Συντονισμού κ΄ Υποστήριξης, μέχρι την ημέρα 
Τετάρτη, 30/11/2022 και ώρα 12:00μ.μ. 

mailto:pysy.kritis@efka.gov.gr
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Στην επιστολή θα αναφέρεται η επωνυμία και  διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και η 
ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς υπηρεσίας αναγόμωσης – συντήρησης 
πυροσβεστήρων». 

Για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν η με αριθμ. πρωτ: (ΑΔΑ: Ψ0ΙΧ46ΜΑΠΣ-23Γ) 
Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης της Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης του e-ΕΦΚΑ, με CPV 24951230-6 και η ΑΑΥ 
με αρ. πρωτ. Μ525 (ΑΔΑ: Ψ2ΤΧ46ΜΑΠΣ-ΞΓ2), για την υπηρεσία αναγόμωσης 
πυροσβεστήρων η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0889  του Προϋπολογισμού Εξόδων του 
Ε.Φ.Κ.Α. έτους  2022 κατά 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 2.480,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 
(εκ της οποίας το ποσό των 400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (496,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αφορά υπηρεσίες και ανταλλακτικά που πιθανόν 
χρειαστούν για την συντήρηση), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρθρ. 118 

Ν.4412/16) κατόπιν έρευνας αγοράς, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη 
τιμή).

Η τιμή προσφοράς ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών και δεν υπόκειται 
σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα 
δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

Συγκεκριμένα, με την προσφορά θα υποβληθούν αναλυτικά τα εξής:

Α. «Τεχνική Προσφορά», με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης 
υπηρεσίας . 

Β. «Οικονομική Προσφορά», έγγραφο με τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, 
με τιμή προσφοράς για κάθε τύπο πυροσβεστήρα.

 Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων 
της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της 
σύμβασης και θα δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα 
περιληφθούν σε αυτή.

Μετά την προσκόμιση και αξιολόγηση των ανωτέρω , εκδίδεται μία απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/16.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αναγόμωσης και ελέγχου – επισκευής των πυροσβεστήρων 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των δομών χωρικής αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης που 
βρίσκονται και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης και σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο συνημμένο Παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών.
Το σύνολο των πυροσβεστήρων ανά δομή του e-ΕΦΚΑ  αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα :

ΑΔΑ: Ψ3ΛΖ46ΜΑΠΣ-0ΥΤ
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ΔΟΜΗ e-ΕΦΚΑ

ΞΗΡΑΣ 

ΚΟΝΕΩΣ 

6 kg

ΞΗΡΑΣ 

ΚΟΝΕΩΣ 

12 kg

CO2 2kg CO2 5kg CO2 

12kg

CO2 

οροφής 

12kg

ΑΦΡΟΥ 

6lt

CO2

50kg

CO

30kg

Α΄ ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 39 7 1
Κτίριο Αγ. Μηνά 11 27 7 1

Κτίριο Εθνικής Αντιστάσεως 176 9

Κτίριο 62 Μαρτύρων 3

Β΄ ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 6 7
Γ΄ ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  54      2 2 5 4 2 2 6 2
ΓΚΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 3
ΓΚΑ ΜΟΙΡΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 16 1 1
ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΑΝΙΩΝ         45              3              1         4
ΠΕΚΑ ΧΑΝΙΩΝ 6
ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
8 4 2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 

ΣΗΤΕΙΑΣ
10

ΣΥΝΟΛΟ : 198 17 12 12 4 3 2 11 2
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31/12/2022.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή θα γίνεται από τις ανά δομή τριμελής επιτροπές που  συγκροτούνται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν.4412/16 

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του Ανάδοχου θα γίνεται από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης 
του e-ΕΦΚΑ στο 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από τις 
αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
από:
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Τηλ : 2810-303567

                                                                                     Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 
                                                                                           Π.Υ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ

                                                                                          ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΑΔΑ: Ψ3ΛΖ46ΜΑΠΣ-0ΥΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης/ Αναγόμωσης / Υδραυλικής Δοκιμής

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο έλεγχος και η συντήρηση των πυροσβεστήρων περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες (κατά 
περίπτωση) :

1. Τον έλεγχο του δείκτη ασφαλείας και των ενδεικτικών μηχανισμών για να προσδιορισθεί 
αν ο πυροσβεστήρας έχει τεθεί σε λειτουργία

2. Τον έλεγχο της λειτουργίας των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης (όπου αυτοί είναι 
προσαρμοσμένοι), ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτός λειτουργεί ελεύθερα ή ότι η 
ενδεικνυόμενη πίεση δεν είναι έξω από τα προκαθορισμένα όρια

3. Τον εξωτερικό έλεγχο του πυροσβεστήρα ώστε να διαπιστωθεί η απουσία διάβρωσης, 
κοιλωμάτων, χτυπημάτων ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης που θα μπορούσαν να 
περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του

4. Τον διεξοδικό έλεγχο για διάβρωση, κοιλώματα και χτυπήματα ή οποιασδήποτε άλλης 
βλάβης των πωμάτων και βαλβίδων, των δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και του 
στομίου εκκένωσης

5. Τον διεξοδικό έλεγχο του εσωτερικού του σώματος του πυροσβεστήρα για διάβρωση, 
κοιλώματα, εγκοπές, χτυπήματα ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης της εσωτερικής 
επένδυσης, με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία συγκόλλησης

6. Την εξέταση της σκόνης του πυροσβεστήρα ώστε να εντοπισθούν τυχόν ορατά σημάδια 
πηγμάτων, σβολιασμάτων ή ξένων σωμάτων ή οποιοδήποτε παράγοντα εμποδίζει την 
ελεύθερη ροή της σκόνης. Στην αντίθετη περίπτωση η σκόνη θα πρέπει να 
αντικατασταθεί με αντίστοιχη περιεκτικότητας 40% κατά βάρος, με δυνατότητα χρήσης 
για όλα τα είδη πυρκαγιών.

7. Το ζύγισμα του πυροσβεστήρα (ισχύει μόνο για τους πυροσβεστήρες CO2) και τη 
σύγκριση της μάζας του με αυτήν που είχε καταγραφεί όταν αυτός τέθηκε για πρώτη 
φορά σε λειτουργία, ώστε να μην υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη από 10%.

8. Τον απαραίτητο καθαρισμό, διόρθωση ή ανανέωση του αποσπώμενου μηχανισμού 
λειτουργίας και τον έλεγχο ελεύθερης διακίνησης καθώς και του συστήματος ελέγχου 
εκκένωσης  (εφόσον υπάρχει) και την προσθήκη λιπαντικού στα κινούμενα μέρη και τα 
σπειρώματα όπως αυτά  συνίστανται από τον κατασκευαστή

9. Την αλλαγή όλων των σχετικών στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεμβυσμάτων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κατασκευαστή και την αλλαγή των προσαρμοσμένων 
στον ελαστικό σωλήνα διαφραγμάτων  (όπου αυτά υπάρχουν)

10. Τη συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και 
την επαναπροσαρμογή του διακόπτη ασφαλείας

11. Τον έλεγχο της ορθότητας και του ευανάγνωστου των οδηγιών λειτουργίας και την 
συμπλήρωση λεπτομερώς της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας.

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

Άνοιγμα του πυροσβεστήρα, λύσιμο του κλείστρου, αντικατάσταση των ελαστικών μερών για 
την στεγανοποίηση, λίπανση των κινούμενων μερών με ειδικό λιπαντικό. 
Συντήρηση του κλείστρου, κένωση του πυροσβεστήρα, απόρριψη του παλαιού υλικού και 
αντικατάσταση με νέο, εισαγωγή του προωθητικού αερίου και κλείσιμο του πυροσβεστήρα, 
υδραυλική δοκιμή του πυροσβεστήρα πριν την παράδοση.

ΑΔΑ: Ψ3ΛΖ46ΜΑΠΣ-0ΥΤ
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Εργαστηριακός έλεγχος με αντικατάσταση όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, αντικατάσταση 
του κατασβεστικού υλικού έτοιμοι για υδραυλική δοκιμή και πλήρη επανέλεγχο του 
συγκροτήματος πίεσης του πυροσβεστήρα. 
Υπενθυμίζουμε ότι η πίεση και ημερομηνία της υδραυλικής δοκιμής πρέπει να χαράσσονται 
ανάγλυφα στο σώμα του πυροσβεστήρα ή της φιάλης. 
Ο εργαστηριακός έλεγχος, σύμφωνα με την νομοθεσία γίνεται ανά 10 έτη.
Γενικότερα, ο έλεγχος, συντήρηση και τυχόν αναγόμωση & υδραυλική δοκιμή των 
πυροσβεστήρων θα γίνουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 618/43 Κ.Υ.Α. του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 52/Β/2005) και στην υπ’ 
αριθμ.17230/671/2005 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1218/2005) η οποία αφορά τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ.618/43/05) Κ.Υ.Α. 
Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και 
αναγόμωσης  και τα αντίστοιχα πρότυπα κατά είδος πυροσβεστήρα και υλικού κατάσβεσης, ώστε 
αυτοί να λειτουργούν απρόσκοπτα και με ασφαλή τρόπο.

Ευθύνη του αναδόχου

Οι διαδικασίες ελέγχου, συντήρησης τυχόν αναγόμωσης & υδραυλικής δοκιμής των 
πυροσβεστήρων θα εκτελούνται από αρμόδιο άτομο, που θα ορίζεται από την ανάδοχο εταιρεία 
με την ιδιότητα του τεχνικού υπεύθυνου.
Με ευθύνη του αναδόχου και μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Τμήματος ή 
Υποκαταστήματος, θα καθορίζεται η ημέρα των εργασιών συντήρησης.
Στην ευθύνη του αρμοδίου ατόμου και κατ’ επέκταση του αναδόχου είναι η παράδοση και 
τοποθέτηση των πυροσβεστήρων στα σημεία από όπου παρελήφθησαν και από όπου 
αποσπάστηκαν (καθορισμένες θέσεις).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης της 26/6/2008, καθορίζεται η 
υποχρεωτική τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων μετά από 
κάθε ετήσια συντήρησή ή/και αναγόμωσή τους. 
Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του θα 
είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας συντήρησης -αναγόμωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της 
Κ.Υ.Α. 17230/671/05 (ΦΕΚ 1218/Β/2005).
Ο ανάδοχος θα παραδίδει το υλικό στο οποίο θα αναγράφεται ανεξίτηλα η ημερομηνία 
επανελέγχου του καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης του και θα εγγυάται με Υ/Δ του Ν. 1599 
για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του πυροσβεστήρα καθ’ όλο το ενδιάμεσο διάστημα.
Επισημαίνεται ότι για τους πυροσβεστήρες που θα απαιτηθεί πρόσθετη αναγόμωση 
πυροσβεστικού υλικού ή υδραυλική δοκιμή, ο ανάδοχος με το αρμόδιο άτομο της εταιρείας, θα 
πρέπει να ενημερώνει εγγράφως τις κατά τόπους Επιτροπές Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού για το πλήθος των πυροσβεστήρων που απαιτούν 
αναγόμωση ή υδραυλική δοκιμή.
Η μη απόδοση στην Υπηρεσία των απαραίτητων μητρώων συντήρησης, αναγόμωσης & 
υδραυλικής δοκιμής θα συνεπάγεται την μη παραλαβή των εργασιών.
Σημειώνεται πως σε περίπτωση ακαταλληλότητας ορισμένων φιαλών ή εξαρτημάτων τους, 
κατόπιν υδραυλικών δοκιμών, αυτά θα επιστραφούν στην υπηρεσία μας.
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, 
χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την 
ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.
Εργασίες -συντηρήσεις που δεν θα πραγματοποιηθούν θα αφαιρούνται αναλογικά από το τελικό 
ποσό καταβολής.
Οι εταιρείες που θα καταθέσουν προσφορές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού :
Να κατέχουν οι ίδιες Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος για την ποιότητα του προτύπου 
ISO.
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Επιπλέον να κατέχουν οι ίδιες ή σε συνεργασία με άλλες εταιρείες ή εργαστήρια, τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά λειτουργίας (άδεια λειτουργίας-εγκατάστασης εργαστηρίου αναγόμωσης και 
υδραυλικής δοκιμής πυροσβεστήρων) από την αρμόδια Υπηρεσία Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 
& πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου που θα διενεργεί τις προβλεπόμενες εργασίες.
Να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι τηρούν -ακολουθούν τα όσα αφορούν τις διαδικασίες 
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων και αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. 
618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και στην υπ. αριθμ. 17230/671/05 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) 
τροποποίηση της.
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