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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ                                                                                                                         
(CPV: 31720000-9 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

 
Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 
133/2010 (Φ.Ε.Κ.226/Α΄/27-12-2010), του οποίου η τροποποίηση εγκρίθηκε με την 
αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016). 

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

5. Το Π.Δ.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016). 

6. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία. 

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις. 

8. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014). 

9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ  
1781/Β΄/23.5.2017) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

10. Την αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ/οικ.2482/09-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ 708/Τ.Β'/09-09-2019) Απόφαση  
Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. “Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων 
ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονιας”.  

11. Την αριθμ. οικ. 570607(7712)/16-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ. 3475/Τ.Β'/16-09-2019) 
Απόφαση  Περιφερειάρχη  Π.Κ.Μ. “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, 
στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους  
Προϊστάμενους  Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
της Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας”. 

12. Τις διατάξεις του ν. 3310/2005 (Α΄ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 
279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει. 

11. Την με αριθμ. 33/2019 (ΑΔΑ:7ΜΕΡ7ΛΛ-ΛΨ0) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου που αφορά την κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών της 
Π.Κ.Μ. έτους 2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το αριθμ. 389909(2166)/20-06-2019 πρωτογενές αίτημα της Υποδ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς (ΑΔΑΜ:19REQ005139309). 

13. Την υπ’ αριθ. 1687/16-07-2019 (ΑΔΑ: 7N327ΛΛ-ΛΓΙ) απόφαση της Οικονομικής 
επιτροπής, με θέμα «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Κιλκίς». 

14. Την με αρ. πρωτ.  οικ. 493438(3881)/02-08-2019 (α/α 3065) (ΑΔΑ:66Φ57ΛΛ-ΠΚΟ 
και ΑΔΑΜ: 19REQ005387102) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 5.208,00 
€ η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υποδ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας εξόδων του οικ. έτους 2019 με α/α 2958 και βαρύνει τον Ε.Φ. 721 
ΚΑΕ 1311.01. 

15. Το με αριθ. Πρωτ. 641071(3696)/14-10-2019 διαβιβαστικό με το οποίο μας 
διαβιβάστηκαν τα παραπάνω από την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς. 

16. Την ανάγκη για υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση των πυροσβεστήρων 
αυτόματης τοπικής εφαρμογής, καθώς και των φορητών πυροσβεστήρων στο 
κτίριο της Π.Ε. Κιλκίς – Διοικητήριο. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, για την υδραυλική 
δοκιμή και αναγόμωση των πυροσβεστήρων αυτόματης τοπικής εφαρμογής, καθώς 
και των φορητών πυροσβεστήρων στο κτίριο της Π.Ε. Κιλκίς – Διοικητήριο, μετά από 
συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Κιλκίς, οικονομικού 
έτους 2019 και συγκεκριμένα τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 1311.01. 
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 5.208,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 4.200.00 ευρώ). 
 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 Καθώς τα τοπικά συστήματα κατάσβεσης που είναι εγκατεστημένα στο 
υπόγειο του κτιρίου και οι φορητοί πυροσβεστήρες λειτουργούν πάνω από 10 
χρόνια (από το 2008) απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υδραυλική 
δοκιμή και αναγόμωση των φιαλών τοπικής κατάσβεσης καθώς και αντικατάσταση 
των φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα (CO2).  
Επιπλέον απαιτείται η αντικατάσταση του δοχείου διαστολής του πυροσβεστικού 
συγκροτήματος. 
  

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση των 
πυροσβεστήρων αυτόματης τοπικής εφαρμογής, καθώς και των φορητών 
πυροσβεστήρων στο κτίριο της Π.Ε. Κιλκίς – Διοικητήριο, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες της Π. Ε. Κιλκίς σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
τεμάχια 

1 Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρων Pα 25 
κιλών ξηράς σκόνης Τ.Ε 

5 

2 Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρων Co2 6  
κιλών διοξειδίου πιλότοι 

3 

3 Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρων CO2 
30 κιλών διοξειδίου 

2 

4 Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρων CO2 
45  κιλών διοξειδίου  

5 

5 Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης Ρα 6 κιλών  37 

6 Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης Ρα 12  κιλών 2 

7 Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης Ρα 12  κιλών  οροφής 5 
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8 Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση φορητών 
πυροσβεστήρων CO2 5  κιλών διοξειδίου  

23 

9 Δοχείο διαστολής πυροσβεστικού συγκροτήματος 300 lt 1 

 
 
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

 Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά), 
 Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
 Συνεταιρισμοί, 
 Κοινοπραξίες, 

 
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν 
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4412/2016. 
 
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη 
νοµική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. H 
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να 
περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η προμήθεια, στο 
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της προμήθειας. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της 
αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών/προμηθειών της παρούσας. 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους 
σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 1 της παρούσας ο οποίος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 
 
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Τα προμηθευόμενα είδη της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να παραδοθούν στις 
εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και 
σύμφωνα με την προφορική η γραπτή παραγγελία της υπηρεσίας. 
 
Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που θα προμηθεύσει την αναθέτουσα αρχή με τα 
είδη της παρούσας, υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις. 
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6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους είτε με κατάθεση 
είτε ταχυδρομικά μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14:30 μ.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού 
και Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Κιλκίς, 1ος όροφος, Αν. Παπανδρέου 3, 61100, 
Κιλκίς.  
 
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η 
προσφορά θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την υπηρεσία μέχρι την παραπάνω 
ημέρα και ώρα, ανεξαρτήτως ημερομηνίας αποστολής, διαφορετικά δε θα ληφθεί 
υπόψη. 
 
Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα 
ακόλουθα: 
 

Προς: 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Διεύθυνση Οικονομικού Π.Κ.Μ. 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Κιλκίς 
Τμήμα Προμηθειών 

Ταχ. Διεύθ.: Αν. Παπανδρέου 3, Διοικητήριο, 1ος όροφος Τ.Κ. 61100, Κιλκίς. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για την υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση των πυροσβεστήρων αυτόματης τοπικής 

εφαρμογής, καθώς και των φορητών πυροσβεστήρων στο κτίριο της Π.Ε. Κιλκίς – 
Διοικητήριο. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για 
θέματα που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού στο τηλ. 23413-50172 
(Υποδιεύθυνση Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών, κα  
Σοφία Χαραλαμπίδου) και για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές στο 
τηλ. 23413-53268 (Υποδ/νση Τεχνικών Έργων, κ. Παύλος Πετρίδης). 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υποδιεύθυνσης 
Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Κιλκίς και στο διαδικτυακό τόπο της 
Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Κιλκίς: www.pkm.gov.gr/ΠΕ Κιλκίς. 
 
 Μ.Ε.Π. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ 
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