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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ   
Πληροφορίες : Συντάκας Κώστας 
Τηλέφωνο : 2413–500.278 
Τηλεοµοιοτυπία  : 2410-251.339 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο : hm@larissa-dimos.gr 

Προς κάθε ενδιαφερόµενο   
 

 
 
 ΘΕΜΑ :  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ” 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Τµήµα Η/Μ Έργων & Συντήρησης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Λαρισαίων, προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας 
ανάθεσης µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιµής για την παροχή υπηρεσιών του θέµατος, προσκοµίζοντας παράλληλα τα 
παρακάτω σε ισχύ δικαιολογητικά επί ποινής αποκλεισµού :  
α. Υπεύθυνη ∆ήλωση (Συνηµµένο Ν.1)  
β. Τεχνική προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από :  
β1. Πιστοποιητικό της πυροσβεστικής σκόνης που θα χρησιµοποιηθεί στους πυροσβεστήρες 
ξηράς κόνεως κατά ΕΝ 615 από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης καθώς και πληροφοριακό 
δελτίο του προϊόντος (material data safety sheet - τεχνικά φυλλάδια των προσφερόµενων προς 
αγορά πυροσβεστήρων). 
β2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται από τους διαγωνιζόµενους οι επιχειρήσεις – 
κατασκευαστές από τους οποίους θα προέρχονται όλα τα προσφερόµενα υλικά καθώς και η 
εµπορική τους ονοµασία όπου αυτή υφίσταται. 
γ. Οικονοµική Προσφορά (Συνηµµένο Ν.2) 

 
Ως ηµεροµηνία κατάθεσης σφραγισµένων φακέλων προσφορών, ορίζεται η 29-11-2019, από 

ώρα 9.00 π.µ. έως 9.30 π.µ. 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

Αθανάσιος Πατσιούρας 
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 

 

 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Χρονολογικό Αρχείο  
2. Φάκελος Έργου 



Συνηµµένο Ν.1 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 (Θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα 
δηλώνονται 

τα εξής: 
o Έλαβα γνώση των όρων της υπηρεσίας τους οποίους και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 
o Έλαβα γνώση  των τοπικών συνθηκών. 
o ∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης. 
o ∆εν έχω αποκλεισθεί, από τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς του δηµοσίου. 
o ∆εν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την υπηρεσία. 
o ∆εν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώµατα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής µου 

δραστηριότητας. 
o Ότι θα είµαι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών µου υποχρεώσεων που 

ζητούνται από την υπηρεσία. 
o Θα διαθέσω κατάλληλο προσωπικό µε αντίστοιχες άδειες και θα είναι ασφαλισµένο. 
o ∆εν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης  
και γενικά  

o ∆εν βρίσκοµαι σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για 
τις οποίες οι Οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνηµµένο Ν.2 
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“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ” 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

Πληροφορίες : Κώστας Συντάκας  
Τηλέφωνο : 2413 – 500.278 
Τηλεοµοιοτυπία :  2410 – 251.339 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο : hm@larissa-dimos.gr  

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Του Οικονοµικού Φορέα   

µε έδρα τ……………………………οδός ……………………………………….αριθµός……….. 

Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Τηλεοµοιοτυπία ………………………………… 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο . …………………………………….                

Α.Φ.Μ. :  …………………………….. ∆ΟΥ …………………… 

Προς : 

∆ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Αφού έλαβα γνώση των όρων και των απαιτήσεων της Υπηρεσία σας και των λοιπών στοιχείων του αντικειµένου 
του θέµατος, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 
αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω να προµηθεύσω τα απαιτούµενα υλικά, 
καθώς και να τον τοποθετήσω  προσφέροντας το ποσό : ……………………………………………………................. 

………………………………………………………………………. (µε Φ.Π.Α. 24%) 
 

 
Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν 

σταθερές και αµετάβλητες, µέχρι το τέλος της συµβατικής χρονικής περιόδου. 
                                                                                                          

 ………………………………………. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 

 
Ο Προσφέρων  

 
(Ονοµατεπώνυµο και σφραγίδα οικονοµικού φορέα) 

α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιµή (€)  Σύνολο (€) 
1 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως  ονοµαστικής 

γόµωσης 6Kg, κατασβεστικής ικανότητας  
21Α-113Β-C 

τεµ 7,00   

2 Αυτόµατος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς 
σκόνης ονοµαστικής γόµωσης 12kg 
κατασβεστικής ικανότητας  
43Α-183Β-C 

τεµ 1,00   

3 Πυροσβεστήρας διοξειδίου άνθρακος  
ονοµαστικής γόµωσης 5Kg, κατασβεστικής 
ικανότητας 55B-C 
 

τεµ 5,00   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (€)  
Φ.Π.Α. 24% (€)  
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (€)  


