
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ – ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ -ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 Η παξνύζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ «ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ ΥΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΓΩΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ» 

 
1.Οη εξγαζίεο αθνξνύλ ηε ζπληήξεζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ησλ ζρνιείσλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπγθεθξηκέλα: 

 

ΥΟΛΔΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟ/ΣΤΠΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ 

PA CO2 PA   T.E. 

1ο ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

6 ΡΑ6Κ   3 ΑFFF9L Σ.Δ. 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΛ. 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

10 ΡΑ6K  2 CO2 2K 2 PA12K T.E. 

2ο ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΛ. 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

10 ΡΑ6K  2 ΡΑ12Κ Σ.Δ. 

ΔΗΓΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 4 ΡΑ6K   

1ο ΓΤΜΝΑΗΟ ΥΑΝΗΩΝ 2 ΡΑ6K   

2ο ΓΤΜΝΑΗΟ ΥΑΝΗΩΝ 10 ΡΑ6K   

1ο ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ 7 ΡΑ6K,  2PA12K OP   5CO2 5K  

2o ΛΤΚΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ 16 ΡΑ6K, 1 ΡΑ12K ΟΡ  4 CO2 5K  

4o ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ-

ΔΠΔΡΗΝΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΥΑΝΗΩΝ 

12 ΡΑ6K  3 CO2 5K  

6ο ΓΤΜΝΑΗΟ-

ΔΠΔΡΗΝΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 

1 ΡΑ3Κ, 4 ΡΑ6K, 2 

ΡΑ12Κ,      1 ΡΑ12K ΟΡ  

  

3ο-4ο ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΥΑΝΗΩΝ 

1 ΡΑ2K, 12 ΡΑ6K, 2 

ΡΑ6K ΟΡ  

  

3ο ΛΤΚΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ 6 ΡΑ6K   

2ο ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ-

ΔΠΔΡΗΝΟ 

8 ΡΑ6K   

5
ο
 ΓΤΜΝΑΗΟ ΥΑΝΗΩΝ 4 ΡΑ6K, 32 PA12K 5 CO2 5K 3PA12K T.E. 

1o ΛΤΚΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ 32 ΡΑ6K 4 CO2 5K 1 ΡΑ12K Σ.Δ., 1 ΡΑ25K 

Σ.Δ. 
ΓΤΜΝΑΗΟ Ν. 

ΚΤΓΩΝΗΑ 

5 ΡΑ6K,   1 ΡΑ12K Σ.Δ. 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ Ν. 

ΚΤΓΩΝΗΑ 

11 ΡΑ6K, 3ΡΑ12K 7 CO2 5K 4 ΡΑ12K Σ.Δ. 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            
ΓΗΜΟ ΥΑΝΙΩΝ                                                             

ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 

Γ/λζε : Κξηάξε 40 (1νο όξνθνο)  
Υαληά Σ.Κ.73135  

Σει: 2821 3 41773 
Fax:2821 3 41786 

e-mail: schepitropi2@chania.gr 

«ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ 
ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ» 
 

Πξνϋπνινγηζκόο: 7699,80 € (κε 
ΦΠΑ) 

Υξεκαηνδόηεζε: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 



ΓΤΜΝΑΗΟ ΟΤΓΑ 11 ΡΑ6K, 1 ΡΑ12K ΟΡ   

ΛΤΚΔΗΟ ΟΤΓΑ 1 ΡΑ6K,  11 ΡΑ12K   1 ΡΑ12K Σ.Δ. 

ΜΟΤΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 1 ΡΑ3K, 7 PA6K, 2 

ΡΑ12K ΟΡ 

3 CO2 2K,        2 CO2 

5K 

 

ΔΚ ΥΑΝΗΩΝ 22 ΡΑ6K 4 CO2 5K  

7
ο
 ΓΤΜΝΑΗΟ ΥΑΝΗΩΝ 14 ΡΑ6K, 1 ΡΑ12K   

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΑΚΡΩΣΖΡΗΟΤ 

9 ΡΑ6K   

Δ.E.Δ.Δ.Κ. 6 ΡΑ6K   

ΗΔΚ ΥΑΝΗΩΝ 2 ΡΑ6K   

ΔΚΦΔ 6 ΡΑ6K   

ΔΠΑΛ ΑΚΡΩΣΖΡΗΟΤ 10 ΡΑ6K   

ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑΝΩΝ 

16 ΡΑ6K, 3 ΡΑ12K ΟΡ   

ΔΠΑΛ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 38 ΡΑ6K   

 

 ΔΡΓΑΙΔ ΔΣΗΙΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΦΟΡΟΤΝ: 

 Άλνηγκα ππξνζβεζηήξα 

 Λύζηκν θιείζηξνπ 

 Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθώλ κεξώλ ζηεγαλνπνίεζεο 

 Έιεγρνο καλνκέηξνπ 

 Έιεγρνο θιείζηξνπ θαη ιίπαλζε θηλνπκέλσλ κεξώλ κε εηδηθό ιηπαληηθό γηα ηελ άςνγε 

ιεηηνπξγία ηνπ 

 Έιεγρνο ζθόλεο σο πξνο ηελ θαηάζηαζε θαη ην βάξνο ηεο κε ην κεράλεκα 

αλαγόκσζεο 

 πκπιήξσζε ζθόλεο αλ απαηηεζεί 

 Δηζαγσγή αεξίσλ 

 Σεζη πδξαπιηθήο πίεζεο 

 Έιεγρνο ζσζηνύ βάξνπο θαηαζβεζηηθνύ πιηθνύ 

 Έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο 

 Σνπνζέηεζε δαρηπιηδηνύ κεηαμύ θιείζηξνπ θαη θηάιεο κε ηελ επσλπκία ηεο εηαηξίαο 

θαη ην έηνο επαλειέγρνπ 



 Έιεγρνο ησλ εηηθεηώλ ώζηε λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο νη νδεγίεο ρξήζεο 

 Έιεγρνο ησλ θηαιώλ αλ ππάξρνπλ εκθαλή ζεκεία θαθώζεσλ 

 ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

 Αλαγόκσζε, δειαδή εθηόο ηεο ζπληήξεζεο ζα γίλεη επηπιένλ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

θαηαζβεζηηθνύ ηνπ πιηθνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ: 

ΑΡΘΡΟ 1 Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ ν  

Ο αλάδνρνο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ρνξεγήζεη ζηελ εθάζηνηε ρνιηθή 
Κνηλόηεηα: 

 1.Πηζηνπνηεηηθά πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ , 

 2.ήκαλζε ηνπ ππξνζβεζηήξα , 

 3.Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ θαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ειεγκέλνπ 

ππξνζβεζηηθνύ πιηθνύ, ζηελ νπνία λα θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ ππξνζβεζηήξσλ πνπ 
ειέγρζεθαλ ή αλαγνκώζεθαλ θαη όηη απηνί πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο. 

 4.Αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηελ παξαιαβή θαη παξάδνζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ, κε 

ιεπηνκεξή αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θαζέλα θαη ηηο εκεξνκελίεο 

επόκελνπ ειέγρνπ. 

 5.Η ηπρόλ ρξήζε αληαιιαθηηθώλ ζα θνζηνινγεζεί αθνύ νινθιεξσζεί ε επηζθεπή θαη 

ζα πηζηνπνηεζεί από ηελ Δπηηξνπή Καιήο Δθηέιεζεο ηεο εθάζηνηε ρνιηθήο Κνηλόηεηαο. 

 6.Οη αλσηέξσ δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα εθηεινύληαη από 

αξκόδην άηνκν, κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηερληθνύ ππεπζύλνπ. 

 7.Η εηαηξεία (ή ν ζπληεξεηήο) πνπ ζα αλαιάβεη ηελ αλαγόκσζε - ζπληήξεζε ησλ 

ππξνζβεζηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλε ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία (Άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα αλαγόκσζε – ζπληήξεζε ππξνζβεζηήξσλ – θέληξν 

επαλειέγρνπ ππξνζβεζηήξσλ ρακειήο θαη πςειήο πίεζεο, πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 γηα ηηο 

παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο, Πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο αλαγλσξηζκέλεο 
εηαηξείαο πεξηνδηθνύ ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη αλαγόκσζεο ππξνζβεζηήξσλ ρακειήο θαη 

πςειήο πίεζεο, ζύκθσλα κε ηηο Τ.Π. Αξηζκ. 618/43/03.01.05 θαη 17230/671/01.09.05, 
Πηζηνπνηεηηθό γηα έγθξηζε θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο θέληξνπ επαλειέγρνπ θηαιώλ 

ππξνζβεζηήξσλ, ζύκθσλα κε ηελ Τ.Π. Αξηζκ. 14165/θ.17.4/373/28.07.93, Πηζηνπνηεηηθό 
επάξθεηαο αξκνδίνπ αηόκνπ γηα ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ αλαγόκσζε 

ππξνζβεζηήξσλ, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Τ.Α. 618/43 – ΦΔΚ 52/Β/2005 θαη 

17230/671 – ΦΔΚ 1218/Β/2005). 

 8.Γεληθόηεξα ε ζπληήξεζε θαη αλαγόκσζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε 

ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ Κ.Τ.Α. 618/43/05 (ΦΔΚ 52/Β/2005) θαη ζηελ ππ. αξηζκ. 

17230/671/05 (ΦΔΚ 1218/Β/2005 ) ηξνπνπνίεζε. 

Άξζξν 2ν :     Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06,  

2. ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1 ηνπ Ν.3852/10 
3. ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν 3731/08  

4. ηνπ ΠΓ 28/80  
 

ΑΡΘΡΟ 3ν - πκβαηηθά Σεύρε 
 

Σα ηεύρε δεκνπξάηεζεο πνπ απνηεινύλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο είλαη : α)  ε 

αλαθνίλσζε  β) ε ηερληθή πεξηγξαθή – ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ-ν ελδεηθηηθόο 
πξνϋπνινγηζκόο γ) έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  

 



Άξζξν 4ν -Ηκεξνκελία θαη Σόπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνύ 

 

Ο δηαγσληζκόο δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Υαλίσλ 

νδόο Κξηάξε 40 (1νο όξνθνο) Σ.Κ. 73135 Υαληά, ηελ Σξίηε 10 Ννεκβξίνπ 2015 θαη ώξα 

13.00 κ. κ., ώξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξώλ ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο  επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, 

όπνπ ζα αθνινπζήζεη ε απνζθξάγηζε ηνπο. 

 

Άξζξν 5ν- Καηάζεζε  Πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά (Οδόο Κξηάξε 1νο 

όξνθνο, αξηζκόο 40, Σ.Κ. 73135 Υαληά) ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν κε ηελ πξνϋπόζεζε 
όηη ζα έρνπλ θζάζεη ζηελ Τπεξεζία καο κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα 

ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη ελ ιόγσ πξνζθνξέο πξσηνθνιινύληαη έηζη ώζηε λα απνδεηθλύεηαη ε 

εκεξνκελία παξαιαβήο. Οη ηαρπδξνκηθέο πξνζθνξέο παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ.  

Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην γξαθείν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο  κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 
πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη από ηε 
πξνθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνύλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ 

πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία. 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί επίζεο λα θαηαηίζεληαη απ' επζείαο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ ηελ 
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ κέρξη ζηηο 13 κ.κ. ώξα ιήμεο επίδνζεο 

πξνζθνξώλ. 
 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξόζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 

   

Άξζξν 6ν - Γεθηνί ζην Γηαγσληζκό 

ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη ελώζεηο 

πξνκεζεπηώλ, εθόζνλ γη' απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 
 

Άξζξν 7ν - Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  
 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ γξαπηή πξνζθνξά πξνο ηελ επηηξνπή, έσο ηελ 

αλσηέξσ πξνζεζκία, ζπλνδεπόκελε από ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ : 
α. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ζα έρεη εθδνζεί έμη (6) ην πνιύ κήλεο πξηλ 

από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, πεξί εγγξαθήο ηνπ ζ΄απηό. 
β. Δθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό κε αληηπξόζσπν ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή έγγξαθε εμνπζηνδόηεζε, 
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ από νπνηαδήπνηε αξκόδηα 

αξρή. 

 
γ. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δ. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ε. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην 
νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο. Όηαλ ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο, ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο 

απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ έρνπλ νη δηνηθνύληεο ή λνκίκσο εθπξνζσπνύληεο απηέο. Η λόκηκε 
εθπξνζώπεζε πξνθύπηεη από ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο. 

δ. Πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη:  
1. Γελ ηειεί ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή 
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 



2. Γελ ηειεί ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 

 
ε. ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ είλαη απαξαίηεην λα ππνβιεζνύλ κε ηε πξόζθνξα θαη ηα 

θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο. 

 
 Οη ζπλεηαηξηζκνί νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ, όπσο 

ηξνπνπνηεκέλν ηζρύεη, λόκηκα δεκνζηεπκέλσλ. 

 
 Οη Ο.Δ, Δ.Δ.  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ ηπρόλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ κέρξη ζήκεξα, λόκηκα δεκνζηεπκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ  ζθξαγίδα 

ηνπ Γ.Δ.Μ.Η. 
 

 Οη Ι.Κ.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ ηπρόλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ κέρξη ζήκεξα, λόκηκα δεκνζηεπκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ  ζθξαγίδα 

ηνπ Γ.Δ.Μ.Η. 
 

 Οη Δ.Π.Δ.  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ ηπρόλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ κέρξη ζήκεξα, λόκηκα δεκνζηεπκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ  ζθξαγίδα 
ηνπ Γ.Δ.Μ.Η., καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ θαη Δ.Π.Δ).. 

 

 Οη Α.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ ηζρύνληνο ζήκεξα ελαξκνληζκέλνπ 

ζε εληαίν  θείκελν κεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ, όπσο έρεη 
θαηαηεζεί ζηελ αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή (Γ.Δ.Μ.Η.), καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. 

Α.Δ θαη Δ.Π.Δ) ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί ε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ, θαζώο θαη ην ΦΔΚ (η. Α.Δ θαη Δ.Π.Δ)  ζην νπνίν έρεη 

δεκνζηεπηεί ε ζπγθξόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Πξαθηηθό Γ.. πεξί έγθξηζεο 
ζπκκεηνρήο θαη εθπξνζώπεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό. 

 

 ε όζεο πεξηπηώζεηο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκνζηόηεηαο αξθεί ε 

πξνζθόκηζε αλαθνίλσζεο ηεο αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρή γηα ηελ 
ππνβνιή πξνο θαηαρώξηζε ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ ζην Δηξελνδηθείν ή Γ.Δ.Μ.Η., καδη 

κε ηα ζηνηρεία απηά.    
 

Γηα  όιεο  ηηο  πην  πάλσ  πεξηπηώζεηο  ζα  πξέπεη  επίζεο  λα  ππνβιεζεί  θαη πξόζθαηε  

(ηειεπηαίνπ  ηξηκήλνπ) βεβαίσζε  ηεο  αξκόδηαο  θαηά  πεξίπησζε δηνηθεηηθήο αξρήο 
(Γ.Δ.ΜΗ.), γηα Ο.Δ, Δ.Δ., Ι.Κ.Δ.,Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. ή  δηθαζηηθήο  αξρήο (εηξελνδηθείν), γηα 

ζπλεηαηξηζκνύο,  από  ηελ  νπνία  λα  πξνθύπηνπλ  νη  ηπρόλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη 
ζην λνκηθό πξόζσπν γηα Ο.Δ, Δ.Δ., Ι.Κ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ. θαη ζπλεηαηξηζκνύο  θαη ηα όξγαλα 

δηνίθεζεο γηα Α.Δ.. ε πεξίπησζε πνπ ε βεβαίσζε ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. θαιύπηεη κέξνο ηνπ ρξόλνπ 
δσήο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, λα πξνζθνκηζηεί θαη ε βεβαίσζε ηεο πξώελ αξκόδηαο θαηά 

πεξίπησζε δηνηθεηηθήο αξρήο ή  δηθαζηηθήο  αξρήο γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν. 

Δάλ ζε θάπνηα ρώξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιύπηνπλ 
όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 

πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελώπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.  
Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ ζηε ρώξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη από ην λόκν έλνξθε βεβαίσζε, 

απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεύζπλε δήισζε, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ δεινύληνο. 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη ζπληεηαγκέλα ζε μέλε γιώζζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε από ηνλ δηθεγνξηθό ζύιινγν ή από ην 
Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α'/26-03-2014) “θαηαξγείηαη, εθεμήο, ε 
ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηύπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ  ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ξύζκηζε”. 



πλεπώο γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ εγγξάθσλ πνπ 

εθδόζεθαλ από ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξ. α, παξαγξ. 2, άξζξνπ 11 ηνπ θώδηθα 
δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ή ησλ αθξηβώλ αληηγξάθσλ ηνπο. 

Αληίζηνηρα, γίλνληαη απνδεθηά ηα απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ, 
εθόζνλ ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά από δηθεγόξν θαζώο θαη επθξηλή 

θσηναληίγξαθα από ηα πξσηόηππα όζσλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεώξεζε από ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξύζκηζε. 
Δπίζεο γίλνληαη απνδεθηά ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα αιινδαπώλ εγγξάθσλ, ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο από δηθεγόξν.  
Πεξαηηέξσ, κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, θαηαξγείηαη ε ππνβνιή απιώλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, 

ζπλνδεπόκελσλ από ηελ ππεύζπλε δήισζε  ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο 
βεβαίσλε ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ.  

Ωζηόζν, ε ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Υαλίσλ νθείιεη λα δηελεξγεί 

δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν, αλά ηξίκελν, ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ 
ζπλόινπ ησλ θσηναληηγξάθσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί. Καη ηνύην επεηδή ε ππνβνιή απιώλ, 

επαλάγλσζησλ θσηναληηγξάθσλ, ζην πιαίζην κηαο δηνηθεηηθήο ή άιιεο δηαδηθαζίαο, επέρεη 
ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ πνιίηε ή ηεο επηρείξεζεο, πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη εγθπξόηεηαο 

ησλ ππνβαιιόκελσλ θσηναληηγξάθσλ, εμηζώλεηαη δειαδή νπζηαζηηθά κε ηελ ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986. 
Ωο εθ ηνύηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο πξνζθόκηζεο παξαπνηεκέλσλ ή πιαζηώλ 

θσηναληηγξάθσλ όρη κόλν επηβάιινληαη νη θπξώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986 ή άιιεο 
πνηληθέο θπξώζεηο, αιιά αλαθαιείηαη ακέζσο θαη ε δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, γηα 

ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θσηναληίγξαθα απηά. 
 

Η ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Υαλίσλ επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη 

νπνηνδήπνηε από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 θαη 9, παξ. 2 ηνπ 
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., εθόζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν. 

 
Άξζξν 8ν - Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, κέζα ζε θαιά 

ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, όπνπ έμσ απ’ απηόλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο κε θεθαιαία 
γξάκκαηα: 

α) ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ 
β) ν πιήξεο ηίηινο «ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Υαλίσλ» 

γ) ν ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

δ) ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 
ε) ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα  

Πξνζθνξέο  πνπ  ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  
Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο  ηνπνζεηνύληαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ  : 

Α) όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θ.η.ι. ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνύζαο 
δηαθήξπμεο. 

Β) θαιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Μέζα ζηνλ 

θάθειν απηό ζα πεξηέρεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ ζε δύν (2) 
αληίγξαθα. ηελ ηηκή ζα  πεξηιακβάλνληαη όιεο νη θξαηήζεηο θαζώο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ζηνλ ηόπν θαη κε ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα 
δηαθήξπμε .  

Απ' έμσ ν θάθεινο ζα γξάθεη επθξηλώο κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα ίδηα ζηνηρεία κε εθείλα ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ. 
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνγξάθνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο ή ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ ππνγξάθεηαη είηε από 
όια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε από εθπξόζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην.  

 
Σα δε δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη ζπληεηαγκέλα ζε μέλε γιώζζα λα ζπλνδεύνληαη 

από επίζεκε κεηάθξαζε από ηνλ δηθεγνξηθό ζύιινγν ή από ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθώλ. 
 

Άξζξν 9ν - Πεξηερόκελν ησλ Σηκώλ  



Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο, 

ζα εθθξάδεηαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε γηα παξαιαβή θαη παξάδνζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζε θάζε ζρνιηθή θνηλόηεηα.  

Η ηηκή ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο  θαη ζα δίλεηαη αλά κνλάδα σο εμήο: 
α. Σηκή κε θξαηήζεηο (νη νπνίεο ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή), ρσξίο ΦΠΑ. 

Β. Σηκή κε θξαηήζεηο (νη νπνίεο ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή), κε ΦΠΑ. 

Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ιακβάλεηαη ππ' όςε ε ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΠΑ. 
Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θόξνπο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. 
ν νπνίνο βαξύλεη ηε ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Υαλίσλ. 

 
 

Άξζξν 10ν - Ιζρύο Πξνζθνξώλ  

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 60 εκεξώλ, ην 
νπνίν ππνινγίδεηαη από ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξέο 

πνπ δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο ηερληθήο έθζεζεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

Άξζξν 11ν - Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

Η αμηνιόγεζε ησλ  πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Υαλίσλ. Αλάδνρνο  θεξύζζεηαη  απηόο πνπ ζα πξνζθέξεη 

ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
Δάλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμύ ηνπο.  

 
Άξζξν 12ν -Πιεξσκή 

Η αμία ηεο πνζόηεηαο πνπ παξαιακβάλεηαη θάζε θνξά ζα θαηαβάιιεηαη κέζα ζε ρξόλν 30 

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΔΡΩΝ ΑΠΌ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ηνπ ηηκνινγίνπ κεηά ησλ ζρεηηθώλ 
δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο θαη ηελ νινθιήξσζε  όισλ ησλ απαηηνύκελσλ από ηελ θείκελε 

λνκνζεζία ειέγρσλ θαη δηαδηθαζηώλ. 
Ο Πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ππόθεηηαη ζηηο θαηά πεξίπησζε λόκηκεο 

θξαηήζεηο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνύρνπ θαζπζηεξήζεη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο από απηήλ, ε αλαζέηνπζα 

αξρή (νθεηιέηεο), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/η.Α`/5.6.2003) 
"Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο", θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηόθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη όριεζε από ηνλ ζπκβαζηνύρν. 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο 

εκεξνκελίαο εθδόζεσο ηνπ πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 
 

Άξζξν 13ν - Δπαλάιεςε Γηαγσληζκνύ 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ θξηζνύλ αζύκθνξα γηα ηε 

ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ν δηαγσληζκόο κπνξεί  λα 

καηαησζεί ή λα επαλαιεθζεί κε έγγξαθεο πξνζθνξέο κεηά από λεόηεξε πξόζθιεζε, αθνύ 
εηδνπνηεζνύλ ηδηαίηεξα απηνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνύκελν δηαγσληζκό. 

 
Άξζξν 14ν -Κξαηήζεηο 

Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο θαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο. 

 
Άξζξν 15ν Ννκηθό Πιαίζην 

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από ηελ παξνύζα απόθαζε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 
ηνπ λόκνπ 2286/95 θαη ηεο Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 11389/93, όπσο ηζρύνπλ. 

 
Άξζξν 16ν  -Πιεξνθνξίεο  

Σελ παξνύζα ζα παξαιακβάλνπλ νη ελδηαθεξόκελνη από ην  Γξαθείν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  Κξηάξε 40, 1νο όξνθνο  θαζώο θαη  πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 
28213 41773 θαη  ζην website ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ www.chania.gr. 

 

http://www.chania.gr/


ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 
ΥΩΡΙ ΦΠΑ 
Δ ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΟ 
ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ Δ 
ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ Φ.Π.Α 
23% Δ 
ΔΤΡΩ 

1 ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡ. 1-12 369 5,50 
2029,50 2496,29 

2 ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡ. CO2 2-5 
KG 

39 5,50 
214,50 263,84 

3 ΔΠΑΝΑΛΔΓΥΟ ΦΙΑΛΩΝ- ΠΤΡ/ΩΝ Σ.Δ 18 12,00 
216,00 265,68 

4 ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΓΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ  110 13,00 
1430,00 1758,90 

5 
ΚΟΝΗ ABC 40 KX 615 ΑΚΟ 1000 Κ. 

1100 2,00 
2200,00 2706,00 

6 
ΓΙΟΞΔΙΓΙΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ 100 1,70 170,00 209,10 

ΤΝΟΛΟ       6260,00 7699,80 

 

 

 

ΥΑΝΙΑ 2/11/2015 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γ. ΥΑΝΙΩΝ 
 

 
ΚΟΝΣΑΞΑΚΗ ΔΤΣΤΥΗ 

 


