
 

 

ΠΡΟ 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΝΣΗΡΗΗ -ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ 

ΕΣΟ 2018-19>> προχπολογιςμοφ 5.038,62 € με ΦΠΑ 24 %. 

 

Η Σχολικι Επιτροπι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων προςκαλεί ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

να κατακζςει προςφορά για  τθν ανάκεςθ τθσ εργαςίασ «ΤΝΣΗΡΗΗ -ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ 

ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2018-19>> 

προχπολογιςμοφ 5.038,62 € με ΦΠΑ 24 %. 

 

Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ  μζχρι τθν Δευτζρα  19/11/2018 και ϊρα 10.30 π.μ. ςτο γραφείο τθσ Σχολικισ 

Επιτροπισ οδόσ Κριάρθ 40, 1
οσ

 όροφοσ. 

 

  Η ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08-08-2016 ΤΕΥΧΟΣ ΡΩΤΟ) 

ςτον ςυμμετζχοντα που κα κατακζςει τθ χαμθλότερθ προςφορά .  

Οι προςφορζσ και αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α) θ λζξθ Ρροςφορά ι Αίτθςθ ςυμμετοχισ, 

β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

γ) ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ, 

δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ), 

ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 
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Μζςα ςτο φάκελο μαηί με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κα υπάρχει ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν 

ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 

 

Ρροσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των 

παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, απαιτοφνται τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του προςφζροντα τελεςίδικθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ παρακάτω λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 

192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 

13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 

αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 

θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 
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αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ, 

 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ 

τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου θ υποχρζωςθ αφορά 

ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα 

Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

2. Αποδεικτικό Φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι. 

 

3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα  κφρια και επικουρικι (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

4. Εφόςον πρόκειται για  νομικό πρόςωπο, αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του νομικοφ προςϊπου 

(άρκρο 93 του Ν.4412/2016)  

 

5. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, που κα ζχει εκδοκεί ζξι (6) το πολφ μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, περί εγγραφισ του ςϋαυτό. 

 

6. Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπο τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν 

προςφορά ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ του εκπροςωποφμενου από οποιαδιποτε αρμόδια αρχι. 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ μαηί με τθν οικονομικι προςφορά ςτθν οποία κα 

δθλϊνουν ότι κατζχουν τα δικαιολογθτικά (των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016), που αναφζρονται 

ςτθν πρόςκλθςθ και κα τα προςκομίςουν πριν τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ αν αναδειχκοφν μειοδότεσ. 

 

Ημερομθνία και Σόποσ Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ 

 

Ο διαγωνιςμόσ διεξαχκεί ςτα γραφεία Σχολικισ Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χανίων οδόσ Κριάρθ 40 

(1
οσ

 όροφοσ) Τ.Κ. 73135 Χανιά, τθν Δευτζρα  19/11/2018 ϊρα 10.30 π.μ. ϊρα λιξθσ επίδοςθσ προςφορϊν 

ενϊπιον του αρμόδιου οργάνου τθσ ςχολικισ επιτροπισ, όπου κα ακολουκιςει θ αποςφράγιςθ τουσ. 

 

 Δεκτοί ςτο Διαγωνιςμό 

 

Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα κακϊσ και ενϊςεισ προμθκευτϊν, 

εφόςον γι' αυτζσ ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 και  80 του 

Ν.4412/2016 
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 Κατάκεςθ  Προςφορϊν 

 

Οι προςφορζσ μπορεί να κατατίκενται ι να αποςτζλλονται ταχυδρομικά (Οδόσ Κριάρθ 1
οσ

 όροφοσ, αρικμόσ 40, 

Τ.Κ. 73135 Χανιά) ι και με οποιοδιποτε άλλο τρόπο με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν φκάςει ςτθν Υπθρεςία μασ 

μζχρι τθν Δευτζρα  19/11/2018 ϊρα 10.30 π.μ,. Οι εν λόγω προςφορζσ πρωτοκολλοφνται ζτςι ϊςτε να 

αποδεικνφεται θ θμερομθνία παραλαβισ. Οι ταχυδρομικζσ προςφορζσ παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτο γραφείο τθσ ςχολικισ επιτροπισ  με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθ 

διενζργεια του διαγωνιςμοφ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν 

πριν τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ προκιρυξθ, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν μαηί με τισ 

άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία. 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται εκπρόκεςμα δεν γίνονται δεκτζσ. 

 

Περιεχόμενο των Σιμϊν  

 

Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ για όλθ τθν διάρκεια τθσ προμικειασ, κα εκφράηεται ςε 

ΕΥΩ και κα περιλαμβάνει τισ υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για παραλαβι και παράδοςθ 

των πυροςβεςτιρων ςε κάκε ςχολικι κοινότθτα.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζτουν ςυμπλθρωμζνο το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ που επιςυνάπτεται 

ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ.Οι τιμζσ  κα αναγράφονται αρικμθτικϊσ  και 

ολογράφωσ . 

 

Για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν λαμβάνεται υπ' όψθ θ τιμι  με ΦΡΑ. 24 %.. 

 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κείμενων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που κα ιςχφουν 

κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, πλθν του Φ.Ρ.Α. ο οποίοσ βαρφνει τθ Σχολικι Επιτροπι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Δ Χανίων. 

 

Ιςχφσ Προςφορϊν  

 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα 60 θμερϊν, το οποίο 

υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ που δεν είναι ςφμφωνεσ με 

τουσ όρουσ τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

Αξιολόγθςθ Προςφορϊν 
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Η αξιολόγθςθ των  προςφορϊν κα γίνει από το αρμόδιο όργανο  επιτροπι τθσ Σχολικισ Επιτροπισ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Δ Χανίων. Ανάδοχοσ  κθρφςςεται  αυτόσ που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ 

τιμι και θ προςφορά του είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Εάν περιςςότεροι του ενόσ προςφζρουν τθν ίδια τιμι, διενεργείται κλιρωςθ μεταξφ τουσ.  

 

Πλθρωμι 

 

Η αξία τθσ ποςότθτασ που παραλαμβάνεται κάκε φορά κα καταβάλλεται μζςα ςε χρόνο 30 ΗΜΕΟΛΟΓΙΑΚΩΝ 

ΗΜΕΩΝ ΑΡΠ ΤΗΝ ΡΑΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και τθν 

ολοκλιρωςθ  όλων των απαιτοφμενων από τθν κείμενθ νομοκεςία ελζγχων και διαδικαςιϊν. 

Ο Ρρομθκευτισ κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ υπόκειται ςτισ κατά περίπτωςθ νόμιμεσ κρατιςεισ. 

Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) θμζρεσ 

μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτιν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ", 

κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο. Επιςθμαίνεται ότι 

θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του πρωτοκόλλου 

οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. 

 

Επανάλθψθ Διαγωνιςμοφ 

 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ κρικοφν αςφμφορα για τθ Σχολικι Επιτροπι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ του Διμου Χανίων, ο διαγωνιςμόσ μπορεί  να ματαιωκεί ι να επαναλθφκεί με 

ζγγραφεσ προςφορζσ μετά από νεότερθ πρόςκλθςθ, αφοφ ειδοποιθκοφν ιδιαίτερα αυτοί που ςυμμετείχαν ςτον 

προθγοφμενο διαγωνιςμό. 

 

Κρατιςεισ 

 

Τον ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ και παράδοςθσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 

 

Νομικό Πλαίςιο 

 

Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα  ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του νόμου 4412/2016. 

 

Πλθροφορίεσ  
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Τθν παροφςα κα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το  Γραφείο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ  Κριάρθ 40, 1
οσ

 όροφοσ  κακϊσ και  πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 28213 41773 και  ςτο website του 

Διμου Χανίων www.chania.gr. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ – ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  

 Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά τθν «ΤΝΣΗΡΗΗ -ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2018-19». 

 

1.Οι επγαζίερ αθοπούν ηη ζςνηήπηζη ηυν πςποζβεζηήπυν ηυν ζσολείυν δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 

ζςγκεκπιμένα: 

ΥΟΛΕΙΟ 

PA 

1 

K 

PA 

2 

K 

PA 

3 

K 

PA 

6 

K 

PA  

12 

PA 

ΟΡ 

6K  

PA 

ΟΡ 

12K  

CO2 

2K  

CO2 

5K 

AFFF 

2L 

AFFF 

T.E. 

9L  

PA   

T.E.  

12 

K 

PA   

T.E. 

25 

K 

1ο ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΥΑΝΗΩΝ       7   1 1 1           

2ο ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΥΑΝΗΩΝ       10         1         

3ο-4ο ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΥΑΝΗΩΝ       12   2             

  

5
ο
 ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΥΑΝΗΩΝ       4 30 1 2   5     3 

  

6ο ΓΤΜΝΑΗΟ-

ΔΠΔΡΗΝΟ 

ΓΤΜΝΑΗΟ       6 2   1             

1ο ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ       5             2     

2ο ΓΤΜΝΑΗΟ ΔΛ. 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ       11     2         2   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            
ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                                             
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
Δ/ΝΗ : ΚΡΙΑΡΗ 40 (1

Ο
 ΟΡΟΦΟ)  

ΧΑΝΙΑ Σ.Κ.73135  
ΣΗΛ: 2821 3 41773 
FAX:2821 3 41786 
e-mail: schepitropi2@chania.gr 

«ΤΝΣΗΡΗΗ -ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ 
ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ 
ΕΣΟ 2018-19». 
 
Προχπολογιςμόσ: 5.038,62 € (με ΦΠΑ 24%) 
Χρθματοδότθςθ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

ΑΔΑ: 97ΧΧΟΚΞΨ-ΠΚΩ
18PROC003964272 2018-11-07



ΔΝΗΑΗΟ ΔΗΓΗΚΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ  

ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΛΤΚΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ       4                   

ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΟΤΓΑ       12     1             

ΓΤΜΝΑΗΟ Ν. 

ΚΤΓΩΝΗΑ       9     2         1   

1o ΓΔΝΗΚΟ 

ΛΤΚΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ       29     2   3     1 1 

2o ΓΔΝΗΚΟ 

ΛΤΚΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ       17     1   3         

3ο ΓΔΝΗΚΟ 

ΛΤΚΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ       6                   

4o ΓΔΝΗΚΟ 

ΛΤΚΔΗΟ-

ΔΠΔΡΗΝΟ 

ΛΤΚΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ       10         4         

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ         11   2 2       2   

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΟΤΓΑ         12   2         1   

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

Ν. ΚΤΓΩΝΗΑ 1     10 3   4   7     4   

1ο ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ       11     2   5         

2ο ΔΠΑΛ 

ΥΑΝΗΩΝ-

ΔΠΔΡΗΝΟ       4     2         4   

ΔΠΑΛ ΔΛ. 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ       38     2             

ΔΚ ΥΑΝΗΩΝ       25         3         

ΜΟΤΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ     1 9 1   2 3 1         

ΔΠΑΛ 

ΑΚΡΩΣΖΡΗΟΤ       8                   

ΔΚΦΔ       5                   

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΑΚΡΩΣΖΡΗΟΤ-

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ        17       1 1         

ΑΔΑ: 97ΧΧΟΚΞΨ-ΠΚΩ
18PROC003964272 2018-11-07



ΤΝΟΛΟ 1 0 1 269 59 4 28 7 33 0 2 18 1 

Γενικό σύνολο πυροσβεστήρων όλων των τύπων :423 

 

OI ΔΡΓΑΗΔ ΔΣΖΗΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ – ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΦΟΡΟΤΝ: 

Άνοιγμα πςποζβεζηήπα 

Λύζιμο κλείζηπος 

Ανηικαηάζηαζη ελαζηικών μεπών ζηεγανοποίηζηρ 

Έλεγσορ μανομέηπος 

Έλεγσορ κλείζηπος και λίπανζη κινοςμένυν μεπών με ειδικό λιπανηικό για ηην άτογη λειηοςπγία ηος 

Έλεγσορ ζκόνηρ υρ ππορ ηην καηάζηαζη και ηο βάπορ ηηρ με ηο μησάνημα αναγόμυζηρ 

ςμπλήπυζη ζκόνηρ αν απαιηηθεί 

Διζαγυγή αεπίυν 

Σεζη ςδπαςλικήρ πίεζηρ 

Έλεγσορ ζυζηού βάποςρ καηαζβεζηικού ςλικού 

Έλεγσορ ζηεγανόηηηαρ 

Σοποθέηηζη δασηςλιδιού μεηαξύ κλείζηπος και θιάληρ με ηην επυνςμία ηηρ εηαιπίαρ και ηο έηορ επανελέγσος 

Έλεγσορ ηυν εηικεηών ώζηε να αναγπάθονηαι εςκπινώρ οι οδηγίερ σπήζηρ 

Έλεγσορ ηυν θιαλών αν ςπάπσοςν εμθανή ζημεία κακώζευν 

ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΑΓΟΜΩΖ 

Αναγόμυζη, δηλαδή εκηόρ ηηρ ζςνηήπηζηρ θα γίνει επιπλέον ανηικαηάζηαζη ηος καηαζβεζηικού ηοςρ  ςλικού. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ: 

 Τποχρεϊςεισ του αναδόχου
 ο

  

Ο ανάδοχοσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν κα πρζπει να χορθγιςει ςτθν εκάςτοτε Σχολικι Κοινότθτα: 

 1.Ριςτοποιθτικά υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν , 

 2.Σιμανςθ του πυροςβεςτιρα , 

 3.Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν καλι και αςφαλι λειτουργία του ελεγμζνου πυροςβεςτικοφ υλικοφ, ςτθν 

οποία να φαίνεται ο αρικμόσ των πυροςβεςτιρων που ελζγχκθκαν ι αναγομϊκθκαν και ότι αυτοί πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ. 

 4.Αναλυτικι κατάςταςθ για τθν παραλαβι και παράδοςθ των πυροςβεςτιρων, με λεπτομερι αναφορά 

ςτισ εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν ςε κακζνα και τισ θμερομθνίεσ επόμενου ελζγχου. 

 5.Η τυχόν χριςθ ανταλλακτικϊν κα κοςτολογθκεί αφοφ ολοκλθρωκεί θ επιςκευι και κα πιςτοποιθκεί 

από τθν Επιτροπι Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ εκάςτοτε Σχολικισ Κοινότθτασ. 

 6.Οι ανωτζρω διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ των πυροςβεςτιρων κα εκτελοφνται από αρμόδιο άτομο, με τθν 

ιδιότθτα του τεχνικοφ υπευκφνου. 

 7.Η εταιρεία (ι ο ςυντθρθτισ) που κα αναλάβει τθν αναγόμωςθ - ςυντιρθςθ των πυροςβεςτιρων κα 

πρζπει να είναι κατάλλθλα πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (Άδεια λειτουργίασ για 

αναγόμωςθ – ςυντιρθςθ πυροςβεςτιρων – κζντρο επανελζγχου πυροςβεςτιρων χαμθλισ και υψθλισ πίεςθσ, 

πιςτοποιθτικό ISO 9001 για τισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ, Ριςτοποιθτικό ζγκριςθσ κανονιςμοφ λειτουργίασ 

αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ περιοδικοφ ελζγχου, ςυντιρθςθσ και αναγόμωςθσ πυροςβεςτιρων χαμθλισ και 

υψθλισ πίεςθσ, ςφμφωνα με τισ Υ.Ρ. Αρικμ. 618/43/03.01.05 και 17230/671/01.09.05, Ριςτοποιθτικό για ζγκριςθ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            
ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                                             
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
Δ/ΝΗ : ΚΡΙΑΡΗ 40 (1

Ο
 ΟΡΟΦΟ)  

ΧΑΝΙΑ Σ.Κ.73135  
ΣΗΛ: 2821 3 41773 
FAX:2821 3 41786 
e-mail: schepitropi2@chania.gr 

«ΤΝΣΗΡΗΗ -ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ 
ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ 
ΕΣΟ 2018-19». 
 
Προχπολογιςμόσ: 5.038,62 € (με ΦΠΑ 24% ) 
Χρθματοδότθςθ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

ΑΔΑ: 97ΧΧΟΚΞΨ-ΠΚΩ
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κανονιςμοφ λειτουργίασ κζντρου επανελζγχου φιαλϊν πυροςβεςτιρων, ςφμφωνα με τθν Υ.Ρ. Αρικμ. 

14165/φ.17.4/373/28.07.93, Ριςτοποιθτικό επάρκειασ αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό ζλεγχο, τθν 

ςυντιρθςθ και τθν αναγόμωςθ πυροςβεςτιρων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Υ.Α. 618/43 – ΦΕΚ 52/Β/2005 

και 17230/671 – ΦΕΚ 1218/Β/2005). 

 8.Γενικότερα θ ςυντιρθςθ και αναγόμωςθ των πυροςβεςτιρων κα γίνει ςφμφωνα με τα όςα 

αναφζρονται ςτθν Κ.Υ.Α. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και ςτθν υπ. αρικμ. 17230/671/05 (ΦΕΚ 1218/Β/2005 ) 

τροποποίθςθ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

(TEMAXIA) 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

Ε ΕΤΡΩ 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ Ε ΕΤΡΩ 

1 ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ ΑΝΑΓΟΜΩΖ ΠΤΡ. 

PA  1-12 K 

362 4,70 

1701,40 

2 ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ ΑΝΑΓΟΜΩΖ ΠΤΡ. 

CO2 2-5 KG 

40 4,50 

180,00 

3 ΔΠΑΝΑΛΔΓΥΟ ΦΗΑΛΩΝ- ΠΤΡ/ΩΝ 

Σ.Δ 

21 12,00 

252,00 

4 ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΓΟΚΗΜΖ ΦΗΑΛΩΝ 70 11,00 770,00 

5 ΚΟΝΖ ABC 40 KX 615 ΑΚΟ 1000 Κ. 600 1,80 1080,00 

6 ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ 50 1,60 80,00 

   

ΤΝΟΛΟ 4.063,40 

   

Φ.Π.Α 24% 975,22 

   

ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α 24% 5.038,62 

 

ΧΑΝΙΑ  06/11/2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δ. ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
  ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                                             
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 
Δ/νςθ : Κριάρθ 40 (1

οσ
 όροφοσ)  

Χανιά Σ.Κ.73135  
Σθλ: 2821 3 41773 
Fax:2821 3 41786 
e-mail: schepitropi2@chania.gr 

«ΤΝΣΗΡΗΗ -ΑΝΑΓΟΜΩΗ 
ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2018-19» 
 
Προχπολογιςμόσ: 5.038,62 € (με ΦΠΑ) 
Χρθματοδότθςθ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

ΑΔΑ: 97ΧΧΟΚΞΨ-ΠΚΩ
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ  ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ………………………………………………………………………………………………………………………………..…,  

Δ/ΝΣΗ……………………………………………………………………………,Α.Φ.Μ…………………………………………………………………………, 

ΤΗΛ.…………………………………………………………………………….., FAX……………………………………………………………………………. 

Email. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ 

(TEMAXIA) 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ Ε ΕΤΡΩ 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ Ε 

ΕΤΡΩ 

1 ΕΡΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 

ΡΥ. PA  1-12 K 

362  

 2 ΕΡΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 

ΡΥ. CO2 2-5 KG 

40  

 3 ΕΡΑΝΑΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ- 

ΡΥ/ΩΝ Τ.Ε 

21  

 4 ΥΔΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ  70  

 5 ΣΚΟΝΗ ABC 40 KX 615 ΣΑΚΟΣ 

1000 Κ. 

600  

 6 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ 50 

  

 

ΤΝΟΛΟ 

 Φ.Π.Α 24% 

 ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 

24% 

  

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

                                                                     ΧΑΝΙΑ      ……./……/2018 

ςφραγίδα –υπογραφι) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ                                            
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η          
Δ/ΝΗ: ΚΡΙΑΡΗ 40 (1

Ο
 ΟΡΟΦΟ)  

ΧΑΝΙΑ Σ.Κ.73135  
ΣΗΛ: 2821 3 41773 
Fax:2821 3 41786 
  email schepitropi2@chania.gr 

 «ΤΝΣΗΡΗΗ -ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ 
 ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΜΙΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ  
ΕΣΟ 2018-19». 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 5.038,62 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΑΔΑ: 97ΧΧΟΚΞΨ-ΠΚΩ
18PROC003964272 2018-11-07


