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Θέµα:    ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΚΗ 

 
 

Προς κάθε ενδιαφερόµενο 

 

 

Αξιότιµοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά  για την υπηρεσία  ¨ΕΛΕΓΧΟΣ  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΚΗ¨ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενα έντυπα της 

παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο  µέχρι Πέµπτη 8 Ιανουαρίου 2015  ώρα 
13:00 (άνοιγµα προσφορών 14:00) στην γραµµατεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου 

Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566).    
 

Στον κυρίως φάκελο και µε την ένδειξη  υπηρεσία  ¨ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
∆ΑΚΗ¨,  µαζί µετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συµπεριλαµβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. 
Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήµερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό 

προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης. 

 

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη 

µέσα σε κλειστό φάκελό (εντός του κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα 

αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου, µε την σφραγίδα 

του καταστήµατος.  

 

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση. 

 
  

Με εκτίµηση, 

 

 Κωνσταντίνος Βαρδαβάς 

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Τηλ: +30 2810 264560   ◊  Fax: +30 2810 264568 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560/2810215080 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  
Αντικείµενο της υπηρεσίας είναι ο έλεγχος λειτουργίας των πυροσβεστήρων και 

πυροσβεστικών µέσων των ∆ΑΚΗ (Παγκρήτιο στάδιο, Νέο Κλειστό Γυµναστήριο 

Ηρακλείου και ∆ΑΠΚΗ)   και η έκδοση τους σχετικού  πιστοποιητικού χρήσης και 

καλής λειτουργίας.   

 

Η ενεργεία  χωρίζεται σε δύο φάσεις: 

Α. Τον έλεγχο των πυροσβεστήρων από εξειδικευµένο και πιστοποιηµένο  κέντρο  ελέγχου 

πυροσβεστικών µέσων και  

Β.  Η αναγόµωση ή αντικατάσταση των πυροσβεστικών µέσων που παρουσιάζουν κάποιο 

πρόβληµα στην λειτουργία τους. Σηµειώνεται ότι ο τελικός αριθµός πυροσβεστήρων που 

θα αναγοµωθούν ή θα αγορασθούν θα εξαρτηθεί από την τεχνική τους κατάσταση  για 

κάθε είδος ξεχωριστά µετά από την σχετική αναφορά του αναδόχου. 

 

Κατά την πρώτη φάση, γίνεται µόνο έλεγχος των  συστηµάτων και ενηµέρωση της ΑΑΗ 

ΑΕ ΟΤΑ, για τις ανάγκες αναγόµωσης θα γίνει µε νέο διαγωνισµό ή απευθείας 

ανάθεση ανάλογα µε το  ύψος της δαπάνης., της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,  

 

Ο ανώτατος αριθµός κατά είδος παρουσιάζεται στον επισυναπτόµενο πίνακα, παράλληλα 

µε τις ενδεικτικές τιµές  ελέγχου για κάθε είδος συστήµατος πυρόσβεσης.  

 

Με εκτίµηση, 

 

  

Βασίλειος Καλογεράκης  

Μηχανικός ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560/2810215080 
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Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

  

   
Με εκτίµηση, 

 

  

Βασίλειος Καλογεράκης  

Μηχανικός ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
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  Περιγραφή Εξοπλισµού  ΝΚΓΗ ΠΑΓΚ ∆ΑΠΚΗ 
ΣΥΝΟΛΟ  
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ Μ.  ΣΥΝΟΛΑ 

1 Ξηρής σκόνης 6 Kgr 167 157 24 348 5,00 € 1.740,00 € 

2 Ξηρής σκόνης Τροχ. 25Kgr  12 0 0 12 15,00 € 180,00 € 

3 Ξηρής σκόνης οροφής 12Kgr 2 2 1 5 5,00 € 25,00 € 

4 ∆ιοξειδίου του άνθρακα  5Kgr  58 17 6 81 5,00 € 405,00 € 

6 
Φιάλες 50Kgr για  (ΤΟΠΙΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ  CO2) 6 18 7 31 25,00 € 775,00 € 

7 
Φιάλες 45Kgr για (ΤΟΠΙΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ  CO2) 4 0 0 4 25,00 € 100,00 € 

8 
Φιάλες 40Kgr για (ΤΟΠΙΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ  CO2) 5 0 0 5 25,00 € 125,00 € 

9 Φιάλες  Πιλότους   5 10 1 16 15,00 € 240,00 € 

       Μ. ΣΥΝΟΛΟ 3.590,00 € 

       ΦΠΑ 23% 825,70 € 

       ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ 4.415,70 € 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο  
Γενικά 
Αντικείµενο της  ενέργειας είναι ο έλεγχος πυροσβεστήρων διαφορετικών τύπων  και η  
έκδοση πιστοποιητικού χρήσης και καλής λειτουργίας.  Ο τελικός αριθµός 

πυροσβεστήρων που θα αναγοµωθούν   θα εξαρτηθεί από την τεχνική  τους κατάσταση και 

για  κάθε είδος ξεχωριστά µετά από τον έλεγχο που θα γίνει. 

 
 Άρθρο  2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις  του κανονισµού προµηθειών της 

ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 
 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση µετά από 

συλλογική και αξιολόγηση σφραγισµένων προσφορών  και µε κριτήριο τη χαµηλότερη 
τιµή αν  είδος.   
 

Άρθρο 4ο  
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  
α) Συγγραφή υποχρεώσεων  

β) Τεχνικές προδιαγραφές 

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός  

 
Άρθρο 5ο  
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Ο ενδιαφερόµενος θα αποστέλλει ή  θα καταθέσει στην ΑΑΗ ΑΕ  φάκελο στον οποίο θα 

συµπεριλαµβάνονται  τα παρακάτω:   
 

Α.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ξεχωριστός φάκελος):  
Στον  σφραγισµένο φάκελο προσφοράς συµπεριλαµβάνεται έγγραφο όπου θα αναγράφει την 

οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη 
και υπογεγραµµένη στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος  

υπηρεσίας/προµήθειας και το όνοµα του Προµηθευτή.   
 

Β.  ΦΑΚΕΛΟΣ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ PROSPECTUS  (ξεχωριστός φάκελος):  
Στον φάκελο δικαιολογητικών και  prospectus θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται: 

Α.    υπεύθυνη δήλωση   του ενδιαφερόµενου (αρθ. Ν 1553/86) στην οποία να δηλώνει ¨ότι 

είναι ενήµερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, 

ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης  

Β.  Φορολογική ενηµερότητα  & ∆ηµοτική Ενηµερότητα  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
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Γ.   Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5% επί του συνολικού προϋπολογισµού της 

υπηρεσίας/προµήθειας  

∆. Τεχνικά χαρακτηριστικά και  prospectus για την παρεχόµενη υπηρεσία ή  τον 

προτεινόµενο εξοπλισµό ή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν   
 
 

 Άρθρο 6ο  
Αξιολόγηση προσφορών  
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα 

γίνει από την τριµελή επιτροπή εκπόνησης προµηθειών και διαγωνισµών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

την Πέµπτη 8 Ιανουαρίου 2015  και ώρα 14:00 στην γραµµατεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566 / Fax: 2810 

264568). 
 

Άρθρο 7ο  
Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση των συµφωνηθέντων υλικών θα γίνει συνολικά  στα Αθλητικά Κέντρα που θα 

υποδείξει η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, ενώ ο ανάδοχος θα παραλάβει το υλικό προς αξιολόγηση, έλεγχο   

από τα Αθλητικά Κέντρα µε πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής µε δικό του προσωπικό. 
 

Άρθρο 8ο  
Παραλαβή   
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 
 

Άρθρο 9ο  
Πληµµελής κατασκευή    
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι δεν είναι σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή ή έχουν φθορές , τότε ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τις αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου µε άλλα είδη σύµφωνα µε τις 

διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.   
 

Άρθρο 10ο  
Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις   
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας .  
 
 

Άρθρο 11ο  
Άλλες  διατάξεις - θέµατα 
 
Κατά την διάρκεια ελέγχου των πυροσβεστήρων  ο ανάδοχος υποχρεούται να  ενηµερώσει 

την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για  την ηµεροµηνία και ώρα της ενέργειας αυτής και να δεχθεί την 

παρουσία τεχνικού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ο οποίος θα επιβλέψει την διαδικασίας σε όλα τα είδη 

των πυροσβεστήρων. 
 

Ο Φ.Π.Α βαρύνει την ¨Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ¨ 
 

Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ 

 
 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Τηλ: +30 2810 264560   ◊  Fax: +30 2810 264568 


