
 

 

 
 
  
 

Ηράκλειο:  12-07-2013 
Αριθµός Πρωτ: 761 
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Θέµα:    ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΚΗ 
 
 

Προς κάθε ενδιαφερόµενο 

 

 

Αξιότιµοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά  για την ¨ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 

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

παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο µέχρι την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2013  ώρα 10:00 στην γραµµατεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου 

Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566)  και µε την ένδειξη ¨ 
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΚΗ ¨. 
 
Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη 

µέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  

προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου, µε την σφραγίδα του καταστήµατος.  

 

Στον ίδιο φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συµπεριλαµβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του αρθ. Ν 1553/86 

και να δηλώνει ότι είναι ενήµερος για την συγγραφή υποχρεώσεων, για τις τεχνικές προδιαγραφές, 

ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης. 

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

 
  

 Με εκτίµηση, 

 

 

 

 Γιάννης ∆ροσίτης 

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο: Βασίλειος Κοκοτσάκης, (προεδρος ΕΠ. Προµηθειών) 2810 264574 
 

  
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 



 

 

 

 
 
  
 

Ηράκλειο:  1/7/2013 
Αριθµός Πρωτ: 713   

 
 
Θέµα:    ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΚΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η αναγόµωση   πυροσβεστήρων διαφορετικών τύπων  µε 
πιστοποιητικό χρήσης και καλής λειτουργίας.   
 
Ο τελικός αριθµός πυροσβεστήρων που θα αναγοµωθούν ή θα αγορασθούν θα εξαρτηθεί 

από την τεχνικής τους κατάσταση και την τιµή αναγόµωσης που θα επιτευχθεί για κάθε 

είδος ξεχωριστά.  

 

Ο ανώτατος αριθµός κατά είδος παρουσιάζεται στον επισυναπτόµενο πίνακα, παράλληλα 

µε τις ενδεικτικές τιµές αναγόµωσης για κάθε είδος συστήµατος πυρόσβεσης. 

  
 

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, 

 

Γιάννης ∆ροσίτης 

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 

  Περιγραφή Εξοπλισµού  ΝΚΓΗ ΠΑΓΚ ∆ΑΠΚΗ 
ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ Μ.  ΣΥΝΟΛΑ 

1 Ξηρής σκόνης 6Kgr (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ) 167 157 24 348 4,50 € 1.566,00 € 

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

3 Ξηρής σκόνης οροφής 12Kgr (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ) 2 2 1 5 4,50 € 22,50 € 

4 ∆ιοξειδίου του άνθρακα  5Kgr (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ) 58 17 6 81 4,50 € 364,50 € 

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 3.373,00 € 

      ΦΠΑ 23% 775,79 € 

      

ΤΕΛ. 

ΣΥΝΟΛΟ 4.148,79 € 



 

 

 

 

 

 

 
 Θέµα:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΚΗ 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο  
Γενικά 
Αντικείµενο της προµήθειας είναι η αναγόµωση   πυροσβεστήρων διαφορετικών τύπων  µε 
πιστοποιητικό χρήσης και καλής λειτουργίας.  Ο τελικός αριθµός πυροσβεστήρων που θα 

αναγοµωθούν   θα εξαρτηθεί από την τεχνικής τους κατάσταση και την τιµή αναγόµωσης  

που θα επιτευχθεί για κάθε είδος ξεχωριστά. 

 
 Άρθρο  2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 

Προµηθειών Ο.Τ.Α  και τον κανονισµό προµηθειών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 
 

Άρθρο 3ο 

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

τις διατάξεις του άρθρου 251 του Π.∆ 323/89 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 

αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 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 να καταθέσει στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ τα παρακάτω µέσα σε 

φάκελο:  
 

Α. Έγγραφο όπου θα αναγράφει την οικονοµική προσφορά του και ότι έχει λάβει γνώση της 

συγγραφής υποχρεώσεων. Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και 
υπογεγραµµένη µέσα σε φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο 

τίτλος της εκδήλωσης και το όνοµα του Προµηθευτή.   
 

Β Στον φάκελο  προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 

(επισυναπτόµενη) 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¨, και ότι ο προµηθευτής  δίδει τουλάχιστον 1 

έτος εγγύηση για τον εξοπλισµό σε όλα τα µέρη του, και επιδιόρθωση του εντός 48 ωρών. 
 

 

 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  …………………… και ώρα 10:00 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 

και αναγόµωση από τα Αθλητικά Κέντρα µε πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. 
 

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 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αντιµετωπίζει άµεσα τυχόν βλάβες (µέσα σε 48 ώρες) είτε σε 

συνεργασία µε υποκατάστηµα το οποίο εδρεύει στην πόλη µας ή στην Κρήτη είτε ο ίδιος µε 

δικά του έξοδα, για όσα χρόνια δηλώσει εγγύηση καλής λειτουργίας.  Σε περίπτωση δε που 

δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί άµεσα η επιδιόρθωση του προβλήµατος εντός πέντε 

εργάσιµων ηµερών  ο  ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει το ∆ήµο Ηρακλείου, µε δικά 

του έξοδα, µε µηχάνηµα ίδιων προδιαγραφών, για όσο διάστηµα διαρκεί η επισκευή του 

αρχικού µηχανήµατος. 

 

Κατά την διάρκεια αναγόµωσης των πυροσβεστήρων που θα παραδοθούν  ο ανάδοχος 

υποχρεούται να δεχθεί να υπάρχει παρόν τεχνικός 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 
 
 
 

Γιάννης ∆ροσίτης 
 

 
 
 
 

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

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


