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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

_______________
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ: Βιάννου 
ΕΡΓΟ: Κάλυψη Δράσεων 
Πυροπροστασίας 2016
Προϋπολογισμός: 19.700,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: 
Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:
Έργο: Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας 2016
Κωδ. Προϋπ/σμού: 69/7326.0007

Περιγραφή:
Ο ∆ήµος Βιάννου µέσω της ετήσιας χρηµατοδότησης που λαµβάνει για τις δράσεις 
της πυροπροστασίας θα προβεί στην προµήθεια: α) ενός αυτοκινήτου 4Χ4 και β) ενός 
πυροσβεστικού συγκροτήµατος το οποίο θα τοποθετείται πάνω στο αυτοκίνητο , το 
οποίο θα ενισχύσει την προσπάθεια του για πρόληψη, άµεση επέµβαση και 
καταστολή. Η εν λόγω προµήθεια θα ενισχύσει την Εθελοντική Οµάδα που 
εκπαιδεύτηκε και πιστοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και επιχειρεί στο 
∆ήµο µας.
Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από  το Προγραµ.∆ηµ.Ε̟ενδύσεων(Π.∆.Ε.) έτους 
2016 και είναι εγγεγραµµένη στους ΚΑ  69/7326.0007. Το συνολικό κόστος της 
προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.700,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%)  

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Άνω Βιάννος 09/03/2016
ΠΡΟΪΣΤ/ΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Άνω Βιάννος  09/03/2016
Οι Συντάξαντες

Τσακμόπουλος Παναγιώτης
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ: Βιάννου 
ΕΡΓΟ:    Κάλυψη Δράσεων 
Πυροπροστασίας 2016

                             

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ........../.......-.......-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για Προμήθεια

Ο Δήμαρχος Βιάννου  Μπαριτάκης Παύλος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο 
διαγωνισμό, η προμήθεια  "ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2016", 
σύμφωνα με τις διατάξεις:
α)Της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπ. Αποφ. «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, της26625/31-05-93 απόφ. ΥΠΕΣ, του Ν. 1797/88, του Ν.2000/91 καθώς και των 
εκτελεστικών πράξεων τους.
β)Του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. εφ’ όσον δεν αντίκειται στα παραπάνω.
όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στον 
Ελληνικό τύπο.   
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 19.700,00 € με ΦΠΑ 24% και προέρχεται από το Π.Δ.Ε..

     Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Βιάννου την 08/06/2016 ημέρα 
Τετάρτη και από ώρα 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν 
διεξαχθεί την παραπάνω ημερομηνία, τότε θα  διενεργηθεί την 15/06/2016 ημέρα Τετάρτη 
και από ώρα 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ..
     Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 321,00  Ευρώ, με Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται 
προς τον Δήμο Βιάννου

    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οίκοι, κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των 
οίκων κατασκευής του  ζητούμενου.
        Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά  
συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται  στο Δήμο Βιάννου καθημερινά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μπαριτάκης Παύλος
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

_______________
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ: Βιάννου 
ΤΙΤΛΟΣ: Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας 2016

                             

ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗ   ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ

 Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται 
σε Προχειρο Μειοδοτικο Διαγωνισμο, συμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, η Κάλυψη 
Δράσεων Πυροπροστασίας 2016.
  

Άρθρο 1ο
Τοπος και χρονος διεξαγωγης του διαγωνισμου

O διαγωνισμος θα διενεργηθει __________ την __________ ημερα __________ και 
απο ωρα _______ εως _______ ενωπιον της αρμοδιας επιτροπης.

Άρθρο 2ο
Δεκτοι στο διαγωνισμο

Στο διαγωνισμο γινονται δεκτοι οικοι κατασκευαστες και αντιπροσωποι των οικων 
κατασκευης των ζητουμενων. Στο διαγωνισμο, επίσης, γινονται δεκτες προσφορες που 
αφορουν σε μηχανηματα αλλοδαπης προελευσεως γνωστων εργοστασιων η εγχωριας 
κατασκευής, αποδεδειγμενης καλης λειτουργικοτητας. Θα τηρηθουν οι ισχυουσες διαταξεις 
περι προστασιας της εγχωριας βιομηχανιας.

Άρθρο 3ο
Προυπολογισμος Προμηθειας

Η προυπολογισθεισα ενδεικτικη δαπανη για την ως ανω προμηθεια εχει εκτιμηθει στο 
ποσο των 19.700,00 ΕΥΡΩ μαζι με το ΦΠΑ.

Άρθρο 4ο
Δικαιολογητικα συμμετοχης στο διαγωνισμο

Τα φυσικα η νομικα προσωπα που θα λαβουν μερος στο διαγωνισμο οφειλουν να 
προσκομισουν κατα τη διενεργεια αυτου τα ακολουθα δικαιολογητικα:

Πιστοποιητικο του Εμπορικου και Βιομηχανικου Επιμελητηριου που να φαινεται το 
επαγγελμα του διαγωνιζομενου και οτι ειναι εγγεγραμμενος σ'αυτο, ή εργατικο πτυχιο σε 
ισχυ συμφωνα με το αρθρο 2.

Εαν δεν προσκομισθουν ολα τα ανωτερα δικαιολογητικα η προσφορα απορριπτεται 
σαν απαραδεκτη.

Άρθρο 5ο
Τροπος διενεργειας του διαγωνισμου
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α) Οι προσφορες θα επιδοθουν μεσα σε σφραγισμενο φακελλο που θα περιεχει :
  1.Τα δικαιολογητικα συμμετοχης στο διαγωνισμο (Αρθρ.5)
  2.Τις Τεχνικες περιγραφες, σχεδια, λοιπα στοιχεια και πληροφοριες.
  3.Σφραγισμενο φακελλο με την οικονομικη προσφορα.

β) Οι προσφορες θα γινονται δεκτες απο την αρμοδια επιτροπη απο την _________ 
μεχρι την _________ ακριβως ωρα. Μετα το περας του ανωτερω χρονου, καμμια προσφορα 
δεν γινεται δεκτη εκτος εαν η επιδοση των προσφορων συνεχιζεται χωρις διακοπη και μετα 
την ωρα αυτη.

γ) Η επιδοση εναλλακτικων προσφορων απο τον ιδιο προμηθευτη επιτρεπεται.
δ) Αντιπροσφορες δεν γινονται δεκτες.
ε) Οταν η οριζομενη ανωτερω ωρα παρελθει, ανακοινωνεται η ληξη της παραδοσεως 

των προσφορων και γραφεται τουτο στα πρακτικα. Η επιτροπη συνεχιζει να συνεδριαζει 
δημοσια και αρχιζει την αποσφραγιση των φακελλων των προσφορων κατα σειρα επιδοσεως 
και αναγραφονται στο πρακτικο τα εγγραφα και δικαιολογητικα που βρισκονται σε καθε 
φακελλο περιληπτικα ετσι ωστε να τ'ακουν ολοι οι ενδιαφερομενοι.

Ο φακελλος της οικονομικης προσφορας παραμενει σφραγισμενος και γραφεται 
επ'αυτου ο αυτος με κεινον του εξωτερικου φακελλου αυξοντας αριθμος.

Μετα την καταγραφη των δικαιολογητικων ολων των προσφορων οι παρισταμενοι 
στην αιθουσα του διαγωνισμου εξερχονται και η συνεδριαση συνεχιζεται μυστικη.

Η επιτροπη στη συνεχεια και σε μυστικη συνεδριαση ελεγχει τα δικαιολογητικα 
συμμετοχης και αποφασιζει ποιες προσφορες γινονται δεκτες και ποιες απορριπτονται .

Κατοπιν η συνεδριαση γινεται δημοσια και ο προεδρος ανακοινωνει ποιοι 
αποκλειονται και για ποιους λογους και τους καλει να παραλαβουν τα σχετικα εγγραφα της 
προσφορας τους με τον σφραγισμενο φακελλο της οικονομικης προσφορας.

Στη συνεχεια αποσφραγιζονται κατα σειρα οι φακελλοι των οικονομικων προσφορων 
εκεινων που εγιναν δεκτες στο διαγωνισμο και ανακοινωνονται οι τιμες μεγαλοφωνα.

Οσες προσφορες δεν φερουν την υπογραφη του διαγωνιζομενου η δεν ειναι 
συμφωνες με τους ορους της διακηρυξης απορριπτονται.

Επισης απορριπτονται οι προσφορες που ειναι αοριστες και δεν μπορουν να 
εκτιμηθουν η σε καποιο σημειο δεν ειναι συμφωνες προς τους ορους της διακηρυξης.

Οι προσφορες και τα απαιτουμενα δικαιολογητικα συμμετοχης στο διαγωνισμο 
μονογραφονται κατα την διενεργεια αυτου από ολα τα μελη της επιτροπης.

Κατοπιν ακολουθειται η νομιμος διαδικασια για την εγκριση του αποτελεσματος του 
διαγωνισμου.

Άρθρο 6ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης

Προ της υπογραφης της συμβασεως ο αναδοχος οφειλει να καταθεσει εγγυηση 
καλης εκτελεσης συμφωνα με το αρθρο επτα (7) της γενικης συγγραφης υποχρεωσεως της 
μελετης.

Άρθρο 7ο
Τιμες προμηθειας - Κρατησεις

Οι τιμες της προμηθειας θα δοθουν σε ΕΥΡΩ για ελευθερη παραδοση στον Δήμο 
Βιάννου  Ο αναδοχος της προμηθειας βαρυνεται με τις νομιμες κρατησεις. Ο Φ.Π.Α. 
βαρυνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 8ο
Γλωσσα συνταξεως των προσφορων
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Οι προσφορες θα ειναι συνταγμενες εξ ολοκληρου στην Ελληνικη ή στην Αγγλικη 
γλωσσα απο τον Οικο, με μεταφραση στην Ελληνικη.

Άρθρο 9ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 60 ημέρες, από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να 
παρατείνουν την προσφορά τους.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της  
προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ. 2.

Άρθρο 10ο
Χρονος εγγυησεως

Ο χρονος εγγυησεως καλης λειτουργιας, των υπο προμηθεια ειδών, θα καθοριζεται 
στις προσφορες των διαγωνιζομενων. Ο χρονος αυτος αρχιζει απο την ημερομηνια 
προσωρινης παραλαβης απο την αρμοδια προς τουτο επιτροπη. Κατα τον χρονο εγγυησεως 
ο προμηθευτης υποχρεωνεται με δικη του δαπανη να αντικαταστησει καθε ανταλλακτικο 
που θα παρουσιασει βλαβη η φθορα λογω κακης ποιοτητας η κακης συναρμολογησεως και 
να επισκευασει καθε βλαβη απο ομοια αιτια.

Ο χρονος εγγυησεως καλης λειτουργιας δεν μπορει να ειναι μικροτερος του ενος 
ετους.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτης παραληψει ή αμελησει να προβει στις ανωτερω 
ενεργειες,τοτε κανει τουτο ο Δημος σε βαρος και για λογαριασμο του προμηθευτη.

Άρθρο 11ο
Δασμοι εισαγωγης

Οι διαγωνιζομενοι πρεπει να εχουν υποψη τους οτι ο Δήμος απαλλασεται της 
καταβολης δασμων κατα τον εκτελωνισμο του μηχανηματος. Κατοπιν αυτου η τιμη αυτου 
δεν θα επιβαρυνθει με αντιστοιχο ποσο δασμων εισαγωγης και επομενως οι τιμες δεν θα 
περιλαμβανουν κονδυλια που αντιστοιχουν σε δασμους.

Η σχετικη ατελεια θα προσκομισθει στο τελωνειο με μεριμνα του Δήμου.
Εαν για καποιο λογο δεν μπορει να χορηγηθει ατελεια δασμων εισαγωγης ο Δήμος θα 

καταβαλλει αυτους επι πλεον της συμβατικης αξιας της προμηθειας.

Άρθρο 12ο
Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης

Με την προσφορα οι διαγωνιζομενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο τευχος τεχνικης 
περιγραφης, στο οποιο θα διδεται σαφης περιγραφη για το προσφερομενο και προσπεκτους 
τεχνικων στοιχειων του οικου κατασκευης.

Οποια προσφορα δεν συνοδευεται απο το τευχος αυτο η συνοδευεται απο το τευχος 
με ασαφεις ή ελλειπεις τεχνικες περιγραφες μπορει να απορριφθει, αναλογα με τις ελλειψεις 
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ή ασαφειες.

Άρθρο 13ο
Ληψη Πληροφοριων - Δημοσιευση

Αντιγραφο της διακηρυξης αυτης θα βρισκεται στα γραφεια του Φορέα και θα 
βρισκεται στη διαθεση των ενδιαφερομενων κατα τις εργασιμες ημερες και ωρες .

Δήμος Βιάννου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας 2016

Α ρ θ ρ ο 2ο
Διαταξεις που ισχυουν

Η διενεργεια του διαγωνισμου και η εκτελεση της προμηθειας γινονται συμφωνα με 
τις διαταξεις:

α) Της υπ.αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισμος προμηθειων οργανισμων 
τοπικης αυτοδιοικησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91 
καθως και των εκτελεστικων πραξεων τους.

β) Του εν ισχυει Δ.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω.

Α ρ θ ρ ο 3ο
Συμβατικα τευχη

Συμβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι:
α) Η διακηρυξη του διαγωνισμου
β) Το τιμολογιο προσφορας του αναδοχου
γ) Ο Προυπολογισμος προσφορας του αναδοχου
δ) Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας  του αναδοχου

Α ρ θ ρ ο 4ο
Τροπος εκτελεσης της προμηθειας

Η εκτελεση της προμηθειας αυτης θα πραγματοποιηθει με προχειρο διαγωνισμο με 
τους ορους που θα καθορισει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βιάννου κατα τις 
διαταξεις των αρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ.11389/93

Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δημοπρατουμενου αντικειμενου 
υπερβαινει τα 200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δημοσιευθει στην επισημη εφημεριδα 
των Ε.Κ.

Α ρ θ ρ ο 5ο
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Η δαπάνη δημοσίευσης της προκυρηξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοινωση κατακυρωσης - αναθεσης / Συμβαση

Στον προμηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προμηθειας 
αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την 
αποστολη της ανακοινωσης η συμβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο προμηθευτης 
υποχρεουται να προσελθει μεσα σε δεκα (10) ημερες απο την ημερομηνια κοινοποιησης της 
ανακοινωσης, για την υπογραφη της σχετικης συμβασης κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω 
Αρθρο οριζονται.

Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συμβαση  καταρτιζεται από τον ΟΤΑ που 
υπογραφεται και απο τα δυο συμβαλλομενα μερη, οπως οριζεται με το Αρθρο 25 της 
Υπ.Αποφ. 11389/93.

Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης

Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης καθοριζεται σε 10% επι του 
προυπολογισμου της προμηθειας. Παρεχεται δε με εγγυητικη επιστολη οπως οριζεται απο το 
Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.

Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της 
προμηθειας μετα την παραλαβη απο αρμοδια επιτροπη.

Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρονος εγγυησης

Ο χρονος εγγυησης μετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη παραλαβη 
μετρουμενος απο της ημερομηνιας της υπογραφης της συμβασης θα καθορισθει με την 
προσφορα των διαγωνιζομενων και ο χρονος δεν δυναται να ειναι μικροτερος του ενος (1) 
ετους.

Α ρ θ ρ ο 9ο
Εκπτωση του αναδοχου

Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συμβατικης προθεσμιας εκτελεσης 
της προμηθειας η ο αναδοχος δεν συμμορφωνεται προς τις καθε ειδους υποχρεωσεις του, 
μπορει να κηρυχθει εκπτωτος συμφωνα με τις διαταξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 
11389/93.

Α ρ θ ρ ο 10ο
Πλημμελης κατασκευη

Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προμήθεια είδους, δεν ειναι συμφωνα με 
τους ορους της συμβασης, ή εμφανιζει ελαττωματα ή κακοτεχνιες, ο αναδοχος υποχρεουται 
να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις.

Α ρ θ ρ ο 11ο
Φοροι,τελη,κρατησεις



3

Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειμενων διαταξεων φορους τελη και 
κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ημερα της διενεργειας του διαγωνισμου. Ο ΦΠΑ 
βαρυνει τους Ο.Τ.Α.

Α ρ θ ρ ο 12ο
Παραλαβη Υλικων

Η παραλαβη, των υπο προμηθεια ειδών, θα γινει απο επιτροπη παραλαβης συμφωνα 
με τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συμβαση. Η επιτροπη συγκροτειται 
για τη  συγκεκριμενη καθε φορα προμηθεια, με αποφαση του Δημοτικου η Κοινοτικου 
Συμβουλιου και σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το 
Αρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93.

Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης 
πραγματοποιειται μεσα απο τον οριζομενο απο την συμβαση χρονο, κατα τα λοιπα οπως το 
Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.  

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άνω Βιάννος 09/03/2016

Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Άνω Βιάννος  09/03/2016
Οι Συντάξαντες

Τσακμόπουλος Παναγιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

_______________
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ: Βιάννου 
ΤΙΤΛΟΣ: Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας 2016

                            

ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας 2016, για να 
καλυφθούν ανάγκες του Δήμου Βιάννου.  

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές

1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Είδος Αυτοκινήτου Φορτηγό

Κίνηση Τετρακίνητο (4Χ4)

Είδος Καυσίμου Πετρέλαιο

Αριθμός Θέσεων 2 (Μιάμιση Καμπίνα)

Ωφέλιμο Φορτίο <= 1.000 kgr

Κυβισμός (κ.εκ.) > 2.400

Ισχύς (ίπποι) > 160

Στην τιμή περιλαμβάνονται: α) κίτρινη γραμμή όπως αυτή τη φέρουν τα κρατικά 
αυτοκίνητα, β) αδιάβροχη εξωτερική παροχή ρεύματος (πίσω από την καμπίνα), 
γ) φόρους, τέλη μεταβίβασης και ταξινόμησης.

2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΗ

Μεταλλικό πλαίσιο, υψηλής αντοχής γαλβανισµένο µε λαβή για την φορτοεκφόρτωση. 
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∆ΕΞΑΜΕΝΗ

Πολυεστερική από 650 έως 750lt υψηλής ποιότητας, µε φινίρισµα και ανθεκτικότητα στις 
υπεριώδεις ακτίνες για µέγιστη προστασία. Εσωτερικά διαφράγµατα (χωρίσµατα) που 
επιτρέπουν τη µέγιστη ροή νερού και αέρα. Ένδειξη στάθµης νερού σε εµφανή σηµείο. Στόµιο 
πλήρωσης απο πυροσβεστικό κρουνό (STORTZ 65)Συνδυασµός εξαερισµού/υπερχείλισης.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

Πυροσβεστική αντλία υψηλού µανοµετρικού >50 µέτρων, ειδικά σχεδιασµένη για πυρόσβεση.
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μάνικες πυρόσβεσης : 2 τεµάχια Φ25 µήκους 20m ,1τεµάχιo Φ45 µήκους 20m· Μια µάνικα Φ 
65 µήκους 6,7 m για την πλήρωση της δεξαµενής από πυροσβεστική φωλιά. Όλες οι σωλήνες 
θα είναι εφοδιασµένες µε ταχυσυνδέσµους STORTZ 25,45,65 αντίστοιχα.
Σωλήνες βαρέους τύπου 2½” για την αναρρόφηση νερού µε ταχυσύνδεσµους και από την µια 
πλευράβαλβίδα αντεπιστροφής.
 Αυλό πυρόσβεσης κατάλληλο για συµπαγή βολή νερού µε ταχυσύνδεσµο STORTZ 25 και 
µήκος βολής τουλάχιστον 25m.
 Έναν αυλό 3 θέσεων STORTZ 45 εκτόξευσης νερού για συµπαγή βολή.
 ∆υο ζεύγη κλειδιά για ταχυσυνδέσµους STORTZ 65 - 45
 Μια συστολή αλουµινίου από 45 σε 25 µε ταχυσύνδεσµους STORTZ 45 και 25 αντίστοιχα.
 Μια ανέµη τυλίγµατος σωλήνα φ25.
Ταχυσυνδέσµους STORTZ 65 τεµ. 20
Τρεις προβολείς για φωτισµό (δύο µπροστά και ένας πίσω)
Ένα φάρο (κόκκινο) µε σειρήνα.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άνω Βιάννος 09/03/2016
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Άνω Βιάννος  09/03/2016
Οι Συντάξαντες

Τσακμόπουλος Παναγιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

_______________
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ: Βιάννου
ΤΙΤΛΟΣ: Κάλυψη Δράσεων 
Πυροπροστασίας 2016

                           

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΫΫ  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΟΟ  ΓΓ  ΙΙ  ΣΣ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ

ΑΑΑΑ////ΑΑΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΤΙΜΗ ΜΟΝΤΙΜΗ ΜΟΝΤΙΜΗ ΜΟΝ.... ΔΑΠΑΝΗΔΑΠΑΝΗΔΑΠΑΝΗΔΑΠΑΝΗ

1 Φορτηγό Αυτοκίνητο  4Χ4 τεμ. 1,00 11.400,00 11.400,0011.400,0011.400,0011.400,00

2 Πλήρες Πυροσβεστικό Συγκρότημα. τεμ. 1,00 4.487,10 4.487,104.487,104.487,104.487,10

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 15.887,1015.887,1015.887,1015.887,10

ΦΠΑ 24242424% 3.812,903.812,903.812,903.812,90

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ((((((((((((ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ            ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ)))))))))))):::::::::::: 19.700,0019.700,0019.700,0019.700,00

       

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άνω Βιάννος 09/03/2016

Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ       

Άνω Βιάννος  09/03/2016
Οι Συντάξαντες

Τσακμόπουλος Παναγιώτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ: Βιάννου 
ΕΡΓΟ:    Κάλυψη Δράσεων 
Πυροπροστασίας 2016

                             

ΕΕ  ΝΝ  ΤΤ  ΥΥ  ΠΠ  ΟΟ      ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΣΣ  ΦΦ  ΟΟ  ΡΡ  ΑΑ  ΣΣ

ΑΑΑΑ////ΑΑΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΤΙΜΗ ΜΟΝΤΙΜΗ ΜΟΝΤΙΜΗ ΜΟΝ.... ΔΑΠΑΝΗΔΑΠΑΝΗΔΑΠΑΝΗΔΑΠΑΝΗ

1 Φορτηγό Αυτοκίνητο  4Χ4 τεμ. 1,00 0000,,,,00000000

2 Πλήρες Πυροσβεστικό Συγκρότημα τεμ. 1,00 0000,,,,00000000

0000,,,,00000000

0000,,,,00000000

0000,,,,00000000

0000,,,,00000000

0000,,,,00000000

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 0000,,,,00000000

0000,,,,00000000 0000,,,,00000000 ΦΠΑ 24242424% 0000,,,,00000000

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ((((((((((((ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ            ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ)))))))))))):::::::::::: 0000,,,,00000000

       

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άνω Βιάννος ........./........./2016

Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ       

      Ανω Βιάννος  ......../......../2016
Ο Προσφέρων
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Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Άνω Βιάννος 09/03/2016

Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Άνω Βιάννος  09/03/2016
Οι Συντάξαντες

Τσακμόπουλος Παναγιώτης


