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Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Πξνκήζεηα πζηεκάησλ 
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ΧΕΣ.:  α.   Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ  
    Δ.Γ.» 
  β.   Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
    Τπεξεζηώλ» 
  γ.   ΜΓ ππ’ Αξηζκ. 8-7/2020 «Πξνκήζεηεο Τιηθώλ – Όξγαλα   
    Τινπνίεζεο Πξνκεζεηώλ» 
  δ.   Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΗΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 
    20 «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ 
    πκβάζεσλ» 
  ε.  Τπ’ Αξηζκ. 170/22 Commitment ΠΒΚ 
  ζη.  Τπ’ Αξηζκ. 172/22 Commitment ΠΒΚ 
 
 1. Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (δ) ζρεηηθώλ 
    
  β. Σα (ε) θαη (ζη) ζρεηηθά κε ηα νπνία απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ 
    

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν, λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β», πνπ αθνξά ζηελ 
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο (ΣΜΗΜΑ Α) θαη ηελ 
πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ (ΣΜΗΜΑ Β) ζην ΠΒΚ. Η πξνκήζεηα ζα γίλεη βάζεη ηεο 
Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». 

 
 2.  Η πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ ζα έρεη νινθιεξσζεί εληόο εμήληα (60) 
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  
 
 3.  Ο ζπλνιηθόο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο (ΣΜΗΜΑ Α) νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ (4.000,00€), ρσξίο ΦΠΑ. Ο ζπλνιηθόο εθηηκώκελνο 
πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ππξνζβεζηήξσλ (ΣΜΗΜΑ Β) νξίδεηαη 
ζην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ είθνζη έμη επξώ (2.926,00€), ρσξίο ΦΠΑ. 
Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 
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118 ηνπ (β) ζρεηηθνύ θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.  
 
  4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ε Παξαζθεπή 15 Απξηιίνπ 2022 θαη ώξα 12:00. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο  
κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: tm.prom@namfi.gr 
 
 5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ζπκπιεξώλνληαο ην Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ». 
Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη Τπεύζπλε Γήισζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο αληαιιαθηηθώλ γηα ηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο, όπσο 
αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θαη ησλ δύν Σκεκάησλ θαη λα κελ 
ππεξβαίλνπλ ηνπο επί κέξνπο ηεζέληεο πξνϋπνινγηζκνύο. Πξνζθνξέο πνπ δελ 
πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ εηδώλ θαη ησλ δύν Σκεκάησλ ή πξνζθνξέο πνπ 
ππεξβαίλνπλ ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο θάζε Σκήκαηνο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 
 
 6. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν 
ηεο ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζην (δ) 
ζρεηηθό: 
 
  α.   Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  β.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  γ.   Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ησλ δηαρεηξηζηώλ ηεο 
επηρείξεζεο (λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ) ή 
ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  δ.   Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο ην νπνίν 
λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 
 
 7. Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί, 
επηπιένλ ηνπ ΚΗΜΓΗ, ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ 
(www.namfi.gr/language/el/πξνθεξύμεηο). 
 
 8. Σα Δπηκειεηήξηα ζηα νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη 
γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο. 
 
 
 
 

mailto:tm.prom@namfi.gr
http://www.namfi.gr/
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 9. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ Κ/ΓΠ/ΣΠ, Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα, 
ηει. 2821026775. 

 

 Τπνζηξάηεγνο ηαύξνο Σδνπκεξθηώηεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
«Β»  ρέδην ύκβαζεο  
«Γ» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Α΄Κ, Γ΄Κ/ΓΠ 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Υαλίσλ 
ΣΔΔ/Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο 





  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

                                                                        ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
        01 Απξ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/66/93413/.541     
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 

ΣΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ  
 
 Σν Πεδίν Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ) ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 
φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ απαηηνχληαη, 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε δχν (2) απηφκαησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο ζε 
αληίζηνηρεο θηεξηαθέο ππνδνκέο. πγθεθξηκέλα ε αλσηέξσ εγθαηάζηαζε αθνξά ηα 
θηήξηα: 
                  1.   Μ-511 ζηνλ ρψξν Βάζεσο (Απνζήθε Τιηθψλ) 
                           2.   Μ-603 ζηνλ Υψξν ηξαησληζκνχ (Ιαηξεία Μνλάδαο) 
 

         Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ απηφκαησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο 
ζα είλαη ζχλλνκε κε ηα νξηδφκελα ζην ΦΔΚ 3149/Β/24-11-2014, ην ΔΛΟΣ ΔΝ 54 
«πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ» θη φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 
 
         Η νξζή ηνπνζέηεζε ζήκαηνο αζθαιείαο CE ζηα πξντφληα ππξαλίρλεπζεο, 
ζπλεπάγεηαη ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απφ αξκφδηνπο Δπξσπατθνχο Φνξείο 
δηαπηζηεπκέλνπο γηα ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 89/106. 
  
Πεπιγπαυή Δξοπλισμού: 
 

         Σν απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζα θαιχπηεη νιφθιεξν έθαζην θηήξην 
θαη ζα απνηειείηαη απφ ηα θάησζη πιηθά/εμαξηήκαηα, εθηφο απφ ηα κηθξνυιηθά 
εγθαηάζηαζεο (π.ρ. ζηεξίγκαηα, ζσιήλεο, θιπ) πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 
πξνζθνξά:  
 
 Μ-511 ζηνλ ρψξν Βάζεσο (Απνζήθε Τιηθψλ) 
 

 Πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο 2 δσλψλ κε  κπαηαξία  

 17 αληρλεπηέο θαπλνχ  

 1 θνκβίν  αλαγγειίαο θσηηάο  

 1 θαξνζεηξήλα  

 250κ. θαιψδην 

 15 θνπηηά δηαθιάδσζεο  
                                                         
Μ-603 ζηνλ Υψξν ηξαησληζκνχ (Ιαηξεία Μνλάδαο) 
                           

 Πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο 4 δσλψλ κε  κπαηαξία  

 27 αληρλεπηέο θαπλνχ  
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 2 Κνκβία  αλαγγειίαο θσηηάο  

 2 θαξνζεηξήλεο  

 200κ. θαιψδην 

 150κ θαλάιη 
 
Σεσνική Πεπιγπαυή 
 

1. O αλαινγηθφο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο θαηά ΔΝ 54-2 & 4, ηνπιάρηζηνλ 
2 βξφγρσλ ζα πεξηιακβάλεη:  

 

 Οζφλε ελδείμεσλ  

 ε θάζε βξφγρν λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 
εμαξηήκαηα (π.ρ. αληρλεπηέο, κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ, ζεηξήλεο, θιπ).  

 Κχξηα θαη εθεδξηθή ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ρακειήο ηάζεο. Κχξηα 
απφ ηε ΓΔΗ θαη εθεδξηθή απφ κπαηαξία 24 V. H εθεδξηθή ηξνθνδνζία ζα επαξθεί 
γηα ηνπιάρηζηνλ (30) πξψηα ιεπηά .Η κεηαγσγή απφ ηε κηα πεγή ζηελ άιιε ζα 
γίλεηαη απηφκαηα κε θαηάιιειν ξειέ. 

 χζηεκα απηφκαηεο επαλάηαμεο. 

 χζηεκα εθέζβεζεο θσηεηλψλ επαλαιεπηψλ.  

 χζηεκα επηηήξεζεο γξακκψλ κε επηινγηθφ δηαθφπηε 
εληνπηζκνχ βιάβεο.  

 Ηρεηηθά φξγαλα ζπλαγεξκνχ (ζεηξήλεο, βνκβεηέο, θνπδνχλη)  

 Φσηεηλή έλδεημε γηα παξνρή 24 VDC απφ ηε κπαηαξία.  

 Φσηεηλή έλδεημε γηα παξνρή 220 VAC.  

 Δλδείμεηο μερσξηζηέο γηα ην ζπλαγεξκφ (ΑLARM) θαη γηα βιάβε 
(FAULT).  
 
 2.   Καισδηψζεηο ππξαλίρλεπζεο ηχπνπ Fe 180 (ή απφιπηα ηζνδχλακν), 
θφθθηλνπ ρξψκαηνο, κε επηβξαδπληηθφ θσηηάο, κε ρακειή εθπνκπή θαπλνχ θαη 
αθεξαηφηεηα κφλσζεο, θαη κε εηδηθά ζηεξίγκαηα γηα ζηήξημε επί ηεο νξνθήο.  
 
 3.   Ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ (θαπλνχ). Οη αληρλεπηέο απηνί αληηδξνχλ ζηα 
νξαηά θαη αφξαηα πξντφληα ηεο θαχζεο. Αληρλεχνπλ ην θαπλφ ζε ρψξνπο κε 
θαζαξή αηκφζθαηξα (ζρεηηθή πγξαζία κηθξφηεξε απφ 95% ηαρχηεηα αέξα 5 m/sec) 
θαη δίλνπλ έγθαηξα δηέγεξζε. Η αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπνπλ είλαη κηθξφηεξε απφ 
10 κCu. Η ηνπνζέηεζε ηνπο γίλεηαη ζηελ νξνθή θαη ζα θαιχπηνπλ ρψξν κέρξη 50 
η.κ. Η κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ δχν αληρλεπηψλ είλαη 10 κ, ελψ γηα δηαδξφκνπο 
15 κ, θαη ε κέγηζηε απφζηαζε απφ ην ηνίρν 3.6κ.Κάζε αληρλεπηήο θέξεη ζηε βάζε 
ηνπ ελζσκαησκέλν ελδεηθηηθφ ιακπηήξα λένλ πνπ αλαβνζβήλεη φηαλ 
ελεξγνπνηεζεί ν αληρλεπηήο.   
 
 4.   Θεξκνδηαθνξηθνί αληρλεπηέο. Οη αληρλεπηέο απηνί αληηδξνχλ φηαλ κέζα 
ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν ε ζεξκνθξαζία αλέβεη πάλσ απφ θάπνην φξην (π.ρ. 10ν 
C). Δίλαη θαηάιιειε γηα αλίρλεπζε θσηηάο ρσξίο θαπλφ ξππαξνχο ρψξνπο εθεί 
φπνπ δεκηνπξγνχληαη θαπλνί ή αηκνί (ιεβεηνζηάζηα, πιπληήξηα θηι). Οη 
ζεξκνδηαθνξηθνί αληρλεπηέο δελ ελδείθλπηαη ζε ρψξνπο πνπ πξνζβάιινληαη 
ειηαθή αθηηλνβνιία. Η κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ δπν αληρλεπηψλ είλαη 7 κ, ελψ ε 
κέγηζηε απφζηαζε απφ ην ηνίρν είλαη 3,5κ. Οη αληρλεπηέο απηνχ ηνπ είδνπο ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο ρψξνπο πνπ θαιχπηνπλ επηθάλεηα έσο 50 η.κ. 
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 5.  Φσηεηλφο επαλαιήπηεο (νπηηθφο ζπλαγεξκφο). Ο θσηεηλφο 
επαλαιήπηεο απνηειείηαη απφ πεξηζηξεθφκελν ιακπηήξα πςειήο θσηεηλήο 
έληαζεο ή ππξαθηψζεσο ησλ 5 W, δίλνληαο αθεζβελφκελν θσο.  

 
 6.   εηξήλα ζπλαγεξκνχ. Η ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ ζα είλαη ειεθηξνληθήο 
ερεηηθήο απφδνζεο 100 DB/m θαη ζα είλαη ελζσκαησκέλε κε ηνλ θσηεηλφ 
επαλαιήπηε. Η ερεηηθή απφδνζε ησλ ζεηξήλσλ ζα ππεξηζρχεη ηεο κέγηζηεο 
ζηάζκεο ηνπ ζνξχβνπ πνπ ππάξρεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη ζα μερσξίδεη απφ 
ηα ερεηηθά ζήκαηα άιισλ ζπζθεπψλ ζηνλ ίδην ρψξν.  
 
 7.    Υεηξνθίλεην ζχζηεκα αλαγγειίαο ππξθαγηάο. 

 
Τποσπεώσειρ Ππομηθεςτή  
 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη: 
 

 1.   Όιεο νη εξγαζίεο ζα παξαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο 
θαη ηεο επηζηήκεο θαη ηα πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  

 

 2.   Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ 
ζα είλαη θάηνρνη ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία. 

 

 3.   Όιεο νη νδεχζεηο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ θαισδηψζεσλ θαζψο θαη 
ε ζηήξημε ηνπο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο θηεξίσλ.  

 

 4.   Όιεο νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή φριεζε 
θαη πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ην ΠΒΚ. 

 

5.   Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ έιεγρνη θαη 
δνθηκέο ηνπ λένπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ζα ζπληαρζεί 
πξσηφθνιιν δνθηκψλ θαη ειέγρνπ ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο. 

 

 6.   Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο, λα επηζθεθηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ θαη λα ιάβνπλ ηδία 
γλψζε ψζηε λα πξνβιεθζεί θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπο, 
νηαδήπνηε θφζηνο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ.  

 

 7.   Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, λα 
παξαδψζεη ηα ζρέδηα θαηαζθεπήο, θαζψο θαη πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή 
ππνγεγξακκέλα απφ αξκφδην ΠΔ ή ΣΔ Μεραληθφ.  

 

 8.   Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα 
ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζζεί ζηελ θαηαζθεπή θαη 
ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία.  

 

 9.   Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο πνπ ζα 
ππνδεηρζνχλ απφ ην ΠΒΚ, ψζηε λα κελ δηαθνπεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ.  
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 10.  Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ νξίδεηαη ζε 
εμήληα (60) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 

 11.   Σν ΠΒΚ έρεη ην δηθαίσκα ηεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ κε δηθφ ηνπ 
πξνζσπηθφ (επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ή ηερληθφ ηνπ) ησλ εθηεινπκέλσλ 
εξγαζηψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
     12.  Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη Τπεχζπλε δήισζε (κε ζθξαγίδα θαη 
ππνγξαθή) φηη ζα παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 
ρξφληα θαη εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα.  
 

ΣΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ 
 
 Οη  πξνο πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξεο είλαη νη εμήο: 
 

 Ππξνζβεζηήξαο CO2 5 Kgr 

 Ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θφλεο 6 Kgr 

 Ππξνζβεζηήξαο Ξεξάο θφλεο 3 Kgr 

 Δπηηνίρηα Ππξνζβεζηηθή Φσιηά Πνιπαηζπιελίνπ Ππξνζβεζηήξα 
6 Kgr  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΗΣΑ (ΣΔΜ.) 

 
ΣΜΗΜΑ Α 

 

1 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΟ 

ΚΣΗΡΙΟ Μ-603 (ΙΑΣΡΔΙΟ 
ΣΡΑΣΩΝΙΜΟΤ) 

1 

2 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΟ 
ΚΣΗΡΙΟ Μ-511 (ΑΠΟΘΗΚΗ) 

1 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Α: 4.000,00€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ 
 

 
ΣΜΗΜΑ Β 

 

1 Ππξνζβεζηήξαο CO2 5 Kgr 20 

2 Ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θφλεο 6 Kgr 30 

3 Ππξνζβεζηήξαο Ξεξάο θφλεο 3 Kgr 10 

4 
Δπηηνίρηα Ππξνζβεζηηθή Φσιηά 

Πνιπαηζπιελίνπ Ππξνζβεζηήξα 6 Kgr 
16 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Β: 2.926,00€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ 
 

 
Τπεχζπλνο χληαμεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο: Αλζζηήο (ΠΤΡ) Δκκαλνπήι 
Καλδειηεξάθεο, ΠΒΚ/Α΄Κ/Ππξαζθάιεηα, Σει: 28210267999.  

 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηψλ  

 





 

 

  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  01 Απξ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/66/93413/.541     
 

ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ύκβαζε κε αξηζκό ………/2022 
     
 Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο θαη ηελ 
πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ ζην ΠΒΚ. 
 
ήκεξα εκέξα …….………….. κελόο  …….………….. ηνπ έηνπο 2022 θαη ώξα 

………… ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζηνλ Παδηλό 

Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 

 
 1. Σν ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ δηα ηεο λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
             2. Η εηαηξία ………………. κε ΑΦΜ ………………. δηα ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο ………………. ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα 

παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Κόζηνο ύκβαζεο 
 

 1. Η παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.163/……../…………/………../………… 22/ΠΒΚ/Γ΄Κ/ΓΠ/ΣΠ απόθαζεο 
ηνπ Γθηή ηνπ ΠΔΓΙΟΤ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, αλάκεζα ζηελ εηαηξία ………………. κε 
ΑΦΜ ………………., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Πξνκεζεπηήο», θαη ζην ΠΔΓΙΟ 
ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε ……………………………….., ζην εμήο «ζπκβαηηθά πιηθά», από ηνλ 
πξνκεζεπηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο θαη 
ηεο Πξνζζήθεο «1». Βξίζθνληαη δε ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
            2.  Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 
………………. επξώ (………………. €), ρσξίο ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

 
 1. Η παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζα έρεη νινθιεξσζεί εληόο ………….. (…..) 
………….. από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο.  
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 2. Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο δύλαηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή 
ηνπ ΠΒΚ, λα παξαηαζεί ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 
Ν. 4412/16. Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξόηεξν από ηνλ 
αξρηθό ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο, 
ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά 
ηα αλσηέξσ ρξόλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθό, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη 
έθπησηνο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 
πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα 
παξαδώζεη ηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  
 

3.  Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ε 
νπνία εθδίδεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 11 
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο παξάδνζεο 
ησλ πιηθώλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζπληξέρνπλ 
ιόγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη, πνπ θαζηζηνύλ 
αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ. ηηο 
πεξηπηώζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θόξησζεο παξάδνζεο δελ 
επηβάιινληαη θπξώζεηο. 

ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή πιηθώλ 

 
 1. Η παξαιαβή ησλ πιηθώλ ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ 
ΠΒΚ.  
 
 2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ δηελεξγείηαη πνζνηηθόο θαη 
πνηνηηθόο έιεγρνο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθό πξσηόθνιιν 
(παξαιαβήο ή απόξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 4. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην πιηθό, 
αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν νη δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο από ηα 
ζπκθσλεζέληα, νη ιόγνη ηεο απόξξηςεο θαη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 

 
 ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά παξαδνζνύλ ή αληηθαηαζηαζνύλ κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξόζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθώλ (άξζξν 207 Ν.4412/2016). Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδόζεθαλ 
εθπξόζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ πνπ παξαδόζεθαλ 
εκπξόζεζκα, ην πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
πνζόηεηαο απηώλ. 

ΑΡΘΡΟ 5 
Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – αληηθαηάζηαζε 

 
 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ 
Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δύλαηαη λα 
εγθξηζεί ε αληηθαηάζηαζή ησλ κε άιια, ηα νπνία λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 
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ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. Αλ 
ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ ½ ηνπ 
ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκόο θαη 
ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο (άξζξν 213 Ν.4412/16). 
Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία 
θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.  
 
 2. Η επηζηξνθή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ 
πξνζθόκηζε αληηζηνίρνπ πιηθνύ θαη αθνύ απηό παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ην πιηθό πνπ 
απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε, εληόο 20 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ λένπ. Η πξνζεζκία απηή δύλαηαη λα παξαηαζεί θαηόπηλ 
ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, 
κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε πνζνζηό 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε 
πνπ ηπρόλ ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ην πιηθό πνπ απνξξίθηεθε, 
ην ΠΒΚ δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε απηνύ, θαηά ηα ηζρύνληα. 
 
 3. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, θαηόπηλ ζρεηηθήο γλσκνδόηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δύλαηαη λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 
πιηθνύ πνπ απνξξίθζεθε πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε ν 
πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγύεζε ε νπνία λα θαιύπηεη ηελ ηπρόλ 
θαηαβιεζείζα αμία ηνπ πιηθνύ πνπ απνξξίθζεθε. 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε 
δηθαίσκά ηνπ ην νπνίν απνξξέεη από απηήλ, εθόζνλ δελ παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε ην ζπκβαηηθό είδνο, κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ ρξόλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ 
παξόληνο. 
 

2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ πξνκεζεπηή από 
ζύκβαζε θαηά ηηο πεξηπηώζεηο γ΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ 
Ν.4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ πξνκεζεπηή εηδηθή όριεζε, ε 
νπνία κλεκνλεύεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν 
πξνκεζεπηήο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκόξθσζή ηνπ. Η ηαζζόκελε 
πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εύινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη 
πάλησο όρη κηθξόηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε 
κε ηελ εηδηθή όριεζε, παξήιζε, ρσξίο ν πξνκεζεπηήο λα ζπκκνξθσζεί, 
θεξύζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ άπξαθηε 
πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 
 3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε, όηαλ: 
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  α. Σα πιηθά δελ παξαδόζεθαλ κε επζύλε ηνπ ΠΒΚ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ  7 
Δγγπήζεηο 

 
 Γηα ηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο, ν πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη εγγύεζε 
θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ………….. (…) έηε θαη εγγύεζε παξνρήο αληαιιαθηηθώλ γηα 
………….. (…) έηε από ηελ παξάδνζή ηνπο.  

 
ΑΡΘΡΟ  8 

Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 
γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 

 
 1. Η πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ από 
ην Σκήκα Δηζπξάμεσλ – Πιεξσκώλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ – Υξεκαηηθνύ ηνπ Γ’ 
Κ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ: 

 
  α. Σηκνιόγην πξνκήζεηαο πιηθώλ-δειηίν απνζηνιήο. 
 
  β. Πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε 
ρξεκάησλ από θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 
 

 δ.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα είζπξαμε 
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην. 
 
  ε. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ηειηθνύ πιεξσηένπ 
πνζνύ. 
 
  ζη. COMMITMENT-VOUCHER (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
   
  δ.  ΓΓΤ (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
 2. Σα ηηκνιόγηα απαιιάζζνληαη από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 
4056/3029/17-6-87 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη ην 
άξζξν 27 ηνπ Ν. 2859/2000. Δπηβαξύλνληαη κόλν κε παξαθξάηεζε Φ.Δ. 4% γηα 
ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  9 

Αλσηέξα βία 
 
 Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη εληόο είθνζη 
(20) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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ΑΡΘΡΟ  10 
Σειηθέο δηαηάμεηο 

 
 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην. 
 2. Η παξνύζα ζύκβαζε: 
  α. Καηηζρύεη ζε θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην 
νπνίν ζπζρεηίδεηαη (Πξνζθνξά, Απόθαζε Αλάζεζεο θιπ) εθηόο από θαλεξά 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη από ηνπο δύν 
ζπκβαιινκέλνπο. 
 
  β. πληάρζεθε ζε δύν όκνηα πξσηόηππα ζε απιό ραξηί θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζή ηεο ππνγξάθεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Από ηα πξσηόηππα απηά 
ην έλα θξαηήζεθε από ην ΠΒΚ/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν 
πξνκεζεπηήο. 
 
  γ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ N.4412/2016 θαη ηεο ειιεληθήο-θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
ΓΙΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.     ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
ΠΡΟΘΗΚΗ  
 
«1»  Σερληθή Πξνδηαγξαθή 





  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

                                                                        ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
        01 Απξ 22 
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/66/93413/.541     
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 

ΣΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ  
 
 Σν Πεδίν Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ) ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 
φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ απαηηνχληαη, 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε δχν (2) απηφκαησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο ζε 
αληίζηνηρεο θηεξηαθέο ππνδνκέο. πγθεθξηκέλα ε αλσηέξσ εγθαηάζηαζε αθνξά ηα 
θηήξηα: 
                  1.   Μ-511 ζηνλ ρψξν Βάζεσο (Απνζήθε Τιηθψλ) 
                           2.   Μ-603 ζηνλ Υψξν ηξαησληζκνχ (Ιαηξεία Μνλάδαο) 
 

         Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ απηφκαησλ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο 
ζα είλαη ζχλλνκε κε ηα νξηδφκελα απφ ην ΦΔΚ 3149/Β/24-11-2014, ην ΔΛΟΣ ΔΝ 
54 «πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ» θη φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 
 
         Η νξζή ηνπνζέηεζε ζήκαηνο αζθαιείαο CE ζηα πξντφληα ππξαλίρλεπζεο, 
ζπλεπάγεηαη ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απφ αξκφδηνπο Δπξσπατθνχο Φνξείο 
δηαπηζηεπκέλνπο γηα ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 89/106. 
  
Πεπιγπαυή Δξοπλισμού: 
 

         Σν απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζα θαιχπηεη νιφθιεξν έθαζην θηήξην 
θαη ζα απνηειείηαη απφ ηα θάησζη πιηθά/εμαξηήκαηα, εθηφο απφ ηα κηθξνυιηθά 
εγθαηάζηαζεο (π.ρ. ζηεξίγκαηα, ζσιήλεο, θιπ) πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 
ζπκβαηηθή ηηκή:  
 
 Μ-511 ζηνλ ρψξν Βάζεσο (Απνζήθε Τιηθψλ) 
 

 Πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο 2 δσλψλ κε  κπαηαξία  

 17 αληρλεπηέο θαπλνχ  

 1 θνκβίν  αλαγγειίαο θσηηάο  

 1 θαξνζεηξήλα  

 250κ. θαιψδην 

 15 θνπηηά δηαθιάδσζεο  
                                                         
Μ-603 ζηνλ Υψξν ηξαησληζκνχ (Ιαηξεία Μνλάδαο) 
                           

 Πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο 4 δσλψλ κε  κπαηαξία  
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 27 αληρλεπηέο θαπλνχ  

 2 Κνκβία  αλαγγειίαο θσηηάο  

 2 θαξνζεηξήλεο  

 200κ. θαιψδην 

 150κ θαλάιη 
 
Σεσνική Πεπιγπαυή 
 

1. O αλαινγηθφο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο θαηά ΔΝ 54-2 & 4, ηνπιάρηζηνλ 
2 βξφγρσλ ζα πεξηιακβάλεη:  

 

 Οζφλε ελδείμεσλ  

 ε θάζε βξφγρν λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 
εμαξηήκαηα (π.ρ. αληρλεπηέο, κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ, ζεηξήλεο, θιπ).  

 Κχξηα θαη εθεδξηθή ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ρακειήο ηάζεο. Κχξηα 
απφ ηε ΓΔΗ θαη εθεδξηθή απφ κπαηαξία 24 V. H εθεδξηθή ηξνθνδνζία ζα επαξθεί 
γηα ηνπιάρηζηνλ (30) πξψηα ιεπηά .Η κεηαγσγή απφ ηε κηα πεγή ζηελ άιιε ζα 
γίλεηαη απηφκαηα κε θαηάιιειν ξειέ. 

 χζηεκα απηφκαηεο επαλάηαμεο. 

 χζηεκα εθέζβεζεο θσηεηλψλ επαλαιεπηψλ.  

 χζηεκα επηηήξεζεο γξακκψλ κε επηινγηθφ δηαθφπηε 
εληνπηζκνχ βιάβεο.  

 Ηρεηηθά φξγαλα ζπλαγεξκνχ (ζεηξήλεο, βνκβεηέο, θνπδνχλη)  

 Φσηεηλή έλδεημε γηα παξνρή 24 VDC απφ ηε κπαηαξία.  

 Φσηεηλή έλδεημε γηα παξνρή 220 VAC.  

 Δλδείμεηο μερσξηζηέο γηα ην ζπλαγεξκφ (ΑLARM) θαη γηα βιάβε 
(FAULT).  
 
 2.   Καισδηψζεηο ππξαλίρλεπζεο ηχπνπ Fe 180 (ή απφιπηα ηζνδχλακν), 
θφθθηλνπ ρξψκαηνο, κε επηβξαδπληηθφ θσηηάο, κε ρακειή εθπνκπή θαπλνχ θαη 
αθεξαηφηεηα κφλσζεο, θαη κε εηδηθά ζηεξίγκαηα γηα ζηήξημε επί ηεο νξνθήο.  
 
 3.   Ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ (θαπλνχ). Οη αληρλεπηέο απηνί αληηδξνχλ ζηα 
νξαηά θαη αφξαηα πξντφληα ηεο θαχζεο. Αληρλεχνπλ ην θαπλφ ζε ρψξνπο κε 
θαζαξή αηκφζθαηξα (ζρεηηθή πγξαζία κηθξφηεξε απφ 95% ηαρχηεηα αέξα 5 m/sec) 
θαη δίλνπλ έγθαηξα δηέγεξζε. Η αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπνπλ είλαη κηθξφηεξε απφ 
10 κCu. Η ηνπνζέηεζε ηνπο γίλεηαη ζηελ νξνθή θαη ζα θαιχπηνπλ ρψξν κέρξη 50 
η.κ. Η κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ δχν αληρλεπηψλ είλαη 10 κ, ελψ γηα δηαδξφκνπο 
15 κ, θαη ε κέγηζηε απφζηαζε απφ ην ηνίρν 3.6κ.Κάζε αληρλεπηήο θέξεη ζηε βάζε 
ηνπ ελζσκαησκέλν ελδεηθηηθφ ιακπηήξα λένλ πνπ αλαβνζβήλεη φηαλ 
ελεξγνπνηεζεί ν αληρλεπηήο.  
 
 4.   Θεξκνδηαθνξηθνί αληρλεπηέο. Οη αληρλεπηέο απηνί αληηδξνχλ φηαλ κέζα 
ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν ε ζεξκνθξαζία αλέβεη πάλσ απφ θάπνην φξην (π.ρ. 10ν 
C). Δίλαη θαηάιιειε γηα αλίρλεπζε θσηηάο ρσξίο θαπλφ ξππαξνχο ρψξνπο εθεί 
φπνπ δεκηνπξγνχληαη θαπλνί ή αηκνί (ιεβεηνζηάζηα, πιπληήξηα θηι). Οη 
ζεξκνδηαθνξηθνί αληρλεπηέο δελ ελδείθλπηαη ζε ρψξνπο πνπ πξνζβάιινληαη 
ειηαθή αθηηλνβνιία. Η κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ δπν αληρλεπηψλ είλαη 7 κ, ελψ ε 
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κέγηζηε απφζηαζε απφ ην ηνίρν είλαη 3,5κ. Οη αληρλεπηέο απηνχ ηνπ είδνπο ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο ρψξνπο πνπ θαιχπηνπλ επηθάλεηα έσο 50 η.κ. 
 
 5.  Φσηεηλφο επαλαιήπηεο (νπηηθφο ζπλαγεξκφο). Ο θσηεηλφο 
επαλαιήπηεο απνηειείηαη απφ πεξηζηξεθφκελν ιακπηήξα πςειήο θσηεηλήο 
έληαζεο ή ππξαθηψζεσο ησλ 5 W, δίλνληαο αθεζβελφκελν θσο.  

 
 6.   εηξήλα ζπλαγεξκνχ. Η ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ ζα είλαη ειεθηξνληθήο 
ερεηηθήο απφδνζεο 100 DB/m θαη ζα είλαη ελζσκαησκέλε κε ηνλ θσηεηλφ 
επαλαιήπηε. Η ερεηηθή απφδνζε ησλ ζεηξήλσλ ζα ππεξηζρχεη ηεο κέγηζηεο 
ζηάζκεο ηνπ ζνξχβνπ πνπ ππάξρεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη ζα μερσξίδεη απφ 
ηα ερεηηθά ζήκαηα άιισλ ζπζθεπψλ ζηνλ ίδην ρψξν.  
 
 7.    Υεηξνθίλεην ζχζηεκα αλαγγειίαο ππξθαγηάο. 

 
Τποσπεώσειρ Ππομηθεςτή  
 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη: 
 

 1.   Όιεο νη εξγαζίεο ζα παξαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο 
θαη ηεο επηζηήκεο θαη ηα πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 

 2.   Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ 
λα είλαη θάηνρνη ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία. 

 

 3.   Όιεο νη νδεχζεηο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ θαισδηψζεσλ θαζψο θαη 
ε ζηήξημε ηνπο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο θηεξίσλ.  

 

 4.   Όιεο νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή φριεζε 
θαη πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ην ΠΒΚ. 

 

5.   Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ έιεγρνη θαη 
δνθηκέο ηνπ λένπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ζα ζπληαρζεί 
πξσηφθνιιν δνθηκψλ θαη ειέγρνπ ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο. 

 

 6.   Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, λα 
παξαδψζεη ηα ζρέδηα θαηαζθεπήο, θαζψο θαη πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή 
ππνγεγξακκέλα απφ αξκφδην ΠΔ ή ΣΔ Μεραληθφ.  

 

 7.   Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα 
ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζζεί ζηελ θαηαζθεπή θαη 
ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία.  

 

 8.   Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο πνπ ζα 
ππνδεηρζνχλ απφ ην ΠΒΚ, ψζηε λα κελ δηαθνπεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ.  
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 9.  Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ νξίδεηαη ζε 
……….. (…..) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 

 10.   Σν ΠΒΚ έρεη ην δηθαίσκα ηεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ κε δηθφ ηνπ 
πξνζσπηθφ (επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ή ηερληθφ ηνπ) ησλ εθηεινπκέλσλ 
εξγαζηψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
     11.  Γηα ηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο, ν πξνκεζεπηήο παξέρεη εγγχεζε 
θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα …….. (…..) ρξφληα θαη εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα 
………. (….) ρξφληα απφ ηελ παξάδνζή ηνπο.  
 

ΣΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ 
 
 Οη  πξνο πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξεο είλαη νη εμήο: 
 

 Ππξνζβεζηήξαο CO2 5 Kgr 

 Ππξνζβεζηήξα Ξεξάο θφλεο 6 Kgr 

 Ππξνζβεζηήξαο Ξεξάο θφλεο 3 Kgr 

 Δπηηνίρηα Ππξνζβεζηηθή Φσιηά Πνιπαηζπιελίνπ Ππξνζβεζηήξα 
6 Kgr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Β-1-5 
 

ΚΟΣΟ ΤΛΙΚΩΝ: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ 
ΠΟΣΟΣΗΣΑ 

(ΣΔΜ.) 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΣΜΗΜΑ Α: ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ΅ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΟ ΚΣΗΡΙΟ 
Μ-603 (ΙΑΣΡΔΙΟ 

ΣΡΑΣΩΝΙΜΟΤ) 

1 ……….. ……….. 

2 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΟ ΚΣΗΡΙΟ 
Μ-511 (ΑΠΟΘΗΚΗ) 

1 ……….. ……….. 

ΣΜΗΜΑ Β: ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΔ 

1 Ππξνζβεζηήξαο CO2 5 Kgr 20 ……….. ……….. 

2 
Ππξνζβεζηήξα Ξεξάο 

θφλεο 6 Kgr 
30 ……….. ……….. 

3 
Ππξνζβεζηήξαο Ξεξάο 

θφλεο 3 Kgr 
10 ……….. ……….. 

4 

Δπηηνίρηα Ππξνζβεζηηθή 
Φσιηά Πνιπαηζπιελίνπ 
Ππξνζβεζηήξα 6 Kgr 

16 ……….. ……….. 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α+Β (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

 

……….. 

 
ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.    ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 
Σκρεο Πξνκεζεηψλ 

 

Σρεο (Ο) Αιεμάλδξα Παππά 
                 Γηεπζχληξηα Γ΄ ΚΟΤ 

 





  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΤΜΒΑΔΩΝ (Γ3) 

  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
  01 Απρ 22 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.163/66/93413/.541     
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ……………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ:  ……………………………………………… 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: ……………………………………………… 

 
ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ 
ΠΟΣΟΣΗΣΑ 

(ΣΔΜ.) 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€, ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΣΜΗΜΑ Α: ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ΅ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΟ ΚΣΗΡΙΟ 
Μ-603 (ΙΑΣΡΔΙΟ 

ΣΡΑΣΩΝΙΜΟΤ) 

1 ……….. ……….. 

2 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΟ ΚΣΗΡΙΟ 
Μ-511 (ΑΠΟΘΗΚΗ) 

1 ……….. ……….. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Α (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ): ……………………………….. 

ΣΜΗΜΑ Β: ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΔ 

1 Πσροζβεζηήρας CO2 5 Kgr 20 ……….. ……….. 

2 
Πσροζβεζηήρα Ξεράς 

θόλες 6 Kgr 
30 ……….. ……….. 

3 
Πσροζβεζηήρας Ξεράς 

θόλες 3 Kgr 
10 ……….. ……….. 

4 

Δπηηοίτηα Πσροζβεζηηθή 
Φωιηά Ποισαηζσιελίοσ 
Πσροζβεζηήρα 6 Kgr 

16 ……….. ……….. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ Β (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ): ……………………………….. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α+Β (€, ΥΩΡΙ ΦΠΑ): 
……………………………..………… 

 





Γ-2 
 

 

 
Υρόνος Παράδοζης Τλικών: 
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
σνημμένα σποβάλλω: 
 

- Τπεύζσλε δήιωζε θαιής ιεηηοσργίας θαη παροτής αληαιιαθηηθώλ γηα ηα 
ζσζηήκαηα πσραλίτλεσζες 

 
Ημερομηνία 

 
…………………………………….. 

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ 

 
 

………………………... 
 

 

 κήλαρτος (Ι) Παληειεήκωλ Κοβιαηδής 

Αθρηβές Αληίγραθο Τποδηοηθεηής 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μποηωλάθε Άλλα  
Σκτες Προκεζεηώλ  
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