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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Αριθμ.Πρωτ.4200.101/852 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ                                       

Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης  

και Δημοσίων Επενδύσεων  

Ταχ. Δ/νση:  Μικράς Ασίας 2                                            

Ταχ.Κώδικας:  811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ                                

Πληροφορίες: Δημήτριος Γαλανόπουλος  

                          Στ. Μαστραντωνάς  

                          Κώστας Κελαϊδίτης  

Τηλέφωνο :  22513 50235  

                      22513 50236  

                      22513 50273  

Fax :              22510 41175             

 

Θέμα: Έγκριση δαπάνης προμήθειας υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας για την 

αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης-Διενέργεια Πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του  Π.Δ.63/2005 (Φ.Ε.Κ.98, τ.Α’, 22-04-2005)  «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα  Κυβερνητικά Όργανα». 

1.2. Του Π.Δ.195/1986 (Φ.Ε.Κ.78, τ.Α’, 18-06-1986) «Οργάνωση, διάρθρωση και 

λειτουργία των Υπηρεσιών Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης του Υπουργείου 

Αιγαίου». 

1.3. Του Π.Δ.1/1986 (ΦΕΚ1, τ.Α’, 15-01-1986) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου   

Αιγαίου», όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ.326/2000 (Φ.Ε.Κ.267, τ.Α’, 8-12-2000). 

1.4. Του Π.Δ.215/2007 (Φ.Ε.Κ.241/τ.Α, 25-10-2007’) «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο 

Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής» 

1.5. Του Ν.4150/2013 (Φ.Ε.Κ.102, τ.Α’, 29-4-2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
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1.6. Του Π.Δ. 103/2014 (Φ.Ε.Κ.170, τ.Α’, 28-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Αιγαίου 

1.7. Του Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/, τ.Α΄, 22-9-2015) «……Ανασύσταση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής……»  

1.8. Του Π.Δ. 73/ΦΕΚ 116/23-9-2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 

1.9. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226, τ.Α’, 27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 

διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 

2012−2015». 

1.10. Του Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ.120, τ.Α’, 29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 

1.11. Του Π.Δ.118/2007 (Φ.Ε.Κ.150, τ.Α’, 10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

(Κ.Π.Δ.)» όπως ισχύει. 

1.12. Tου Π.Δ.113/2010 (Φ.Ε.Κ.194, τ.Α’, 22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

1.13. Του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167, τ.Α’, 23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 

άλλες διατάξεις». 

1.14. Του Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ.247, τ.Α’, 27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τον Ν.3871/2010. 

1.15. Του Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143, τ.Α’, 28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

1.16. Των παρ. ιστ’ & ιζ’ της Υποπαραγράφου ΙΑ.3 (μείωση εργοδοτικού κόστους και 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας) του Ν.4254/2014 (Φ.Ε.Κ.85, τ.Α’, 

7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

1.17. Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112, τ.Α’, 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων κ.λ.π. Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις». 

2. Την Αριθμ. 1000.0/35289/2015/ΦΕΚ 2582/Β’/1-12-2015 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής ‘’ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με 

εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής’’. 

3. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα Νο 2/11-2-2016  του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ –ΠΣΕΑ με θέμα   

        «Πρόταση Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ –ΠΣΕΑ» 

4. Την αριθ.πρωτ. 2840.57_00/667/29-2-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:ΨΞ5Λ4653ΠΩ-ΙΝΣ & ΑΔΑΜ: 16REQ003920286 2016-03-01) που καταχωρήθηκε με 

α/α 24694/1-3-2016    στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμών της ΥΔΕ και έλαβε τον 

αύξοντα αριθμό 1/5152/2016  στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 

και Νησιωτικής Πολιτικής.  

5. Την ανάγκη διατήρησης ετοιμότητας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής προκειμένου να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης.  

ΑΔΑ: ΩΣΦ14653ΠΩ-Δ11



 

 

 

 

3 

6. Τις διαθέσιμες πιστώσεις του ΚΑΕ 5152 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, (φορέας 41-160) 

οικονομικού έτους 2016. 

 

Αποφασίζουμε 
 

Α. Εγκρίνουμε τη δαπάνη για την προμήθεια των κατωτέρω υλικών και μέσων πολιτικής 

προστασίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: 

1. Αντλίες πυρόσβεσης βενζινοκίνητες, τεμάχια πέντε (5). Προϋπολογισμός 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%:  330€×5τμχ=1650€ 

2. Σκηνές 10 ατόμων, τεμάχια (20) Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%: 

450χ20 τμχ=9000€ 

3. Υποστρώματα, τεμάχια εκατό (100).  Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

16%: 10€×100τμχ=1000€ 

4. Προστατευτικά κράνη, τεμάχια διακόσια (200). Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 16%: 30€×200τμχ=6000€ 

5. Φακοί νυκτός, τεμάχια εκατό (100). Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

16%: 15€×100=1500€ 

6. Επινώτιοι πυροσβεστήρες, τεμάχια ογδόντα (80). Προϋπολογισμός 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%: 175€×80τμχ=14000€ 

7. Πυροσβεστικοί σωλήνες, τέσσερις χιλιάδες (4.000) μέτρα. Προϋπολογισμός 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%: 2,25€×4000μ.=9000€ 

8. Φιλτρόμασκες τρεις χιλιάδες (3.000) τεμάχια.  Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 16%: 1,35€×3000τμχ=4050€ 

9. Γυαλιά προστασίας, ανθεκτικά σε χτυπήματα και χημικές ουσίες, τεμάχια διακόσια (200). 

Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%: 17,5€×200=3500€ 

10. Αδιάβροχα με θερμοκολλημένες ραφές για 100% προστασία από το νερό της βροχής, 

τύπου πόντσο, τεμάχια διακόσια πενήντα (250). Προϋπολογισμός 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%:  5€×250=1250€ 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο 

επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης.  

 

Η συνολική δαπάνη προμήθειας των ανωτέρω ειδών θα ανέλθει μέχρι του ποσού των πενήντα 

χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (50.950,00€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α 

(16%), κάθε είδους φόρων, τελών και των λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων και  θα βαρύνει τις 

διαθέσιμες πιστώσεις του ΚΑΕ 5152 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Φορέας 41-160) οικονομικού 

έτους 2016. 
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Β. Εγκρίνουμε την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των 

ανωτέρω ειδών-υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 σε 

Αίθουσα της ΓΓΑΙΝΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, (Μ. Ασίας 2, 

Μυτιλήνη), από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της ΓΓΑΙ&ΝΠ, που θα προκύψει μετά από 

δημόσια κλήρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω 1.11 σχετικό και στο υπ’ αριθμ. 

πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ 21526/4-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.   

Έργο της ανωτέρω επιτροπής είναι η συγκέντρωση και αξιολόγηση των προσφορών καθώς 

και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού, το οποίο θα υποβληθεί στο Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-

ΠΣΕΑ της ΓΓΑΙ&ΝΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα  

β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

γ. συνεταιρισμοί  

δ. κοινοπραξίες προμηθευτών 

3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές 

τους, στη ΓΓΑΙ&ΝΠ/Τμήμα Γραμματείας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα 

απόφαση - διακήρυξη, σε έντυπη μορφή και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα μέχρι την 

ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. 

4. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα 

κρίνονται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγίζονται οι φάκελοι. 

5. Δεν υπάρχουν περιορισμοί συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

6. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες 

από μία προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη 

Κοινοπραξίας ή Ένωσης με παραπάνω από μία προσφορές αποκλείονται από τον 

διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της Κοινοπραξίας ή της 

Ένωσης στην οποία συμμετέχουν. 

 

Γ.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σε έντυπη 

μορφή μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στην ελληνική γλώσσα. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

• Ο αριθμός και το θέμα της  διακήρυξης 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος  

Μέσα στον κυρίως  φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία. 

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

ΑΔΑ: ΩΣΦ14653ΠΩ-Δ11



 

 

 

 

5 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν 

διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

2. Γίνονται δεκτές προσφορές,  τόσο για το σύνολο των προκηρυχθέντων προς προμήθεια 

ειδών, όσο και για μέρος των ειδών, στο σύνολο όμως των ποσοτήτων που ορίζονται  στην 

παρούσα απόφαση  

3. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει ανά είδος στους 

προσφέροντες την χαμηλότερη τιμή  

4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών, 

εντός της  προϋπολογισθείσας δαπάνης του κάθε είδους. 

 

Δ.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε  ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ε.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ 

1. Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του/των προμηθευτή/τών στην έδρα 

της υπηρεσίας-Μυτιλήνη Μ. Ασίας 2, και σε χώρους που θα υποδειχθούν από την 

ΓΓΑΙ&ΝΠ. 

2. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από 

την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

 

ΣΤ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής 

δικαιολογητικά:  

1. Τη συνημμένη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας,  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην 

οποία θα δηλώνουν ότι: 

• Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα 

του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

• Δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ.118/2007. 

• Είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο 

Τομέα. 

2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της  

παρούσας απόφασης και δεν δύναται με την προσφορά τους ή με οιονδήποτε άλλο 

τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους της.  

 

Ζ.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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3. Διευκρινήσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα 

με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 

οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

4. Προσφορές που θέτουν αιρέσεις ή προϋποθέσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

 

Η.  ΤΙΜΕΣ 

1. Όλες οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίδουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ 

ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ με ξένο νόμισμα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Η τιμολόγηση των ειδών θα πρέπει να γίνει ανά είδος και τεμάχιο και σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς. Επίσης, θα 

αναφέρεται η συνολική τιμή (με ΦΠΑ) για το σύνολο των ειδών της προσφοράς 

3. Η συνολική τιμή της προσφοράς  θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.  

 

Θ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

1. Η πληρωμή του/των αναδόχου/χων θα γίνει εφ άπαξ μετά από την οριστική παραλαβή των 

ειδών και την υποβολή των σχετικών παραστατικών στοιχείων. 

2. Ο/Οι ανάδοχος/χοι  μαζί με την υποβολή των ανωτέρω οφείλει/ουν να προσκομίσει/ουν τα 

κάτωθι δικαιολογητικά: 

• Φορολογική ενημερότητα (πρωτότυπο) 

• Ασφαλιστική ενημερότητα (πρωτότυπο) 

• IBAN φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή βεβαίωση τραπέζης. 

• Αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail  

• Αριθμό μητρώου Ασφάλισης, (εταιρείες) ή για φυσικά πρόσωπα Α.Μ.Κ.Α. και Α.Δ.Τ. 

 

I. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

1. Θα γίνει κράτηση 0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) (Ν.4013/2011, Φ.Ε.Κ.204, τ.Α’, 15-9-

2011), πλέον 3% επί αυτού Χαρτόσημο και 20% Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου  (για ποσά 

2.500,00 €  και άνω). 

2. Στη συμβατική αξία χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% σύμφωνα 

το ανωτέρω 1.15 σχετικό. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                       ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

 

                                           ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:    (Mε e-mail) 

1. Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  

3. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης  

 

Ε.Δ.: 

1. Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης (Mε e-mail) 

2. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης  

    Τμήμα Προσωπικού – Οργάνωση  (για τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού) 

3. Τμήμα Γραμματείας (για ανάρτηση στον Πίνακα Ανακοινώσεων) 

4. Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.ΑΙ. & 

Ν.Π.) (Mε e-mail) 

5. Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων 

6. Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ  
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(ανήκει στην Αρ.Πρ.4200.101/852/18-3-2016 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Ν.Π) 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

1. Αντλίες πυρόσβεσης βενζινοκίνητες  
Φυγοκεντρική αντλία, κατάλληλη για πυρόσβεση, αυτόματης αναρρόφησης. 

Κινητήρας τετράχρονος. 

Μανομετρικό: τουλάχιστον 50 m 

Ισχύς: τουλάχιστον 6 hp, βάθος αναρρόφησης 3 m τουλάχιστον  

Εκκίνηση με χειρόμιζα 

Παροχή max: (250 lt/min) 

Διάμετρος παροχής εισόδου-εξόδου 50mm - 2" 

Βάρος: μέχρι 35 κιλά 

Δυνατότητα σύνδεσης με δεξαμενή μέσω ταχυσύνδεσμου αντίστοιχης διαμέτρου. 

Δυνατότητα  άντλησης  ομβρίων υδάτων. 

Εγγύηση: Δύο (2) έτη τουλάχιστον. 

 

2. Σκηνές 10 ατόμων4 εποχών 

Οι σκηνές να έχουν εξωτερικό αδιάβροχο ύφασμα αποτελούμενο : 

• από διπλό  πανί polyester ή 

• nylon με επίστρωση πολυουρεθάνης και σιλικόνης. 

Να έχουν εσωτερικό βαμβακερό ύφασμα δωματίου με σίτα ή διαπνέον polyester με 

θερμοκολλημένες ραφές. Ο  εξαερισμός  να  γίνεται  από  πλαϊνά  παράθυρα    

Διαστάσεις  τουλάχιστον   400 cmχ300cmχ210cm (ύψος) 

Υψηλή αδιαβροχοποίηση τουλάχιστον 3000mm 

Αντιανεμική προστασία καθώς και προστασία UV (υπεριώδης ακτινοβολία)  

Πάτωμα: ΡΕ. Σκελετός:  Μπανέλες Fiberglass 11mm & σωλήνες Μπανέλες Fiberglass 12,7mm & 

σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι 19mm + 16mm 

Πόρτες κατ’ ελάχιστον 1 τον αριθμό, Παράθυρα τουλάχιστον 3 τον αριθμό με σίτες,  που θα 

κλείνουν ασφαλώς με φερμουάρ. Επιθυμητό αποσπώμενο διαχωριστικό που να δημιουργεί 2 

δωμάτια. 

Εγγύηση: Δύο (2) έτη τουλάχιστον. 

 

3. Υποστρώματα 

Τα υποστρώματα θα είναι από Υλικό Polyethylene foam, με επίστρωση φύλλου αλουμινίου 

στη μία πλευρά. Διαστάσεις: 180x50cm και Πάχος: 8-12 mm 

 

4. Προστατευτικά κράνη 
 Να έχουν υψηλής ανθεκτικότητας θερμοπλαστικό κέλυφος με εσωτερική κατασκευή 

πολυουρεθάνης και να παρέχει ασφάλεια από κρούση αντικειμένων, ανθεκτικότητα στην 

φλόγα και την θερμοκρασία. Το χρώμα τους να είναι φωτεινό ώστε να είναι αντιληπτά από 

απόσταση 

Μέγεθος : Ένα μέγεθος (one size) με ρυθμιζόμενη εσωτερική στεφάνη 52 έως 64 cm.  
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Το κράνος θα φέρει  υποσιάγωνο κατασκευασμένο από άνετο υλικό που θα  ρυθμίζεται στο 

μήκος του με κατάλληλη πόρπη. 

Βάρος υλικού 350-550 gr 

 

5. Φακοί 
Διαστάσεις: 15x4 cm (δεκτές αποκλίσεις + ή – 15%)  

Τύπος led  

Φωτεινότητα: τουλάχιστον 150  lumens 

Λειτουργεία με μπαταρίες  

Εγγύηση: Δύο (2) έτη τουλάχιστον 

 

6.  Επινώτιοι πυροσβεστήρες 
 Κατασκευή δοχείου/σάκου από υλικό υψηλής πυραντίστασης, χωρητικότητα νερού 20-25 

λίτρα, αντλία κατασκευασμένη από αντισκωριακά υλικά, και με ικανή ποσότητα εκτόξευσης 

νερού με κάθε κίνηση του εμβόλου (μέσος χρόνος εκκένωσης περίπου 5’). 

Εγγύηση: Δύο (2) έτη τουλάχιστον 

 

7. Πυροσβεστικοί σωλήνες 
 Θα είναι δεμένοι με ρακόρ, με ανοξείδωτο γαλβανιζέ σύρμα και προστατευτικά μανίκια  με 

πυκνή πλέξη, υψηλής αντοχής, για την προστασία των χεριών κατά την χρήση  σε κουλούρες 

των 20, 25 ή 30 μέτρων W. P (WATER PRESSURE)  15-16 Bar  και διαμέτρου 1΄΄ (το 80% του 

συνολικού μήκους των σωλήνων ή 3.200 m), 1 ¾’’ (το 20% του συνολικού μήκους ή 800 m) 

Εγγύηση: Δύο (2) έτη τουλάχιστον 

 

8.Μάσκες προστασίας  

Για προστασία από σκόνες και καπνό, μιας χρήσεως, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 

9. Γυαλιά προστασίας 
Να είναι ανθεκτικά σε χτυπήματα και χημικά από υλικό PVC. Να έχουν αντιθαμβωτική 

προστασία και να είναι κλειστού τύπου.  

 

10. Αδιάβροχα 
Υλικό κατασκευής: 100% PVC Βινύλιο, Διαστάσεις κατ’ ελάχιστο 125 x 200 cm Με 

θερμοκολλημένες ραφές για 100% προστασία από το νερό της βροχής, τύπου πόντσο, με 

κουκούλα .  

 

Για όλα τα προσφερόμενα είδη θα υποβάλλεται τεχνική περιγραφή, και για  τα είδη 1, 2  & 6 

θα υποβάλλονται και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης στην ελληνική γλώσσα 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                       ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

                                           ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 
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(ανήκει στην Αρ.Πρ.4200.101/852/18-3-2016 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Ν.Π) 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

για την προμήθεια υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας που αναφέρονται στην 

Αρ.Πρ.4200.101/852/18-3-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής 

 

 

Στοιχεία συμμετέχοντα 

Επωνυμία Συμμετέχοντα  

Αρ. Τηλεφώνου   Αρ. FAX  

e-mail  Αριθμός Ταυτότητας  

Στοιχεία  υπευθύνου επικοινωνίας 

Ονοματεπώνυμο  

Αρ. Τηλεφώνου  Αρ. FAX  

e-mail  

Υπογραφή προσφοράς / Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

• Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

• Δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ.118/2007. 

• Είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μου προς το Δημόσιο 

Τομέα. 

• Αποδέχομαι όλους τους όρους της παρούσας απόφασης και δεν δύναμαι με την 

προσφορά μου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσω ευθέως ή εμμέσως τους 

όρους της.  

Ημερομηνία: ________ 

Ο-Η Δηλ____ 

 

 (Σφραγίδα και υπογραφή) 
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(ανήκει στην Αρ.Πρ.4200.101/852/18-3-2016 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Ν.Π) 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την προμήθεια υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας που αναφέρονται στην 

Αρ.Πρ.4200.101/852/18-3-2016 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Ν.Π 

 

 

Α/Α Περιγραφή Είδους 

Τιμή Μονάδας 

(σε ευρώ (€) με 

ΦΠΑ) 

Τεμάχια 
Συνολική 

Τιμή (σε €) 

1 
Αντλίες πυρόσβεσης 

βενζινοκίνητες 
 5 τεμ.  

2 Σκηνές 10 ατόμων  15 τεμ..  

3 Υποστρώματα  100 τεμ  

4 Προστατευτικά κράνη  200 τεμ  

5 Φακοί  100 τεμ  

6 

Επινώτιοι 

πυροσβεστήρες 20-25 

lt 

 80 τεμ.  

7 
Πυροσβεστικοί 

σωλήνες 
 4.000 μέτρα  

8 Μάσκες προστασίας  3.000 τεμ.  

9 Γυαλιά προστασίας  200 τεμ.  

10 
Αδιάβροχα τύπου 

πόντσο 
 250 τεμ.  

Συνολική Τιμή (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%)  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Για τα είδη που δεν υπάρχει προσφορά σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο 0.  
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