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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο, 14/7/2017  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ   Αρ. Πρ.: 42450/482 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    
Πλ. Κουντουριώτη 71202      
Τηλ.: 2813 404 155, 139     
FAX 2813 404 198     
e-mail: m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού για 
τις ανάγκες του Προγράμματος PACES. 
 
 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Preparedness for Appropriate accommodation in 

Emergency Shelters» (PACES), κατηγορία κόστους “Equipment”, η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Κρήτης ενδιαφέρεται να  προμηθευτεί τον εξοπλισμό που περιγράφεται 

αναλυτικά στη συνέχεια και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν 

έγγραφη προσφορά  μέσα σε κλειστό φάκελο έως και  την 27/7/2017 και ώρα 13.00 

μμ.  

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της ετοιμότητας και της 

συνεργασίας για άμεση απόκριση και μείωση των επιπτώσεων των φυσικών 

καταστροφών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της ετοιμότητας για την 

προσωρινή στέγαση του πληθυσμού, εάν απαιτηθεί.  

Στην κατεύθυνση αυτή, δίνεται βάρος, μεταξύ άλλων, στη σχετική εκπαίδευση στελεχών 

και εθελοντών μέσω ασκήσεων και e-learning και στη δημιουργία εξειδικευμένων 

ομάδων που θα μπορούν να διαχειριστούν σχετικές καταστάσεις κρίσεων με τη χρήση 

καινοτόμων εφαρμογών που θα αναπτυχθούν. 

Προμήθεια εξοπλισμού: 

Στo πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος, o Ανάδοχος θα προσφέρει τον παρακάτω 

εξοπλισμό: 
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Α. Μία (1) σκηνή με τα ακόλουθα εξαρτήματα και χαρακτηριστικά: 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Διαστάσεις – Ανοίγματα 

Ορθογωνική βάση εμβαδού μεγαλύτερου των 35 m2. Μέγιστο 
ύψος στο κέντρο μεγαλύτερο από 2.50 m. Δύο είσοδοι – 
έξοδοι. Πλευρικά παράθυρα που να επιτρέπουν τον άπλετο 
φυσικό φωτισμό του εσωτερικού, με δίχτυ προστασίας από τα 
έντομα και διαφανές παραπέτασμα. 

Σύστημα Στήριξης 

Συναρμολογούμενο ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο που να μπορεί 
να σταθεροποιηθεί ανεξάρτητα από τη σκηνή, χωρίς τη χρήση 
πασσάλων και αντηρίδων, που να επιτρέπει την άμεση 
τοποθέτηση της σκηνής σε επίπεδες επιφάνειες (ακόμη και 
από τσιμέντο) χωρίς την ανάγκη επιπλέον στήριξης 

Κάλυμμα 

Κατασκευή από σύμμικτο ύφασμα χρώματος μπλε, από 
βαμβάκι και συνθετικές ίνες, που να είναι αδιάβροχο και να 
έχει χαρακτηριστικά καθυστέρησης φλόγας, με 
ενσωματωμένο κράσπεδο από συνθετικό ύφασμα 
επικαλυμμένο με PVC στις δυο όψεις, με χαρακτηριστικά 
καθυστέρησης φλόγας, για την παρεμπόδιση της εισροής των 
νερών εντός της σκηνής 

Εξαρτήματα 

Ενσωματωμένα εξωτερικά σημεία πρόσδεσης, σχοινιά, 
πάσαλοι. Κατάλληλα ενσωματωμένα ανοίγματα για τη 
διέλευση αγωγών ρεύματος και σωλήνων θέρμανσης. 
Κάλυμμα όλου του δαπέδου της σκηνής από πολυαιθυλένιο 
με κατάλληλες διαστάσεις.   

 
 
 
 
Β. Μία (1) σκηνή, που τοποθετείται εσωτερικά της ανωτέρω σκηνής, με τα 
ακόλουθα εξαρτήματα και χαρακτηριστικά: 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Διαστάσεις – Ανοίγματα 

Ορθογωνική βάση εμβαδού μεγαλύτερου των 35 m2. Μέγιστο 
ύψος στο κέντρο μεγαλύτερο από 2.35 m. Δύο είσοδοι – 
έξοδοι με προστατευτικό δίχτυ για τα έντομα. Πλευρικά 
παράθυρα που να επιτρέπουν τον άπλετο φυσικό φωτισμό 
του εσωτερικού χώρου. 

Σύστημα Στήριξης 
Σύστημα σταθερής ανάρτησης εντός της ανωτέρω εξωτερικής 
σκηνής Α.  

Κάλυμμα 

Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα ανοιχτού χρώματος που 
να έχει χαρακτηριστικά καθυστέρησης φλόγας, με 
ενσωματωμένο δάπεδο από συνθετικό ύφασμα 
επικαλυμμένο με PVC στις δυο όψεις, με χαρακτηριστικά 
καθυστέρησης φλόγας. 

Εξαρτήματα 
Κατάλληλα ενσωματωμένα ανοίγματα για τη διέλευση 
αγωγών ρεύματος και σωλήνων θέρμανσης.    
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Γ. Ένα (1)  μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος, με τα ακόλουθα εξαρτήματα 
και χαρακτηριστικά: 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Μετασχηματιστής  

Περίβλημα με προδιαγραφή IP54, τροφοδοτικό καλώδιο με 
πρίζα προδιαγραφής 230 V- 16 A, IP67. Διαφορικό 
θερμομαγνητικό διακόπτη για την προστασία μίας πρίζας 230 
V-10/16 A IP55, που να είναι ενσωματωμένη στο περίβλημα. 
Ενσωματωμένος μετασχηματιστής με ονομαστική ισχύ 250VA, 
με είσοδο ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 230 V 50 Hz, και έξοδο 24 V 
για την τροφοδοσία φωτιστικών σωμάτων, με ενσωματωμένη 
θερμομαγνητική προστασία και καλώδιο για την τροφοδοσία 
φωτιστικών. 

  

 
Δ. Ένα (1)  φωτιστικό σώμα με τα ακόλουθα εξαρτήματα και χαρακτηριστικά: 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Φωτιστικό Σώμα 

Ανθεκτικό περίβλημα με εξαρτήματα ανάρτησης επί της 
σκηνής, τροφοδοτικό, λάμπα φθορισμού τουλάχιστον 36 W,   
και κατάλληλα καλώδια διασύνδεσης με τον ανωτέρω 
μετασχηματιστή. 

Ε. Σαράντα (40) διάτρητα πλαστικά πλακάκια εξωτερικού χώρου με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Πλαστικά πλακάκια 

Ανθεκτικά διάτρητα πλαστικά πλακάκια εξωτερικού χώρου, 
διαστάσεων 50x50 cm και ελάχιστου ύψους 2,5 cm, με 
δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ τους  

 
 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 
 

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Πλ. Κουντουριώτη 71202 Ηράκλειο.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί για την εκτέλεση της προμήθειας  ορίζεται 

σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 

χρονοδιαγράμματος της προμήθειας, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για επιπλέον 

συνολικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση αυτή, η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης θα ενημερώσει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την 

αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ως προς τη συγκεκριμένη 

προμήθεια. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας προμήθειας 

του Έργου μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. 
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Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Κρήτης (κύριος της 

προμήθειας) εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ 

του ΠΤΑ Κρήτης  (Αναθέτουσα αργή ) και του Αναδόχου.   

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται σε 8.800,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η δαπάνη θα βαρύνει 

τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προγράμματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  

PACES – Κατηγορία κόστους Equipment. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παράδοση και παραλαβή του 

εξοπλισμού του έργου και μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών (τιμολόγια, 

δελτία αποστολής, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.). 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Η υποβολή της προσφοράς σας δύναται να γίνει είτε σε κλειστό φάκελο στα γραφεία 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διεύθυνση 

Πολιτικής Προστασίας, Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο, tηλ.: 2813 404 155-139, Fax: 

2813 404 198), ή στο e-mail: m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr. 

Η παρούσα πρόσκληση θα είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://www.apdkritis.gov.gr.  

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την επιτροπή 

αξιολόγησης διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης την Πέμπτη 27/7/2017 και ώρα 11:00 πμ.  

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή και η δαπάνη θα 

βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ευρωπαϊκού προγράμματος PACES - 

EQUIPMENT. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, μαζί με την 

προσφορά σας απαιτείται να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

mailto:m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr
http://www.apdkritis.gov.gr/
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α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  

ε. Ένα πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για τη νόμιμη εκπροσώπηση για διασταύρωση των 

στοιχείων των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας. 

Στην προσφορά σας πρέπει να αναγράφονται τα ποσά προ και μετά Φ.Π.Α.. Προσφορές 

που θα αποσταλούν πέραν της παραπάνω ημερομηνίας που αναφέρουμε δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Οι προμήθειες δημοσίου: 

1. Διενεργούνται επί πιστώσει.  

2. Υπόκεινται στις κάτωθι κρατήσεις: 

 Εφόσον η συμβατική αξία ισούται ή υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00€ (χωρίς 

Φ.Π.Α.), διενεργούνται κρατήσεις: 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 3% επί της Ε.Α.Α.Δ.Σ., 20% εισφορά υπέρ 

Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ. 

 Εφόσον η καθαρή αξία κατά συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των 150€, κατά την 

πληρωμή γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία 

(υπηρεσίες) και 4% (υλικά) σύμφωνα με το Ν. 2198/1994, άρθρο 24.  

 
 

Με εντολή Συντονιστή  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 

 
 
 

Μιχάλης Γκοργκούλης 
Υπεύθυνος Προγράμματος 

 


