
  

 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ  ΛΕΒΟΤ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aριθμ. Μελέτης :  

ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΤΡΟΒΕΗ. 

 

 
 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

1.  Τεχνική περιγραφή 

2.  Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ 

3.  Συγγραφή υποχρεώςεων 



  

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ  ΛΕΒΟΤ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aριθμ. Μελέτης :  

ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΤΡΟΒΕΗ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Σεχνική Περιγραφή 

 
 

 
 

 

 
Αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο είλαη ε ΔΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ 

ΠΤΡΟΒΔΗ  ησλ Γεκνηηθψλ θηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

Πξνηείλεηαη ε απ΄επζείαο αλάζεζε ηεο εξγαζίαο. (Μπνξεί λα γίλεη αλάζεζε 

αλά νκάδα). 

 πγθεθξηκέλα ν Γήκνο Λέζβνπ πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηε 
ζπληήξεζε-αλαγφκσζε ππαξρφλησλ ππξνζβεζηήξσλ ζηα δεκνηηθά θηίξηα, θαζψο θαη 
ζηελ πξνκήζεηα λέσλ ππξνζβεζηήξσλ γηα λα αληηθαηαζηαζνχλ φζνη ιείπνπλ θαη φζνη δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (ΚΤΑ 618/43/2005 &ΣΡΟΠ. ΚΤΑ 
17230/671/2005) θαζψο θαη νξηζκέλνο αξηζκφο ππξνζβεζηήξσλ ζαλ απφζεκα ζηελ 
απνζήθε πιηθψλ γηα λα αληηθαζηζηψληαη απηνί πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
       Η αλαγφκσζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 
(αλσηέξσ ΚΤΑ). 
       Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη απφ αξκφδην άηνκν, ηεξψληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 
αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
        Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά, αλά θηίξην  θαη πάληα ζα παξακέλνπλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν θηίξην εθεδξηθνί ππξνζβεζηήξεο φζν δηαξθνχλ νη εξγαζίεο. Οη εθεδξηθνί 
ππξνζβεζηήξεο ζα είλαη ηνπ αλαδφρνπ.  
         ε θάζε ππξνζβεζηήξα κεηά απφ θάζε εξγαζία αλαγφκσζεο, πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζεί έλα δαρηπιίδη ζηνλ θνριία ηνπ ππξνζβεζηήξα  κε ηνλ νπνίν ζα 
απνδεηθλχεηαη φηη φλησο έγηλε εξγαζία ζηνλ ππξνζβεζηήξα απφ ηνλ αλάδνρν θαη φηη δελ 
αιιάδεηαη απιά ε Δηηθέηα Αλαγφκσζεο (εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 
15325/871/26-6-2008  «Σνπνζέηεζε δαθηπιίνπ ειέγρνπ ζηνπο ππξνζβεζηήξεο »). 



  

         Πξηλ ηελ παξάδνζε  πξέπεη λα γίλεη ν έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο ηνπ ππξνζβεζηήξα 
απφ ηνλ αλάδνρν. 
         Η αλαγφκσζε πξέπεη λα γίλεη έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία 
ησλ ππξνζβεζηήξσλ κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ. Δάλ ζηελ πνξεία απηψλ ησλ εξγαζηψλ 
ζα δηαπηζησζεί ε θζνξά θάπνηνπ εμαξηήκαηνο ηνπ ππξνζβεζηήξα (αζθάιεηα, ιάζηηρν, 
ζηφκην, θιπ.) ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη άκεζα. 
              
       Όηαλ παξαδίδνληαη νη ππξνζβεζηήξεο , ζα πξέπεη, ν θάζε ππξνζβεζηήξα λα θέξεη  
ηνπνζεηεκέλε απηνθφιιεηε, αλεμίηειε θαη επαλάγλσζηε εηηθέηα ,πνπ θα αναγπάθει ηα 
πλήπη ζηοισεία ηηρ αναγνωπιζμένηρ εηαιπείαρ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ εξγαζία 
απηή φπσο θαη ηελ ημεπομηνία αναγόμωζηρ και λήξηρ.  Η εηηθέηα απηή ζα έρεη 
δηαθνξεηηθφ ρξψκα αλά έηνπο φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 3 ηεο Κ.Τ.Α. 17230/671/2005 
(ΦΔΚ. Β΄/1218). 
Οη πξνο πξνκήζεηα λένη ππξνζβεζηήξεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
Γεληθφηεξα ε κειέηε δηέπεηαη απφ ηελ K.Y.A. 618/43/2005 (Φ.Δ.Κ. Β΄52) «Πξνυπνζέζεηο 
δηάζεζεο ζηελ αγνξά ππξνζβεζηήξσλ δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, επαλειέγρνπ θαη 
αλαγφκσζεο», θαζψο θαη ηελ Κ.Τ.Α. 17230/671/2005 (Φ.Δ.Κ. Β΄1218) ε νπνία αθνξά 
Σξνπνπνίεζε ηεο ππ'αξηζκ. 618/43/05 (ΦΔΚ 52/Β/2005) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο "πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο ζηελ αγνξά 
ππξνζβεζηήξσλ, δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, επαλειέγρνπ θαη αλαγφκσζεο", θαη ηελ Κ.Τ.Α. 
618/43/05 «Καηάινγνο Αλαγλσξηζκέλσλ Δηαηξεηψλ».  
Σα είδε θαη πνζφηεηεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνινπζεί.  
Σν αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ ζα ζπληάζζεη πξσηφθνιιν παξαιαβήο 
ππεξεζηψλ, κε ην νπνίν ζα εγθξίλνληαη θαη ζα παξαιακβάλνληαη φια ηα σο άλσ 
παξαδνηέα θαη ζα αλαθέξνληαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη σο πξνο απηέο. Με ζπκκφξθσζή ηνπ ζα νδεγεί ζε ιχζε ηεο ζχκβαζεο.  
 

                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μςηιλήνη Μάιορ 2015                        Μςηιλήνη Μάιορ 2015 

      Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ        Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ.Γ.Λ.  

       
 

 
             ΔΝΣΑ ΔΡΜΟΛΑΟ        ΣΤΛΙΑΝΙΓΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
  ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.       ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.     
 
 
 
 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aριθμ. Μελέτης :  

ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΤΡΟΒΕΗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ενδεικηικός Προϋπολογιζμός 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 
(€) 

 
ΟΜΑΓΑ Α (ΤΝΣΗΡΗΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΗ) 

  Α 1 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 6 KG Η ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ 
CO2 5 KG 

300 ΣΔΜΑΥΙΑ 8,00 2.400,00 

Α 2 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 12 KG 

49 ΣΔΜΑΥΙΑ 10,00 490,00 

Α 4 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΟΡΟΦΗ 6 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ 10,00 100,00 

Α 5 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 50 KG 

15 ΣΔΜΑΥΙΑ 50,00 750,00 

Α 6 ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 25 KG 

5 ΣΔΜΑΥΙΑ 25,00 125,00 

Α 7 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 6 KG Ή ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ 
CO2  5KG 

200 ΣΔΜΑΥΙΑ 13,00 2.600,00 

Α 8 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 12 KG 

40 ΣΔΜΑΥΙΑ 18,00 720,00 

Α 10 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΟΡΟΦΗ 6 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ 13,00 130,00 

 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 25 KG 

10 ΣΔΜΑΥΙΑ 50,00 500,00 

Α 11 ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 50 KG 

8 ΣΔΜΑΥΙΑ 100,00 800,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Α:        8.615,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Α με ΦΠΑ 16%:        9.993,40 

   

 
ΟΜΑΓΑ Β (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ) 

Β 1 ΠΡΟΝΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 6 KG 

35 ΣΔΜΑΥΙΑ 29,00 1,015,00 

Β 2 ΠΡΟΝΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ ΞΗΡΑ 
ΚΟΝΔΩ 12 KG 

5 ΣΔΜΑΥΙΑ 50,00 250,00 

Β 3 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΑ CO2 5 
KG 

5 ΣΔΜΑΥΙΑ 90,00 450,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Β:        1.715,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ Β με ΦΠΑ 16%:        1.989,40 

   

         
         ΑΘΡΟΙΜΑ: 11.982,80€  
        
  

    

Οη αλωηέξω ηηκέο λννύληαη γηα εξγαζίεο ή πξνκήζεηα- κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζε νπνηνδήπνηε 

Γεκνηηθό δηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαη αλεμάξηεηα ηεο απνζηάζεωο από ηελ έδξα ηνπ 

Αλαδόρνπ.  

Οη ππξνζβεζηήξεο πνπ κεηά από έιεγρν θξίλνληαη αθαηάιιεινη ζα ηηκνινγνύληαη κε ην πνζό ηεο 

ζπληήξεζεο. 

 

Πεξηιαµβάλνληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλαγόκωζεο ππξνζβεζηήξα ωο εμήο:  

• Τνλ έιεγρν ηνπ δείθηε αζθαιείαο θαη ηωλ ελδεηθηηθώλ κεραληζκώλ γηα λα πξνζδηνξηζζεί αλ ν 

ππξνζβεζηήξαο έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία  



  

• Τνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ ελδεηθηηθώλ κεραληζκώλ πίεζεο (όπνπ απηνί είλαη 

πξνζαξκνζκέλνη), ώζηε λα δηαπηζηωζεί όηη απηόο ιεηηνπξγεί ειεύζεξα ή όηη ε ελδεηθλπόκελε πίεζε 

δελ είλαη έμω από ηα πξνθαζνξηζκέλα όξηα  

• Τνλ εμωηεξηθό έιεγρν ηνπ ππξνζβεζηήξα ώζηε λα δηαπηζηωζεί ε απνπζία δηάβξωζεο, 

θνηιωκάηωλ, ρηππεκάηωλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο βιάβεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ  

 • Τνλ δηεμνδηθό έιεγρν γηα δηάβξωζε, θνηιώκαηα θαη ρηππήκαηα ή νπνηαζδήπνηε άιιεο βιάβεο 

ηωλ πωκάηωλ θαη βαιβίδωλ, ηωλ δεηθηώλ, ηνπ ειαζηηθνύ ζωιήλα θαη ηνπ ζηνκίνπ εθθέλωζεο  

• Τνλ δηεμνδηθό έιεγρν ηνπ εζωηεξηθνύ ηνπ ζώκαηνο ηνπ ππξνζβεζηήξα γηα δηάβξωζε, θνηιώκαηα, 

εγθνπέο, ρηππήκαηα ή νπνηαζδήπνηε άιιεο βιάβεο ηεο εζωηεξηθήο επέλδπζεο, κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηα ζεκεία ζπγθόιιεζεο  

• Τελ εμέηαζε ηεο ζθόλεο ηνπ ππξνζβεζηήξα ώζηε λα εληνπηζζνύλ ηπρόλ νξαηά ζεκάδηα 

πεγκάηωλ, ζβνιηαζκάηωλ ή μέλωλ ζωκάηωλ ή νπνηνδήπνηε παξάγνληα εκπνδίδεη ηελ ειεύζεξε 

ξνή ηεο ζθόλεο. Σηελ αληίζεηε πεξίπηωζε ε ζθόλε ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε αληίζηνηρε κε 

βάζε ην θωζθνξηθό κνλνακκώλην (Mono Ammonium Phosphate) πεξηεθηηθόηεηαο 40% θαηά 

βάξνο, κε δπλαηόηεηα ρξήζεο γηα όια ηα είδε ππξθαγηώλ (ζηεξεώλ, πγξώλ, αεξίωλ θαη γηα 

παξνπζία ξεύκαηνο ωο 1000V). Η ρξεζηκνπνηνύκελε ζθόλε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην 

πηζηνπνηεηηθό ηεο εηαηξείαο παξαγωγήο ηεο  

• Τν δύγηζκα ηνπ ππξνζβεζηήξα (ηζρύεη κόλν γηα ηνπο ππξνζβεζηήξεο CO2) θαη ηε ζύγθξηζε ηεο 

κάδαο ηνπ κε απηήλ πνπ είρε θαηαγξαθεί όηαλ απηόο ηέζεθε γηα πξώηε θνξά ζε ιεηηνπξγία, ώζηε 

λα κελ ππάξρεη απόθιηζε κεγαιύηεξε από 10%. Σηελ αληίζεηε πεξίπηωζε ν ππξνζβεζηήξαο ζα 

πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη  

• Τνλ απαξαίηεην θαζαξηζκό, δηόξζωζε ή αλαλέωζε ηνπ απνζπώκελνπ κεραληζκνύ ιεηηνπξγίαο 

θαη ηνλ έιεγρν ειεύζεξεο δηαθίλεζεο θαζώο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εθθέλωζεο (εθόζνλ 

ππάξρεη) θαη ηελ πξνζζήθε ιηπαληηθνύ ζηα θηλνύκελα κέξε θαη ηα ζπεηξώκαηα όπωο απηά 

ζπλίζηαληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή  

• Τελ αιιαγή όιωλ ηωλ ζρεηηθώλ ζηεγαλνπνηεηηθώλ δαθηπιίωλ θαη παξεκβπζκάηωλ ζύκθωλα κε 

ηα νξηδόκελα από ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ αιιαγή ηωλ πξνζαξκνζκέλωλ ζηνλ ειαζηηθό ζωιήλα 

δηαθξαγκάηωλ (όπνπ απηά ππάξρνπλ) 

 • Τε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ππξνζβεζηήξα ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ 

επαλαπξνζαξκνγή ηνπ δηαθόπηε αζθαιείαο  

• Τνλ έιεγρν ηεο νξζόηεηαο θαη ηνπ επαλάγλωζηνπ ηωλ νδεγηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ζπκπιήξωζε 

ιεπηνκεξώο ηεο εηηθέηαο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο  

• Γεληθά ηνλ θάζε έιεγρν θαη ζπληήξεζε πνπ νξίδεηαη από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (ΦΔΚ 52Β/20- 

01-05) θαη ηα αληίζηνηρα πξόηππα θαηά είδνο ππξνζβεζηήξα θαη πιηθνύ θαηάζβεζεο, ώζηε απηόο 

λα ιεηηνπξγεί απξόζθνπηα θαη κε αζθαιή ηξόπν  

 

 

                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μςηιλήνη Μάιορ 2015                        Μςηιλήνη Μάιορ 2015 

      Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ        Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ.Γ.Λ.  

       
 

 
             ΔΝΣΑ ΔΡΜΟΛΑΟ        ΣΤΛΙΑΝΙΓΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
  ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.       ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aριθμ. Μελέτης :  

ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΤΡΟΒΕΗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

σγγραθή σποτρεώζεων 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ   ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

Άπθπο 1ο :     Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο κειέηεο είλαη  ε ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ 

ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΡΟΒΕΗ ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ. 

 
Άπθπο 2ο :     Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σν Π.Γ. 28/1980 (ΦΔΚ 11/Α/1980), «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο» φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

2. Tν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α’/ 16.03.2007) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 
ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», 
3. Σν Π.Γ.118/10.07.2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», ζπκπιεξσκαηηθά θαη αλαινγηθά σο 

πξνο ηα δεηήκαηα πνπ ζπκβηβάδνληαη κε ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Γηαθήξπμεο, 

4. Σελ Τ.Α. Αξηζκ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΚ 1291/Β/2010) «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ 
άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα 

πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ», 
5. Σν N. 3852/10 (ΦΔΚ 87/Α/2010), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 

6. Σν Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/2006) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη, 

7. Σν Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 
ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

8. Σν Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/95), «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3263/2004, 

9. Σν Π.Γ.166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2000/35 ηεο 29.06.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο 
πλαιιαγέο», 

10. Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α/22.11.2010) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 
11. Σν Ν.3979/2011 γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 138/Α’/16.6.2011), 

12. Σελ ππ’ αξηζ. 14053/ΔΤ 1749 (ΦΔΚ 540/Β/27.03.2008) «Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο» ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο κε Α.Π. 
43804/ΔΤΘΤ 2041/7.9.2009 (ΦΔΚ 1957 Β’) θαη κε Α.Π.28020/ΔΤΘΤ 1212/30.06.2010 (ΦΔΚ 1088 

Β΄) ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη ηζρχεη, 
13. Σνλ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α/2014) θαη Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α/2013) ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη πιένλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΗΓΗ 

14. Σν άξζξν11 ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/15.09.2011), φπσο απηφο ηζρχεη, θαη ηελ ζρεηηθή 
ηξνπνπνίεζε βάζεη ηνπ N.4038/2012 (ΦΔΚ 14/A/02.02.2012). 

15. Σηο                                          απνθάζεηο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λέζβνπ έγθξηζεο 
δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ 10.000€  ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 10.6265.0006  θαη έγθξηζεο δηάζεζεο 

πίζησζεο πνζνχ 2.000€  ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 10.7133.0012   αληίζηνηρα.                
 

 

Άπθπο 3ο :     ςμβαηικά ζηοισεία 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α. Η χκβαζε. 
β. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

γ. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

δ. Η παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
 

Άπθπο 4ο :     Υπόνορ εκηέλεζηρ ηος έπγος 
Η δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο είλαη γηα φιν ην 2015 θαη ιήγεη ζηηο 31-12-2015 

 

Άπθπο 5ο :     Τποσπεώζειρ ηος Αναδόσος 
Ο αλάδνρνο: 

http://goo.gl/5ceZTk
http://goo.gl/e3lPpc
http://goo.gl/uEHhBh


 

 

 Τπνρξενχηαη λα δηαζέζεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα γηα ηελ 

πξνζήθνπζα παξνρή ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη 

γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 

 Τπνρξενχηαη λα αλαιάβεη εμνινθιήξνπ φιεο ηηο απαηηνχκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο δαπάλεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ελδεηθηηθά δε κε ηηο 

δαπάλεο ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, 
θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, έμνδα κεηαθίλεζεο, 

θαη γεληθά θάζε είδνπο απξφβιεπηε δαπάλε θαη φιεο ηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο θαη θξαηήζεηο ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ,  

 Οθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηνπ εληνιέα. 

 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  
 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 Τπνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα παξέρεη ηελ ππεξεζία ζε πεξίπησζε πνπ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπηζηψζεη αδπλακία εθηέιεζεο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

ζχκβαζεο. 
 Δάλ ε παξνρή ππεξεζηψλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα 

απνθαηαζηήζεη ε λα βειηηψζεη ηα φπνηα ιάζε δηαπηζησζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 Τπνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαθνξέο, πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ ηνπ αηηήκαηνο. 
 Τπνρξενχηαη λα επηζθέπηεηαη ηα απνκαθξπζκέλα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη λα παξαιακβάλεη απφ 

αξκφδην ππάιιειν ζπγθεληξσκέλνπο ηνπο ππξνζβεζηήξεο. 

 
 

Άπθπο 6ο: Έκπηωζη ηος αναδόσος 

Αλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ηηο ππνδείμεηο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,  κπνξεί λα θεξπρηεί έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.   

 
Άπθπο 7ο :     Τποσπεώζειρ ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ  

    Δίλαη ππνρξεσκέλε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα  γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.  

Άπθπο 8ο :    Ανωηέπα βία 

      Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηελ κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, 
ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ 

Κψδηθα θαη θαηά πάγηα εζληθή λνκνινγία θαη νη νπνίεο πξνθαινχλ θαζπζηέξεζε ή θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
Οζάθηο ν Αλάδνρνο ιφγσ αλσηέξαο βίαο, θσιχεηαη ή θαζπζηεξεί ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε παξνχζα, αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ γηα εθηέιεζε  θαη παξάδνζε ηνπ Έξγνπ θαη ε 
δηάξθεηα ζχκβαζεο παξαηείλεηαη γηα φζν ρξφλν ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε θαηάζηαζε αλσηέξαο βίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηελ χπαξμε ηέηνηαο 

θαηάζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβαλ ρψξα. 
 

 Άπθπο 9ο :     Αναθεώπηζη ηιμών  - θςζικού ανηικειμένος 
     Οη ηηκέο θαη ην θπζηθφ αληηθείκελν δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, 

αιιά  παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα.   
 

 

Άπθπο 10ο :     Σπόπορ πληπωμήρ 
Σν έξγν ηνπ Αλαδφρνπ παξαθνινπζείηαη, θαζνδεγείηαη θαη εγθξίλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζήο 

ηνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα αξρή. 
Αλαιπηηθά ν ηξφπνο εθηέιεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο ζα πεξηγξάθεηαη ζηε 

ζχκβαζε κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαδνηέα πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα.   
Η πιεξσκή ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη σο εμήο: 

Με ηελ παξαιαβή απφ ην Γήκν ησλ επηζθεπψλ ζπληεξήζεσλ ζα θαηαβάιιεηαη πνζφ πνπ ζα αληηζηνηρεί  
ζην πκβαηηθφ Σκήκα ηνπ Έξγνπ (είηε κεηά απφ επηζθεπέο πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ αμηφινγν πνζφ είηε αλά 2 

κήλεο). Γίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε φιν ην 2015 θαη 
κεηά απφ παξαιαβή νιφθιεξνπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ (νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο). 



 

 

Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηηο ακνηβέο ηνπ ζα είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξψ. Η θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ 

ηνπ ζα γίλεηαη ζε Δπξψ. 

 
Η πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κεηά απφ ηελ παξαιαβή απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ κε ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 

Η πιεξσκή ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο αλαγφκσζεο ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηεο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηφο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν βαξχλεηαη 

ν Γήκνο.  
 

Άπθπο 11ο :     Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, 
δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα 

ηεο δεκνπξαζίαο. 
 

Άπθπο 12ο :     Δπίλςζη διαθοπών 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο.     

 
Άπθπο 13ο: Τποκαηάζηαζη Αναδόσος 

 
   Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιινλ ζηε ζέζε ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

Άπθπο 14ο: Καηαγγελία – Λύζη ηηρ ύμβαζηρ 
 

 
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε απηφλ, δελ εθπιεξψλεη φπσο αξκφδεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα ππαλαρσξήζεη αδήκηα απφ ηε ζχκβαζε 
απηή θαη λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ζρεηηθήο δεκίαο ηελ νπνία πθίζηαηαη.         

 

 
 

                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μςηιλήνη Μάιορ 2015                        Μςηιλήνη Μάιορ 2015 

      Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ        Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Σ.Τ.Γ.Λ.  

       
 

 
             ΔΝΣΑ ΔΡΜΟΛΑΟ        ΣΤΛΙΑΝΙΓΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
  ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.       ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Π.Δ.     
 
 
 
 
 


