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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00€  
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΜΕΛΕΤΗ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                       ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 € 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης για τις ανάγκες των 
οχημάτων του Δήμου Λέσβου. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει  προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς 
κόνεως.  

Για τους προμηθευόμενους πυροσβεστήρες θα ισχύουν τα κάτωθι: 
Α) Ο τύπος, η κατασβεστική ικανότητα και τα υπόλοιπα στοιχεία κάθε πυροσβεστήρα θα 

είναι γραμμένα στην πρόσοψή του, σύμφωνα με τις Ελληνικές προδιαγραφές.  
Β) Θα φέρει πιστοποίηση CE και κατά ΕΝ3. 
Γ) Το κυρίως κυλινδρικό δοχείο θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα, θα φέρει 

κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου. Θα έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική υδραυλική 
πίεση 25 ατμοσφαιρών 

Δ) Θα επιδέχεται αναγόμωση. 

Τα ζητούμενα χαρακτηριστικά ανά τύπο θα είναι τα κάτωθι: 

1. Πυροσβεστήρες Τύπου 1: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για 
κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη 
κατασβεστική ικανότητα 8Α, 34Β, C. 

2. Πυροσβεστήρες Τύπου 2: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για 
κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη 
κατασβεστική ικανότητα 13Α, 55Β, C. 

3. Πυροσβεστήρες Τύπου 3: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για 
κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη 
κατασβεστική ικανότητα 21Α, 113Β, C. 

Τα ζητούμενα είδη είναι τα εξής: 
 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) 

1 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Τύπου 1  108 
2 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Τύπου 2 5 
3 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Τύπου 3 90 

 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα προσκομιστούν: 
Α) τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρίας, 
Β) πιστοποιητικό συμμόρφωσης  CE και ΕΝ3,  
Γ) συμπληρωμένο & σφραγισμένο το Έντυπο Προσφοράς που επισυνάπτεται στη παρούσα 
μελέτη και στο οποίο θα δίδεται συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. 
 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μυτιλήνη Ιανουάριος 2015    Μυτιλήνη Ιανουάριος 2015 

Ο Συντάξας             Ο Προϊσταμένη Δ/νσης  
           

 
 

                ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΔΗΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ    ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΜΕΛΕΤΗ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                       ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 € 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες των οχημάτων του 
Δήμου Λέσβου. 
 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ.) 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 
1 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Τύπου 1  108 

5.000,00 2 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Τύπου 2 5 
3 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Τύπου 3 90 

          
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.Α. 20.7135.0005 & 
30.7135.0009. 
 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μυτιλήνη Ιανουάριος 2015    Μυτιλήνη Ιανουάριος 2015 

Ο Συντάξας             Ο Προϊσταμένη Δ/νσης  
           

 
 

                ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΔΗΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ    ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

  
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΜΕΛΕΤΗ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                       ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 € 
 

ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των οχημάτων του 
Δήμου Λέσβου. 
 

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις: 
1. Την Υπουργική Απόφαση 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
      2. Τον Ν 3463/06 (ΦΕΚ 114α/8-6-06) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

3. Τον Ν.2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων Συναφών 
Θεμάτων» 

4. Τον Ν.2522/97 «Δικαστική Προστασία κατά το Στάδιο που προηγείται της Σύναψης 
Συμβάσεως Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών Σύμφωνα με την Οδηγία 
89/665 της ΕΟΚ» 
 5. Τις τροποποιητικές των ανωτέρω 
 

Άρθρο 3ο 
Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές. 
2. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 
3. Η Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 

Άρθρο 4ο 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Οι πυροσβεστήρες θα παραδοθούν εντός είκοσι (20) ημερών από την παραγγελία.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού 
χρόνου. 

Άρθρο 5ο 
Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης, αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. 
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
 
 
 
 



Άρθρο 6ο 
Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια αυτής 

Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου και η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. 
 

Άρθρο 7ο 
Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης θα ορίζεται με τη προσφορά των υποψηφίων και δεν θα είναι μικρότερος 
του ενός έτους. 
 

Άρθρο 8ο 
Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 

Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης, μπορεί να 
επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα 
άρθρα 33 και 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 
 

Άρθρο 9ο 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 
Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου 
προϊόντος ή τμήματος αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις 
της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την 
τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
 

Άρθρο 10ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την 
ημέρα τέλεσης του διαγωνισμού. 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της παραλαβής των υλικών. 
 

Άρθρο 11ο 
Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, 
επιλύονται σύμφωνα με το Άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. 
 

Άρθρο 12ο 
Πλημμελής κατασκευή 

Αν η κατασκευή των πυροσβεστήρων δεν ανταποκρίνεται στους όρους της Σύμβασης ή 
εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τους βελτιώσει ή να τους 
αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Αν στον χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα 
που δεν μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την 
αντικατάσταση των υλικών ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο ίδιων προδιαγραφών. 
 

Άρθρο 13ο 
Εφοδιασμός με ανταλλακτικά 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται όπως μέσα σε χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, από την 
υπογραφή της σύμβασης να εφοδιάζει το Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και 
εξαρτήματα. 



Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς ο προμηθευτής 
υποχρεώνεται να έχει διαρκή παρακαταθήκη ώστε σε πρώτη ζήτηση να τα προμηθεύει στο 
Δήμο. 
 

Άρθρο 14ο 
Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα καταβληθεί τρεις μήνες μετά την 
παραλαβή. 
 
 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μυτιλήνη Ιανουάριος 2015    Μυτιλήνη Ιανουάριος 2015 

Ο Συντάξας             Ο Προϊσταμένη Δ/νσης  
           

 
 

                ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΔΗΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ    ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΜΕΛΕΤΗ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                       ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                            
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 € 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

Της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας επιχειρήσεων με την επωνυμία: 

 
……………………………………………….………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……………….………….………………… 

 
Έδρα: 
………………………………….………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….………….………………… 

 
 

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και 
των λοιπών στοιχείων, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα 
προσφορά και δηλώνω ότι την αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη. 

 
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 
A/
A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

(ΤΕΜ.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

1 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Τύπου 1  108  

2 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Τύπου 2 5 

3 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως Τύπου 3 90 

 
Ποσό προσφοράς ολογράφως : ………………………………………………………………………. 
 
Χρόνος εγγύησης : ………………………………………………………………………………………… 
 
 

Μυτιλήνη,  ………………………………………………… 
- Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - 

 


