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ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 
 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ προμικεια πυροςβεςτικϊν κρουνϊν για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν πυροπροςταςίασ του Διμου Λζςβου και τθν διευκόλυνςθ του ζργου τθσ 
Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ και όποιων άλλων δυνάμεων δρουν, ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ 
για τθν κατάςβεςθ αυτισ.  
 
Σφμφωνα με το αρ. πρωτ 166.Φ702.7  ζγγραφο Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ Μυτιλινθσ  δεν 
λειτουργεί ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ υδροςτομίων  ςτον  Διμο Λζςβου.  
Σφμφωνα με  το αρ. πρωτ. 33968-27/7/2018 ζγγραφο τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ του Διμου 
Λζςβου με κζμα: «Ρρομικεια Υδροςτομίων», θ πραγματοποίθςθ δαπάνθσ για τθν 
προμικεια  πυροςβεςτικϊν υδροςτομίων είναι νόμιμθ κακϊσ εμπίπτει ςτισ δράςεισ των 
Διμων για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων  από τθν εκδιλωςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν. 
 
Ο Διμοσ Λζςβου ζχοντασ υπόψιν τα παραπάνω και ςτο πλαίςιο τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 
και πιο ςυγκεκριμζνα τθσ Ρυροπροςταςίασ, προγραμμάτιςε τθν προμικεια πυροςβεςτικϊν 
κρουνϊν, ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ να διευκολυνκεί το ζργο τθσ Ρυροςβεςτικισ 
Υπθρεςίασ και όποιων άλλων δυνάμεων δρουν για τθν κατάςβεςθ αυτισ.  
 
Ρροκειμζνου να καλφψει επαρκϊσ τθ μεγάλθ ζκταςθ που κατζχει, ο Διμοσ Λζςβου  
προτίκεται να προβεί ςτθν προμικεια 150 υδροςτομίων πυρκαγιάσ και 120 βάςεων 
υδροςτομίων πυρκαγιάσ.  
 
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των                                          
εβδομιντα χιλιάδων διακοςίων ευρϊ (70.200,00) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  
 
Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ κα καλυφκεί από πιςτϊςεισ Σ.Α.Τ.Α. Ρυροπροςταςίασ (ζτουσ 
2018).  
 
Θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με ςυνοπτικό διαγωνιςμό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του ν.4412/2016. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 

ΑΑ  ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Υδροςτόμιo πυρκαγιάσ DN80 150 340,00 51.000,00 

2 Βάςθ υδροςτομίου πυρκαγιάσ 
DN80 

120 75,00 9.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 

Φ.Ρ.Α. 10.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 70.200,00 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
ΤΔΡΟΣΟΜΙΑ ΠΤΡΚΑΓΙΑ DN80/PN16 

 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Πλα τα ηθτοφμενα υλικά κα είναι γνωςτοφ και αναγνωριςμζνου τφπου, φτιαγμζνα 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οι αναφερόμενεσ κατωτζρω διαςτάςεισ είναι 
ενδεικτικζσ και όχι δεςμευτικζσ και αναφζρονται για να δϊςουν τθν τάξθ μεγζκουσ του εκάςτοτε 
είδουσ. Ππου αναφζρεται ότι το υλικό κα’ ναι χρωματιςτό, θ επιλογι χρϊματοσ κα γίνει από τθν 
υπθρεςία. 
 Γενικϊσ και για τα είδθ τα οποία ηθτείται ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι, είναι δυνατόν και 
κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του μελετθτι, να γίνει αποδεκτι από τθν επιτροπι προςφορά με 
υποδεζςτερα χαρακτθριςτικά, εάν και εφόςον δεν υπάρχει άλλθ που να καλφπτει επακριβϊσ τισ 
προδιαγραφζσ. Τθν ανωτζρω δυνατότθτα ζχει ο Διμοσ Λζςβου και για οιαδιποτε άλλθ παρζκκλιςθ, 
αποκλειςτικά και μόνο εφόςον δεν υπάρχει άρτια και ςφμφωνθ με τισ προδιαγραφζσ προςφορά. 

 Τα προςκομιηόμενα είδθ (ι τα υλικά από τα οποία απαρτίηονται), κα φζρουν υποχρεωτικϊσ 
ςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και κα είναι ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα πρότυπα και τα 
αντίςτοιχα ελλθνικά πρότυπα και κανονιςμοφσ (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τισ διεκνϊσ ακολουκοφμενεσ 
πιςτοποιιςεισ καταςκευισ – λειτουργίασ και τισ προδιαγραφζσ Ευρωπαϊκϊν Ινςτιτοφτων 
Ροιότθτασ. Τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά αναφζρονται αναλυτικότερα ςτισ επόμενεσ 
παραγράφουσ. 

Πλα τα ςτοιχεία και οι πλθροφορίεσ που κα περιλαμβάνονται ςτα κάκε είδουσ ζντυπα 
(βιβλία, prospectus κλπ) κα είναι τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι αγγλικι γλϊςςα και ςε 
καμία περίπτωςθ το πλικοσ και θ ζκταςθ των ςτοιχείων και των πλθροφοριϊν δεν κα είναι 
μικρότερα από αυτά που ηθτοφνται από το παρόν τεφχοσ. Σε περίπτωςθ ογκωδϊν φυλλαδίων, κα 
πρζπει να υπάρχει μεταφραςμζνο ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, μζροσ αυτϊν, ικανό ϊςτε να 
είναι δυνατι θ διαπίςτωςθ όλων των ηθτοφμενων χαρακτθριςτικϊν. Για τισ ηθτοφμενεσ 
πιςτοποιιςεισ είναι δυνατόν να προςκομίηονται ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα τα αποδεικτικά 
ζντυπα.  

Δφναται να ηθτθκεί οποιοςδιποτε εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ για να διαπιςτωκεί ότι τα υλικά 
πλθροφν τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 
 

2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 
 

a. ΓΕΝΙΚΑ 

 Ππου ανωτζρω υπάρχει αναφορά ςε υδροςτόμιο, νοείται πλιρθσ μονάδα ωσ και ςτο 
ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα, πλθν τθσ βάςθσ που προμθκεφεται χωριςτά. 

 Τα υδροςτόμια πυρκαγιάσ κα είναι ονομαςτικισ πιζςεωσ PN16, διαμζτρου 80 χιλ (Φ80), με 
δφο ςτόμια υδρολθψίασ δεξιά και αριςτερά, διαμζτρου 50 χιλ. (Φ50) .  

 Το ςϊμα κα είναι εξολοκλιρου καταςκευαςμζνο από ελατό χυτοςίδθρο GGG40 ςφμφωνα 
με DIN1693/EN1563 με ελάχιςτο πάχοσ τοιχϊματοσ που κα εξαςφαλίηει τθν αντοχι ςτθν 
πίεςθ δοκιμισ του ςϊματοσ. Τα υλικά καταςκευισ των διαφόρων μερϊν, μνθμονεφονται 
αναλυτικά ςτθν επόμενθ παράγραφο. Σε οιαδιποτε περίπτωςθ διαπιςτωκεί κάποια 
ζλλειψθ, τότε και μόνο, λαμβάνονται υπόψιν τα αναφερόμενα ςτο ςυνοδευτικό 
ςκαρίφθμα. 

 Για τθν προςταςία από παγετό κα πρζπει να διακζτει βαλβίδα εκκζνωςθσ, θ οποία κα 
ςφραγίηει με το άνοιγμα(ανφψωςθ) του εμβόλου και να ανοίγει ξανά ζπειτα από τθν χριςθ 
του υδροςτομίου, ζτςι ϊςτε να αδειάηει ο κορμόσ του υδροςτομίου. 

 



 

 Μετά από αμμοβολι των εξωτερικϊν και εςωτερικϊν επιφανειϊν του ςϊματοσ του 
κρουνοφ, κα γίνεται επικάλυψθ με μια ςτρϊςθ βαφισ κατάλλθλθσ για πόςιμο νερό και θ 
εξωτερικι επιφάνεια κατόπιν κα επικαλυφκεί με μία ςτρϊςθ κόκκινθσ βαφισ. 

 Θ καταςκευι του κρουνοφ κα είναι τζτοια ϊςτε μετά τθν τοποκζτθςι του να είναι ευχερισ 
θ εξαγωγι των κινθτϊν εξαρτθμάτων του χωρίσ ανάγκθ εκςκαφισ. 

 Το κάλυμμα εκάςτου ςτομίου εκροισ κα είναι χυτοςιδθρό και κα είναι αςφαλιςμζνο με 
αλυςίδα μικουσ περίπου 40 cm πάνω ςτο ςϊμα του κρουνοφ. 
 

Ιςχφοντα πρότυπα: 

 Σχεδίαςθ υδροςτομίου : ΕΝ14384 

 Υλικό καταςκευισ ςϊματοσ (EN-GJS-400): EN1563 

 Φλάντηεσ: ΕΝ 1092 
 

b. ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΤΔΡΟΣΟΜΙΩΝ. 
 

1. Χειριςτιριο :         Από ελατό χυτοςίδθρο(1) 
2. Κοχλίασ:                Από ανοξείδωτο χάλυβα(3) 
3. Σϊμα κεφαλισ :             Από ελατό χυτοςίδθρο(1) 
4. οδζλεσ Αςφαλείασ:    Από ορείχαλκο 
5. Ραξιμάδι με oring :   Από ορείχαλκο 
6. Βάκτρο χειριςμοφ:    Από ανοξείδωτο χάλυβα(2) 
7. Ρερικόχλιο βάκτρου:   Από ορείχαλκο 
8. Ρϊμα με αλυςίδα :    Από ελατό χυτοςίδθρο(1) 
9. Λιψθ:     Από ελατό χυτοςίδθρο(1) ι ορείχαλκο 
10. Κορμόσ υδροςτομίου:              Από ελατό χυτοςίδθρο(1) 
11. Σωλινασ Φ 1 1/4" :    Από ανοξείδωτο χάλυβα(3) 
12. Θάλαμοσ βαλβίδων:   Από ελατό χυτοςίδθρο(1) 
13. Βαλβίδα εκκζνωςθσ 
(αντιπαγωτικι προςταςία)(5) :  Από ορείχαλκο ι ελατό χυτοςίδθρο(1) 
14. Ζμβολο :    Από ανοξείδωτο χάλυβα(3) 
15. Ζμβολο ςτεγάνωςθσ :  Από ελαςτικό (nitrile rubber ι EPDM) 
16. οδζλα(4) :     Από ορείχαλκο ι ανοξείδωτο χάλυβα(3) 
     με ελάχιςτο πάχοσ 5mm 
17. Κοχλίασ 3/8”:    Από ανοξείδωτο χάλυβα(3) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1)Σφμφωνα με EN-GJS-400 / EN1563(παλαιά προδιαγραφι GGG40/DIN1693) 
(2)AISI 420 (X20Cr13)ςφμφωνα με τθν EN 10088-1 
(3)AISI 304 ςφμφωνα με τθν EN 10088-1 
(4)Θ ροδζλα(16) κα εφαρμόηει επακριβϊσ ςτθν αντίςτοιχθ εςοχι του εμβόλου ςτεγάνωςθσ(15). Θ 
δε διάμετροσ τθσ οπισ για τον κοχλία ςτερζωςθσ(17) κα είναι τζτοια που δεν κα επιτρζπει τθν 
πλευρικι μετατόπιςθ τθσ ροδζλασ. 
(5)Θ βαλβίδα εκκζνωςθσ κα πρζπει κλείνει, με το άνοιγμα(ανφψωςθ) του εμβόλου και να ανοίγει 
ξανά ζπειτα από τθν χριςθ του υδροςτομίου ϊςτε να αδειάηει ο κορμόσ του υδροςτομίου. 
 

c.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 
Υποχρεωτικά με τθν ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ κα ςυνοδεφουν: 
1. Το πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το CSN ΕΝ 14384 και με το ISO 4633:2015 για τα 

ελαςτικά. 
2. Το πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 του καταςκευαςτι. 
3. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ετϊν από τθν παράδοςθ, θ οποία κα 

προβλζπει ότι ςε περίπτωςθ βλάβθσ, φκοράσ ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ, κατά τθν κρίςθ τθσ 
υπθρεςίασ, ο προμθκευτισ κα υποχρεοφται να αντικακιςτά με καινοφργιουσ ι ςε κάκε περίπτωςθ 
να αποκακιςτά τθν λειτουργία τουσ πάντα με δικι του δαπάνθ. Για τον λόγο αυτό κα παρακρατθκεί 
θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ για δφο χρόνια από τθν παράδοςθ των υλικϊν. 

4. Υπεφκυνθ διλωςθ με τα πλιρθ ςτοιχεία του καταςκευαςτι, τθν χϊρα προζλευςθσ και τα 
ςτοιχεία(ζδρα κλπ) του εργοςταςίου καταςκευισ των υλικϊν. 

5. Τεχνικι περιγραφι του πυροςβεςτικοφ κρουνοφ και του τρόπου λειτουργίασ του. 
6. Σχζδιο του κρουνοφ με τισ ςθμαντικότερεσ διαςτάςεισ και το βάροσ του. 
7. Διάγραμμα απϊλειασ πίεςθσ. 
 



 
8. Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε πόςιμο νερό από ανεγνωριςμζνο 

εργαςτιριο για: α)τθν χρθςιμοποιοφμενθ βαφι και β) του ελαςτικοφ ςτεγάνωςθσ (ζμβολο 
ςτεγάνωςθσ κλπ) 

9. Υπεφκυνθ διλωςθ για ταφτιςθ με τισ προδιαγραφζσ ι τθν πικανι απόκλιςθ από αυτζσ, 
με ςαφι αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία. 
 

d. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΟΤ 
Ωσ προσ τισ διαςτάςεισ των υδροςτομίων, δζον να καταβλθκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να 

μθ ςθμειϊνονται παρεκκλίςεισ που να κακιςτοφν αμφιςβθτιςιμθ τθν ευχζρεια χρθςιμοποιιςεϊσ 
των, και μάλιςτα κατ’ εναλλαγι. Ειδικότερα, κακορίηονται ότι μθ επαρκισ κυκλικότθτα διατομϊν, 
όπου προβλζπεται τζτοια ι μθ ςτακερό πάχοσ ι ανωμαλίεσ επιφανειακζσ και κυρίωσ ςτα 
κατεργαςμζνα τμιματα, είναι δυνατόν να καταςτιςουν τα είδθ απαράδεκτα κατά τθν κρίςθ τθσ 
Υπθρεςίασ. 
 

e. ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ 
Θα είναι ζτοιμα προσ χριςθ χωρίσ τθν ανάγκθ εκτελζςεωσ καμιάσ ςυμπλθρωματικισ 

εργαςίασ επ’ αυτϊν από τθν Υπθρεςία. Πλεσ οι επιφάνειεσ κα είναι κακαρζσ χωρίσ προεξοχζσ που 
να προζρχονται από τθ χφτευςθ. Σε περίπτωςθ που δεν πλθροφται ο ωσ άνω όροσ υποχρεοφται ο 
προμθκευτισ να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ, ςτθν άρςθ των ανωμαλιϊν, με εκτζλεςθ 
μθχανουργικισ κατεργαςίασ εφόςον αυτό είναι δυνατόν (π.χ. τορναρίςματοσ κλπ.). Κάκε ειδικό 
τεμάχιο και εξάρτθμα κα ςυνοδεφεται και από τα απαιτοφμενα εξαρτιματα. 
 

f. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
1. Ο χυτοςίδθροσ που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι αρίςτθσ ποιότθτοσ και τζτοιασ φφςεωσ, 

ϊςτε το μζταλλο να αποβαίνει ανκεκτικό, ςυμπαγζσ, ομοιογενζσ και επαρκϊσ μαλακό για να είναι 
εφικτι θ μθχανουργικι του κατεργαςία. Το μζταλλο πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από κάκε 
πρόςμιξθ, ςκουριά, ι άλλο κατϊτερο μζταλλο, ϊςτε και τα προϊόντα που κα καταςκευαςκοφν να 
ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ αντοχισ. 

2. Τα προςφερόμενα προϊόντα πρζπει να είναι κατάλλθλα για πόςιμο νερό ςφμφωνα με 
τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ. Για τον λόγο αυτό επί ποινι αποκλειςμοφ, εντόσ του φακζλου ΤΕΧΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ, κα προςκομιςτοφν πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε πόςιμο νερό από 
ανεγνωριςμζνο εργαςτιριο που κα αφοροφν τθν χρθςιμοποιοφμενθ βαφι και τα ελαςτικά 
ςτεγάνωςθσ. 

3. Θ χφτευςθ των τεμαχίων από χυτοςίδθρο πρζπει να είναι τεχνικϊσ άρτια. Τα τεμάχια 
πρζπει να παρουςιάηουν λεία επιφάνεια απαλλαγμζνθ λεπιϊν, φλυκταινϊν και να αποκλείονται 
φυςαλίδεσ ι κοιλότθτεσ ι άλλα ελαττϊματα που να κακιςτοφν το εξάρτθμα ακατάλλθλο. 

4. Απαγορεφεται οποιαδιποτε εκ των υςτζρων πλιρωςθ τυχόν υπάρχουςασ κοιλότθτασ με 
ξζνθ φλθ, τυχόν τοπικζσ μικροεξοχζσ ι ανωμαλίεσ, ιδίωσ των εςωτερικϊν επιφανειϊν ςτεφάνθσ και 
ωτίδων, κακϊσ και των οπϊν κα διορκϊνονται με ειδικι κατεργαςία. 

5. Κάκε τεμάχιο κα κερμανκεί ομοιόμορφα μζχρι τελείασ απαλλαγισ του από τθν υγραςία 
αμζςωσ πριν από τθν βαφι του, θ οποία κα γίνει με κατάλλθλθ για πόςιμο νερό βαφι ςφμφωνα με 
τισ υποδείξεισ του Επιβλζποντοσ. 

6. Σε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια παραλαβισ, αλλά ακόμθ και ζπειτα από αυτιν, 
διαπιςτωκοφν ατζλειεσ χφτευςθσ ι αποκλίςεισ από τισ τεκείςεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ τότε ο προμθκευτισ κα υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ του υδροςτομίου με 
άλλο που κα καλφπτει επακριβϊσ τισ τεκείςεσ απαιτιςεισ. 

7. Άςχετα με τισ δοκιμζσ ςτισ οποίεσ τυχόν κα προβεί είτε ο επιβλζπων, κατά το ςτάδιο τθσ 
καταςκευισ, είτε θ επιτροπι παραλαβισ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ζχει προβεί ςτθν δοκιμι 
ςτεγανότθτασ δι’ υδροπιζςεωσ όλων των προσ  

8. Το πζρασ τθσ εκτελζςεωσ τθσ παραγγελίασ, οφείλει ο προμθκευτισ να το αναφζρει ςτθν 
Υπθρεςία εγγράφωσ, με αίτθςι του που κα πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ Εταιρείασ και 
πρζπει να διαπιςτοφται δια Ρρακτικοφ περατϊςεωσ, που κα υπογράφεται από τον προμθκευτι και 
τον επιβλζποντα τεχνικό υπάλλθλο. 

9. Στθν αίτθςθ του ο προμθκευτισ, πρζπει να επιςυνάπτει και υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
προζβθ ςτθν επιτυχι δοκιμι ςτεγανότθτασ όλων των ειδϊν, τα οποία ζχει ζτοιμα προσ παράδοςθ, 
διαφορετικά δεν δφναται να προχωριςει θ Υπθρεςία ςε περαιτζρω ενζργειεσ για τθν παραλαβι. Θ 
κακυςτζρθςθ αυτι από απόψεωσ προκεςμιϊν βαρφνει τον προμθκευτι. 

 
 
 



 
g. ΗΜΑΝΗ 

Στα προμθκευόμενα είδθ κα υπάρχει ςιμανςθ του προμθκευτι με ανάγλυφθ γραφι που 
κα αναφζρει ευκρινϊσ: 
Α) Τθν ονομαςτικι διάμετρο του υδροςτομίου. 
Β) Τα ςτοιχεία του καταςκευαςτι – προμθκευτι. 
Γ) Τα κεφαλαία γράμματα «ΔΘΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» και 
Δ) Το ζτοσ καταςκευισ τουσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                      Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ             ΘΕΩΘΘΘΚΕ    
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
       Άρθρο 1ο  

 Αντικείμενο τησ προμήθειασ 
Θ παροφςα ςυγγραφι αφορά τθν προμικεια με  πρόχειρο διαγωνιςμό και κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθ χαμθλότερθ προςφορά,  Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ προμικεια πυροςβεςτικϊν 
κρουνϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν πυροπροςταςίασ του Διμου Λζςβου και 
ςυγκεκριμζνα  150 υδροςτομίων πυρκαγιάσ και 120 πεδιλων υδροςτομίων πυρκαγιάσ 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 60.000 € πλζον ΦΡΑ ιτοι ςφνολο  70.200,00 €. Θ δαπάνθ κα βαρφνει 
τον Κ.Α. 25.7135.0002 πίςτωςθσ προχπολογιςμοφ του Διμου  Λζςβου οικονομικοφ ζτουσ 2018. 
 

Άρθρο 2ο 
Απαντήςεισ ςτα τεχνικά ςτοιχεία 

Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, τισ οποίεσ κα 
πρζπει να δϊςουν πλιρεισ και ςαφείσ απαντιςεισ. Επίςθσ κα πρζπει να δοκοφν πλιρθ ςτοιχεία, 
για να μπορζςει θ επιτροπι να προβεί ςε ςωςτι αξιολόγθςθ των προςφορϊν.    

 
Άρθρο 3ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Θ ςφμβαςθ τθσ προμικειασ  διζπεται από τισ διατάξεισ:  
1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Αϋ/08.08.2016): “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”  
2. Του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν. 3463/06) όπωσ αυτόσ ιςχφει, και ιδιαίτερα  τθν παρ. 4 
και τθν παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/06.  
3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α’): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, όπωσ αυτόσ ιςχφει.  
4. Τον Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α') : Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ 
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ 
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+  
  

Άρθρο 4ο 
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν κα είναι τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ 
υποβολισ προςφορϊν  Το άρκρο 97 παρ. 1,2 και 4 του Ν. 4412/16) αναφζρεται ςχετικά:   
«1.Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
2.Σε περίπτωςθ αιτιματοσ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α' 
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 72, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, 
πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το 
επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 4.Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν και 
παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φoρείσ για 
διάςτθμα που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) 
μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Μετά τθ 
λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 
οπότε οι οικονομικοί φoρείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να 
παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι.  



 
 
Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείσ.»  
  

Άρθρο 5ο 
Τποχρεϊςεισ ςυμμετζχοντα 

 Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να προςκομίςουν τθν οικονομικι του προςφορά ςτο πρωτόκολλο του 
Διμου μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο  
 

Άρθρο 6ο 
Σιμζσ  προςφοράσ 

 Το άρκρο 95 παρ. 1, 5 και 6 του Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:  
«1.Θ οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ.  
2..Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, 
ιςχφουν επιπλζον τα ακόλουκα: α) θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ 
υπθρεςίασ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Στθν τιμι 
περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ του υλικοφ ι τθσ 
παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
β) ςτισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 9 και 10 του άρκρου 53, όταν από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμϊν, τότε θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά ςε 
ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ τιμισ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του υλικοφ ι τθσ παροχισ υπθρεςίασ.  
6.Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, θ τελευταία μπορεί να προκφπτει 
κατά τθν προςφερόμενθ ζκπτωςθ επί τοισ εκατό ςτθν τιμι του είδουσ, βάςει τιμϊν αναφοράσ, 
όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία.»  
 

Άρθρο 7ο 
Ανακοίνωςη κατακφρωςησ - ανάθεςησ προμήθειασ 

 1. Στον προμθκευτι που κα γίνει θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα αποςταλεί ςχετικι ανακοίνωςθ, 
που κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία :  

Α. Το είδοσ  
Β. τθν ποςότθτα  
Γ. Τθν τιμι  
Δ. Τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υλικό  
Ε. θ ςυμφωνία τθσ τθσ ανάκεςθσ με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ και τισ τυχόν αποδεκτζσ 
τροποποιιςεισ των όρων τοφτων.  
ΣΤ. Τα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ τελικισ ζγκριςθσ.  
Η. Τθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

 
2. Με τθν ανωτζρω ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ 
ςφμβαςθσ (ςυμφωνθτικό), που ακολουκεί, ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα.  
Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ υποχρεοφται να 
προςζλκει μζςα ςε 10 θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ για τθν 
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προςκομίηοντασ και τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ.  
Εάν ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςζλκει να υπογράψει τθν ςφμβαςθ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/16.  
   
 

Άρθρο 8ο 
Αποδεικτικά Μζςα 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ που κα επιλεγεί, προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων 
αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 του 
Ν4412/2016, υποχρεοφται να προςκομίςει ςτο Διμο, όταν του ηθτθκεί και πάντωσ πριν τθν 
ανάκεςθ εργαςιϊν, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ωσ αυτά ορίηονται ςτθν Διακιρυξθ.  
 
 
 
 
 



 
 

Άρθρο 9ο 
φμβαςη 

1. Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ ςτον ανάδοχο προμθκευτι και τθν 
υποβολι από αυτόν, εφόςον απαιτείται, εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, καταρτίηεται από τθν 
υπθρεςία θ ςχετικι ςφμβαςθ που υπογράφεται και από τα δφο μζρθ.  
2. Θ Σφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ για υποβολι προςφορϊν 
και τθσ ςχετικισ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από τον Διμαρχο.  
    

Άρθρο 10ο 
Διάρκεια ςφμβαςησ 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ 
υπθρεςίασ που διοικεί τθ ςφμβαςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται 
μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ 
τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί 
εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να 
υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. (άρκρο 217 Ν. 4412/16).  
    

Άρθρο 11ο 
Χρόνοσ παράδοςησ υλικϊν 

Το άρκρο 206 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:  
«1.Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο 
που ορίηει θ ςφμβαςθ και θ διακιρυξθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να 
παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:  
α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132,  
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 
προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου,  
γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 
παράδοςθσ.  
 
2.Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  
3.Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του 
ςχετικοφ αιτιματοσ του προμθκευτι.  
4.Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ 
ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ 
παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 207.  
5.Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, 
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο προμθκευτισ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  
6.Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.  
7.Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται 
να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.»  
 
 
 
 
 
 



 
 

Άρθρο 12ο 
Παραλαβή υλικϊν 

Το άρκρο 208 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:  
1.Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221.  
2.Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και 
καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Θ ςφμβαςθ μπορεί να προβλζπει ότι ο 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω τρόπουσ:  
α) Με μακροςκοπικι εξζταςθ.  
β) Με μθχανικι εξζταςθ.  
γ) Με πρακτικι δοκιμαςία.  
δ) Με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ προμικεια 
υλικό ι και με οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόςον ο τρόποσ αυτόσ προβλζπεται από 
τθ ςφμβαςθ.  
 
3.Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι 
παραλαβισ πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια τθσ μακροςκοπικοφ 
ελζγχου. Εάν, λόγω τθσ φφςθσ του είδουσ, όλοι οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι 
γίνονται από τθν επιτροπι παραλαβισ και δεν μεςολαβοφν εργαςτθριακοί και λοιποί ζλεγχοι για 
τθν ςφνταξθ του ανωτζρου πρωτοκόλλου, τοφτο ςυντάςςεται από τθν επιτροπι χωρίσ να 
προθγθκεί ςφνταξθ πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί:  
α) να παραλάβει το υλικό,  
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ,  
γ) να απορρίψει το υλικό. Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον 
προμθκευτι.  
 
4.Τα υπό προμικεια υλικά μποροφν να τεκοφν ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι τουσ από τον φορζα.»  
  

Άρθρο 13ο 
Χρόνοσ παραλαβήσ υλικϊν 

Το άρκρο 209 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:  
«1.Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο.  
2.Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ ι και άλλουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται 
από τθν ίδια τθν επιτροπι ι και ελζγχουσ που διενεργοφνται από άλλα όργανα (όπωσ εργαςτιρια, 
δοκιμαςτιρια) που ανικουν ςτον φορζα, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν 
θμερομθνία πραγματικισ προςκόμιςθσ του υλικοφ. Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει, εκτόσ από 
μακροςκοπικι εξζταςθ και άλλουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από άλλα όργανα που δεν ανικουν 
ςτον φορζα, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία πραγματικισ 
προςκόμιςθσ του υλικοφ, χωρίσ να υπολογίηεται ςε αυτόν το χρονικό διάςτθμα από τθν αποςτολι 
των δειγμάτων για ζλεγχο, μζχρι τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ελζγχου ςτθν Επιτροπι.  
3.Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από 
τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ 
τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα 
βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι.  
4.Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του προμθκευτι, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται 
με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και το άρκρο 208 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα.»  
 
 



 
 
   

Άρθρο 14ο 
Σρόποσ πληρωμήσ- απαιτοφμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του ανάδοχου 

Το άρκρο 200 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:  
«1.Ο τρόποσ πλθρωμισ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα κακορίηονται απαραίτθτα ςτθ ςφμβαςθ.  
2.Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ζνα από τουσ παρακάτω 
τρόπουσ: α. Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των 
υλικϊν.  
3.Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ εφόςον αυτζσ 
προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ.  
4.Στισ ςυμβάςεισ προμικειασ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:  
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ 
παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208.  
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα.  
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».  
δ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».  
ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ . 
 
5.Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
 
6.Οι εντολζσ πλθρωμισ των ενεργειϊν τεχνικισ βοικειασ των ςυγχρθματοδοτοφμενων 
προγραμμάτων του ΕΣΡΑ, του ΕΟΧ ι άλλων ενωςιακϊν ι διεκνϊν προγραμμάτων ι/και ταμείων 
του άρκρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξζδωςε τθν απόφαςθ ανάκεςθσ.».  
  

Άρθρο 15ο 
Εγγυημζνη λειτουργία προμήθειασ 

Το άρκρο 215 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:  
«1.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί όταν κρίνει ςκόπιμο για ςφμβαςθ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ να 
προβλζπει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και εγγυθμζνθ λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. 
Ο χρόνοσ και το περιεχόμενο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ περιγράφεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 2.Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι 
λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ 
λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε 
βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ 
τθσ ςφμβαςθσ.  
3.Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ 
του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο 
ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν 
ζκπτωςθ του αναδόχου.  
4.Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το 
ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ 
λειτουργίασ που προ βλζπεται ςτο άρκρο 72. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο.»  
  

Άρθρο 16ο 
Ολοκλήρωςη εκτζλεςησ ςφμβαςησ 

Το άρκρο 202 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: «Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν 
ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  
α) Σε περίπτωςθ προμικειασ παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ 
υλικοφ, θ ποςότθτα που παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ 
αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο.  
 



 
 
Σε περίπτωςθ παροχισ υπθρεςιϊν αυτζσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι ςε περίπτωςθ 
διαιρετισ υπθρεςίασ, το αντικείμενο που παραδόκθκε υπολείπεται του ςυμβατικοφ, κατά μζροσ 
που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία 
για τθν περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν διακιρυξθ.  
β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν.  
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ και  
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.»  
  

Άρθρο 17ο 
Ενςτάςεισ προ τησ υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ – προδικαςτικζσ προςφυγζσ 

Ππωσ προβλζπεται: 1. Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κάτω των εξιντα χιλιάδων 
(60.000) ευρϊ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.), ςχετικό το άρκρο 127 του  Ν. 4412/16 ,  2. Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με 
εκτιμϊμενθ αξία άνω  των εξιντα χιλιάδων ζνα λεπτό (60.001) ευρϊ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) ςχετικό το 
άρκρο 346 του  Ν. 4412/16 . 
 

Άρθρο 18ο 
Προζλευςη των προςφερόμενων υλικϊν 

Απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι προμθκευτζσ να ςυμπλθρϊςουν ςτο αντίςτοιχο πεδίο  τθσ 
προςφοράσ,  τθν χϊρα καταςκευισ - παραγωγισ των προςφερομζνων υλικϊν.   
 
  

Άρθρο 19ο 
Σροποποίηςη ςυμβάςεων κατά τη διάρκεια τουσ 

Το άρκρο 132 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
 «1. Οι ςυμβάςεισ και οι ςυμφωνίεσ-πλαίςιο μποροφν να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
α) όταν οι τροποποιιςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τουσ, προβλζπονται ςε ςαφείσ, 
ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ ςτα αρχικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτισ οποίεσ μπορεί να 
περιλαμβάνονται και ριτρεσ ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το 
αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ 
υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Δεν προβλζπουν τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ που 
ενδζχεται να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο  
β) για τα ςυμπλθρωματικά ζργα, υπθρεςίεσ ι αγακά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία 
κατζςτθςαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ, εφόςον θ αλλαγι 
αναδόχου: αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικοφσ ι τεχνικοφσ λόγουσ, π.χ. απαιτιςεισ 
εναλλαξιμότθτασ ι διαλειτουργικότθτασ με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό, υπθρεςίεσ ι εγκαταςτάςεισ 
που παραςχζκθκαν με τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, και ββ) κα ςυνεπαγόταν 
ςθμαντικά προβλιματα ι ουςιαςτικι επικάλυψθ δαπανϊν για τθν ανακζτουςα αρχι. Ωςτόςο, 
οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ τιμισ δεν υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ ςωρευτικι αξία των τροποποιιςεων 
αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ι τθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Οι επακόλουκεσ τροποποιιςεισ δεν πρζπει να αποςκοποφν ςτθν αποφυγι 
εφαρμογισ του παρόντοσ Βιβλίου (άρκρα 3 ζωσ 221). 
 γ) όταν πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: αα) θ ανάγκθ τροποποίθςθσ 
προζκυψε λόγω περιςτάςεων που δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν από μια επιμελι 
ανακζτουςα αρχι, αα) θ τροποποίθςθ δεν μεταβάλλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ, ββ) 
οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ τιμισ δεν υπερβαίνει το 50% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ι τθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Σε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ ςωρευτικι αξία των 
τροποποιιςεων αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ ι τθσ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Οι επακόλουκεσ τροποποιιςεισ δεν πρζπει να αποςκοποφν ςτθν αποφυγι 
εφαρμογισ του παρόντοσ Βιβλίου,  
δ) όταν ζνασ νζοσ ανάδοχοσ υποκακιςτά εκείνον ςτον οποίο ανατζκθκε αρχικά θ ςφμβαςθ από τθν 
ανακζτουςα αρχι, ςυνεπεία:  
αα) ρθτισ ριτρασ ανακεϊρθςθσ ι προαίρεςθσ, ςφμφωνθσ με τθν περίπτωςθ α' ,  
ββ) ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του αρχικοφ αναδόχου, λόγω εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ, 
περιλαμβανομζνων τθσ εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ, τθσ ςυγχϊνευςθσ ι καταςτάςεων 
αφερεγγυότθτασ ιδίωσ ςτο πλαίςιο προπτωχευτικϊν ι πτωχευτικϊν διαδικαςιϊν, από άλλον 



 
οικονομικό φορζα, ο οποίοσ πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που κακορίςτθκαν αρχικά, υπό 
τον όρο ότι θ διαδοχι δεν ςυνεπάγεται άλλεσ ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
γίνεται με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ εφαρμογισ του παρόντοσ Βιβλίου ι  
γγ) περίπτωςθσ που θ ανακζτουςα αρχι αναλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ του κφριου αναδόχου 
ζναντι των υπεργολάβων του και εφόςον θ δυνατότθτα αυτι προβλζπεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 131,  
ε) όταν οι τροποποιιςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ αξίασ τουσ, δεν είναι ουςιϊδεισ κατά τθν ζννοια τθσ 
παρ. 4. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ που τροποποιοφν μία ςφμβαςθ ςτισ περιπτϊςεισ των περιπτϊςεων 
β' και γ' δθμοςιεφουν ςχετικι γνωςτοποίθςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ζνωςθσ. Θ 
γνωςτοποίθςθ αυτι περιζχει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Μζροσ Η' του Ραραρτιματοσ 
V του Ρροςαρτιματοσ Α' και δθμοςιεφεται, ςφμφωνα με το άρκρο 65.  
 
2.Χωρίσ να απαιτείται επαλικευςθ αν τθροφνται οι προχποκζςεισ των περιπτϊςεων α' ζωσ δ' τθσ 
παρ. 4, οι ςυμβάςεισ μπορεί να τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόςον θ αξία τθσ τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ και των 
δφο ακόλουκων τιμϊν:  
α) των κατϊτατων ορίων του άρκρου 5, και  
β) του δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν και 
προμθκειϊν και του 15% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ ζργων. Θ τροποποίθςθ 
δεν μπορεί να μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. Σε περίπτωςθ 
διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ αξία τουσ υπολογίηεται βάςει τθσ κακαρισ ςωρευτικισ αξίασ των 
διαδοχικϊν τροποποιιςεων.  
 
3.Για τον υπολογιςμό τθσ τιμισ που προβλζπεται ςτθν παρ. 2 και ςτισ περιπτϊςεισ β' και γ' τθσ παρ. 
1, όταν θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει ριτρα τιμαρικμικισ αναπροςαρμογισ, θ αναπροςαρμοςμζνθ τιμι 
είναι θ τιμι αναφοράσ.  
 
4.Θ τροποποίθςθ ςφμβαςθσ ι ςυμφωνίασ-πλαίςιο κατά τθ διάρκειά τθσ κεωρείται ουςιϊδθσ κατά 
τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ ε' τθσ παρ. 1, εφόςον κακιςτά τθ ςφμβαςθ ι τθ ςυμφωνία-πλαίςιο 
ουςιωδϊσ διαφορετικι, ωσ προσ τον χαρακτιρα, από τθν αρχικϊσ ςυναφκείςα. Σε κάκε περίπτωςθ, 
με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίθςθ κεωρείται ουςιϊδθσ όταν πλθροί μία 
ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  
α) θ τροποποίθςθ ειςάγει όρουσ οι οποίοι, εάν είχαν αποτελζςει μζροσ τθσ αρχικισ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κα είχαν επιτρζψει τθ ςυμμετοχι διαφορετικϊν υποψθφίων από αυτοφσ που 
επιλζχκθκαν αρχικϊσ ι ςτθν αποδοχι άλλθσ προςφοράσ από εκείνθ που επελζγθ αρχικϊσ ι κα 
προςζλκυαν και άλλουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  
β) θ τροποποίθςθ αλλάηει τθν οικονομικι ιςορροπία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο υπζρ 
του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ ι ςυμφωνία-πλαίςιο,  
γ) θ τροποποίθςθ επεκτείνει ςθμαντικά το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο,  
δ) όταν νζοσ ανάδοχοσ υποκακιςτά εκείνον ςτον οποίο είχε ανατεκεί αρχικϊσ θ ςφμβαςθ ςε 
περιπτϊςεισ διαφορετικζσ από τισ προβλεπόμενεσ ςτθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 1.  
 
5.Απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποιιςεισ 
των διατάξεων μίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι μίασ ςυμφωνίασ-πλαίςιο κατά τθ διάρκειά τουσ, που 
είναι διαφορετικζσ από τισ προβλεπόμενεσ ςτισ παραγράφουσ 1 και 2.»  
 

Άρθρο 20ο 
Προηγοφμενη γνϊμη για τροποποίηςη ςφμβαςησ 

Το άρκρο 201 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: «Θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132, 
γίνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου.»  
   

Άρθρο 21ο 
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςησ τησ ςφμβαςησ 

Το άρκρο 133 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:  
«1.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγζλλουν μια δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:  
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132,  
 
 



 
 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί 
από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ 
του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.  
  
2.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, καταγγζλλουν 
υποχρεωτικά μια δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον ςυντρζχει θ 
περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115)».  
   

Άρθρο 22ο 
Κυρϊςεισ για εκπρόθεςμη παράδοςη προμήθειασ 

Το άρκρο 207 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
 «1.Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209, επιβάλλεται 
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.  
2.Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ 
των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.  
3.Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.  
4.Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω 
πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που 
υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του 
ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.  
5.Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το 
ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ 
δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.  
6.Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.»  
  

Άρθρο 23ο 
Απόρριψη ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςη 

Το άρκρο 213 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 
 1.Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, 
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ 
γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο 
προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  
2.Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν 
απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι 
(20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι 
μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) 
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου 
με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ.   
 



 
 
Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε 
τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ 
ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
3.Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν 
από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ 
που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε.  
   

Άρθρο 24ο 
Κήρυξη οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου 

Το άρκρο 203 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά:  
«1.Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και 
από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:  
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105,  
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 
αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό 
χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206,  
γ) ςτθν περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν:  
αα) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ 
τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και 
 ββ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ 
των παρατάςεων. 
 2.Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν 
κατά τθν περίπτωςθ γ' τθσ παραγράφου 1, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι 
όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ 
ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με 
τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ 
του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ λόγουσ που 
οδιγθςαν ςε αυτιν.  
 
3.Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ 
όταν: α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε 
με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.  
 
4.Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 
παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ.  
β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο 
είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. 
 Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και 
μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. Επιπλζον μπορεί 
να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν 
ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74.»  
   
 
 
 
 



 
 

Άρθρο 25ο 
Ανωτζρα βία 

Το άρκρο 204 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία 
υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν 
τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  
  

Άρθρο 26ο 
Διοικητικζσ προςφυγζσ κατά τη διαδικαςία εκτζλεςησ των ςυμβάςεων 

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 360 Ν. 4412/16   
  

Άρθρο 27ο 
Επίλυςη διαφορϊν μετά την υπογραφή τησ ςφμβαςησ 

Θ επίλυςθ των διαφορϊν που προκφπτουν από κάκε πράξθ τθσ υπθρεςίασ ι του οικονομικοφ 
φορζα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, γίνεται με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16.  
  

Άρθρο 28ο 
Όροι Εκτζλεςησ τησ φμβαςησ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.  
  
 
  
                      Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ             ΘΕΩΘΘΘΚΕ    
 
                                                                                                                    Θ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΤΥΔΛ              
 
                   ΚΑΛΔΘΣ ΜΙΧΑΛΘΣ                                                                
        ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ Ρ.Ε                    ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΙΑΝΘΘ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                   ΡΟΜΘΘΕΙΑ : ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΟΥΝΩΝ ΓΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                             ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΘΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
Α .ΜΕΛΕΤΘΣ   175 /2018                                                   ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :  60.000,00 € 
                          ΡΙΣΤΩΣΘ                       :  70.200,00 € 
 
 
 

α/ α Περιγραφή CPV Ποςότητα 
(Σμχ) 

Σιμή  
Μονάδοσ  

€ 

Δαπάνη 
 € 

ΦΠΑ 
 € 

υνολική 
Δαπάνη 

€ 

 
1 
 
 

2 

 
Τδροςτόμιo πυρκαγιάσ 

DN80 
 

Πζδιλο  υδροςτομίου 
πυρκαγιάσ  DN80 

 
44482200 

 
 
 

44482200 

 
150 

 
 
 

120 

    

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ  

 
 
Οι παραπάνω τιμζσ αφοροφν τθν προμικεια, και παράδοςθ ςτθν κζςθ  που κα υποδείξει ο Διμοσ 
Λζςβου . 
 
Ιςχφσ προςφοράσ: Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για ________________θμερολογιακζσ θμζρεσ από 
ςιμερα. 
 
Παράδοςη : Θ δοκείςα τιμι ιςχφει για παράδοςθ  ςτο Διμο Λζςβου. 
 
Χρόνοσ Παράδοςησ: 
________________________________________________________________________ 
 
Εγγφηςη: _______________________________________________ 
 
Επιβαρφνςεισ,  Κρατήςεισ: Θ Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα 
με τθ διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 
 
Λοιπζσ παρατηρήςεισ 
 
                                                                                Μυτιλινθ _________________ 
 
                                                                                              Ο     ΡΟΣΦΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

                         ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ)     

ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΓΡΟΣΟΜΙΟΤ 

ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

(ΝΑΙ/ΌΥΙ) ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ* 

Ολνµαζηηθή Πίεζε PN16   

Φ80   

2 ζηόµηα πδξνιεςίαο θ50   

ώµα ειαηό ρπηνζίδεξν GGG40 ύµθσλα µε 

DIN1693/EN1563 

 
 

Βαιβίδα εθθέλσζεο   

Δπρεξήο ε εμαγσγή ησλ θηλεηώλ εμαξηεµάησλ   

Κάιπµµα εθάζηνπ ζηνµίνπ εθξνήο ζα είλαη ρπηνζίδεξν 

θαη ζα είλαη αζθαιηζµέλν µε αιπζίδα µήθνπο πεξίπνπ 

40 cm πάλσ ζην ζώµα ηνπ θξνπλνύ 

  

Ιζρύνληα πξόηππα:   

ρεδίαζε πδξνζηνµίνπ : ΔΝ14384   

Τιηθό θαηαζθεπήο ζώµαηνο (EN-GJS-400): 

EN1563 

  

Φιάληδεο: ΔΝ 1092   

  

      

          ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ                            

ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ  ΤΓΡΟΣΟΜΙΩΝ 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

(ΝΑΙ/ΌΥΙ) ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ* 

1 Υεηξηζηήξην Από ειαηό ρπηνζίδεξν(1)   

2 Κνριίαο Από αλνμείδσην ράιπβα(3)   

3 ώµα θεθαιήο Από ειαηό ρπηνζίδεξν(1)   

4 
Ρνδέιεο 

Αζθαιείαο 
Από νξείραιθν 

  

5 
Παμηµάδη µε 

oring 
Από νξείραιθν 

  

6 
Βάθηξν 

ρεηξηζµνύ 

Από αλνμείδσην ράιπβα(2)   

7 
Πεξηθόριην 

βάθηξνπ 
Από νξείραιθν 

  



8 

 

 

Πώµα µε 

αιπζίδα 

Από ειαηό ρπηνζίδεξν(1) 

 

 

 

 

 

 

9 Λήςε 
Από ειαηό ρπηνζίδεξν(1) ή 

νξείραιθν 

  

10 
Κνξµόο 

πδξνζηνκίνπ 

Από ειαηό ρπηνζίδεξν(1)   

11 

 

 

σιήλαο Φ 1 

1/4" 

Από αλνμείδσην ράιπβα(3)  

 

 

 

 

12 
Θάιαµνο 

βαιβίδσλ 

Από ειαηό ρπηνζίδεξν(1)   

13 

Βαιβίδα 

εθθέλσζεο 

(αληηπαγσηηθή 

πξνζηαζία)(5) 

Από νξείραιθν ή ειαηό 

ρπηνζίδεξν(1) 

 

 

14 Έµβνιν Από αλνμείδσην ράιπβα(3) 
 

 

15 
Έµβνιν 

ζηεγάλσζεο 

Από ειαζηηθό (nitrile rubber ή 

EPDM) 

  

16 Ρνδέια(4) 

Από νξείραιθν ή αλνμείδσην 

ράιπβα(3) µε ειάρηζην πάρνο 

5mm 

  

17 Κνριίαο 3/8" Από αλνμείδσην ράιπβα(3)   

      

(1)ύµθσλα µε EN-GJS-400 / EN1563(παιαηά 

πξνδηαγξαθή GGG40/DIN1693) 

 

 

(2)AISI 420 (X20Cr13)ζύµθσλα µε ηελ EN 

10088-1 

  

(3)AISI 304 ζύµθσλα µε ηελ EN 10088-1   

(4)Η ξνδέια(16) ζα εθαξµόδεη επαθξηβώο ζηελ 

αληίζηνηρε εζνρή ηνπ εµβόινπ ζηεγάλσζεο(15). Η δε 

δηάµεηξνο ηεο νπήο γηα ηνλ θνριία ζηεξέσζεο(17) ζα 

είλαη ηέηνηα πνπ δελ ζα επηηξέπεη ηελ πιεπξηθή 

µεηαηόπηζε ηεο ξνδέιαο. 

  

(5)Η βαιβίδα εθθέλσζεο ζα πξέπεη θιείλεη, µε ην 

άλνηγµα(αλύςσζε) ηνπ εµβόινπ θαη λα αλνίγεη μαλά 

έπεηηα από ηελ ρξήζε ηνπ πδξνζηνµίνπ ώζηε λα 

αδεηάδεη ν θνξµόο ηνπ πδξνζηνµίνπ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ           

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

(ΝΑΙ/ΌΥΙ) ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ* 

1 

Πηζηνπνηεηηθό ζπµµόξθσζεο µε ην CSN 

ΔΝ 14384 θαη µε ην ISO 4633:2015 γηα ηα 

ειαζηηθά 

  

2 

Σν πηζηνπνηεηηθό ISO 9001:2008 ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 

 

 

3 
Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 

εηώλ από ηελ παξάδνζε 

  

4 
Τπεύζπλε δήισζε µε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 

  

5 

Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ ππξνζβεζηηθνύ 

θξνπλνύ θαη ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

  

6 

ρέδην ηνπ θξνπλνύ µε ηηο ζεµαληηθόηεξεο 

δηαζηάζεηο θαη ην 

βάξνο ηνπ 

  

7 Γηάγξαµµα απώιεηαο πίεζεο   

8 
Πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ρξήζε ζε 

πόζηµν λεξό 

  

9 

Τπεύζπλε δήισζε γηα ηαύηηζε µε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ή ηελ πηζαλή απόθιηζε από 

απηέο 

  

 

* ΤΜΠΛΗΡΩΣΔ ΣΤΥΟΝ ΠΑΡΔΚΛΙΔΙ 

ΑΠΌ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 



 


