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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 52/2020 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
(ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ κλπ) ΓΙΑ ΣΙ  
ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΠΛΑΖ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 22.498,75 € (ςυμπ Φ.Π.Α) 
Κ.Α. : 15.7135.0001. Π/Τ 2020 
CPV: 44423000, «Διάφορα είδη» 
 
 

 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια των απαραίτθτων υλικϊν – εξοπλιςμοφ (ναυαγοςωςτικοφ υλικοφ κλπ), 

βάςει του ΡΔ 31/2018, με ςκοπό τθ βελτίωςθ των υποδομϊν ςτα πλαίςια τθσ διάκριςθσ τθσ «γαλάηιασ ςθμαίασ» 

για τισ παρακάτω παραλίεσ: πλαη Τςαμάκια, Κανόνι Θερμισ, Ωαραμίδα, Άγιοσ Ιςίδωροσ, Τάρτι, Σκάλα Μιςτεγνϊν. 

 

Ειδικότερα προβλζπεται να γίνει προμικεια των κάτωκι ειδϊν ανά ομάδα 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 

1. Ναυαγοςωςτικά εφόδια πολυςφχναςτθσ παραλίασ 2 

2. Ναυαγοςωςτικά εφόδια μθ πολυςφχναςτθσ παραλίασ 7 

3. Κουτί φφλαξθσ Ναυαγοςωςτικϊν εφοδίων 2 

4. Σθμαδοφρεσ ορίων κολφμβθςθσ 50 

5. Σχοινί ναυτικό 200 μζτρα 

6. Δοχείο για Αποτςίγαρα 218 

ΟΜΑΔΑ Β 

1. 
Σχεδιαςμόσ Διαγράμματοσ Ακτισ για τισ ανάγκεσ βράβευςθσ με 

«Γαλάηια Σθμαία» 
6 

ΟΜΑΔΑ Γ 

1. Διάδρομοσ Ρρόςβαςθσ για ΑμΕΑ 1 

2. Αμαξίδιο πρόςβαςθσ για ΑμΕΑ 2 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ Οργάνωςθσ Ακτισ για βράβευςθ με «Γαλάηια 

Σθμαία» (https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis), και ιδιαίτερα τα ναυαγοςωςτικά είδθ κα είναι ςφμφωνα 

με το ΡΔ υπ’ αρικμό 31/4-4-2018 (ΨΕΚ 61/Α’/2018). 

Οι εργαςίεσ ςυναρμολόγθςθσ των ειδϊν κα γίνουν από τον ανάδοχο, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ από 

το Διμο. 

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ δαπάνθ μεταφοράσ τουσ ςτθ Μυτιλινθ, ςε αποκικθ του Διμου 

Μυτιλινθσ, που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία μασ. 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ ανωτζρω προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 19.229,70 € πλζον ΨΡΑ 17 % ποςοφ 

3.269,05 €, με ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια όλων των ειδϊν 22.498,75 € . 

https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis
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Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2020 

ςυνολικοφ φψουσ 22.500,00 € και ςυγκεκριμζνα ςτον Κ.Α. 15.7135.0001. 

Το CPV τθσ προμικειασ είναι 44423000, «Διάφορα είδθ» 

Θ προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 4412 / 2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

Κάκε προμθκευτισ που εκδθλϊνει ενδιαφζρον και κατακζτει ςχετικι προςφορά, είναι υποχρεωμζνοσ επί 

ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ ότι αυτά που προςφζρει ςυμφωνοφν απόλυτα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, κακϊσ και ότι διακζτει τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα μελζτθ δικαιολογθτικά. 

Τυχόν ελαττωματικά είδθ, δεν κα παραλαμβάνονται από τθν υπθρεςία μασ, και κα αντικακίςτανται άμεςα 

από τον προμθκευτι χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου. 

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα, θ διαφορά που κα προκφψει από τθν ζκπτωςθ που κα δοκεί, να τθ 

χρθςιμοποιιςει για τθν προμικεια επιπλζον ποςοτιτων, ι και άλλων ειδϊν – ναυαγοςωςτικοφ υλικοφ, ςφμφωνα 

με τισ ανάγκεσ τθσ και μζχρι εξαντλιςεωσ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. 

Θ υποβολι προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, από τουσ ενδιαφερόμενουσ, δφναται να γίνει α)μόνο για τα είδθ μιασ 

ομάδασ ι β)για περιςςότερων τθσ μιασ ομάδασ ι γ) για το ςφνολο των ομάδων του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, 

όπωσ ρθτά αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ αυτισ και θ κατακφρωςθ κα γίνει βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ανά ομάδα τθσ μελζτθσ του 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ.   

 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ οφείλουν να διακζτουν: 

 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ ι 

προμθκεφτριασ εταιρείασ, ι άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ. 

 Ριςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ ι 

προμθκεφτριασ εταιρείασ ι άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ  

 Ριςτοποιθτικό ΕΛΟΤ 18001:2008 - OHSAS 18001:2007 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ ι προμθκεφτριασ 

εταιρείασ ι άλλου ιςοδφναμου πιςτοποιθτικοφ  

 

 

 

 Μυτιλινθ 09 / 06 / 2020 Μυτιλινθ 09 / 06 / 2020 

 Θ Συντάξαςα Θεωρικθκε 

 Θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Ρεριβαλλοντολόγοσ ΡΕ Ρολ/κόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 52/2020 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
(ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ κλπ) ΓΙΑ ΣΙ  
ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΠΛΑΖ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 22.498,75 € (ςυμπ Φ.Π.Α) 
Κ.Α. : 15.7135.0001. Π/Τ 2020 
CPV: 44423000, «Διάφορα είδη» 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ ζχει προχπολογιςκεί ςε 19.229,70 € πλζον ΨΡΑ 17 % ποςοφ 3.269,05 €, με 

ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια όλων των ειδϊν 22.498,75 €, το οποίο αποτελεί το ςυνολικό ποςό τθσ υπ’ 

αρικμό 52 μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Ρραςίνου και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Μυτιλινθσ 

ζτουσ 2020. 

Αναλυτικά ο προχπολογιςμόσ ανά είδοσ και ομάδα μελζτθσ είναι ο κάτωκι: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

Ενδεικτικι 

Σιμι 

Μονάδασ (€) 

Μερικό 

ςφνολο 

χωρίσ ΦΠΑ 

(€) 

ΟΜΑΔΑ Α 

1. Ναυαγοςωςτικά εφόδια πολυςφχναςτθσ παραλίασ 2 2.575,50 5.151,00 

2. Ναυαγοςωςτικά εφόδια μθ πολυςφχναςτθσ παραλίασ 7 202,50 1.417,50 

3. Κουτί φφλαξθσ Ναυαγοςωςτικϊν εφοδίων 2 980,00 1.960,00 

4. Σθμαδοφρεσ ορίων κολφμβθςθσ 50 39,50 1.975,00 

5. Σχοινί ναυτικό 
200 

μζτρα 
4,00€/μζτρο 800,00 

6. Δοχείο για Αποτςίγαρα 218 2,40 523,20 

ΟΜΑΔΑ Α : ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 11.826,70 

ΟΜΑΔΑ Α : ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 % 2.010,54 

ΟΜΑΔΑ Α : ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 17 % 13.837,24 

     
ΟΜΑΔΑ Β 

1. 
Σχεδιαςμόσ Διαγράμματοσ Ακτισ για τισ ανάγκεσ 

βράβευςθσ με «Γαλάηια Σθμαία» 
6 316,00 1.896,00 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 1.896,00 

ΟΜΑΔΑ Β : ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 % 322,32 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 17 % 2.218,32 

     

ΟΜΑΔΑ Γ 

1. Διάδρομοσ Ρρόςβαςθσ για ΑμΕΑ 1 2.707,00 2.707,00 

2. Αμαξίδιο πρόςβαςθσ για ΑμΕΑ 2 1.400,00 2.800,00 
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ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 5.507,00 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 % 936,19 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 17 % 6.443,19 

     

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 19.229,70 €  

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 % 3.269,05 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 17 % 22.498,75 €  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςασ. 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2020 

ςυνολικοφ φψουσ 22.500,00 € και ςυγκεκριμζνα ςτον Κ.Α. 15.7135.0001. 

Το CPV τθσ προμικειασ είναι 44423000, «Διάφορα είδθ» 
 

 Μυτιλινθ 09 / 06 / 2020 Μυτιλινθ 09 / 06 / 2020 

 Θ Συντάξαςα Θεωρικθκε 

 Θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Ρεριβαλλοντολόγοσ ΡΕ Ρολ/κόσ Μθχανικόσ 



6 

 

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 52/2020 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
(ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ κλπ) ΓΙΑ ΣΙ  
ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΠΛΑΖ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 22.498,75 € 
Κ.Α. : 15.7135.0001. Π/Τ 2020 
CPV: 44423000, «Διάφορα είδη» 
 
 

 

 

3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 ‐ Αντικείμενο Προμικειασ 

Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια των απαραίτθτων υλικϊν – εξοπλιςμοφ (ναυαγοςωςτικοφ υλικοφ κλπ), 

βάςει του ΡΔ 31/2018, με ςκοπό τθ βελτίωςθ των υποδομϊν ςτα πλαίςια τθσ διάκριςθσ τθσ «γαλάηιασ ςθμαίασ» 

για τισ παρακάτω παραλίεσ: πλαη Τςαμάκια, Κανόνι Θερμισ, Ωαραμίδα, Άγιοσ Ιςίδωροσ, Τάρτι, Σκάλα Μιςτεγνϊν. 

Το CPV τθσ προμικειασ είναι 44423000, «Διάφορα είδθ» 

Ειδικότερα προβλζπεται να γίνει προμικεια των κάτωκι ειδϊν ανά ομάδα: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 

1. Ναυαγοςωςτικά εφόδια πολυςφχναςτθσ παραλίασ 2 

2. Ναυαγοςωςτικά εφόδια μθ πολυςφχναςτθσ παραλίασ 7 

3. Κουτί φφλαξθσ Ναυαγοςωςτικϊν εφοδίων 2 

4. Σθμαδοφρεσ ορίων κολφμβθςθσ 50 

5. Σχοινί ναυτικό 200 μζτρα 

6. Δοχείο για Αποτςίγαρα 218 

ΟΜΑΔΑ Β 

1. 
Σχεδιαςμόσ Διαγράμματοσ Ακτισ για τισ ανάγκεσ βράβευςθσ με 

«Γαλάηια Σθμαία» 
6 

ΟΜΑΔΑ Γ 

1. Διάδρομοσ Ρρόςβαςθσ για ΑμΕΑ 1 

2. Αμαξίδιο πρόςβαςθσ για ΑμΕΑ 2 

ΑΡΘΡΟ 2 ‐ Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

1. Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΨΕΚ 147/Α/08‐08‐2016), όπωσ ιςχφει. 

2. Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) ‐ 

δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ (ΨΕΚ 143/Α/28‐06‐ 2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λπ.» (ΨΕΚ 74/Α/26‐03‐ 2014), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Ψορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, 

του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ 167/Α/23‐07‐2013), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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5. Το Ν.3861/2010  «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΨΕΚ   112/Α/13‐07‐2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ‐ 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΨΕΚ 87/Α/07‐06‐2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7. Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΨΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και 

ειδικότερα τθσ παρ 9εδ.β του άρκρου 209 

8. Το Ν.2690/1999 «Κύρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Ψ.Ε.Κ. 

45/Α/09‐03‐1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ‐ φνταξθ Προςφορών – Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Θ υποβολι προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, από τουσ ενδιαφερόμενουσ, δφναται να γίνει α)μόνο για τα είδθ μιασ 

ομάδασ ι β)για περιςςότερων τθσ μιασ ομάδασ ι γ) για το ςφνολο των ομάδων του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, 

όπωσ ρθτά αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ αυτισ και κα είναι με ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των τιμϊν των ειδϊν του 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. 

Το τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και ιςχφουν απόλυτα τα όςα 

περιγράφονται ςε αυτό και όλεσ οι απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ‐ Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

Θ ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4412/16 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςθ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).  

 

ΑΡΘΡΟ 5 ‐ Αξιολόγθςθ προςφορών 

Δεν απαιτείτε ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : Κατακφρωςθ αποτελζςματοσ 

Θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προμθκευτι, του οποίου θ προςφορά είναι αποδεκτι με βάςθ τισ κακοριηόμενεσ 

τεχνικέσ προδιαγραφέσ και με βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 

βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)  

 

ΑΡΘΡΟ 7: Εγγυιςεισ 

Δεν απαιτείτε ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Σόποσ ‐ χρόνοσ παράδοςθσ 

Πλα τα είδθ κα παραδοκοφν εντόσ τριάντα (30) το πολύ θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ςτθ Μυτιλινθ, ςε αποκικθ του Διμου που κα υποδείξει θ υπθρεςία. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δφναται να παρατακεί για τόςο διάςτθμα όςο κακορίηεται ςτο Ν.4412/2016, μετά από 

ςφμφωνθ γνϊμθ του «προμθκευτι» και Απόφαςθ του διοικοφντοσ οργάνου του φορέα χωρίσ αλλαγι των όρων 

τθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Χρονικι ιςχφσ προςφορών 

Οι προςφορζσ για όςουσ ζχουν λάβει μζροσ και δεν αποκλείςτθκαν από τθ δθμοπραςία, κεωροφνται ότι ιςχφουν 

για εκατόν είκοςι θμζρεσ από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. 

Κατά το διάςτθμα που ιςχφουν οι προςφορζσ, ο Διμοσ μπορεί να καλζςει οποιοδιποτε διαγωνιςκζντα για να 

υπογράψει ςφμβαςθ προμικειασ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων. 

 

Ο διαγωνιηόμενοσ δεν μπορεί κατά το διάςτθμα τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του να επιηθτιςει τθν ακφρωςθ αυτισ 

ι οποιαδιποτε μεταβολι των όρων προερχόμενθ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία. 
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Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο θ προςφορά εξακολουκεί να ιςχφει για όςο διάςτθμα διαρκεί θ ςφμβαςθ. 

Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Σε περίπτωςθ αιτιματοσ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ αϋ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 72 του Ν.4412/2016, 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Τποχρεώςεισ Αναδόχου ‐ Πλθμμελισ καταςκευι 

1. Σε περίπτωςθ βλάβθσ, ελαττωματικισ λειτουργίασ ή φκοράσ του προϊόντοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, 

ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ του, επιβαρυνόμενοσ με κάκε ςχετικό έξοδο, εφόςον 

δεν οφείλεται αποδεδειγμζνα ςε κακι χριςθ ή ςυντιρθςθ, ςφμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτθν §4 του 

παρόντοσ όρκρου. 

 

2. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ ή κακυςτζρθςθσ του αναδόχου για εκπλιρωςθ ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων μέχρι 

και τθν οριςτικι παραλαβι, ο Διμοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει, ςαν πρϊτο μέτρο, τθν εγγυθτικι του 

επιςτολι και ακόμθ να προβεί ςε παραπζρα ενζργειεσ για τθ διαςφάλιςθ των ςφννομων ςυμφερόντων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Φόροι ‐ τέλθ ‐ κρατιςεισ 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τέλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τισ ιμερεσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Παραλαβι ‐ Σρόποσ πλθρωμισ 

Θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνει κατά όπωσ ορίηεται από τισ διατάξεισ του αρκρ. 208 του Ν.4412/2016 από τθν 

επιτροπι που προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου αυτοφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Όροι και διαδικαςία παραλαβισ προμικειασ 

Τα εν λόγω είδθ κα παραδοκοφν ολοκλθρωμζνα, ςυναρμολογθμζνα και ζτοιμα προσ χριςθ, ςτθ Μυτιλινθ, ςε 

αποκικθ του Διμου, και με όλα τα ζξοδα που απαιτοφνται πλθρωμζνα. Θ τοποκζτθςθ δεν αποτελεί ευκφνθ του 

αναδόχου. 

 

 

 Μυτιλινθ 09 / 06 / 2020 Μυτιλινθ 09 / 06 / 2020 

 Θ Συντάξαςα Θεωρικθκε 

 Θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Ρεριβαλλοντολόγοσ ΡΕ Ρολ/κόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 
& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 52/2020 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
(ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ κλπ) ΓΙΑ ΣΙ  
ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΠΛΑΖ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 22.498,75 € 
Κ.Α. : 15.7135.0001. Π/Τ 2020 
CPV: 44423000, «Διάφορα είδη» 
 

 

 

 

4. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια των απαραίτθτων υλικϊν – εξοπλιςμοφ (ναυαγοςωςτικοφ υλικοφ κλπ), 

βάςει του ΡΔ 31/2018, με ςκοπό τθ βελτίωςθ των υποδομϊν ςτα πλαίςια τθσ διάκριςθσ τθσ «γαλάηιασ ςθμαίασ» 

για τισ παρακάτω παραλίεσ: πλαη Τςαμάκια, Κανόνι Θερμισ, Ωαραμίδα, Άγιοσ Ιςίδωροσ, Τάρτι, Σκάλα Μιςτεγνϊν. 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 

1. Ναυαγοςωςτικά εφόδια πολυςφχναςτθσ παραλίασ 2 

2. Ναυαγοςωςτικά εφόδια μθ πολυςφχναςτθσ παραλίασ 7 

3. Κουτί φφλαξθσ Ναυαγοςωςτικϊν εφοδίων 2 

4. Σθμαδοφρεσ ορίων κολφμβθςθσ 50 

5. Σχοινί ναυτικό 200 μζτρα 

6. Δοχείο για Αποτςίγαρα 218 

ΟΜΑΔΑ Β 

1. 
Σχεδιαςμόσ Διαγράμματοσ Ακτισ για τισ ανάγκεσ βράβευςθσ με 

«Γαλάηια Σθμαία» 
6 

ΟΜΑΔΑ Γ 

1. Διάδρομοσ Ρρόςβαςθσ για ΑμΕΑ 1 

2. Αμαξίδιο πρόςβαςθσ για ΑμΕΑ 2 

Θ υποβολι προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, από τουσ ενδιαφερόμενουσ, δφναται να γίνει α)μόνο για τα είδθ μιασ 

ομάδασ ι β)για περιςςότερων τθσ μιασ ομάδασ ι γ) για το ςφνολο των ομάδων του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, 

όπωσ ρθτά αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ αυτισ και θ κατακφρωςθ κα γίνει βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ανά ομάδα τθσ μελζτθσ του 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ.   

 

Τα προσ προμικεια είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ Οργάνωςθσ Ακτισ για βράβευςθ με «Γαλάηια 

Σθμαία» (https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis), και ιδιαίτερα τα ναυαγοςωςτικά είδθ κα είναι ςφμφωνα 

με το ΡΔ υπ’ αρικμό 31/4-4-2018 (ΨΕΚ 61/Α’/2018). 

Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis
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ΟΜΑΔΑ Α 

1. Ναυαγοςωςτικά εφόδια πολυςφχναςτθσ παραλίασ 

1.1 Αδιάβροχο φακό. 
1.2 Κυάλια. 
1.3 Ναυαγοςωςτικό ςωςίβιο, τφπου RESCUE CAN (ςφμφωνα με το Ραράρτθμα «Δ» του ΡΔ 31/2018 ΨΕΚ 61/Αϋ/4-4-

2018). 

 

 
1.4 Σανίδα διάςωςθσ, τουλάχιςτον 2,20 μζτρων, τφποσ ςωςτικισ ςανίδασ (RESCUE BOARD) (ςφμφωνα με το 

Ραράρτθμα «ΣΤ» του ΡΔ 31/2018 ΨΕΚ 61/Αϋ/4-4-2018). 

 
 

1.5 Σωςτικόσ ςωλινασ, (RESCUE TUBE) (ςφμφωνα με το Ραράρτθμα «Ε» του ΡΔ 31/2018 ΨΕΚ 61/Αϋ/4-4-2018).  
 

 
 

1.6 Ψορθτό φαρμακείο, με το περιεχόμενο (Ραράρτθμα «Ι» του ΡΔ 31/2018 ΨΕΚ 61/Αϋ/4-4-2018) 

ΕΙΔΗ 
ΠΟΟΣΗΣΕ 

(ΚΟΤΣΙΑ) 

Καρδιο-κυκλοφορικά αναλθπτικά 1 
Αναλγθτικά 1 
Ενζςιμο κορτικοςτεροειδζσ 1 
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ΕΙΔΗ 
ΠΟΟΣΗΣΕ 

(ΚΟΤΣΙΑ) 

Σφριγγεσ 5 cc 2 
Σκεφαςμα κατά εγκαυμάτων 2 

Ψορθτι φιάλθ οξυγόνου τουλάχιςτον 1 lit με μειωτιρα 

πίεςθσ και ςυςκευι χοριγθςθσ οξυγόνου 
1 

Ψορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ ςτόμα με ςτόμα τφπου 
Brook 1 

Ψορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ τφπου Guedel 1 
Συςκευι ανάνθψθσ διά χειρόσ AMPU 1 
Επίδεςμοι κοινοί 5 
Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ 2 
Ελαςτικόσ επίδεςμοσ 1 
Αποςτειρωμζνο τοφλι εμβαπτιςμζνο ςε νερό και φυτικά 
ζλαια για ζγκαυμα 2 

Mercurochrom 50 cc 
Οξυηενζ 50 cc 
Οινόπνευμα 50 cc 
Λευκοπλάςτθσ 1 
Ϊαλίδι κοινό 1 

 
1.7 Ρτυςςόμενο φορείο ι πλωτό φορείο. 
1.8 Δφο (02) ςθμαντιρεσ, χρϊματοσ πορτοκαλί, με ςχοινί μικουσ τουλάχιςτον πενιντα (50) μζτρων. 
1.9 Ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ πορτοκαλί, ςτο οποίο αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΫΣΤΘΣ - LIFE GUARD. 
1.10 Καπζλο, ςτθν εμπρόςκια όψθ του οποίου αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΫΣΤΘΣ και κάτωκεν αυτισ θ 

ζνδειξθ LIFE GUARD. 
1.11 Γυαλιά θλίου. 
1.12 Ρινακίδα, χρϊματοσ πορτοκαλί, με τθν ζνδειξθ ΡΫΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ FIRST AID, 

μπλε απόχρωςθσ. 
1.13 Ιςοκερμικζσ κουβζρτεσ. 
1.14 Καταδυτικό μαχαίρι. 
1.15 Μάςκα βυκοφ. 
1.16 Βατραχοπζδιλα. 
1.17 Σθμαία Ναυαγοςϊςτθ, χρϊματοσ πορτοκαλί, διατάςεων 40 x 80 εκ., με τθν ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΫΣΤΘΣ και 

κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ LIFE GUARD, μπλε απόχρωςθσ. 
1.18 Σθμαία χρϊματοσ ερυκροφ, ίςων διαςτάςεων με τθν προθγοφμενθ, με τθν ζνδειξθ ΩΫΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΫΣΤΘ και 

κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ NO LIFE GUAR, λευκισ απόχρωςθσ. 
1.19 Ψορθτι μεγαφωνικι ςυςκευι (τθλεβόασ). 
1.20 Κοινι ςφυρίχτρα. 
1.21 Ρράςινθ ςθμαία (Κολυμπάτε ελεφκερα). 
1.22 Κίτρινθ ςθμαία (Κολυμπάτε με προςοχι). 
1.23 Κόκκινθ Σθμαία (Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο νερό). 
1.24 Ψορθτι ςυςκευι VHF. 
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2. Ναυαγοςωςτικά εφόδια μθ πολυςφχναςτθσ παραλίασ 

2.1 Ο ναυαγοςωςτικόσ εξοπλιςμόσ κα περιλαμβάνει: Κυκλικό ςωςίβιο μικρό, Κυκλικό μεγάλο ςωςίβιο, 

Σφυρίχτρα, Σχοινί επιφανείασ 25 μζτρων. 

 
2.2 Τα υλικά πρώτων βοθκειών κα είναι τοποκετθμζνθ ςε φορθτι τςάντα και κα περιζχει: Κοινοί επίδεςμοι (5), 

Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ πακζτα (2), Ελαςτικόσ επίδεςμοσ (1), Mercurochrom 50cc, Οινόπνευμα 50cc, 

Λευκοπλάςτθσ (1), Ϊαλίδι κοινό (1), Ζντυπο με τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ ανάγκθσ περιοχισ (1). 

 

 

3. Κουτί φφλαξθσ Ναυαγοςωςτικών εφοδίων 

3.1 Διαςτάςεισ περίπου 1 μ. βάκοσ Ω 1 μ. πλάτοσ Ω 1 μ. φψοσ, ϊςτε να χωροφν άνετα τα ναυαγοςωςτικά εφόδια. 

3.2 Θα ζχει ζνα ράφι. 

3.3 Θα είναι από κόντρα πλακζ καλάςςθσ για αντοχι. 

3.4 Θα φζρει ευκρινι πινακίδα που κα αναγράφει «ΝΑΥΑΓΟΣΫΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ» ςτα Ελλθνικά και ςτα 

Αγγλικά.  

3.5 Ρρόςβαςθ ςτο κουτί από δφο ανοιγόμενα πορτάκια μπροςτά ςτο κουτί με χειρολαβζσ. Τα πορτάκια κα 

εφαρμόηουν τζλεια και κα κουμπϊνουν κατά το κλείςιμο μζνοντασ κλειςτά. Θα φζρουν κλειδαριά για 

αςφάλεια. 

3.6 Θα είναι βαμμζνο χρϊματοσ πορτοκαλί. 

3.7 Ενδεικτικό δείγμα κουτιοφ φφλαξθσ ναυαγοςωςτικϊν εφοδίων: 
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4. θμαδοφρεσ ορίων κολφμβθςθσ 

4.1 Σθμαδοφρα ενιςχυμζνθ χρϊματοσ πορτοκαλί για τθν οριοκζτθςθ των ορίων κολφμβθςθσ. 

4.2 Ενδεικτικό δείγμα: 

 
 

 

5. χοινί ναυτικό 

5.1 Ανκεκτικό πλεχτό ναυτικό ςχοινί για τθν αγκφρωςει ςτο βυκό των ςθμαδοφρων.  

 
 

6. Δοχείο για Αποτςίγαρα 



14 

 

6.1 Ανκεκτικά πυρίμαχα ταςάκια με εξάρτθμα για να δζνουν ςε ομπρζλεσ όλων των τφπων: αλουμινίου, ςιδιρου, 

ξφλου και ιςτοφσ ςτρογγυλοφσ και τετράγωνουσ.  

6.2 Ζχουν πυρίμαχο εςωτερικό που αφαιρείται για τθν εφκολθ αποκομιδι των αποτςίγαρων. 

6.3 Το χρϊμα κα επιλεγεί από τθν υπθρεςία. 

6.4 Ενδεικτικό δείγμα δοχείου αποτςίγαρων: 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

7. χεδιαςμόσ Διαγράμματοσ Ακτισ για τισ ανάγκεσ βράβευςθσ με «Γαλάηια θμαία» 

7.1 Το Σχεδιάγραμμα τθσ ακτισ πρζπει να είναι ζγχρωμο, καλαίςκθτο και εφκολα κατανοθτό από το κοινό.  

7.2 Ρρζπει να περιζχει όλεσ τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, που υπάρχουν ςτθν ακτι (κα δοκοφν από τθν 

υπθρεςία), οι οποίεσ κα πρζπει να παρουςιάηονται ΟΡΫΣΔΘΡΟΤΕ με τθ χριςθ μικροςχθμάτων (pictograms).  

7.3 Τα μικροςχιματα (pictograms) κα πρζπει να παρουςιάηονται οπωςδιποτε ςε υπόμνθμα, με τισ επεξθγιςεισ 

ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα ζκαςτο ςχζδιο ακτισ. 

7.4 Τα μικροςχιματα/pictograms είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-

aktis. 

7.5 Το ςχζδιο κα παραδοκεί ςε ζγχαρτθ μορφι ςε 3 αντίγραφα ζκαςτο ςχζδιο (ςτθν ελλθνικι και αγγλικι) και ςε 

θλεκτρονικι μορφι ςε αρχεία jpg για να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ υποψθφιότθτασ και 

αρχεία pdf για τθν εκτφπωςθ και τοποκζτθςι τουσ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων. 

7.6 Ενδεικτικό δείγμα "Σχεδιαγράμματοσ Ακτισ": 

https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis
https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis
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ΟΜΑΔΑ Γ 

8. Διάδρομοσ Πρόςβαςθσ για ΑμΕΑ 

8.1 Θα είναι μικουσ 10 μζτρων και πλάτουσ τουλάχιςτον 1 μζτρου. 

8.2 Θα πρζπει να:  

 Είναι απολφτωσ ιςόπεδοι  

 Ξεκινοφν από κάποιο ομαλό οδόςτρωμα  

 Μθν ζχουν κενά  

 Να μποροφν να υποςτθρίξουν απόλυτα τθ λειτουργία αναπθρικοφ αμαξιδίου πρόςβαςθσ ςτθ κάλαςςα 

8.3 Ενδεικτικό δείγμα: 
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9. Αμαξίδιο πρόςβαςθσ για ΑμΕΑ 

9.1 Αναπθρικό αμαξίδιο Καροτςάκι Θαλάςςθσ Αναλυτικά Τεχνικά Ωαρακτθριςτικά:    

 Κατάλλθλο για  χριςθ ςε παραλία και για κζντρα αποκατάςταςθσ που διακζτουν πιςίνα. 

 Σκελετόσ : Αλουμινίου. 

 Ωρϊμα : Γκρι 

 Ρίςω Τροχοί : Συμπαγείσ. 

 Μπροςτινοί τροχοί : Συμπαγείσ. 

 Ρλάτοσ Ρλάτθσ : 49 cm 

 Ρλάτοσ Κακίςματοσ : 49 cm. 

 Βάκοσ Κακίςματοσ : 42 cm 

 Φψοσ Ρλάτθσ : 80 cm 

 Συνολικό Ρλάτοσ (πίςω τροχοί) : 93 cm 

 Συνολικό Μικοσ : 137 cm 

 Συνολικό Φψοσ : 104 cm 

 Φψοσ κακίςματοσ από το ζδαφοσ : 31 cm 

 Μπροςτινόσ τροχόσ (1 τεμάχιο – Διάμετροσ) : 29 cm 

 Ρίςω τροχοί (2 τεμάχια – Διάμετροσ) : 44 cm 

 Μζγιςτο βάροσ αςκενοφσ : 120 kg 

 Βάροσ προϊόντοσ : 12,5 kg 

 Κάκιςμα από ανκεκτικό φφαςμα 

 φουςκωτοί τροχοί (δφο πίςω και τουλάχιςτον ζνασ μπροσ) 

 βραχίονεσ (ηεφγοσ) για τθν εξυπθρζτθςθ του λουόμενου. 

 Ηϊνθ αςφαλείασ του λουόμενου ςτο νερό και ςτθ μετάβαςθ από και προσ το νερό 

 Σκίαςτρο 

 Τςάντα μεταφοράσ 

9.2 Ενδεικτικό δείγμα: 
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 Μυτιλινθ 09 / 06 / 2020 Μυτιλινθ 09 / 06 / 2020 

 Θ Συντάξαςα Θεωρικθκε 

 Θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Θ Αναπλθρϊτρια Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Ρεριβαλλοντολόγοσ ΡΕ Ρολ/κόσ Μθχανικόσ 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 
1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕ 

 ΟΜΑΔΑ Α 

 1)  Ναυαγοςωςτικά εφόδια πολυςφχναςτθσ παραλίασ 

1.1 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.1 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.2 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.2 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.3 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.4 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.4 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.5 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.5 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.6 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.6 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.7 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.7 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.8 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.8 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.9 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.9 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.10 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.10 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.11 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.11 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.12 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.12 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.13 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.13 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.14 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.14 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.15 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.15 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.16 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.16 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.17 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.17 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.18 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.18 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.19 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.19 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.20 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.20 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.21 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.21 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.22 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.22 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.23 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.23 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

1.24 
Ϋσ θ παράγραφοσ 1.24 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 2)  Ναυαγοςωςτικά εφόδια μθ πολυςφχναςτθσ παραλίασ 

2.1 
Ϋσ θ παράγραφοσ 2.1 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

2.2 
Ϋσ θ παράγραφοσ 2.2 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 3)  Κουτί φφλαξθσ Ναυαγοςωςτικών εφοδίων 

3.1 
Ϋσ θ παράγραφοσ 3.1 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.2 
Ϋσ θ παράγραφοσ 3.2 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.3 
Ϋσ θ παράγραφοσ 3.3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.4 
Ϋσ θ παράγραφοσ 3.4 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.5 
Ϋσ θ παράγραφοσ 3.5 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.6 
Ϋσ θ παράγραφοσ 3.6 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 4)  θμαδοφρεσ ορίων κολφμβθςθσ 

4.1 
Ϋσ θ παράγραφοσ 6.1 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 5)  χοινί ναυτικό 

5.1 
Ϋσ θ παράγραφοσ 5.1 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 6)  Δοχείο για Αποτςίγαρα 

6.1 
Ϋσ θ παράγραφοσ 6.1 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.2 
Ϋσ θ παράγραφοσ 6.2 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.3 
Ϋσ θ παράγραφοσ 6.3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΟΜΑΔΑ Β 

 7)  χεδιαςμόσ Διαγράμματοσ Ακτισ για τισ ανάγκεσ βράβευςθσ με «Γαλάηια θμαία» 

7.1 
Ϋσ θ παράγραφοσ 7.1 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.2 
Ϋσ θ παράγραφοσ 7.2 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.3 
Ϋσ θ παράγραφοσ 7.3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.4 
Ϋσ θ παράγραφοσ 7.4 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.5 
Ϋσ θ παράγραφοσ 7.5 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 ΟΜΑΔΑ Γ 

 8)  Διάδρομοσ Πρόςβαςθσ για ΑμΕΑ 

8.1 
Ϋσ θ παράγραφοσ 8.1 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

8.2 
Ϋσ θ παράγραφοσ 8.2 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 9)  Αμαξίδιο πρόςβαςθσ για ΑμΕΑ 

9.1 
Ϋσ θ παράγραφοσ 9.1 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 2. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

10.1 

Τα προσ προμικεια είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ 
Οδθγίεσ Οργάνωςθσ Ακτισ για βράβευςθ με 
«Γαλάηια Σθμαία» (https://www.blueflag.gr/ 
odigies-organosis-aktis), και ιδιαίτερα τα 
ναυαγοςωςτικά είδθ κα είναι ςφμφωνα με το ΡΔ 
υπ’ αρικμό 31/4-4-2018 (ΨΕΚ 61/Α’/2018). 

ΝΑΙ   

10.2 

Οι εργαςίεσ ςυναρμολόγθςθσ των προσ προμικεια 

ειδϊν, όπου απαιτείτε, κα γίνουν από τον ανάδοχο, 

χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ από το Διμο 

ΝΑΙ   

10.3 

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ δαπάνθ 

μεταφοράσ τουσ ςτθ Μυτιλινθ, ςε αποκικθ του 

Διμου, που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία μασ 

ΝΑΙ   

10.4 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του προμθκευτι, πωσ το 

προςφερόμενο είδοσ ςυμφωνεί με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, κακϊσ και ότι διακζτει 

τα απαιτοφμενα από τθν μελζτθ δικαιολογθτικά 

ΝΑΙ   

10.5 

Ελαττωματικά είδθ κα αντικακίςτανται άμεςα από 

τον προμθκευτι χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ 

του Διμου 

ΝΑΙ   

https://www.blueflag.gr/%20odigies-organosis-aktis
https://www.blueflag.gr/%20odigies-organosis-aktis
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 3. ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ 

11.1 

Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2015 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ ι 

προμθκεφτριασ εταιρείασ, ι άλλου ιςοδφναμου 

πιςτοποιθτικοφ  

ΝΑΙ   

11.2 

Ριςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 14001:2015 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ 

ι προμθκεφτριασ εταιρείασ ι άλλου ιςοδφναμου 

πιςτοποιθτικοφ  

ΝΑΙ   

11.3 

Ριςτοποιθτικό ΕΛΟΤ 18001:2008 - OHSAS 

18001:2007 τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ ι 

προμθκεφτριασ εταιρείασ ι άλλου ιςοδφναμου 

πιςτοποιθτικοφ  

ΝΑΙ   

 4. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

12.1 
Ωρόνοσ παράδοςθσ (εκτόσ και εάν ορίηεται 

διαφορετικά ςτθ διακιρυξθ).  
<= 30 θμζρεσ   

12.2 

Θ τελικι παράδοςθ κα γίνει ςτθ Μυτιλινθ ςε 

αποκικθ του Διμου, με τα ζξοδα να βαρφνουν τον 

Ρρομθκευτι 

ΝΑΙ   

 5. ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

13.1 

Επικυμθτι οφτωσ ι άλλωσ είναι θ προςκόμιςθ 

δείγματοσ κατά τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ 

ςτο Διμο Μυτιλινθσ. Θα προςκομιςτεί 

υποχρεωτικά εντόσ 10 θμερϊν, εφόςον ηθτθκεί από 

τθν αρμόδια επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ και 

αξιολόγθςθσ. 

ΝΑΙ   
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΜΑΔΑ  Α 

                                                                                                                       ΡΟΣ: ΔΘΜΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 

 

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με ζδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… , 

Τθλζφωνο …………………………………………………FAX ………………………………………email …………………...........…………………...., 

ΑΨΜ ………………………………………..……………………………..........................….. ΔΟΥ ………………………………………………….., 

υποβάλλει τθν ακόλουκθ προςφορά : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

χωρίσ Φ.Π.Α. 
( € ) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

( € ) 

1. 
Ναυαγοςωςτικά εφόδια πολυςφχναςτθσ 

παραλίασ 
ΣΕΤ 2   

2. 
Ναυαγοςωςτικά εφόδια μθ 

πολυςφχναςτθσ παραλίασ 
ΣΕΤ 7   

3. Κουτί φφλαξθσ Ναυαγοςωςτικϊν εφοδίων ΤΕΜ 2   

4. Σθμαδοφρεσ ορίων κολφμβθςθσ ΤΕΜ 50   

5. Σχοινί ναυτικό ΜΕΤΑ 200   

6. Δοχείο για Αποτςίγαρα ΤΕΜ 218   

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 17 %   

ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α.   

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Τα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμό 52 μελζτθσ ζτουσ 2020 τθσ 

Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Μυτιλινθσ με τίτλο «Ρρομικεια λοιποφ εξοπλιςμοφ (ναυαγοςωςτικό υλικό) για 

τισ ανάγκεσ των δθμοτικϊν πλαη». 

Ιςχφσ προςφοράσ: Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για ____________ θμερολογιακζσ θμζρεσ από ςιμερα. 

Παράδοςθ : Θ δοκείςα τιμι ιςχφει για παράδοςθ των ειδϊν καινοφργιων ςτθν ζδρα του Διμου Μυτιλινθσ. 

Χρόνοσ Παράδοςθσ: Το προςφερόμενο προϊόν κα παραδοκεί από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςε 

____________________________ θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

Χρονικι Εγγφθςθ: ___________________________________ 

Επιβαρφνςεισ, Κρατιςεισ: Θ Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ άλλεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ 

τθσ δθμοπραςίασ. 

Λοιπζσ παρατθριςεισ: ____________________________________________________________________ 

Θμ/νια  _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΫΡΟΣ 

  

(Υπογραφι - Σφραγίδα) 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΜΑΔΑ  Β 

                                                                                                                       ΡΟΣ: ΔΘΜΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 

 

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με ζδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… , 

Τθλζφωνο …………………………………………………FAX ………………………………………email …………………...........…………………...., 

ΑΨΜ ………………………………………..……………………………..........................….. ΔΟΥ ………………………………………………….., 

υποβάλλει τθν ακόλουκθ προςφορά : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

χωρίσ Φ.Π.Α. 
( € ) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

( € ) 

1. 
Σχεδιαςμόσ Διαγράμματοσ Ακτισ για τισ 

ανάγκεσ βράβευςθσ με «Γαλάηια Σθμαία» 
ΤΕΜ 6   

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 17 %   

ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α.   

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Τα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμό 52 μελζτθσ ζτουσ 2020 τθσ 

Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Μυτιλινθσ με τίτλο «Ρρομικεια λοιποφ εξοπλιςμοφ (ναυαγοςωςτικό υλικό) για 

τισ ανάγκεσ των δθμοτικϊν πλαη». 

Ιςχφσ προςφοράσ: Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για ____________ θμερολογιακζσ θμζρεσ από ςιμερα. 

Παράδοςθ : Θ δοκείςα τιμι ιςχφει για παράδοςθ των ειδϊν καινοφργιων ςτθν ζδρα του Διμου Μυτιλινθσ. 

Χρόνοσ Παράδοςθσ: Το προςφερόμενο προϊόν κα παραδοκεί από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςε 

____________________________ θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

Χρονικι Εγγφθςθ: ___________________________________ 

Επιβαρφνςεισ, Κρατιςεισ: Θ Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ άλλεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ 

τθσ δθμοπραςίασ. 

Λοιπζσ παρατθριςεισ: ____________________________________________________________________ 

Θμ/νια  _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΫΡΟΣ 

  

(Υπογραφι - Σφραγίδα) 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΜΑΔΑ  Γ 

                                                                                                                       ΡΟΣ: ΔΘΜΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 

 

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με ζδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… , 

Τθλζφωνο …………………………………………………FAX ………………………………………email …………………...........…………………...., 

ΑΨΜ ………………………………………..……………………………..........................….. ΔΟΥ ………………………………………………….., 

υποβάλλει τθν ακόλουκθ προςφορά : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

χωρίσ Φ.Π.Α. 
( € ) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

( € ) 

1. Διάδρομοσ Ρρόςβαςθσ για ΑμΕΑ ΤΕΜ 1   

2. Αμαξίδιο πρόςβαςθσ για ΑμΕΑ ΤΕΜ 2   

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 17 %   

ΤΝΟΛΟ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α.   

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Τα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμό 52 μελζτθσ ζτουσ 2020 τθσ 

Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Μυτιλινθσ με τίτλο «Ρρομικεια λοιποφ εξοπλιςμοφ (ναυαγοςωςτικό υλικό) για 

τισ ανάγκεσ των δθμοτικϊν πλαη». 

Ιςχφσ προςφοράσ: Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για ____________ θμερολογιακζσ θμζρεσ από ςιμερα. 

Παράδοςθ : Θ δοκείςα τιμι ιςχφει για παράδοςθ των ειδϊν καινοφργιων ςτθν ζδρα του Διμου Μυτιλινθσ. 

Χρόνοσ Παράδοςθσ: Το προςφερόμενο προϊόν κα παραδοκεί από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςε 

____________________________ θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

Χρονικι Εγγφθςθ: ___________________________________ 

Επιβαρφνςεισ, Κρατιςεισ: Θ Εταιρία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ άλλεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ 

τθσ δθμοπραςίασ. 

Λοιπζσ παρατθριςεισ: ____________________________________________________________________ 

Θμ/νια  _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΫΡΟΣ 

  

(Υπογραφι - Σφραγίδα) 

 


