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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 

Αρ. Μελζτθσ: 149/2020 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ 

ΚΑΦΟΤ – ΩΣΙΚΗ ΛΕΜΒΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 74.400,00 € (ςυμπ Φ.Π.Α) 

Κ.Α. : 70.7132.0001 Π/Τ 2020, 2021 

CPV: 34520000-8, «κάφθ»  

 

 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια ενόσ μικροφ πνευςτοφ ςκάφουσ, ςυνολικοφ μικουσ 5,5 – 6,00 

μζτρων με μθχανι ιπποδφναμθσ 140-150 ίππων μαηί με όλα τα ςυνοδά για τθν κατθγορία του εφόδια και τα 

προβλεπόμενα ςτο ΠΔ 71/2020 για τθν ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των λουτρικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου. 

φμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 7 του ΠΔ 71/2020 «2. Οι Διμοι οφείλουν, επιπλζον, κατά τουσ 

μινεσ και τισ ϊρεσ τθσ περίπτωςθσ α) τθσ παραγράφου 1, να διακζτουν για τθ γεωγραφικι περιοχι 

δικαιοδοςίασ τουσ, εφόςον ςε αυτι υφίςτανται λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ, ανεξαρτιτωσ των φορζων 

διαχείριςισ τουσ, επαγγελματικό, μθχανοκίνθτο, πνευςτό, μικρό ταχφπλοο ςκάφοσ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ η) τθσ παραγράφου 1.». φμφωνα με τθν περίπτωςθ η) τθσ παραγράφου 1. 

του άρκρου 7 του ΠΔ, απαιτείται οι διμοι με λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ να «διακζτουν ζνα επαγγελματικό, 

μθχανοκίνθτο, πνευςτό, μικρό ταχφπλοο ςκάφοσ, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων, ιπποδφναμθσ 

τουλάχιςτον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμζνο αποκλειςτικά ςε Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν, με 

εφεδρικι μθχανι, χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιαςμζνο με τα προβλεπόμενα, για τθν κατθγορία 

του, εφόδια. το μζςο των πλευρϊν του ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΩΣΙΚΟ 

ΚΑΦΟ και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESCUE ΒΟΑΣ, μπλε απόχρωςθσ. Επιπλζον, πρζπει να είναι 

εφοδιαςμζνο με μόνιμα εγκατεςτθμζνο προβολζα και VHF GPS - PLOTER, με ςανίδα ακινθτοποίθςθσ 

επιπλζουςα, με ιμάντεσ πρόςδεςθσ και ςφςτθμα ακινθτοποιθτι κεφαλισ ςυμβατό με τθ ςανίδα 

ακινθτοποίθςθσ, κακϊσ και με φορθτό φαρμακείο ναυαγοςϊςτθ-φορθτό απινιδωτι. ………». 

τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ δαπάνθ μεταφοράσ τουσ ςτθ Μυτιλινθ, ςε ςθμείο του Διμου 

Μυτιλινθσ, που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία μασ. 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ ανωτζρω προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 60.000,00 € πλζον ΦΠΑ 24 % 

ποςοφ 14.400,00 €, με ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια όλων των ειδϊν 74.400,00 € . 

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

και 2021 ςυνολικοφ φψουσ 75.000,00 € και ςυγκεκριμζνα ςτον Κ.Α. 70.7132.0001. 

Σο CPV τθσ προμικειασ είναι 34520000-8, «κάφθ» 

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 
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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. 

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

άμεςα από τον προμθκευτι χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου. 

 

 Μυτιλινθ 21 / 12 / 2020 Μυτιλινθ 21 / 12 / 2020 

 Θ υντάξαςα Θεωρικθκε 

  Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

   κ.α.α. 

   

 Ελευκερία Γζρου Γεωργία Μπλζτςα 

 ΠΕ Διοικθτικοφ / Οικονομικοφ Περιβαλλοντολόγοσ MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 

Αρ. Μελζτθσ: 149/2020 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ 

ΚΑΦΟΤ – ΩΣΙΚΗ ΛΕΜΒΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 74.400,00 € (ςυμπ Φ.Π.Α) 

Κ.Α. : 70.7132.0001 Π/Τ 2020, 2021 

CPV: 34520000-8, «κάφθ» 

 

 

 
2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ ζχει προχπολογιςκεί ςε 60.000,00 € πλζον ΦΠΑ 24 % ποςοφ 14.400,00 €, με 

ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια όλων των ειδϊν 74.400,0 €, το οποίο αποτελεί το ςυνολικό ποςό τθσ υπ’ 

αρικμό 149 μελζτθσ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου Μυτιλινθσ.  

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

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 

Ενδεικτικι 

Σιμι 

Μονάδασ (€) 

Μερικό 

ςφνολο 

χωρίσ ΦΠΑ 

(€) 

1. Πνευςτι Λζμβοσ 5,5 – 6,0 μζτρων 1 60.000,00 60.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 60.000,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24 % 14.400,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24 % 74.400,00 

     

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ. 

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

και ζτουσ ςυνολικοφ φψουσ 75.000,00 € και ςυγκεκριμζνα ςτον Κ.Α. 70.7132.0001. 

Σο CPV τθσ προμικειασ είναι 34520000-8, «κάφθ». 
 
 

 Μυτιλινθ 21 / 12 / 2020 Μυτιλινθ 21 / 12 / 2020 

 Θ υντάξαςα Θεωρικθκε 

  Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

   κ.α.α. 

   

 Ελευκερία Γζρου Γεωργία Μπλζτςα 

 ΠΕ Διοικθτικοφ / Οικονομικοφ Περιβαλλοντολόγοσ MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 

Αρ. Μελζτθσ: 149 / 2020 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ 

ΚΑΦΟΤ – ΩΣΙΚΗ ΛΕΜΒΟΤ  ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 74.400,00 € (ςυμπ Φ.Π.Α.) 

Κ.Α. : 70.7132.0001 Π/Τ 2020, 2021 

CPV : 34520000-8, «κάφθ» 

 

 

 

3. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

1. κοπόσ:  

Οι προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ που ςτο εξισ κα αποκαλοφνται «προδιαγραφι», καλφπτει τισ απαιτιςεισ 

τθσ προμικειασ πνευςτισ λζμβου για τισ ανάγκεσ του Διμου Μυτιλινθσ για τθ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ 

των λουτρικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 7 του ΠΔ 71/2020 «2.Οι 

Διμοι οφείλουν, επιπλζον, κατά τουσ μινεσ και τισ ϊρεσ τθσ περίπτωςθσ α) τθσ παραγράφου 1, να 

διακζτουν για τθ γεωγραφικι περιοχι δικαιοδοςίασ τουσ, εφόςον ςε αυτι υφίςτανται λουτρικζσ 

εγκαταςτάςεισ, ανεξαρτιτωσ των φορζων διαχείριςισ τουσ, επαγγελματικό, μθχανοκίνθτο, πνευςτό, 

μικρό ταχφπλοο ςκάφοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ η) τθσ παραγράφου 1.». 

 

2. χετικά Βοθκιματα, Πθγζσ: 

2.1 Σο Π.Δ. 71/2020 «χολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ άδειασ ναυαγοςϊςτθ, 

υποχρεωτικι πρόςλθψθ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ». 

2.2 Σισ τοπικζσ ςυνκικεσ τθσ καλάςςιασ ηϊνθσ των ακτϊν του Διμου Μυτιλινθσ που κα κινείται θ 

ςωςτικι μθχανοκίνθτθ πνευςτι λζμβοσ. 

2.3 Οι απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ 

2.4 Πλθροφορίεσ από το εμπόριο  

2.5 Θ τεχνικι προδιαγραφι του Πολεμικοφ Ναυτικοφ Π.Ν. / ΚΕΦΝ Ν-2053Δ’  

 

3. Απαιτιςεισ: 

3.1 Σο υπό προμικεια ςκάφοσ κα είναι ςφμφωνο με τισ απαιτιςεισ τθσ παρ. 1. η) , του άρκρου 7 

του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α/31-8-2020) «χολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ 
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άδειασ ναυαγοςϊςτθ, υποχρεωτικι πρόςλθψθ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι μθ 

παραλίεσ». 

3.2 Σο υπό προμικεια ςκάφοσ κα είναι καινοφριο και τελείωσ αμεταχείριςτο, ενϊ τα υλικά 

καταςκευισ και ο εξοπλιςμόσ κα είναι επαγγελματικόσ, αρίςτθσ ποιότθτασ ειδικά για ναυτικι 

χριςθ. 

3.3 Κατά τθν καταςκευι ο προμθκευτισ, πζραν τθσ ςυμμόρφωςισ του προσ τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ προδιαγραφισ, οφείλει να ακολουκεί τουσ βαςικοφσ κανόνεσ ορκισ τεχνικισ και 

πρακτικισ, υποκείμενοσ ςτον ζλεγχο τθσ Τπθρεςίασ και ςυμμορφοφμενοσ προσ τισ οδθγίεσ 

εκπροςϊπων τθσ. 

3.4 Συχόν εξαρτιματα, μθ μνθμονευόμενα ςτθν παροφςα προδιαγραφι αλλά γενικά και ςυνικωσ 

απαιτοφμενα για τθν καταςκευι, τον εξοπλιςμό και τθν λειτουργία ενόσ αρίςτθσ ποιότθτασ 

ςκάφουσ του υπό προμικεια τφπου, κα παρζχονται από τον προμθκευτι χωρίσ επιβάρυνςθ 

τθσ Τπθρεςίασ.  

3.5 Θ Τπθρεςία διατθρεί τθν ευχζρεια διαρρυκμίςεων και τροποποιιςεων που τυχϊν κα 

προκφψουν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, που δεν ςυνεπάγονται ςοβαρι οικονομικι 

επιβάρυνςθ του προμθκευτι (δεν υπερβαίνει τα 500,00 ευρϊ) ι μείωςθ τθσ ποιότθτασ και των 

λειτουργικϊν δυνατοτιτων του ςκάφουσ και δεν μετακζτουν τον χρόνο παράδοςθσ. 

3.6 Σροποποιιςεισ που κα προτείνονται από τον προμθκευτι κα ηθτοφνται εγγράφωσ από τθν 

Τπθρεςία και κα εκτελοφνται μόνο μετά από προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςι τθσ με τθν 

προχπόκεςθ πωσ δεν μειϊνεται θ ποιότθτα και οι λειτουργικζσ δυνατότθτεσ του ςκάφουσ . 

3.7 Αφορά Φουςκωτό ςκάφοσ με πολυεςτερικι γάςτρα ςτιβαρισ καταςκευισ από ενιςχυμζνο GRP 

3.8 Διαςτάςεισ λζμβου: 

3.8.1 Μικοσ λζμβου 5,50 - 6,00 μζτρα. 

3.8.2 Πλάτοσ λζμβου 2,60 - 2,70 μζτρα. 

3.9 Μεταφερόμενο φορτίο: τουλάχιςτον χίλια (1.000) κιλά ι 10 άτομα . 

3.10 Αυτονομία λζμβου τουλάχιςτον 250 ναυτικά μίλια με 25 κόμβουσ και 4 άτομα, ςε κατάςταςθ 

καλάςςθσ 3-4 μποφόρ, απαιτείται πίνακασ ταχυτιτων καταναλϊςεων , υπογεγραμμζνοσ από 

τον καταςκευαςτι . 

3.11 Μζγιςτο βφκιςμα λζμβου 45 εκατοςτά. 

3.12 Βάροσ λζμβου με κινθτιρα και παρελκόμενα χωρίσ καφςιμα όχι λιγότερο από 850 κιλά . 

3.13 Θ λζμβοσ κα δφναται να επιχειρεί ςε κατάςταςθ καλάςςθσ μζχρι 6 μποφόρ (απαιτείται 

πιςτοποιθτικό CE κατθγορίασ C, με τθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ Αα).  

3.14 Σο ςκάφοσ κα μπορεί να τθρείται ςε κατάςταςθ υδρολιςκιςεωσ με ελάχιςτθ ταχφτθτα τουσ 

11 κόμβουσ ςε κατάςταςθ καλάςςθσ τρία (3) με πλιρεσ φορτίο καυςίμων και τζςςερα άτομα. 
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3.15 Θ ταχφτθτα του ςκάφουσ κα πρζπει να φτάνει τουλάχιςτον τουσ 40 κόμβουσ με 3 άτομα, 50% 

καυςίμων και κατάςταςθ καλάςςθσ 2-3 μποφόρ. 

3.16  Θ λζμβοσ κα μπορεί να δεχκεί ςτον κακρζπτθ κινθτιρα βάρουσ τουλάχιςτον 200  κιλϊν και 

ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 150 ίππων, extra long ι long. 

3.17  Όλεσ οι βίδεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι του ςκάφουσ κα πρζπει να είναι 

ανοξείδωτεσ 316/Α4, περαςτζσ με παξιμάδια αςφαλείασ. 

3.18  Οι κυρίδεσ του ςκάφουσ να διακζτουν καταβάτεσ (κλείςτρα) ανοξείδωτουσ, ρυκμιηόμενουσ. 

3.19  Να διακζτει χϊρο κατάλλθλο τουλάχιςτον 1,90Χ0,50 μζτρα με βάςεισ ςτιριξθσ και ιμάντεσ για 

τοποκζτθςθ φορείου αςκενι. 

3.20 Σο ναυπθγείο κα ζχει τα παρακάτω πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ εν ιςχφ: 

3.20.1 Πιςτοποιθτικό Νθογνϊμονα μζλοσ του IACS καταλλθλότθτασ εγκαταςτάςεων 

Ναυπθγείου. 

3.20.2  ISO 9001-2015 και  ISO 14001-2015 

3.20.3 Άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ που να είναι απολφτωσ ςυναφισ με το αντικείμενο. 

(καταςκευι φουςκωτϊν ςκαφϊν). 

3.20.4 Πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ, αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα εν ιςχφ   

3.21 Θ προςφορά του Προμθκευτι κα ςυνοδεφεται από πίνακα ςτον οποίο κα αναφζρονται οι 

Τπθρεςίεσ ι άλλοι επίςθμοι φορείσ που ενδεχόμενα κάνουν ιδθ χριςθ του ςυγκεκριμζνου ι 

παρόμοιου τφπου ςκάφουσ, ςε άλλθ περίπτωςθ απαιτείται δείγμα (όροσ απαράβατοσ). 

3.22 Κάκε προςφορά κα ςυνοδεφεται από ςχζδιο γενικισ διάταξθσ όπου κα φαίνεται θ διάταξθ 

όλων των χϊρων, εξαρτθμάτων, κτλ.   

4. Γάςτρα: 

4.1 Θ γάςτρα κα είναι καταςκευαςμζνθ από ςυνκετικά υλικά (ενιςχυμζνο GRP) και κα ζχει γωνία 

κακρζπτθ 25ο – 27ο (transom deadrise). 

4.2 Όλεσ οι φρακτζσ του ςκάφουσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από GRP (αποκλείεται το ξφλο) και κα 

είναι απολφτωσ (πανταχόκεν) ςτεγανζσ. 

4.3 Θ γωνία τθσ γάςτρασ ςτθν πλϊρθ κα είναι από 55ο ζωσ 65ο μοίρεσ. 

4.4 Σο ςαςί τθσ λζμβου, θ γάςτρα, τα ςτεγανά, τα διαχωριςτικά , το πάτωμα κα είναι 

καταςκευαςμζνα από ελαφριά ςυνκετικά υλικά και όχι από ξφλο ι προϊόντα ξφλου, όπωσ 

κόντρα-πλακζ καλάςςθσ. 

4.5 Οι ρθτινικζσ επιςτρϊςεισ τθσ γάςτρασ κα γίνουν με τθ μζκοδο HAND LAY UP υπό ενδεδειγμζνεσ 

ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ ϊςτε να επιτευχκοφν οι μζγιςτεσ αντοχζσ .  
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4.6 Θα περιλαμβάνει πλιρεσ ςφςτθμα ανάρτθςθσ από γερανό τεςςάρων (4) ςθμείων με ιμάντεσ, 

ανοξείδωτα ναυτικά κλειδιά και κεντρικό κρίκο. 

4.7 Σο κατάςτρωμα κα είναι καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε να είναι αντιολιςκθτικό από το καλοφπι 

και κα πρζπει να είναι Αυτοςτραγγιηόμενο εν κινιςει και εν ςτάςθ με τουλάχιςτον δυο (2) 

άτομα πλιρωμα υπό οποιαδιποτε κατάςταςθ πλεφςθσ και καιρικϊν ςυνκθκϊν, ςφμφωνα με 

ISO 11812  (πρζπει το κατάςτρωμα να αποςτραγγίηει το πολφ ςε 150 δευτερόλεπτα ). 

4.8 Θ γάςτρα κα είναι κατάλλθλα καταςκευαςμζνθ ϊςτε το ςκάφοσ να δφναται να επιχειρεί με 

τουλάχιςτον  το 50% των αεροκαλάμων ξεφοφςκωτο, κα εκτιμθκεί κετικά αν μπορεί να 

επιχειρεί με το 100% των αεροκαλάμων ξεφοφςκωτο 

4.9 Θ γάςτρα να ζχει ενςωματωμζνθ κατά το μικοσ τθσ μια ράγα αντιψεκαςμοφ ςε κάκε πλευρά 

(anti-spray rail), για τθν αποφυγι ειςροισ ςταγονιδίων (spray) ςτο κατάςτρωμα. 

4.10 τθ γάςτρα κα υπάρχουν δφο (2) ςτεγανά διαμερίςματα γεμιςμζνα με ελαφρφ υλικό που δεν 

απορροφά υγραςία (αποκλείεται πολυουρεκάνθ), ϊςτε να είναι αβφκιςτθ. 

4.11 τθ γάςτρα κα υπάρχει ξεχωριςτό αυτοςτραγγιηόμενο ςτρίτςο άγκυρασ πλϊρθσ. 

4.12 τθν πλϊρθ κα υπάρχει αποκθκευτικόσ χϊροσ κατά το δυνατόν ςτεγανόσ, χωρθτικότθτασ 

τουλάχιςτον 350 λίτρων. 

4.13 τθν πρφμνθ κα υπάρχει αποκθκευτικόσ χϊροσ κατά το δυνατόν ςτεγανόσ, χωρθτικότθτασ 

τουλάχιςτον 500 λίτρων. 

4.14 Μζςα ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ πλϊρθσ και πρφμνθσ κα πρζπει να υπάρχουν αρκετζσ 

δζςτρεσ πρόςδεςθσ υλικϊν. 

4.15 Χρϊμα γάςτρασ ςκοφρο γκρι RAL 7030 

4.16 Σο πάτωμα κα είναι αντιολιςκθτικό. 

4.17 Σο ςκάφοσ κα αντζχει ςτθν πρόςκρουςθ από ελεφκερθ πτϊςθ φψουσ τριϊν (3) μζτρων ςτθ 

κάλαςςα με εξοπλιςμό και εξωλζμβια μθχανι. 

4.18 Θ μζκοδοσ επιςτρϊςεωσ των πολυεςτερικϊν υλικϊν κα είναι με το χζρι (hand lay-up) και όχι 

με μθχάνθμα ψεκαςμοφ.  

4.19 τον κακρζπτθ τθσ λζμβου κα υπάρχουν δφο (2) εξαγωγζσ νεροφ και μια (1) τάπα με 

πεταλοφδα. 

4.20 Εςωτερικά του κακρζπτθ τθσ λζμβου ςτο ςθμείο που εδράηεται ο κινθτιρασ, κα πρζπει να 

υφίςτανται δφο ενιςχυτικζσ λάμεσ αλουμινίου πάχουσ 9χιλ. εκάςτθ. 

4.21 ε δφο (2) ςθμεία δεξιά και αριςτερά τθσ πρφμνθσ κα υφίςτανται πολυεςτερικά, 

αντιολιςκθτικά πατιματα από νεοπρζν ι από πολυεςτζρα για τθν πρόςβαςθ των επιβατϊν, 

διαςτάςεων μικουσ 40 εκατοςτϊν και πλάτουσ 25 εκατοςτϊν τουλάχιςτον.  
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4.22 Θ γάςτρα κα πρζπει να είναι περαςμζνθ με δφο χζρια υφαλοχρϊματοσ (μουράβια) για 

προςταςία από τα άλγθ. 

4.23 τθν κονςόλα κα αναγράφεται ευκρινϊσ «ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ» με αυτοκόλλθτα γράμματα 

αρίςτθσ ποιότθτασ. 

4.24 Αριςτερά και δεξιά ςτο πλωριό τμιμα τθσ γάςτρασ κα αναγράφονται το όνομα του ςκάφουσ 

και ο αρικμόσ λεμβολογίου.  

 

5. Αεροκάλαμοι: 

5.1 Οι αεροκάλαμοι τθσ λζμβου κα είναι καταςκευαςμζνοι από CSM - Neopren 1670 DTEX/ 1565 

gr/m2 με ψυχρζσ κολλιςεισ. 

Οι αεροκάλαμοι τθσ λζμβου κα είναι καταςκευαςμζνοι από φφαςμα ενιςχυμζνο με δφο (2) 

ομοιόμορφα ςτρϊματα εξωτερικά, (ζνα (1) από CSM και ζνα (1) από Neopren και δφο (2) 

ομοιόμορφα ςτρϊματα εςωτερικά (από NEOPREN), ενδιάμεςα αυτϊν κα υπάρχει φφλλο 

πολυεςτζρα. Σα ςτρϊματα κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ, λείασ κι ομοιόμορφθσ επιφάνειασ χωρίσ 

κόμβουσ, ςχιςμζσ, ραγάδεσ και άλλα ελαττϊματα. 

Σο υλικό επίςθσ κα είναι μεγάλθσ αντοχισ και ανκεκτικό ςτισ τριβζσ, καιρικζσ ςυνκικεσ, ςε 

διάρρθξθ, ςχιςμι και πρόςκρουςθ και δεν κα φκείρεται εφκολα από τισ καταπονιςεισ που 

προκαλοφνται κατά τθν χρθςιμοποίθςθ μζςα ςε νερό, τθν κακζλκυςθ και τθν ανζλκυςθ του 

ςκάφουσ 

5.2 Θα πρζπει ο αεροκάλαμοσ να ζχει τζτοιεσ διαςτάςεισ (διάμετροσ και μικοσ) ζτςι ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ απαιτοφμενθ άνωςθ προκειμζνου το κφτοσ να επιπλζει και ο κινθτιρασ να 

είναι ζξω από το νερό ϊςτε να μπορεί να λειτουργεί όταν το κατάςτρωμα κατακλυςτεί με 

φδωρ. Σοφτο αποδεικνφεται με bailing test. 

5.3 Οι αεροκάλαμοι κα ζχουν μεταβλθτι διάμετρο από 0,50 μζτρα ξεκινϊντασ από τθν πλϊρθ, ζωσ 

0,60 μζτρα φτάνοντασ ςτθν πρφμνθ, για καλφτερθ αερουδροδυναμικι ςυμπεριφορά, με 

πικανι απόκλιςθ +/- 4%. 

5.4 Αρικμόσ αεροκαλάμων (διαμερίςματα) πζντε (5), με βαλβίδεσ πλιρωςθσ και υπερπλιρωςθσ 

αςφαλείασ για κάκε διαμζριςμα ξεχωριςτά. 

5.5 Οι αεροκάλαμοι κα είναι καταςκευαςμζνοι με διαμικεισ ραφζσ, οι οποίεσ κα καλφπτονται με 

κατάλλθλεσ ταινίεσ εςωτερικά και εξωτερικά (πλάτουσ 5-6 εκατοςτϊν). 

5.6 Ο αεροκάλαμοσ δεν κα πρζπει να ζχει απϊλεια αζρα για τουλάχιςτον ζνα χρόνο προσ τοφτο 

απαιτείται Τπεφκυνθ Διλωςθ του καταςκευαςτι (θ μζτρθςθ κα πραγματοποιθκεί με ίδιεσ 

ςυνκικεσ κερμοκραςίασ). 

5.7 ε δφο (2) ςθμεία επί του αεροκαλάμου δεξιά και αριςτερά κα υπάρχει διπλι εξωτερικι 

επζνδυςθ μικουσ τουλάχιςτον 70 εκατοςτά, για τθν επιβίβαςθ – αποβίβαςθ προςωπικοφ από 

το ίδιο υλικό του αεροκαλάμου (αποκλείεται από PVC). 
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5.8 Σο χρϊμα των αεροκαλάμων τθσ λζμβου κα είναι πορτοκαλί. 

5.9 Θα διακζτει δφο (2) χειρολαβζσ λαςτιχζνιεσ εξωτερικά του αεροκαλάμου ςτθν πρφμνθ και δφο 

(2) ςτθν πλϊρθ 

5.10  Οι αεροκάλαμοι κα ζχουν ςχιμα ‘U’ (αποκλείεται πλϊρθ ι πρφμνθ από πολυεςτζρα) και κα 

είναι ενιαίοι, χωρίσ εγκάρςιεσ τομζσ. 

5.11  το πλευρικό εξωτερικό μζροσ του αεροκαλάμου (περιμετρικά του ςκάφουσ) κα υφίςτανται 

κατάλλθλοι, διπλοί ςυμπαγείσ (χωρίσ κενό ενδιάμεςα) προςκρουςτιρεσ (κυματοκραφςτεσ) 

πλάτουσ τουλάχιςτον 9 εκατοςτά ζκαςτοσ τόςο για τθν εκτροπι των κυμάτων όςο και για τθν 

προςταςία του ςκάφουσ από εκδορζσ ςτισ ςυγκροφςεισ. 

5.12 τθν πρφμνθ, ςτο κάτω μζροσ των αεροκαλάμων, κα υπάρχει ενίςχυςθ (τακοφνι) από το ίδιο 

υλικό καταςκευισ τριγωνικοφ ςχιματοσ, μικουσ τουλάχιςτον 1,40 μζτρων. 

5.13 Επιηθτϊντασ τθν μεγαλφτερθ δυνατόν γάςτρα (ίςαλοσ γραμμι) ο αεροκάλαμοσ δεν πρζπει να 

εξζχει περιςςότερο από 10 εκατοςτά από το πολυεςτερικό τμιμα τθσ πλϊρθσ (γάςτρα), ενϊ 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40 εκατοςτά από το πολυεςτερικό τμιμα (γάςτρα) τθσ πρφμνθσ. 

5.14 τθν πλϊρθ κα υπάρχει πολυεςτερικι δελφινιζρα με ανοξείδωτθ δζςτρα και ράουλο.  

5.15 το μζςον των πλευρϊν του ςκάφουσ δεξιά και αριςτερά κα αναγράφεται ευκρινϊσ «ΩΣΙΚΟ 

ΚΑΦΟ» και κάτωκεν αυτοφ “RESCUE BOAT”, μπλε απόχρωςθσ από φφαςμα Neoprene 

όμοιασ ποιότθτασ με το φφαςμα του αεροκαλάμου. 

 

6. Εξοπλιςμόσ: 

6.1 Θα υπάρχουν τρία (3) ανοξείδωτα κοτςανζλα πρόςδεςθσ, ζνα (1) πλϊρθ, δφο (2) πρφμα. 

6.2 Θα διακζτει τρεισ (3) ανοξείδωτουσ κρίκουσ ρυμοφλκθςθσ ςτθν πλϊρθ και δφο (2) 

ανοξείδωτουσ κρίκουσ ρυμοφλκθςθσ ςτθν πρφμνθ. 

6.3 Θα υπάρχει κωρακιςμζνθ δεξαμενι καυςίμων από εποξικό υλικό και πλζγμα αλουμινίου 5083, 

ειδικά για καφςιμα (πιςτοποιθτικό) με αντιεκρθκτικι προςταςία, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 

200 λίτρων, κατά προτίμθςθ αποςπϊμενθ. 

6.4 Όλο το δίκτυο των ςωλινων τθσ δεξαμενισ κα είναι από κατάλλθλουσ εφκαμπτουσ ςωλινεσ 

ειδικοφσ για τζτοια χριςθ φζροντασ ανάλογθ πιςτοποίθςθ. 

6.5 Θ λζμβοσ κα διακζτει κονςόλα με κάκιςμα εμπρόσ για επιβάτεσ (κάτω από το κάκιςμα κα 

υπάρχει αποκθκευτικόσ χϊροσ) που κα περιλαμβάνει: 

6.5.1 Διαφανζσ αλεξινεμο ϊςτε να προςτατεφονται οι χειριςτζσ και κάγκελο ανοξείδωτο για 

τθν ςτιριξθ των επιβατϊν.  

6.5.2 Σιμόνι βαρζωσ τφπου με κλωβό  ανεπίςτροφο (απαιτείται πιςτοποιθτικό)  
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6.5.3 Ντίηα τιμονιοφ βαρζωσ τφπου. 

6.5.4 Χειριςτιριο μθχανισ 

6.5.5 φςτθμα stabilizer με αζρα, το χειριςτιριό του κα βρίςκεται ςτθν κονςόλα.  

6.5.6 Κουμπί απενεργοποίθςθσ μθχανισ (Αμζςου κράτθςθσ) ςε περίπτωςθ πτϊςθσ του 

χειριςτι. 

6.5.7 Μιλιόμετρο, ςτροφόμετρο, τριμόμετρο, όργανο βενηίνθσ, ωρόμετρο. 

6.5.8 GPS PLOTTER, οκόνθ 7 ιντςϊν με βυκόμετρο. Ο αιςκθτιρασ του βυκόμετρου κα είναι 

τοποκετθμζνο εςωτερικά τθσ γάςτρασ. 

6.5.9 VHF ςτεγανό, χωνευτό με distress system και δυο (2) φορθτά VHF ςτεγανά που να 

επιπλζουν. 

6.5.10 Αςφαλειοδιακόπτθσ ζξι (6) κζςεων με ενδείξεισ LED. Ο πίνακασ με τουσ 

αςφαλειοδιακόπτεσ κα είναι ςτεγανόσ. 

6.5.11 Κόρνα 12Volt 96db. 

6.5.12 Πρίηα ναυτικοφ τφπου παροχισ ρεφματοσ 12V και πρίηα παροχισ ρεφματοσ για φόρτιςθ 

τθλεφϊνου USB. 

6.6 Θ κονςόλα κα πρζπει να είναι βιδωμζνθ ςτο κατάςτρωμα με τουλάχιςτον τζςςερισ (4) 

περαςτζσ βίδεσ Μ8, αποκλείονται λαμαρινόβιδεσ ι κόλλα. 

6.7 Θ λζμβοσ κα διακζτει καναπζ πρφμνθσ. 

6.8 το εμπρόςκιο μζροσ του πατϊματοσ τθσ λζμβου κα υπάρχουν τζςςερισ (4) δζςτρεσ για τθν 

πρόςδεςθ εξοπλιςμοφ των επιβαινόντων.  

6.9 Θ λζμβοσ κα διακζτει αντλία άντλθςθσ κυτϊν θλεκτρικι 12 volt 1000 gph. 

6.10 Θ λζμβοσ κα διακζτει Roll-Bar ανοξείδωτο Φ 40 όπου κα ζχουν ςτερεωκεί τα πλοϊκά φϊτα, 

πορτοκαλί ςτροβοςκοπικόσ φάροσ αποςπϊμενθ κεραία VHF  και θ κόρνα. 

6.11 Θα φζρει ςκάλα για τθν εφκολθ επιβίβαςθ από τθ κάλαςςα. 

6.12 Θα φζρει αποςπϊμενθ τζντα θλίου πορτοκαλί χρϊματοσ με τζςςερεισ αλουμινζνιεσ αψίδεσ, 

δφο βάςεισ επαγγελματικζσ από νεοπρζν και ζξι ιμάντεσ πρόςδεςθσ ζτςι ϊςτε να παραμζνει 

ανοικτι με ταχφτθτα τουλάχιςτον 45 κόμβων. 

7. Φορθτόσ εξοπλιςμόσ: 

7.1 Ζνασ (1) προβολζασ ζρευνασ 12V, 400.000 c.p, ο οποίοσ κα είναι προςαρμοςμζνοσ ςτθν 

κονςόλα και αποςπϊμενοσ. 

7.2 Μία (1) χειροκίνθτθ αντλία αζροσ διπλισ ενζργειασ. 
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7.3 Ζνασ (1) πυροςβεςτιρασ 1 κιλοφ, τοποκετθμζνοσ ςτακερά ςτθν κονςόλα, και δφο  (2) φορθτοί . 

7.4 Σρία (3) ςχοινιά των 20 μζτρων Φ10 χιλ. 

7.5 Σρείσ  (3) πλωτζσ  άγκυρεσ  με ςχοινί 5 μζτρων Φ8 χιλ. 

7.6 Μία (1) άγκυρα γαλβανιηζ τφπου Bruce 5 κιλϊν, καδζνα γαλβανιηζ Φ6χιλ. 6 μζτρα, ςτριφτάρι 

και 40 μζτρα ςχοινί Φ10χιλ. 

7.7 Δφο (2) άγκυρεσ τφπου αλεξίπτωτο 3,2 κιλϊν ζκαςτθ με ςχοινί 30 μζτρων Φ8  

7.8 Σζςςερα (4) μπαλόνια προςταςίασ 20Χ50 πλευρικά, φουςκωτά με βαλβίδα και ςχοινάκι 1,5 

μζτρου Φ8χιλ. 

7.9 Είκοςι πζντε (25) ατομικά ςωςίβια SOLAS με ςφυρίχτρα που κα αναγράφουν το όνομα του 

ςκάφουσ και τον αρικμό εγγραφισ ςτο Β.Ε.Μ.. 

7.10 Σζςςερα (4) κυκλικά ςωςίβια SOLAS με ςχοινί 15 μζτρων ζκαςτο που κα αναγράφουν το όνομα 

του ςκάφουσ και τον αρικμό εγγραφισ ςτο Β.Ε.Μ.. 

7.11  Ζνα ςετ αυτιϊν πλυςίματοσ κινθτιρα. 

7.12  Δφο (2) κουπιά τφπου καγιάκ αλουμινίου ςτερεωμζνα εςωτερικά και τζςςερα (4) κουπιά με 

ςκαρμοφσ.  

7.13 θμαία Ελλθνικι. 

7.14 Εννζα (9) καπνογόνα τριετοφσ ιςχφοσ ςε ςτεγανό ςάκο 30 λίτρων μαηί με μαηί με ζνα κουτί 

ςπίρτα. 

7.15 Εννζα (9) βεγγαλικά ερυκροφ χρϊματοσ (φωτοβολίδεσ) τριετοφσ ιςχφοσ. 

7.16 Σρείσ  (3) θλεκτρικοφσ φακοφσ ςτεγανοφσ με μπαταρίεσ. 

7.17 Σρείσ  (3) κάδουσ με ςχοινί. 

7.18 Δφο (2) κόρνεσ αερίου με αλουμινζνια φιάλθ. 

7.19 Σρία (3) ανοξείδωτα πτυςςόμενο μαχαιρίδια (ςουγιά). 

7.20 Σρεισ (3) εφεδρικοφσ πείρουσ 

7.21 Μία (1) πλευςτικι ςυςκευι, τουλάχιςτον τεςςάρων ατόμων και δυο (2) πλευςτικζσ ςυςκευζσ, 

τουλάχιςτον τριϊν ατόμων.  

7.22 Θα διακζτει δφο (2) μπαταρίεσ 12volt, 80 Ampere τουλάχιςτον, ςτακερά τοποκετθμζνεσ ςε 

βάςθ, δεμζνεσ με ιμάντα και καςτάνια ανοξείδωτθ. 

7.23 Οι πόλοι των μπαταριϊν κα πρζπει να είναι καλυμμζνοι με ειδικό λάςτιχο για τθν αποφυγι 

βραχυκυκλϊματοσ.  
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7.24 Θα διακζτει δφο (2) ιμάντεσ ανακρζμαςθσ με τζςςερα (4) ναυτικά κλειδιά και κεντρικό κρίκο 

ζτςι ϊςτε το ςκάφοσ να είναι απόλυτα ηυγιςμζνο. 

7.25 Κάλυμμα ςκάφουσ, κονςόλασ και κινθτιρα  βραδφκαυςτα. 

7.26 Θα φζρει ςανίδα ακινθτοποίθςθσ επιπλζουςα ακτινοδιαπερατι (φορείο αςκενι) με ιμάντεσ 

πρόςδεςθσ επί του ςκάφουσ και ςφςτθμα ακινθτοποίθςθσ κεφαλισ ςυμβατό με τθν ςανίδα. Θ 

ςανίδα κα είναι από H.D.PE High Density Polyethylene διαςτάςεων 1.85 x 0.46 cm.  

7.27 Θα φζρει φορθτό φαρμακείο ναυαγοςϊςτθ απόλυτα ςφμφωνο όπωσ προβλζπεται ςτο ΠΔ 

71/2020 και δφο (2) μικρά φαρμακεία ςκάφουσ. 

7.28 Θα φζρει φορθτό απινιδωτι ςε βαλιτςάκι από πλαςτικό ι αλουμίνιο, απόλυτα ςφμφωνο 

όπωσ προβλζπεται ςτο ΠΔ 71/2020. 

7.29 Θα πρζπει όλα τα υλικά εκτόσ του φορείου αςκενι να είναι τοποκετθμζνα ςε αςφαλιςμζνο 

εςωτερικό χϊρο κατά το δυνατόν ςτεγανό. Για το λόγο αυτό κα παραδοκοφν τρία (3) 

ανοξείδωτα λουκζτα με όμοιο κλειδί. 

7.30 Δφο ςάκουσ ςτεγανοφσ 30 λίτρων ζκαςτοσ. 

8. Σρζιλερ: 

8.1 Σο τρζιλερ κα είναι γαλβανιηζ ανάλογου ικανότθτοσ (Ωφζλιμο φορτίο). για το βάροσ του 

ςκάφουσ ,κινθτιρα παρελκόμενα και καφςιμα. 

8.2 Θα ζχει φϊτα ςτάκμευςθσ-πορείασ ςτεγανά – αδιάβροχα LED ςφμφωνα με τον ΚΟΚ 

8.3 Οι διαςτάςεισ των ελαςτικϊν του τρζιλερ να είναι τουλάχιςτον 185R14C8PR. 

8.4 Θα ζχει ζναν (1) άξονα με ράβδουσ Γερμανίασ ι δφο ανεξάρτθτουσ τροχοφσ με ψαλίδια, 

αμορτιςζρ, ελατιρια και εξιςορροπθτικι ράβδο ηαμφόρ. ε κάκε περίπτωςθ κα διακζτει 

μθχανικά φρζνα και χειρόφρενο (ζγκριςθ Ευρωπαϊκοφ τφπου) και κα μπορεί να εκδϊςει άδεια 

κυκλοφορίασ μζχρι 1700 κιλά. 

8.5 Να διακζτει τουλάχιςτον 40 ράουλα ζδραςθσ για τθ γάςτρα. 

8.6 Να ζχει εργάτθ δφο ταχυτιτων (αργό-γριγορο) που να φζρει ιμάντα με γάντηο.  

8.7 Να ζχει ιμάντα πλάτουσ 5 εκατοςτϊν με καςτάνια για τθν αςφαλι πρόςδεςθ τθσ πρφμνθσ  του 

ςκάφουσ με το τρζιλερ. 

8.8 το μπροςτινό μζροσ να ζχει ροδάκι ρυκμιηόμενο βαρζωσ τφπου. 

8.9 Θα ζχει πιςτοποίθςθ και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα για άδεια ζλξθσ .  

9. Πρόωςθ λζμβου: 

9.1 Θ λζμβοσ κα διακζτει εξωλζμβια μθχανι από 140 ζωσ 150 ίππουσ, τετράχρονθ, με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

9.2 Απαιτείται εγκατάςταςθ κεντρικοφ φίλτρου με υδατοπαγίδα και κυρίδα επικεϊρθςθσ. 
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9.3 Διακόπτθσ – επιλογζασ απομόνωςθσ μπαταριϊν (1-2-both-off). 

9.4 Όλεσ οι καλωδιϊςεισ κα είναι επικαςςιτερωμζνεσ ειδικζσ για ναυτικι χριςθ και κα πρζπει να 

περνοφν μζςα από κεντρικό ςτεγανό ςωλινα που κα οδθγεί μζςα ςτθν κονςόλα.  

9.5 Θα φζρει εφεδρικι τετράχρονθ εξωλζμβια μθχανι ζξι 6 ίππων , με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τοποκετθμζνθ ςε βάςθ ςτιβαρι και αςφαλιςμζνθ με ιμάντα με 

ανοξείδωτθ καςτάνια . 

   

10. Εγγφθςθ: 

10.1 Σο ςκάφοσ κα ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ζξι (6) χρόνια. 

10.2 Οι κινθτιρεσ κα ςυνοδεφεται από εγγφθςθ δφο (2) ετϊν. 

10.3 Σα θλεκτρονικά και θλεκτρικά όργανα κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ δφο (2) ετϊν. 

10.4 Σο τρζιλερ κα ςυνοδεφεται από εγγφθςθ δφο (2) ετϊν. 

10.5 Σο ςκάφοσ και ο κινθτιρασ κα ςυνοδεφεται από εγγφθςθ για τθν επάρκεια ανταλλακτικϊν για 

δζκα (10) χρόνια. 

 

11. Τποςτιριξθ: 

11.1 Εγχειρίδιο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςχετικά με τθν χριςθ και λειτουργία του κινθτιρα. 

11.2 Εγχειρίδιο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςχετικά με τθν χριςθ και ςυντιρθςθ του ςκάφουσ. 

11.3 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ για μια θμζρα ςε ςτεριά και κάλαςςα. 

11.4 Απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ όπου κα αναφζρει εξουςιοδοτθμζνο 

αντιπρόςωπο ςτθν  Μυτιλινθ για το ςκάφοσ και τον κινθτιρα. 

11.5 ε εμφανζσ ςθμείο του ςκάφουσ κα αναγράφεται ο Αρικμόσ άδειασ δοκιμαςτικϊν πλόων, κα 

υπάρχει άδεια ςε ιςχφ και αςφάλεια τουλάχιςτον για τθν χρονικι περίοδο διάρκειασ των 

δοκιμϊν. 

 

12.  Παράδοςθ: 

12.1 Σόποσ παράδοςθσ υλικϊν: Διμοσ Μυτιλινθσ   

12.2 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν: δφο (2) μινεσ, προςμετροφμενοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ 

τθσ ςφμβαςθσ.  
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13.    θμείωςθ:   

13.1 Οτιδιποτε δεν αναφζρεται αναλυτικά ςτθν προδιαγραφι αυτι νοείται ότι κα γίνει με τουσ 

ιςχφοντεσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ και ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ ςτθν 

κατθγορία αυτι των ςκαφϊν. 

13.2  Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ προδιαγραφισ είναι απαράβατοι (επί ποινι αποκλειςμοφ). 

 

14. Παραλαβι 

Θ λζμβοσ κα υποβάλλεται ςε πλιρθ και λεπτομερι ζλεγχο παραλαβισ. Οι ζλεγχοι παραλαβισ είναι: 

Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ : Για τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τθσ λζμβου κα ςυγκροτθκεί 

επιτροπι από τον Διμο Μυτιλινθσ θ οποία κα ελζγξει τθν άρτια και επιμελθμζνθ καταςκευι, τον 

εξοπλιςμό και τα παρελκόμενα και γενικά τθν ςυμφωνία με τουσ όρουσ αυτισ τθσ προδιαγραφισ, 

ςχζδια και πιςτοποιθτικά. 

Δοκιμζσ – παραλαβι λζμβου : 

Θα εκτελεςτοφν, κατά τθν παράδοςθ τθσ λζμβου, δοκιμζσ εν όρμω και εν πλω ςτθ καλάςςια περιοχι 

του Διμου Μυτιλινθσ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ αναγνωριςμζνου από το ελλθνικό κράτοσ 

Νθογνϊμονα. Επιπρόςκετα κα εκτελεςτοφν οι ακόλουκεσ δοκιμζσ: 

Με πλιρεσ φορτίο με το 50% των αεροκαλάμων ξεφοφςκωτο 

Σελικι δοκιμι αποδοχισ (πρζπει να περιλαμβάνει δοκιμι αναπόδιςθσ και δοκιμζσ προσ επιβεβαίωςθ 

των απαιτιςεων) των λζμβων ςε κατάςταςθ καλάςςθσ ωσ 2 με δοκιμαςτικό χειριςμό παραλαβισ ςε 

προβλιτα. 

Σελικι δοκιμι αποδοχισ των λζμβων ςε κατάςταςθ καλάςςθσ ωσ 2 με δοκιμαςτικι παραβολι ςε 

προβλιτα. 

Μετά το πζρασ των δοκιμϊν ο προμθκευτισ κα παραδϊςει ςτον αγοραςτι ςυμπλθρωμζνα 

πρωτόκολλα CoC. 

Όλεσ οι εγγυιςεισ που προβλζπονται από τθν τεχνικι προδιαγραφι παραδίδονται ςφραγιςμζνεσ και 

υπογεγραμμζνεσ από τον προμθκευτι. 

 

 

 Μυτιλινθ 21 / 12 / 2020 Μυτιλινθ 21 / 12 / 2020 

 Θ υντάξαςα Θεωρικθκε 

  Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

   κ.α.α. 

   

 Ελευκερία Γζρου Γεωργία Μπλζτςα 

 ΠΕ Διοικθτικοφ / Οικονομικοφ Περιβαλλοντολόγοσ MSc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 

Αρ. Μελζτθσ: 149/2020 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ 

ΚΑΦΟΤ – ΩΣΙΚΗ ΛΕΜΒΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 74.400,00 € (ςυμπ Φ.Π.Α) 

Κ.Α. : 70.7132.0001 Π/Τ 2020, 2021 

CPV: 34520000-8, «κάφθ» 

 

 

 

4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

 

Άρκρο 1ο 

Αντικείμενο τθσ προμικειασ 

Θ παροφςα ςυγγραφι αφορά τθν προμικεια με ςυνοπτικό διαγωνιςμό και κριτιριο κατακφρωςθσ τθ 

χαμθλότερθ προςφορά, των ειδϊν του τίτλου.  

 

Άρκρο 2ο 

Απαντιςεισ 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. 

 

Άρκρο 3ο  

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ ςφμβαςθ τθσ προμικειασ  διζπεται από τισ διατάξεισ: 

1. Σου Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Αϋ/08.08.2016): “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

2. Σου 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. Σου Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α’): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ, όπωσ αυτόσ ιςχφει. 

 

Άρκρο 4ο  

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν κα είναι τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ 

προςφορϊν.  

Σο άρκρο 97 παρ. 1,2 και 4 του Ν. 4412/16) αναφζρεται ςχετικά:  

«1.Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

2.ε 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 
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ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό 

διάςτθμα. 

4.τισ 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. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 

προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείσ.» 

 

Άρκρο 5ο 

Σιμζσ  προςφοράσ 

Σο άρκρο 95 παρ. 1, 5 και 6 του Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 

«1.Θ οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ. … 

5.τισ 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. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 

επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.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.τισ 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.» 

 

Άρκρο 6ο  

Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ - ανάκεςθσ προμικειασ 

1. τον προμθκευτι που κα γίνει θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα αποςταλεί ςχετικι ανακοίνωςθ, που 

κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία : 

Α. Σο είδοσ 

Β. τθν ποςότθτα 

Γ. Σθν τιμι 

Δ. Σον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υλικό 

Ε. θ ςυμφωνία τθσ ανάκεςθσ με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ και τισ τυχόν αποδεκτζσ 

τροποποιιςεισ των όρων τοφτων. 

Σ. Σα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ τελικισ ζγκριςθσ. 

Η. Σθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
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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 δζκα (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. 

 

 

Άρκρο 7ο 

φμβαςθ 

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 φμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ για υποβολι προςφορϊν και 

τθσ ςχετικισ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από τον Διμαρχο. 

 

Άρκρο 8ο  

Διάρκεια ςφμβαςθσ 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι δφο (2) μινεσ ι 60 θμερολογιακζσ θμζρεσ 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). 

 

Άρκρο 9ο 

Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

Σο 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.τθν 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. 
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4.τθν 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. ε 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.» 

 

Άρκρο 10ο 

Παραλαβι υλικϊν 

Σο 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 Παραλαβισ 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. 

Σο κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 

4.Σα υπό προμικεια υλικά μποροφν να τεκοφν ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι τουσ από τον φορζα.» 

Επιπλζον για τθν παραλαβι ιςχφουν οι όροι τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

 

Άρκρο 11ο  

Χρόνοσ παραλαβισ υλικϊν 

Σο 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. 
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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.» 

 

Άρκρο 12ο  

Σρόποσ πλθρωμισ- απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για πλθρωμι του ανάδοχου 

Σο 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. 

β. Σμθματικά ςφμφωνα με τα δελτία παραγγελίασ και τισ επιμζρουσ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου. 

3.Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ εφόςον αυτζσ 

προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ. 

4.τισ ςυμβάςεισ προμικειασ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) Πρωτόκολλο 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) Σιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

δ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

ε) Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 

5.Πζραν 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 

ΕΠΑ, του ΕΟΧ ι άλλων ενωςιακϊν ι διεκνϊν προγραμμάτων ι/και ταμείων του άρκρου 119, εκδίδονται από 

το όργανο που εξζδωςε τθν απόφαςθ ανάκεςθσ.». 

 

Άρκρο 13ο  

Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 
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Σο 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. ε 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. ε 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 71. Σο πρωτόκολλο εγκρίνεται 

από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.» 

 

Άρκρο 14ο 

Ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ 

Σο άρκρο 202 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 

«Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: α) ε 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. ε 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) Παραλιφκθκαν 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.» 

 

Άρκρο 15ο 

Ενςτάςεισ προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ - παράβολο 

Σο άρκρο 127 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 

«1.Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κάτω των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ (χωρίσ Φ.Π.Α.), ςε 

περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ 

ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

2.Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ 

απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, 
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θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

3.Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ, Οικονομικϊν και Τποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να αναπροςαρμόηεται το φψοσ του ανωτζρω παραβόλου.» 

 

Άρκρο 16ο  

Προζλευςθ των προςφερόμενων υλικϊν 

Απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι προμθκευτζσ να ςυμπλθρϊςουν ςτο αντίςτοιχο πεδίο  τθσ προςφοράσ,  

τθν χϊρα καταςκευισ - παραγωγισ των προςφερομζνων υλικϊν. Θ ςυμπλιρωςθ τθσ χϊρασ καταςκευισ των 

υλικϊν είναι απαραίτθτθ προκειμζνου να ςυμπλθρωκοφν τα ςχετικά πεδία ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων. 

 

 

 

Άρκρο 17ο  

Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκεια τουσ 

Σο 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. ε περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ ςωρευτικι αξία των τροποποιιςεων αυτϊν δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 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. ε 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, 
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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 Παραρτιματοσ V του Προςαρτιματοσ 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. ε 

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. ε 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.» 
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Άρκρο 18ο 

Προθγοφμενθ γνϊμθ για τθν τροποποίθςθ ςφμβαςθσ 

Σο άρκρο 201 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 

«Θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132, γίνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου.» 

 

Άρκρο 19ο  

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Σο 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 υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ. 

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)». 

 

Άρκρο 20ο  

Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ 

Σο 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.Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 

χωρίσ ΦΠΑ. 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. 
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6.ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ.» 

 

 

Άρκρο 21ο  

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ 

Σο άρκρο 213 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 

1.ε 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.  

τθν 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. 

 

Άρκρο 22ο  

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ωσ ζκπτωτου 

Σο 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.τθν 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 
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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. τθν 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) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

4.τον 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.» 

 

Άρκρο 23ο 

Ανωτζρα βία 

Σο 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. 

 

Άρκρο 24ο  

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Σο άρκρο 205 Ν. 4412/16 αναφζρει ςχετικά: 

«Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει των 

άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον 

του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν 

θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ εν λόγω απόφαςθ 

δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.» 

 

Άρκρο 25ο  

Επίλυςθ διαφορϊν μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 



27 

 

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.  

 

 

 Μυτιλινθ 21 / 12 / 2020 Μυτιλινθ 21 / 12 / 2020 

 Θ υντάξαςα Θεωρικθκε 

  Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

   κ.α.α. 

   

 Ελευκερία Γζρου Γεωργία Μπλζτςα 

 ΠΕ Διοικθτικοφ / Οικονομικοφ Περιβαλλοντολόγοσ MSc 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 
1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕ 

 1)  κοπόσ 

1. 
Ωσ θ παράγραφοσ 1. των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 3)  Απαιτιςεισ 

3.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.3 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.4 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.5 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.6 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.7 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.7 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.8 Διαςτάςεισ Λζμβου: ΝΑΙ   

3.8.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.8.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.8.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.8.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.9 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.9 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.10 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.10 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.11 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.11 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.12 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.13 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.13 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.14 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.14 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.15 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.15 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.16 Ωσ θ παράγραφοσ 3.16 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

3.17 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.17 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.18 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.18 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.19 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.19 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.20 
Σο ναυπθγείο κα ζχει τα παρακάτω πιςτοποιθτικά 

καταλλθλότθτασ εν ιςχφ 
ΝΑΙ   

3.20.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.20.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.20.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.20.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.20.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.20.3 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.20.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.20.4 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.21 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.21 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

3.22 
Ωσ θ παράγραφοσ 3.22 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 4)  Γάςτρα 

4.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.3 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.4 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.5 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.6 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.7 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.7 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.8 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.8 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.9 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.9 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.10 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.10 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.11 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.11 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.12 Ωσ θ παράγραφοσ 4.12 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

4.13 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.13 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.14 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.14 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.15 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.15 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.16 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.16 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.17 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.17 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.18 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.18 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.19 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.19 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.20 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.20 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.21 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.21 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.22 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.22 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.23 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.23 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

4.24 
Ωσ θ παράγραφοσ 4.24 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 5)  Αεροκάλαμοι 

5.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.3 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.4 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.5 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.6 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.7 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.7 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.8 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.8 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.9 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.9 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.10 Ωσ θ παράγραφοσ 5.10 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

5.11 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.11 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.12 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.12 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.13 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.13 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.14 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.14 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

5.15 
Ωσ θ παράγραφοσ 5.15 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 6)  Εξοπλιςμόσ 

6.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.3 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.4 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.5 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.5.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.5.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.5.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.5.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.5.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.5.3 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.5.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.5.4 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.5.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.5.5 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.5.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.5.6 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.5.7 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.5.7 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.5.8 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.5.8 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.5.9 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.5.9 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.5.10 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.5.10 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.5.11 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.5.11 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.5.12 Ωσ θ παράγραφοσ 6.5.12 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

6.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.6 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.7 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.7 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.8 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.8 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.9 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.9 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.10 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.10 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.11 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.11 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

6.12 
Ωσ θ παράγραφοσ 6.12 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 7)  Φορθτόσ εξοπλιςμόσ 

7.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.1 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.2 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.3 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.4 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.5 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.6 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.7 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.7 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.8 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.8 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.9 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.9 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ 

παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.10 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.10 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.11 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.11 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.12 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.12 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.13 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.13 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.14 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.14 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.15 Ωσ θ παράγραφοσ 7.15 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

7.16 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.16 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.17 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.17 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.18 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.18 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.19 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.19 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.20 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.20 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.21 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.21 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.22 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.22 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.23 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.23 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.24 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.24 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.25 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.25 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.26 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.26 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.27 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.27 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.28 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.28 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.29 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.29 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

7.30 
Ωσ θ παράγραφοσ 7.30 των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 8)  Σρζιλερ 

8.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 8.1  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

8.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 8.2  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

8.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 8.3  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

8.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 8.4  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

8.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 8.5  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

8.6 
Ωσ θ παράγραφοσ 8.6  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

8.7 Ωσ θ παράγραφοσ 8.7  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν ΝΑΙ   



34 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

8.8 
Ωσ θ παράγραφοσ 8.8  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

8.9 
Ωσ θ παράγραφοσ 8.9  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 9)  Πρόωςθ λζμβου 

9.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 9.1  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

9.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 9.2  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

9.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 9.3  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

9.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 9.4  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

9.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 9.5  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 10)  Εγγυιςεισ 

10.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 10.1  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

10.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 10.2  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

10.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 10.3  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

10.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 10.4  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

10.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 10.5  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 11)  Τποςτιριξθ 

11.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 11.1  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

11.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 11.2  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

11.3 
Ωσ θ παράγραφοσ 11.3  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

11.4 
Ωσ θ παράγραφοσ 11.4  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

11.5 
Ωσ θ παράγραφοσ 11.5  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 12)  Σόποσ Παράδοςθσ 

12.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 12.1  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

12.2 Ωσ θ παράγραφοσ 12.2  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 

 13)  θμείωςθ 

13.1 
Ωσ θ παράγραφοσ 13.1  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

13.2 
Ωσ θ παράγραφοσ 13.2  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   

 14)  Παραλαβι 

14. 
Ωσ θ παράγραφοσ 14.  των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

τθσ παροφςθσ μελζτθσ 
ΝΑΙ   
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

                                                                                                                       ΠΡΟ: ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ 

 

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

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

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

Σθλζφωνο ………………………………………………………….………… FAX …………………..……………………………………………… 

email ………………...........………………………………….……………..……...., ΑΦΜ ………………..………………….......................….. 

ΔΟΤ ……………………………………………..……….., υποβάλλει τθν ακόλουκθ προςφορά : 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 
Σιμι Μονάδασ 

χωρίσ ΦΠΑ (€) 

Μερικό ςφνολο 

χωρίσ ΦΠΑ (€) 

1. Πνευςτι Λζμβοσ 5,5 – 6,0 μζτρων 1   

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 
 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ  
 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Σα προςφερόμενα είδθ είναι ςφμφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμό 149 μελζτθσ ζτουσ 2020 

τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ του Διμου Μυτιλινθσ. 

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: Σο 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 ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 

  

(Τπογραφι - φραγίδα) 

 


