
                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
Α.Μ.: 29/2017 

Σίτλοσ Προμικειασ: " Προμικεια  πυροςβεςτικών 
μζςων" 

                                    

 
         
                                  

 
Σαχ. Δ/νςθ     : Πυκαγόρα 1, Μανιάκοι 
Σαχ. Κωδ.       :  52100  
Πλθροφορίεσ : Παςςαλισ Αναςτάςιοσ 
Σθλζφωνο      : 24673 51647                                        
Fax                   : 24673 51626 

                Προχπολογιςμόσ :  1.000,00 € 
 
                 Κ.Α.: 30.7135.02 
 
                Χρθματοδότθςθ : ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ 

Ε-mail              : passalistasos@gmail.com                                                              
 
 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο ςφμβαςησ 

 
 Η μελζτθ αφορά τθν προμικεια πυροςβεςτιρων  για χριςθ ςε κτιριακζσ υποδομζσ του Διμου Καςτοριάσ. 

 
Άρθρο 2 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 
 Η ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 
Άρθρο 3 

Χρόνοσ εκτζλεςησ εργαςιών  
 
 Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται ςε τριάντα (30) ημζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Άρθρο 4 

Τποχρεώςεισ αναδόχου 
 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται  να παραδώςει μετά το πζρασ τθσ προμικειασ τα πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ για 
τουσ πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα πρότυπα (ΕΝ 3.03-06-07). 
 
Σα είδθ κα είναι απόλυτα καινοφργια πρόςφατθσ καταςκευισ, αναγνωριςμζνου οίκου καταςκευισ, του πλζον 
εξελιγμζνου τεχνολογικά τφπου, με καλι φιμθ ςτθν Ελλάδα και κα φζρουν όλεσ τισ διεκνείσ πιςτοποιιςεισ 
αςφάλειασ, ποιότθτασ καταςκευισ και καλισ λειτουργίασ που ζχουν κακιερωκεί αντιςτοίχωσ (CE, ISO κ.λ.π.). 
Ο εξοπλιςμόσ κα είναι ςφμφωνοσ με τισ προδιαγραφζσ των προτφπων ΕΝ, τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ προϊόντων 
δοκιμών καταςκευών EEC και κα φζρει τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά και τισ αντίςτοιχεσ δθλώςεισ 
ςυμμόρφωςθσ. 



 
 

Άρθρο 5 
Πλημμελήσ καταςκευή 

 
Εάν θ προμικεια των υλικών δεν εκπλθρώνει τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ ι εμφανίηει ελαττώματα και 
κακοτεχνίεσ, ο ανάδοχοσ υποχρεώνεται να τα αποκαταςτιςει ι να τα βελτιώςει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ και τισ υποδείξεισ του Δ/νςθσ Σεχνικών Τπθρεςιών του Διμου Καςτοριάσ. 

 
Άρθρο 6 

Αναθεώρηςη τιμών 
 
 Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεώρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν ςτακερζσ και 
αμετάβλθτεσ. 
 

Άρθρο 7 
Σρόποσ πληρωμήσ 

 
 Για τθν εξόφλθςθ των οικονομικών υποχρεώςεων του εργοδότθ ο ανάδοχοσ κα εκδώςει τιμολόγιο παροχισ 
υπθρεςιών και κα προςκομίςει τα νόμιμα δικαιολογθτικά μόνο και εφόςον κα ζχει εκπλθρώςει το ςφνολο των 
υποχρεώςεων του που αναγράφονται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςθσ. 
  

 
 

Άρθρο 8 
Φόροι, τζλη, κρατήςεισ 

 

 Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, 
δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που ιςχφουν ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. 

 
Άρθρο 9 

Επίλυςη διαφορών 
 

 Οι τυχόν διαφωνίεσ που προκφπτουν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται κατά τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. 

 
Άρθρο 10 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ - Αδειοδοτήςεισ 
 
 Δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιών φυςικών προςώπων (ατομικών επιχειριςεων) 
ι αντίςτοιχων νομικών, αυτοτελώσ ι ςε κοινοπραξία που ζχει ιδθ ςυςτακεί, οι οποίεσ διακζτουν κατ' 
ελάχιςτον ότι απαιτείται από τθν ςχετικι νομοκεςία. 

 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ για τισ ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ είναι θ τιρθςθ των άρκρων 2,3 & 4 τθσ 
Κ.Τ.Α.618/43/20.1.2005 και του άρκρου 2 τθσ Κ.Τ.Α. 17320/671/1.9.2005. 
 
 
 Επιπλζον των ανωτζρω επικυμθτό είναι πιςτοποιθτικό ISO 9001 : 2008 ι άλλο ιςοδφναμο για τισ παραπάνω 
δραςτθριότθτεσ.  
 

 
 



 
   Καςτοριά, 17/03/2017 
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