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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός Μελέτης  06Π/2020 

 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟΜΤΚΟΝΟΤ 
 

 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ ΦΩΛΔΩΝ 

ΜΑΡΙΝΑ ΜΤΚΟΝΟΤ» 
 
 

 

 

 

Προϋπολογιζμός δαπάνης ………………….…€59.904,00….......………………………ΔΤΡΩ. 

 

Φ.Π.Α. 24%………………….……………...…€14.376,96……..………………………ΔΤΡΩ. 

 

ύνολο απαιηούμενης πίζηωζης : ……..………€74.280,96…….……………………….ΔΤΡΩ. 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ………………… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 06Π/2020 

 
 
 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πυροσβεστικών φωλεών, με δυνατότητα θέσης 
στην κολώνα του σώματος για πυροσβεστήρα χειρός έως 6kg, για τη μαρίνα της 
Μυκόνου, και περιλαμβάνει τα εξής: 

 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πυροσβεστική φωλιά ΣΜΦ 52 

2 Πυροσβεστήρας χειρός 6kg ΣΜΦ 52 

3 τήριγμα σωσίβιου          ΣΜΦ 52 

 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε €59.904,00συν ΥΠΑ 
24%  €14.376,96, ήτοι συνολικά  €74.280,96. 
 
Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους, Δ.Λ.Σ. Μυκόνου Π/Τ 2020 (0,00€) 
και 2021 (74.280,96€), Κ.Α. 30-7135.0019 «Προμήθεια Πυροσβεστικού Εξοπλισμού 
Λιμένων» (CPV: 35111000-5). 
 
Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων327και 296 του Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεών 
τους και θα αφορά το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού από έναν και μόνο 
Ανάδοχο.     

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μύκονος, ……../12/2020 

 

ΜΤΚΟΝΟ,  07-12-2020 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 
 
 

Νικόλαος Φρυσοβ. Μ. Βαρδαλάχος 
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ ΦΩΛΔΩΝ 

ΜΑΡΙΝΑ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 06Π/2020 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗ

Η 
ΠΟΟΣΗΣ

Α 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΣΙΜΗ 

1 Πυροσβεστική φωλιά ΣΜΦ 52 1.100,00€ 57.200,00€ 

2 
Πυροσβεστήρας 
χειρός 6kg 

ΣΜΦ 52 30,00€ 1.560,00€ 

3 τήριγμα σωσίβιου          ΣΜΦ 52 22,00€ 1.144,00€ 

 
 

 
 

                             ΤΝΟΛΟ ΕΤΡΩ (€):59.904,00 

 
    Υ.Π.Α. 24% ΕΤΡΩ (€):14.376,96 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΤΡΩ (€):74.280,96 

 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μύκονος, ……../12/2020 

 
 

ΜΤΚΟΝΟ,  07-12-2020 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 
 
 
 

Νικόλαος Φρυσοβ. Μ. Βαρδαλάχος 
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
  

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ ΦΩΛΔΩΝ 

ΜΑΡΙΝΑ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 06Π/2020 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της συμβάσεως. 
Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια πυροσβεστικών 
φωλεών, με δυνατότητα θέσης στην κολώνα του σώματος για πυροσβεστήρα χειρός 
έως 6kg, για τη μαρίνα της Μυκόνου ,και περιλαμβάνει τα εξής: 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πυροσβεστική φωλιά ΣΜΦ 52 

2 Πυροσβεστήρας χειρός 6kg ΣΜΦ 52 

3 τήριγμα σωσίβιου          ΣΜΦ 52 

 
όπως περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης, για τις ανάγκες του Δημοτικού 
Λιμενικού Σαμείου Μυκόνου.  
Σο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την μεταφορά των υλικών στις 
εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Σ.Μ. και την εγκατάσταση τους σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας με έξοδα του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες Σεχνικές Προδιαγραφές. 
την παρούσα προμήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
(CE), οι αντίστοιχες ελληνικές (ΕΛΟΣ) καθώς και οι διεθνείς προδιαγραφές (ISO). 
 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα: 
1) Σου Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
2) Σου Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3) Σου Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 
4) Σου N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5) Σου Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις». 

6) Σου Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

7) Σου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8) Σο γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 
ευρώ χωρίς Υ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του 
Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. 
 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ ΦΩΛΔΩΝ 

ΜΑΡΙΝΑ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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Όπως τροποποιημένες ισχύουν έως σήμερα. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – Σρόπος προμήθειας. 
Η προμήθεια (αφού δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00€χωρίς τον Υ.Π.Α.), μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, κατόπιν 
απόφασης του Διοικητικού υμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Μυκόνου 
(Αρ. 327 του Ν. 4412/2016).  
Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερο κόστος, κατόπιν αξιολόγησης 
των προσφορών απ’ την αρμόδια επιτροπή του Δ.Λ.Σ. Μυκόνου, σύμφωνα με τα 
κριτήρια και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, αφού προηγηθεί 
δεκαήμερη (10) τουλάχιστον δημοσίευση της απλοποιημένης προκήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗ (παρ. 2 Αρ. 327 του Ν. 4412/16, Περ. 82 της παρ. 1 και παρ. 3 Αρ. 377 
Ν.4412/16, Αρ. 4 της Αρ. Π1/2380/2012 ΚΤΑ – ΥΕΚ Β’ 3400). 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο – Προϋπολογισμός έργου. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης των υπό προμήθεια υλικών ανέρχεται 
ενδεικτικά σε €59.904,00συν ΥΠΑ 24%  €14.376,96ήτοι συνολικά  €74.280,96. 

Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους, (Δ.Λ.Σ. Μυκόνου Π/Τ 2020 (0,00€) και 
2021 (74.280,96€)Κ.Α. 30-7135.0019 «Προμήθεια Πυροσβεστικού Εξοπλισμού 
Λιμένων» (CPV: 35111000-5). 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – Εγγυήσεις.  
Εγγύηση συμμετοχής 
ύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 302 του Ν. 
4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός Υ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Φώρου ή στα κράτη-μέρη της υμφωνίας περί Δημοσίων υμβάσεων, η οποία 
κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχεται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Σαμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
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α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: 
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
η) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
θ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
του Δ.Λ.Σ.Μ. και  
ι) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής 
διαφοροποιήσεις: 

1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης 
και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Θα αναφέρουν τα προς προμήθεια υλικά. 
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο 
που με βάση τη σύμβαση το Δ.Λ.Σ.Μ. υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο 
(2) μήνες. 

 
Οι υπηρεσίες του Δ.Λ.Σ.Μ. επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 
 
 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΥΠΑ, κατατίθεται 
μετά την Οριστική Παραλαβή και πριν από την έναρξη του χρόνου καλής 
λειτουργίας.  
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης, θα είναι κατά τρεις μήνες μεγαλύτερος από τη 
διάρκεια του χρόνου καλής λειτουργίας, ο οποίος καθορίζεται στην προσφορά του 
διαγωνιζόμενου και θα έχει ελάχιστη αποδεκτή διάρκεια δυο (2) έτη. 
 
Η διάρκεια συνεπώς ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, θα είναι κατ΄ ελάχιστο 
είκοσι επτά (27) μήνες. 
 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που 
περιγράφονται στην  εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο – Προθεσμίες ποινικές ρήτρες. 
Η προθεσμία παραδόσεως και τοποθετήσεως των υλικών ορίζεται σε δύο(2) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης του προμηθευτή με το Δ.Λ.Σ.Μ. 
 

1. Αν τα υλικά παραδοθούν και τοποθετηθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή 
σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 
Υ.Π.Α. των υλικών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, 
χωρίς Υ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των υλικών που παραδόθηκαν  
εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του 
Διοικητικού υμβουλίου, αν τα υλικά που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 

2. Σο ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή 
του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα 
αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο – Πληρωμές. 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης (2 μήνες). Μετά την οριστική παραλαβή και 

τοποθέτηση των υλικών εξοφλείται το 100% της συμβατικής αξίας. 
2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις 

υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο για τα υλικά και τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που έχει εκτελέσει και παραλάβει η αρμόδια 
επιτροπής παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο 
πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης). 

3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο – Γενικά.   
Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν οι διατάξεις: 
α) Σου Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ Α’ 147)«Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο – Σεχνικές προδιαγραφές. 
 

1. Πυροσβεστική Υωλιά διπλής όψεως με θέση για πυροσβεστήρα χειρός έως 6kg 
Η πυροσβεστική φωλιά πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά, επί 

ποινή αποκλεισμού:   
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 Πεπιγπαθή ζώμαηορ: 

 Σο σώμα θα είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο πολυεστέρα με ίνες 
υαλοβάμβακα (fiberglass), πυράντοχο (self-extinguishing) με τμήματα 
κατασκευασμένα από SMC με ειδικό τρόπο, εν θερμώ, με χρόνους ψησίματος 
προκαθορισμένους για την ποιότητα του τελικού προϊόντος σύμφωνα με 
UL94 κλάση VO 

 Ενδεικτικές Διαστάσεις 392 x 1180 x 385mm 
 Φρώμα κόκκινο RAL 3020 
 Πορτάκια από διάφανο πολυμερές (polycarbonate) μη φλεγόμενου τύπου 

σύμφωνα με UL94 class V2 και άθραυστο, πάχος 4,5mm και  ειδικά 
επεξεργασμένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), με τυπωμένες 
ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα, κλειδαριά και κλειδί και γρήγορο άνοιγμα   
με τράβηγμα από κάτω προς τα πάνω.  

 Υωτιστικό κιτ στο καπέλο του σώματος με λάμπα χαμηλής κατανάλωσης 
κόκκινου χρώματος με κλέμμα εισόδου . 

 
 Κολώνα h=60cm  

Διαμέρισμα πυροσβεστήρα 6 kg, ύψους τουλάχιστον 60 εκατοστών του μέτρου. 
 
 Υδπαςλικόρ εξοπλιζμόρ 

 n.1   σετ ανοξείδωτων ροδελών (μικρή – μεγάλη) 
 n.1   Κρουνός γωνιακός 2’’ με ρακόρstortz βόλτα 2’’ 
 n.1   Μούφα ορειχάλκινη 2’’ 
 n.1   Μαστός γαλβανιζέ 2’’ προς 1 ½’’ 
 n.1    τήριγμα υποδοχής μάνικας 

 
 Μάνικα 

Μάνικα 1 ¾’’ με πίεση λειτουργίας στα 15/16 bar, μήκους 20m, με ενισχυμένη 
εσωτερική πλαστική επίστρωση με μεγάλη αντοχή σε εκφυλιστικές τάσεις.  
Θα διαθέτει κατάλληλο δέσιμο με σύρμα στα άκρα με 2 προστατευτικά λάστιχα 
&συνδέσμους stortz. 
Πιστοποιημένη κατά ΕΝ14540. 
 
 Ακποθύζιο 

Ακροσωλήνιο αλουμινίου ρυθμιζόμενο 1 ¾’’ με σύνδεσμο stortz. 
 

2. Πυροσβεστήρας χειρός 6kg 
Ο πυροσβεστήρας θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 Πυροσβεστήρας 6 Kg ξηράς σκόνης ABC 40% 
 Δοχείο μονόραφο 
 Κλείστρο πιστοποιημένο κατά CE από TUV 
 Μεταλλικό μανόμετρο 
 Με λάστιχο εκτόξευσης ξηράς σκόνης με αλουμινένια clips 
 Με ιμάντα στήριξης λάστιχου και ενισχυμένη βάση τοίχου 
 Πιστοποιημένος κατά  CE, ΕΝ3 & SOLAS από ΕΒΕΣΑΜ ΑΕ.  
 Κατασβεστική Ικανότητα: 21Α, 113Β, C.  

 
3. τήριγμα σωσίβιου          
ε κάθε πυροσβεστική φωλιά θα τοποθετηθεί στήριγμα σωσίβιου ανοξείδωτου 
χάλυβα ΑΙSI 316.  
 
Όλες οι προσφορές των ενδιαφερόμενων προμηθευτών πρέπει να συνοδεύονται με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή, πιστοποιητικά, 
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εγκεκριμένες δοκιμές, κα) προκειμένου να αιτιολογηθεί η κάλυψη των 
προαναφερθέντων τεχνικών προδιαγραφών. Σα απαραίτητα δικαιολογητικά 
μπορούν να κατατεθούν πέρα από την Ελληνική γλώσσα και στην αγγλική, για τις 
υπόλοιπες ξένες γλώσσες χρειάζεται πιστοποιημένη μετάφραση.  
Δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά τα οποία έχουν μεταφραστεί από τον 
υποψήφιο ανάδοχο, χωρίς την έγκριση του αρμόδιου τμήματος του Τπ. εξωτερικών ή 
πιστοποιημένου δικηγόρου. 
 
Όλα τα υλικά πρέπει να καλύπτονται με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, τα 
οποία θα τα συνοδεύουν κατά την παράδοση τους στο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο 
Μυκόνου.  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μύκονος, ……../12/2020 

 
 
 

ΜΤΚΟΝΟ,  07-12-2020 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 
 
 
 

Νικόλαος Φρυσοβ. Μ. Βαρδαλάχος 
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 06Π/2020 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της συμβάσεως. 
Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια πυροσβεστικών 
φωλεών, με δυνατότητα θέσης στην κολώνα του σώματος για πυροσβεστήρα χειρός 
έως 6kg, για τη μαρίνα της Μυκόνου ,και περιλαμβάνει τα εξής: 
 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πυροσβεστική φωλιά ΣΜΦ 52 

2 Πυροσβεστήρας χειρός 6kg ΣΜΦ 52 

3 τήριγμα σωσίβιου          ΣΜΦ 52 

 
 
όπως περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης, για τις ανάγκες του Δημοτικού 
Λιμενικού Σαμείου Μυκόνου. Σο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την 
μεταφορά των υλικών στις εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Σ.Μ. και την εγκατάσταση 
τους σε κατάσταση πλήρης λειτουργίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 της Ε..Τ. όπως τροποποιημένες ισχύουν 
σήμερα. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – υμβατικά στοιχεία. 
υμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α.  Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου. 
β.  Η Ειδική συγγραφή Τποχρεώσεων. 
γ.  Η Γενική υγγραφή Τποχρεώσεων. 
δ.  Σα Σεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. 
ε.  Η Σεχνική έκθεση. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Σρόπος εκτελέσεως της προμήθειας. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο 
άρθρο 3 της Ε..Τ. της παρούσας μελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο – ύμβαση. 
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της 
της συνολικής προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής 
είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της 
συμβάσεως και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 εγγύηση για καλή εκτέλεση αυτής. 
Κατά την παραλαβή εξετάζεται η ορθή, σύννομη και σύμφωνα με τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις εκτέλεση των προμηθειών και των υπηρεσιών. 
 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ ΦΩΛΔΩΝ 

ΛΙΜΔΝΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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ΑΡΘΡΟ 6ο – Εγγυήσεις.   
Για τις εγγυήσεις ισχύει το άρθρο 5 της Ε..Τ. της παρούσας μελέτης. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΥΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε 
τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΥΠΑ, 
κατατίθεται μετά την Οριστική Παραλαβή και πριν από την έναρξη του χρόνου 
καλής λειτουργίας.  
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης, θα είναι κατά τρεις μήνες μεγαλύτερος από τη 
διάρκεια του χρόνου καλής λειτουργίας, ο οποίος καθορίζεται στην προσφορά του 
διαγωνιζόμενου και θα έχει ελάχιστη αποδεκτή διάρκεια δυο (2) έτη. 
 
Η διάρκεια συνεπώς ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, θα είναι κατ΄ 
ελάχιστο είκοσι επτά (27) μήνες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο – Έκπτωση του αναδόχου. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί 
το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα. 
Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παραδόσεως της 
προμήθειας ή ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του 
μπορεί  να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206του 
Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο – Πλημμελής κατασκευή. 

1. ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτοςκαι υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση 
ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. 
την περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την 
ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, 
που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
εκπνοή της, με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου με την οποία και 
επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 
συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση 
που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα 
ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της 
ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των 
υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την 
προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να 
καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο – Υόροι, Σέλη, Κρατήσεις. 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους φόρους, 
τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
Σον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, 
Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) για τους Ο.Σ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων.  
ε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 
1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο – Επιστροφή εγγυήσεων. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δυο συμβαλλόμενους. 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
Αν το υλικό είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 
τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.  
Για την σταδιακή αποδέσμευση τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
Διοικητικού υμβουλίου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας, επιστρέφεται μετά το πέρας της περιόδους εγγύησης 
καλής λειτουργίας, όπως αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 6 της παρούσας  και ύστερα 
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο – Σελικός εξοφλητικός λογαριασμός. 
Ο τελικός λογαριασμός γίνεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο – Παραλαβή και οριστική παραλαβή. 
1. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και η τοποθέτησή τους ορίζεται σε δύο (2) 

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή και περισσότερο εφόσον γίνει 
χρήση της δυνατότητας αύξησης των ποσοτήτων της μελέτης ή και παραταθεί 
ως ανωτέρω. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και 
με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

3. Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση 
της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις 
διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016. 

4. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
ως οργανωτική μονάδα του Δ.Λ.Σ.Μ. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 
διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση 
και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα υλικά και οι εργασίες δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την προμήθεια και την 
καταλληλότητα παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6. την περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των υλικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του 
Διοικητικού υμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί 
στην οριστική παραλαβή των υλικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

7. Σο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του 
Διοικητικού υμβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον 
ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση 
για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

8. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου, στην 
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν 
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 
την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

9. ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των υλικών ή και 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με 
απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υλικών 
ή/και των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
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της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και ο 
προμηθευτής και πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

10. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά ή τις υπηρεσίες που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μύκονος, ……../12/2020 
 

ΜΤΚΟΝΟ,  07-12-2020 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 
 
 
 

Νικόλαος Φρυσοβ. Μ. Βαρδαλάχος 
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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