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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ ΚΛΠ) 

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.355,40€ 

CPV: 44480000-8 Ποικίλος εξοπλισμός πυροπροστασίας

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια  εξοπλισμού πυρόσβεσης – πυροπροστασίας (αντλητικά, κρουνοί, σωλήνες πυρόσβεσης, 

γωνιές κλπ)  για την προστασία από πυρκαγιές του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις 

1. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/21. 

2. N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) 

3. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 

87/2010).  

4. ΚΥΑ οικ. Φ.Α / 9.2 / ΟΙΚ 28425 / ΦΕΚ 2604/22-12-2008. 

5. Του Ν. 4605/2019 (α΄52) Τροποποίηση διατάξεων του ν 4412/2016- προσθήκη νέων άρθρων 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ36Α`/09-03-2021 

7. Της  με αριθμ. 42212/2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 
8. Της  με αριθμ. 15807/2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. αναφορικά με την κήρυξη του Δήμου Διρφύων – 

Μεσσαπίων, σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο. εφαρμογής στο πλαίσιο του άρθρου 26 του Ν. 

4662/2022 ως ισχύει. 

9. Το με αρ. πρωτ. 2124/Φ.702.15/08-07-2022 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας  

Τον προϋπολογισμό του Δήμου  στον Κ.Α. 70.02.7135.009  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ 

ΚΛΠ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠ. ΥΠΕΣ. ΑΠ 42212/24-06-2022)» σχετική 

πίστωση του οικονομικού έτους 2022. όπως αναμορφώθηκε βάσει της με αρ. πρωτ. 9737/13-07-2022 υπ αριθμ. 17/2022 

Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

10. Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την προμήθεια. 

 

και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων βρίσκεται εντός της Α’ ζώνης επικινδυνότητας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 
575/1980. 

 Της  ύπαρξης των τελευταίων εναπομείνονων υψηλών δασών χαλεπίου πεύκης στην χωρική αρμοδιότητα του ως άνω αναφερόμενου 

Δήμου. 

 Τα αναγραφόμενα στην  ως άνω απόφαση αναφορικά με την συνεργασία των Δήμων με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες για την 

εκτέλεση των σχετικών έργων, 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 

 Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πυρόσβεσης – πυροπροστασίας (αντλητικά, κρουνοί, σωλήνες πυρόσβεσης, 

γωνιές κλπ)  για την προστασία από πυρκαγιές του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Η ανωτέρω προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, θα εκτελεστεί μέχρι την 

12/08/2022. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει  την προμήθεια  και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και 

σωστή εκτέλεση της. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της 

ανατιθέμενης προμήθεια.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την 

πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. 



 

Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 

γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 

ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή της παραπάνω προμήθειας η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 23.355,40€ ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της 

εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου του εντολοδόχου και ανάλογα με 

την παράδοση των προμηθευόμενων ειδών.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη 

καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και 

εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.       

                

 
                                                                                                                                  Ψαχνά, 19-07-2022 
 
 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο 

 ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ   

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 
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