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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης.
Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας, µε διαδικασία πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου, που θα
χορηγηθούν σύµφωνα µε την 53361 Κ.Υ.Α αρ. ΦΕΚ 1503/11-10-2006 όπως τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ 36586/30/7/2007, 31119/28/5/2008 και σύµφωνα µε
τις καταστάσεις που έχουν αποσταλεί από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ 19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης¨ (ΦΕΚ 185/Β)
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γ. Ν. 4281/2014 άρθρο 157
δ. Κ.Υ.Α 53361 αρ. ΦΕΚ 1503/11-10-2006
ε ΚΥΑ 36586/30/7/2007
στ Κ.Υ.Α. 31119/28/5/2008
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας
1. Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
72.190,91 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23%
2. Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το 2015 µε
ΚΑ: 10.6063.02 - 15 6061.01 - 20 6063.01 – 20 6063.03 – 35
6063.02 – 30 6063.01 - 45.6063.01
3. Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από Ι.Π
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η ∆ιακήρυξη
β. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
γ. Η Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
δ. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός

ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού –∆ικαιολογητικά συµµετεχόντων
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.

2

ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις
1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της καθαρής
προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των ειδών.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα από τη λήξη του
χρόνου ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συµµετοχής ισχύουν τα αναφερόµενα στο
άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ
2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας των ειδών που θα προµηθεύσει, χωρίς Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2
του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την
οποία έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα ηµερολογιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται
στην ταχθείσα προθεσµία επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του προαναφερθέντος είδους που εκπίπτει από το παρακρατούµενο
ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως, πέραν της εγγυητικής επιστολής.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή
των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος παράδοσης
Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται έως 31/12/2015 από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει τα είδη µέσα σε πέντε (5) το πολύ ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του, στις εκάστοτε
αποθήκες του ∆ήµου.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τις υπηρεσίες και τις αποθήκες υποδοχής των ειδών, για την ηµεροµηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα
είδη, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στους αποθηκευτικούς χώρους του ∆ήµου.
Η εκφόρτωση των ειδών στις εκάστοτε αποθήκες του ∆ήµου θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνονται υπόψη:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή
παρεµφερές υλικό.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Υπογραφή σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν προσέλθει µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει
τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α 11389/93.
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ΑΡΘΡΟ 11ο
Περιεχόµενο της σύµβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Στη σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της
προµήθειας, τουλάχιστον δε τα εξής: (άρθρο 25 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)
α) Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης
β)Τα συµβαλλόµενα µέρη
γ)Τα προς προµήθεια είδη και η ποσότητά τους
δ) Η τιµή
ε) Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών
στ) Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
ζ) Οι προβλεπόµενες εγγυήσεις
θ) Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών
ι) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής
ια) Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προµήθειας
ιβ) Ο τρόπος παραλαβής των ειδών
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Πειραιά από το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών ειδών.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της
αρµόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλονται στον προµηθευτή πέραν των
προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) και πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης και συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ
χρόνου παράτασης, το πρόστιµο υπολογίζεται σε ποσοστό 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον
υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήµισυ του µέγιστου χρόνου παράτασης, το πρόστιµο υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α.
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Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας εις βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα
από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο διαγωνισµός η τα αποτελέσµατα του, µαταιώνονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική
παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης η αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν,
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε η αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο η στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε η αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της υπ’ αρίθµ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Υποχρεώσεις του αναδόχου σχετικά µε τα µεγέθη
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Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να πάρει µεγέθη µεταβαίνοντας στο χώρο εργασίας των εργαζοµένων. Καλή εκτέλεση της εργασίας (µακροσκοπικός έλεγχος) στα
είδη που χρειάζεται, θα βεβαιώνεται στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργικής
Απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Παραλαβή των ειδών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση
των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Τρόπος πληρωµής
H πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά. Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή των ειδών, που
θα παραδίδει τµηµατικά, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά

ΑΡΘΡΟ 17ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου, καθώς και κρατήσεις:
α) 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ,
β) 0.30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
γ) 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου
δ) Φόρος εισοδήµατος 4%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24/07/2015
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κ ΚΑΪΤΟΠΟΥΛΟΥ

Α. ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ

Ο
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ
2015
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου, που θα χορηγηθούν
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σύµφωνα µε την 53361 Κ.Υ.Α αρ. ΦΕΚ 1503/11-10-2006 όπως τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ 36586/30/7/2007, 31119/28/5/2008 και σύµφωνα µε τις
καταστάσεις που έχουν αποσταλεί από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις.
Τα είδη αυτά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα µελέτη και τις πιο πάνω Κ.Υ.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ 19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης¨
γ. Ν. 4281/2014 άρθρο 157
δ. Κ.Υ.Α 53361 αρ. ΦΕΚ 1503/11-10-2006
ε ΚΥΑ 36586/30/7/2007
στ Κ.Υ.Α. 31119/28/5/2008
ΑΡΘΡΟ 3ο
Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή
Τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:

(ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185/Β)

ΟΜΑ∆Α Α΄ ΓΑΝΤΙΑ
1.∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm πάχος 1 −1,2mm. Το εµπρός µέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρµα και το πίσω µέρος από βαµβακερό
ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης.
Πρότυπα ΕΝ 388, 420 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών
• 2 (τριβή)
• 1 (κοπή µε λεπίδα)
• 2 (διάσχιση)
• 2 (διάτρηση)
Σήµανση:
• CE
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2
Τα γάντια θα είναι κατάλληλα και για γυναίκες
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Μέγεθος: 8 έως 12 (8, 9, 10, 11,12)

2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠO PVC
Χαρακτηριστικά:Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα
µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σηµαίνει:
• 3 (τριβή)
• 1 (κοπή µε λεπίδα)
• 2 (διάσχιση)
• 1 (διάτρηση)
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374
Σήµανση:
• CE
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς
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3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο µε εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα
µηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που σηµαίνει:
• 3 (τριβή)
• 1 (κοπή µε λεπίδα)
• 1 (διάτρηση)
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374
Σήµανση:
• CE
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1
• Εικονόσηµα προστασίας από χηµικές ουσίες
Μέγεθος: 7 έως 11 (7, 8, 9, 10, 11)

4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm. Εµπρός µέρος παλάµης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηµικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασµα ώστε
να είναι πιο εύχρηστο.
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2.
• 3 (τριβή)
• 1 (κοπή µε λεπίδα)
• 2 (διάσχιση)
• 2 (διάτρηση)
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Πρότυπα ΕΝ 388, 420
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο για προστασία από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2
Μέγεθος: 9 έως 11 (9, 10, 11)

5. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασµένα από ειδικά επεξεργασµένο δέρµα µε εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από µηχανικούς
κινδύνους, επαφή µε θερµότητα και από µικρές εκτοξεύσεις λειωµένων µετάλλων.
Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1.
Ελάχιστα επίπεδα θερµικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, X
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 407
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1
• Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα
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6. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.
Πρότυπο ΕΝ 60903
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθµός σειράς
• 00 (Προστασία µέχρι 500V)
• RC (αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
• Έτος και µήνας κατασκευής.
• Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)
Μέγεθος: 8-11

7. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές
Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεµάχια.
Πρότυπα ΕΝ 374
Σήµανση:
• CE
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασία από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς
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ΟΜΑ∆Α Β΄ ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
1. ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά µεγάλος που να µην εµποδίζει την ορατότητα µε αντιθαµβωτική επένδυση, µε αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο
στήριξης του οπτικού δίσκου µε ιµάντα στερέωσης και προσαρµογής στο κεφάλι και οπές έµµεσου αερισµού.
Πρότυπα ΕΝ 166
Σήµανση:
• Στο πλαίσιο:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• Β Μηχανική αντοχή
• 3 Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες.
• 4 προστασία από σκόνη.
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• Β Μηχανική αντοχή
• Κ προστασία έναντι τριβής
• Ν Αντιθαµβωτική επένδυση
• 9 προστασία από λειωµένα µέταλλα.
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2. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή µηχανική αντοχή, µε αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης
ρυθµιζόµενου µήκους για καλύτερη προσαρµογή.
Πρότυπα ΕΝ 166,169
Σήµανση:
• Στους βραχίονες:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• 6_2 ή 6−2,5 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου φάσµατος.
• F Μηχανική αντοχή.
• Κ προστασία έναντι τριβής.
3. ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΧΡΩΜΑ
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά ασφαλείας άχρωµα µε προστασία 100% από UV, µε ρυθµιζόµενο σκελετό µε πλευρικούς προφυλακτήρες
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή µηχανική αντοχή, µε αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης
ρυθµιζόµενου µήκους για καλύτερη προσαρµογή.
Πρότυπα ΕΝ 166,169
Σήµανση:
• Στους βραχίονες:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• 3−1,2 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου φάσµατος.
• F Μηχανική αντοχή.
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4. ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ
Το ασπίδιο θα αποτελείται από το πρόθεµα και τη διάταξη προσαρµογής στο κράνος.
Το πρόθεµα θα είναι σχήµατος ορθογωνίου παραλληλογράµµου µε στρογγυλευµένες άκρες και θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής:
• Ο βαθµός κλίµακας θα είναι 2 − 1.2 ή 3 − 1.2.
• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2.
• Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαµηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύµβολο F).
• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύµβολο Κ) και προστασία έναντι θάµβωσης (σύµβολο Ν).
• Θα έχει τη σήµανση προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8)
Η διάταξη προσαρµογής του προθέµατος στο κράνος, θα προσαρµόζεται ασφαλώς στην περίµετρο του κράνους. Θα έχει σύστηµα ανύψωσης για τη ρύθµιση
του προθέµατος στο ύψος που επιθυµεί ο χρήστης και δεν θα έχει µεταλλικά µέρη.
Η σήµανσή του θα είναι
• Το σύµβολο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8).
• Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαµηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύµβολο F).
5. ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ
Οπτικός δίσκος µε µεταλλικό πλέγµα του οποίου η προσαρµογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται µε ειδικό στήριγµα. Φέρει ενδείξεις µηχανικής αντοχής και
οπτικής κλάσης.
Φέρουν σήµανση CE και είναι καθ όλα σύµφωνα µε τη σήµανση την οποία απαιτεί ο νόµος.
Πρότυπα ΕΝ 166
Σήµανση:
• Στο στήριγµα
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• F Μηχανική αντοχή.
6. ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ
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Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου µάσκας που οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι µπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση.
Πρότυπα ΕΝ 166,175
Σήµανση:
• Στο πλαίσιο:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• 4 έως 8 βαθµός σκίασης
• F µηχανική αντοχή
Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την παροχή
αερίου σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169

7. ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΑΣΠΙ∆ΙΟ)
Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο µε οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Ως υλικό κατασκευής
είναι προτιµότερο το fiberglass.
Πρότυπο: ΕΝ 166,175
Σήµανση:
• Στο πλαίσιο:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• 9 έως 14 βαθµός σκίασης
Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την ένταση
του ρεύµατος σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.
8. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
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Τζάµια ηλεκτροσυγκολλητών µε σκίαση DIN 11 και διάφανα µε διάσταση αντίστοιχη της οµµατοθυρίδας της παραπάνω µάσκας.
ΟΜΑ∆Α Γ΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
1. ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ Ρ1
Χαρακτηριστικά: Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό µε διπλό ιµάντα προσαρµογής που θα καλύπτει µύτη, στόµα
και
πηγούνι.
∆ιατίθεται σε συσκευασίες ανά 10−30 τεµάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι
δυσχεραίνεται η αναπνοή του.
Πρότυπα: ΕΝ 149
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
• CE
• FFP1
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
2. ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ Ρ2 ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α
Πεδίο Χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από χαµηλής τοξικότητας πολύ λεπτή σκόνη, αεροζόλ και οργανικούς ατµούς, σε συγκεντρώσεις
10 φορές µεγαλύτερες του επιτρεπόµενου ορίου της µέσης τιµής έκθεσης.
Έχει ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησης από συνθετικό υλικό (πολυπροπυλένιο) µε διπλό ιµάντα προσαρµογής και καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι µε
στεγανό υλικό. Επιπρόσθετα έχει ενσωµατωµένο φίλτρο από ενεργό άνθρακα για την κατακράτηση οργανικών ατµών και οσµών, σύµβολο VO (οργανικοί
ατµοί). Επίσης έχει περάσει το τεστ για πολύ λεπτή σκόνη ∆ολοµίτη (σύµβολο D).
∆ιατίθεται σε συσκευασίες ανά 10−30 τεµάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι
δυσχεραίνεται η αναπνοή του.
Πρότυπα: ΕΝ 149
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
• CE
• FFP2, NR, D, SL, VO
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• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

3.

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 Ή ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΗ
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ

Χαρακτηριστικά:
Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτουν µύτη, στόµα και πηγούνι. Είναι προτιµότερη µάσκα µε διπλά φίλτρα, ως
πιο άνετη
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι
Α1 Ρ3 (χρώµατος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατµούς και σωµατίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική
εταιρεία.
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη µάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ηµεροµηνία λήξης).
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

4. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3
Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των οφθαλµών. Πρέπει να
επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώµατος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει
προστασία από όλους τους χηµικούς ρύπους σε αέρια µορφή (οργανικά, ανόργανα, ατµούς οξέων, αµµωνία) και µικροοργανισµούς.
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη µάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα
Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ηµεροµηνία λήξης).
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο)
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ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ
1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ
Χαρακτηριστικά
Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιµότερο
βαµβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασµό άνεσης και µηχανικών αντοχών.
Πρότυπα ΕΝ 340, 471
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο για αντανακλαστικές ενδυµασίες και οι κωδικοί 2, 2
Στο γιλέκο θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η ένδειξη « ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ»
Χρώµα: Πορτοκαλί, Κίτρινο, Πράσινο
Μέγεθος: L έως XXXL (L, XL, XXL, XXXL)
Λογότυπος: ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

2.

ΠΟ∆ΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασµένο πυρίµαχο δέρµα (κρούτα).
Πρότυπα ΕΝ 470 Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα.
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3. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ
Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναµα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα
επιτρέπουν την αναπνοή του δέρµατος.
Πρότυπα ΕΝ 340, 463
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών.
Κωδικοί 4 προστασία από αερολύµατα (spray)
5 προστασία από σκόνες
6 προστασία από πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών

4. ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ
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Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 343 σε ότι αφορά τις µηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιµο και τη σήµανση. Τα επίπεδα
αντοχών θα είναι:
• Αδιαβροχοποίηση 3.
• ∆ιαπνοή 3.
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιµο µε φερµουάρ ή και velkro, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές) πρέπει να καθορισθούν σε συνεννόηση µε τους χρήστες.
Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιµοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω µέρος της νιτσεράδας.
Οι νιτσεράδες πρέπει να είναι κουστούµι και το υλικό να έχει χρώµα υψηλής ορατότητας όπως επίσης και αντανακλαστικές ταινίες
Στις νιτσεράδες θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η ένδειξη « ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ»
Να διατίθενται σε µεγέθη L, XL, XXL, XXXL

ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
1.
ΓΑΛΟΤΣΕΣ
Χαρακτηριστικά:
Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.
Πρότυπο ΕΝ 344, 345
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος
• Το σύµβολο S5 που συµβολίζει
• Προστασία δακτύλων
• Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
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• Αντιστατικές ιδιότητες
Να διατίθεται σε µεγέθη από 36 – 47.
2.

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χαρακτηριστικά: Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.
Πρότυπο ΕΝ 344, 345
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος
• Το σύµβολο S3 που συµβολίζει
• Προστασία δακτύλων
• Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
• Αντιστατικές ιδιότητες
• στη σόλα oil resistant
Τα άρβυλα ασφαλείας θα έχουν µεγέθη από Νο 38 έως Νο 49
3. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Χαρακτηριστικά: Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.
Πρότυπο ΕΝ 344, 345
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος
• Το σύµβολο S3 που συµβολίζει
• Προστασία δακτύλων
• Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
• Αντιστατικές ιδιότητες
• στη σόλα oil resistant
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Ειδικό για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV .
Τα άρβυλα ασφαλείας θα έχουν µεγέθη από Νο 39 έως Νο 47
ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. ΚΡΑΝΗ
Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονοµικά θα ήταν προτιµότερο:
• Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.
• Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία µίας κίνησης, για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί.
• Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρµα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται
• Να υπάρχουν οπές αερισµού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα
Πρότυπο ΕΝ 397
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά µε πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση
2. ΚΡΑΝΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονοµικά θα ήταν προτιµότερο:
• Οι κατακόρυφοι ιµάντες του κεφαλοδέµατος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.
• Η ρύθµιση του ιµάντα του αυχένα να γίνεται µε κοχλία µίας κίνησης, για να ρυθµίζεται αφού έχει φορεθεί.
• Στον ιµάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρµα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται
Πρότυπο ΕΝ 397
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα).
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά µε πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση
3. ΚΡΑΝΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙ∆ΙΟ
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Χαρακτηριστικά: Η διάταξη θα αποτελείται από κράνος προστασίας, ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από νάιλον πλέγµα, για κλαδέµατα µε χρήση
βενζινοπρίονου και ρυθµιζόµενα ακουστικά κατά του θορύβου. (ΕΝ 352-1/93)Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο
εργονοµικά θα ήταν προτιµότερο:
Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397, ΕΝ 1731.
Θα έχει το σύµβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440 (vac)
Το κεφαλόδεµα θα έχει κατακόρυφους ιµάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιµάντες του µετώπου και αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαµηλής
πυκνότητας
Η προσαρµογή του µήκους του ιµάντα του αυχένα θα γίνεται µε κοχλία ρύθµισης που θα βρίσκεται στο πίσω µέρος του ιµάντα του αυχένα
Θα υπάρχει υποσιάγωνο µε ρυθµιστή µήκους
Στο µέτωπο θα υπάρχει ιµάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρµα ή βαµβακερό ύφασµα
Στο εξωτερικό τµήµα του κελύφους θα υπάρξει διάταξη µε την οποία θα ρυθµίζεται η θέση του ασπιδίου.
4.

ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προσφέρεται ολόσωµη εξάρτηση (ολόσωµη ζώνη ασφαλείας) η οποία είναι σύστηµα από ιµάντες που περικλείουν τα πόδια, τη µέση και το στήθος και
έχουν δακτυλίους σύνδεσης. Είναι κατασκευασµένη µε βάση το ΕΝ 361 και φέρει τη σήµανση που ορίζει ο νόµος.
5.

ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αποσβεστήρας ενέργειας ο οποίος είναι σύστηµα που αποσβένει την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης. Είναι κατασκευασµένο µε βάση το ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΝ 355 και φέρει τη σήµανση που ορίζει ο νόµος.
6.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ

Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασµένες ως εξής:
Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρµατος
Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χηµικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαµπτο. Θα συνδέονται µε δύο ζεύγη ιµάντων που θα
κλείνουν µε ταινίες velcro.
7.

ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
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Οι κώνοι θα χρησιµοποιούνται ως υλικά οδικής σήµανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία.. Θα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (µε
εναλλασσόµενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους).
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ
Ύψος: 50 cm
Βάρος: 2,2 − 2,4 Kg
Μορφή:
Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασµένη µε τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία. Θα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον άλλο µε
τρόπο που το συνολικό ύψος να µην υπερβαίνει το 20% του αρχικού. Στο επάνω µέρος θα υπάρχει οπή για την µεταφορά και την εναπόθεσή τους.
Χρωµατισµός
Η κόκκινη µη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωµατοµετρικού συστήµατος της CIE 15,2 (1986) µε πρότυπο φωτιστικό
D65, γεωµετρία 45/0 µε τις ακόλουθες τιµές συντεταγµένων

Χρώµα

1

2

3

4

Παρ/ντας
φωτεινότητας
β

Χ
Ψ
Χ
Ψ
Χ
Ψ
Χ
Ψ
Κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 >0,11
Η αντανακλαστική µεµβράνη θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩ∆Ε ΦΕΚ 954 / 86).
Η επικόλληση της µεµβράνης στον κώνο θα είναι σύµφωνη µε το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CEN TC 226 Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναµο εθνικό πρότυπο.
Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις µηχανικές αντοχές των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου ισοδύναµου προτύπου. Θα έχει έγκριση από αρχή
κράτους − µέλους της Ε.Ε.
Θα έχει σήµανση στη βάση µε τον κατασκευαστή και τον αριθµό έγκρισης.
8.

ΚΑΠΕΛΑ

Θα είναι υφασµάτινα τύπου τζόκεϊ µε ρυθµιζόµενο άνοιγµα, σύνθεση υφάσµατος 65% πολυεστέρας, 35% βαµβάκι.
Τα καπέλα θα είναι αντρικά και γυναικεία
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9. ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ
Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους
δακτυλίους που έρχονται σε επαφή µε το έξω τους, για να είναι πιο εύχρηστες.
Πρότυπο ΕΝ 352-1. Αν προσαρµόζονται στο κράνος ΕΝ 352-3.
Σήµανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
 CE
 Κωδικό προϊόντος
 Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
Είναι υποχρεωτική η προσκόµιση από τον προµηθευτή διαγράµµατος µε την εξασθένιση του ακουόµενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραµµα
πρέπει να συγκριθεί µε τα αποτελέσµατα της µέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο θόρυβο.

Για τα υποδήµατα και όλα τα είδη που χρειάζονται µεγέθη ο προµηθευτής θα λάβει καταστάσεις από τις υπηρεσίες και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση,
υποχρεούται δε να καταθέσει µετά την κατακύρωση δείγµατα από όλα τα µεγέθη, για την σωστότερη εφαρµογή των ειδών.
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:
1. Θα υποβάλλουν δείγµατα των προαναφερόµενων ειδών για την αξιολόγηση της προσφοράς τους.
2. Ο προµηθευτής πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικά από πιστοποιηµένο φορέα δοκιµών χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταφρασµένα
στην Ελληνική γλώσσα. Αµετάφραστα πιστοποιητικά δοκιµών στην Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική ή Γερµανική γλώσσα, µπορεί να γίνουν αποδεκτά
κατ΄ εξαίρεση
3. Θα πρέπει τα υπό προµήθεια είδη να παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου κατόπιν συνεννόησης µε τις υπηρεσίες και θα παραληφθούν από την
αρµόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα δείγµατα.
4. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωµατικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές , δεν θα παραλαµβάνεται από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον
προµηθευτή.
5. Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη χρήσης των ειδών ατοµικής προστασίας και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ∆ήµου
που θα χρησιµοποιήσει τα είδη
6. Για όλα τα πρότυπα που έχει παύσει η ισχύς του και έχουν αντικατασταθεί µε καινούργια γίνονται δεκτά τα νέα αρκεί να είναι σύµφωνα µε την
οδηγία 89/686/ΕΟΚ και των αντικαταστάσεων αυτής 2011/C 205/01
Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω προµήθειας ανέρχεται σε 72.190,91 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ: 10.6063.02 - 15
6061.01 - 20 6063.01 – 20 6063.03 – 35 6063.02 – 30 6063.01 – 45 6063.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας για το έτος 2015.
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Επισηµαίνουµε ότι οι ποσότητες του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές, διότι δεν µπορεί να προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ακριβείς
ποσότητες των ειδών που θα απαιτηθούν από τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του έτους.

Ως εκ τούτου µπορεί ο ∆ήµος να αυξοµειώσει τις ποσότητες των ειδών σε κάθε οµάδα αλλά µέχρι του ύψους του
προϋπολογισµού της οµάδας.
Ενδέχεται επίσης να µην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσόν της σύµβασης.
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά κατ εφαρµογή των
διατάξεων της Υ.Α 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, τις σχετικές ερµηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν.2286/95.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
K. KAΪΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24/07/2015
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Α. ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ

Ο
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

Προµήθεια ειδών ατοµικής προσ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
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∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

3021

3.021

2,30

6.948,30

20

20

20

1,50

30,00

70

70

70

2,30

161,00

50

390

390

0,80

312,00

16

16

6,00

96,00

32

32

25,00

800,00

0

0

55,00

0,00

423

423

7,50

3.172,50

ΦΥΛΑΚΕΣ

Τιµή µονάδας

450

Ποσότητα

30

Μερική

ΣΥΝΟΛΟ

10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΖΕΥΓΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ

Γάντια νιτριλίου βαµβακερά

ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

ΖΕΥΓΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Γάντια PVC

ΒΡΕΦ/ΚΟΙ

2500

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΖΕΥΓΟΣ

∆απάνη

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Γάντια δερµατοπάνινα

α/α

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

Μονάδα
µετρησης

Περιγραφή

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΧ/ΣΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑ∆Α Α΄ ΓΑΝΤΙΑ

1

1
2
3
Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο ΖΕΥΓΟΣ

180

Γάντια συγκολλητών

ΖΕΥΓΟΣ

16

Γάντια µονωτικά

ΖΕΥΓΟΣ

150

10

4
5
1

5

20

6

6

7

8

Γάντια µονωτικά υψηλής τάσης ΖΕΥΓΟΣ
30.000 V
Γάντια ελαστικά µιας
χρήσης,σε συσκευασία των
100 τεµαχίων.

ΠΑΚΕΤΟ

4

65

350

29

4

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α

11.519,80

ΟΜΑ∆Α Β΄ ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
1

Γυαλιά µάσκα τύπου
GOGGLES

ΤΕΜ

2

Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ΤΕΜ
ακτινοβολία

70

27

0

0

6,70

0,00

70

70

11,00

770,00

27

27

11,00

297,00

Γυαλιά ασφαλείας άχρωµα

ΤΕΜ

Ασπίδιο προστασίας απο
ηλεκτρικό τόξο

ΤΕΜ

1

1

1

25,00

25,00

Ασπίδιο µε πλέγµα

ΤΕΜ

1

1

1

25,00

25,00

Γυαλιά οξυγονοκόλλησης
GOGGLES

ΤΕΜ

4

5

9

9

10,00

90,00

Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης

ΤΕΜ

4

5

9

9

10,00

90,00

Ανταλλακτικά τζάµια για την
µάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης

ΤΕΜ

0

0

3,70

0,00

3

4

5
6
7

8

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β

1.297,00

ΟΜΑ∆Α Γ΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ
Φίλτρο µάσκα P1

0

ΤΕΜ

1

30

0

1,10

0,00

2

Μάσκα µε ενεργό άνθρακα P2
και βαλβίδα

ΤΕΜ

Μάσκα χάρτινη απλή

ΤΕΜ

180

180

180

2,50

450,00

15

15

0,20

3,00

Μάσκα ηµίσεως προσώπου µε ΤΕΜ
φίλτρα A1P3 ή ισοδύναµη
φιλτροµάσκα

0

0

30,00

0,00

Μάσκα ολοκλήρου προσώπου
µε φίλτρα ΑΒΕΚ2P3

ΤΕΜ

0

0

70,00

0,00

Ανταλλακτικά φίλτρα (καφέάσπρο)

ΤΕΜ

0

0

18,00

0,00

Ανταλλακτικά φίλτρα Α1Π3

ΤΕΜ

6

6

13,00

78,00

15

3

4

5

6

6

7
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

531,00

ΟΜΑ∆Α ∆΄
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ
Ανακλαστικά γιλέκα

ΤΕΜ

Ποδιές συγκολλητών

ΤΕΜ

Στολές προστασίας από
χηµικά

ΤΕΜ

Νιτσεράδες

ΤΕΜ

500

23

50

17

50

30

40

710

710

4,00

2.840,00

4

4

13,00

52,00

20

20

7,00

140,00

670

670

30,00

20.100,00

1
4

2

3

20

500

23

20

10

14

4

31

3

50

10

40

Φόρµες εργασίας µε τιράντα

ΤΕΜ

0

0

20,00

0,00

Σακάκια εργασίας

ΤΕΜ

0

0

17,00

0,00

5

6
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

23.132,00

ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ

Γαλότσες

ΖΕΥΓΟΣ

100

Άρβυλα

ΖΕΥΓΟΣ

500

Άρβυλα ηλεκτρολόγων

ΖΕΥΓΟΣ

10

10

30

10

10

30

160

160

10,00

1.600,00

708

708

25,00

17.700,00

8

8

45,00

360,00

1
30

2

14

13

70

30

9

2
8

3
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε

19.660,00

ΟΜΑ∆Α ΣΤ΄ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κράνη

ΤΕΜ

0

0

15,00

0,00

Κράνη ηλεκτρολόγων

ΤΕΜ

0

0

15,00

0,00

Κράνος µε ενσωµατωµένο
ασπίδιο

ΤΕΜ

6

6

58,00

348,00

1

2

3

6

32

4

Ολόσωµες εξαρτήσεις

ΤΕΜ

0

0

40,00

0,00

Αποσβεστήρες ενέργειας

ΤΕΜ

0

0

40,00

0,00

Επιγονατίδες

ΖΕΥΓΟΣ

6

10

10

10,00

100,00

Κώνοι σήµανσης

ΤΕΜ

10

42

42

10,00

420,00

Καπέλα τύπου jokey

ΤΕΜ

421

421

4,00

1.684,00

Ωτοβύσµατα

ΖΕΥΓΟΣ

0

0

5,00

0,00

5
4

6
12

20

7
300

27

30

14

50

8
9
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ

2.552,00

Σύνολο οµάδων

58.691,80

Φ.Π.Α 23%

13.499,11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

72.190,91
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κ. ΚΑΪΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κ. ΚΑΪΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
προϋπολογισµού 58.691,80
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
πλέον ΦΠΑ 23%
Τηλ.: 2132022340 –5, 2132022330.
FAX: 2132022343.

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

για τις

15PROC003177209 2015-10-16

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές , µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, ανά οµάδα ειδών για την
προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας (γάντια, γυαλιά, µάσκες, υποδήµατα κ.λ.π. ) για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου
προϋπολογισµού 58.691,80 € πλέον Φ.Π.Α (23%) σύµφωνα µε τη µελέτη που αποτελείται από:
1. Την παρούσα διακήρυξη,
2. Τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Την Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές και
4. Τον ενδεικτικό προϋπολογισµό
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
α) Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ".
β) Του Ν 2286/95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 19 /Α/1-2-95).
γ) Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται καθόλου , τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα
της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95)
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1)
2)
3)
4)

δ) Ν. 4281/2014 άρθρο 157
ε) Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010) Υπ. Οικον. Αντ. & Ναυτιλίας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα στοιχεία της σύµβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι:
Η παρούσα διακήρυξη.
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Η Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και στην Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές και
αφορούν σε είδη ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου
AΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 58.691,80€ πλέον Φ.Π.Α. (23%)
Επειδή ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός µπορεί ο ∆ήµος να αυξοµειώσει τις ποσότητες των ειδών σε κάθε οµάδα αλλά µέχρι του ύψους του
προϋπολογισµού της οµάδας.

Η ανωτέρω προµήθεια θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6063.02 - 15 6061.01 - 20 6063.01 – 20 6063.03 – 35 6063.02 – 30 6063.01 –
45 6063.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµαρχείο Πειραιά (Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) ενώπιον της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων, την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί µε περιληπτική διακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου.
ΑΡΘΡΟ 6ο

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο διαγωνισµό για την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που ασκούν εµπορία των υπό προµήθεια
ειδών.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής υποβάλλουν µε την αίτηση συµµετοχής τα εξής δικαιολογητικά:
α) Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα:
1) Πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που να έχουν εκδοθεί µέχρι έξι µήνες πριν από την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι αφ΄ ενός ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και αφετέρου ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 2 και 3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση δε µετάφρασης αυτών εις την Ελληνική γλώσσα από
αρµόδια ∆ηµόσια ή Αλλοδαπή Αρχή, οφείλουν να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (Apostyle) για να είναι αποδεκτά ως έγκυρα.
3) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
4) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
β) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον
του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, και πιστοποιητικά
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από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι, ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου
ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα εφόσον µεταφράζονται εις την Ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό από αρµόδια Αλλοδαπή ή Ελληνική Αρχή (π.χ Προξενείο) οφείλουν
να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (apostyle) για να είναι αποδεκτά ως έγκυρα
γ) Τα Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά καταθέτουν σαν δικαιολογητικά όλα τα παραπάνω έγγραφα.
δ) Οι συνεταιρισµοί υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
2) Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 2) και 3) του εδαφίου α του παρόντος
άρθρου.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.
2) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν
ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 µέρες από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
3) Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή
θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση από τις πράξεις που
κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.
4) Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην
υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό.
5) Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν ν'
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν
προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Εφόσον οι ως άνω προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, µαζί µε την
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προσφορά οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
6) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης
βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Στο διενεργούµενο διαγωνισµό δικαιούνται συµµετοχής ενώσεις προµηθευτών εφόσον:
Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση του προσφεροµένου προϊόντος.
Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής προσφοράς.
Κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 2 και 3 της παραγράφου α) του παρόντος
άρθρου.
Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε
από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν
η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την
ίδια τιµή και όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Εκτός των προαναφεροµένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν:
1) Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή.
2) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σε γραµµάτιο κατάθεσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας, η οποία θα πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρονται τα είδη για τα οποία ο ενδιαφερόµενος συµµετέχει στο διαγωνισµό.
4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και των τεχνικών
προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.

5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας.

38

6) ∆ήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφεροµένων ειδών, το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται τα προσφερόµενα είδη και τον
τόπο εγκατάστασής του. Ακόµη, αν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν τα ζητούµενα είδη σε δικό τους εργοστάσιο, µερικά ή ολικά, θα πρέπει να
επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, µε
την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσής της στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την
υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ).
7) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι
ηµεροµηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα.
7.1 Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας στα
οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών.
7.2 Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης.
8) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου.
9) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.
10) Πιστοποιητικά ποιότητας ISO των προς προµήθεια ειδών
11) ∆είγµατα
12) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• ∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α
• ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
• ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία και τέλος
• Ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή περισσοτέρων
οµάδων. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη µίας οµάδας.
Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως , ή µε το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι
προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται
από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος
έχει θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
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Οι Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωµένο καταστατικό µε τις τυχόν τροποποιήσεις, νοµίµως
δηµοσιευµένες, όπως αυτές θα εµφαίνονται στο προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό µεταβολών του αρµόδιου Πρωτοδικείου της έδρας του Νοµικού Προσώπου,
εκδόσεως τριµήνου τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της
εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις των Ε.Π.Ε.και Μον. Ε.Π.Ε θα συνοδεύονται από αντίγραφα των σχετικών Φ.Ε.Κ.
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια
λειτουργίας του καθόσον και την εντολή της εκπροσώπησης του παρόντα διαγωνισµού εφόσον απαιτείται, µαζί µε το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δηµοσιευθεί και β)
αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. νοµίµως
δηµοσιευµένα.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης
να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζοµένη εταιρεία ή είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου τέτοιας
εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι
που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης,
βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκοµίζονται σε πρωτότυπο ή σε επικυρωµένα αντίγραφα. Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές εκτός
αν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 µε την οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα
πρωτότυπα που βρίσκονται στα χέρια του (άρθρο 14 Ν. 1599/86) και τα οποία οφείλει να προσκοµίσει εντός µηνός από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού και υπό την προϋπόθεση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισµού.
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζοµένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο ή επωνυµία και διεύθυνση του
διαγωνιζοµένου και θα περιέχει:
1) Τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό
2) Την εγγύηση συµµετοχής που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας
3) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
4) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφορά τοποθετούνται σε ιδιαίτερα σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Μαζί µε το φάκελο της προσφοράς κατατίθεται και δήλωση για το χρόνο παράδοσης
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Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται δυνάµει της ως άνω ∆ιακήρυξης, η υποβολή τεχνικών όρων και
στοιχείων στην Αγγλική γλώσσα.
∆εν πρέπει να έχουν ξέσµατα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των ειδών κλπ, τη µεταφορά και την παράδοσή τους στις αποθήκες του ∆ήµου.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη µίας ή περισσοτέρων οµάδων. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για
επιµέρους είδη µιας οµάδας.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών, µε τη σειρά που επιδόθηκαν.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή διαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή, και παραδίδεται στην
υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες και τους καλεί να παραλάβουν τους
σφραγισµένους φακέλους και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια
Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντος ή δεν θα είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό,
καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.
Η αποσφράγιση των φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών γίνεται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και
για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.
Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους ενδιαφεροµένους.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
8.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της καθαρής
προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των ειδών. Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο µισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή ενώσεις τους.
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Για τον υπολογισµό της εγγύησης απαιτείται η προσκόµιση από τους διαγωνιζοµένους, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία
θα αναγράφονται τα είδη τους προς προµήθεια
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα από τη λήξη του χρόνου
ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συµµετοχής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26
του ΕΚΠΟΤΑ
8.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών που θα προµηθεύσει, χωρίς Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η
παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την
οποία έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν
επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του προαναφερθέντος είδους που εκπίπτει από
το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως, πέραν της εγγυητικής επιστολής.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
8.3 Έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στο
διαγωνισµό. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου στην
αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο εκποίησής τους. Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνεται µε παραλαβή τούτων από τον
δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας
διενέργειας του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 10ο
∆ΕΙΓΜΑΤΑ-∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλουν συνηµµένα δείγµατα και αντιδείγµατα για κάθε είδος που θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της µελέτης.
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Τα κατατεθέντα δείγµατα του ανακηρυχθησόµενου αναδόχου θα κρατούνται και θα φυλάσσονται από το αρµόδιο όργανο, ο δε ανάδοχος θα κληθεί να
προβεί στην κατασκευή των ειδών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης).
Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προµήθειας θα κληθούν να υπογράψουν τη
σχετική σύµβαση.
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προµήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη τους ότι οι πρώτες ύλες που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι
απαραίτητα σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως έχουν ορισθεί στην παρούσα και κατάλληλες µε τη χρήση που το προορίζουν.
Το σύµφωνο ή όχι των πρώτων υλών µε τις τεχνικές προδιαγραφές θα διαπιστώνεται από την αρµόδια επιτροπή η οποία έχει το δικαίωµα να αποστείλει
δείγµα για χηµική ανάλυση στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.
Τα έξοδα για κάθε πιθανή εξέταση δείγµατος θα βαρύνουν τον προµηθευτή καθώς και το δείγµα και αντιδείγµα που είναι υποχρεωµένος να
αντικαταστήσει. Το αντιδείγµα θα µονογραφείται από την επιτροπή παραλαβής και τον προµηθευτή, θα κρατείται στην υπηρεσία και θα χρησιµοποιείται σε
περίπτωση αµφισβήτησης της χηµικής ανάλυσης του πρώτου δείγµατος.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη χρήσης των ειδών ατοµικής προστασίας και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του
∆ήµου που θα χρησιµοποιήσει τα είδη

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο συµβατικός χρόνος της προµήθειας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και έχει διάρκεια έως 31/12/2015.
Οι παραγγελίες θα δίνονται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών, εντός πέντε (5) το πολύ ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της
υπηρεσίας.
Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και µετά από έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη
συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα. Μετά το Οριστικό Τµηµατικό Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών και εφόσον δεν παρατηρηθεί καµία διαφορά
από τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταβληθεί το 100% του αντίστοιχου συµβατικού τιµήµατος.
Για την πληρωµή τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4152/13.
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ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης προσφοράς όπως καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ
Λαµβάνονται υπόψη:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή
παρεµφερές υλικό.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών εφόσον έχει προσκοµίσει τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.
Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε προθεσµία όχι µικρότερη των πέντε (5) ούτε µεγαλύτερη των
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ΄αυτόν, της έγκρισης του διαγωνισµού, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΙΜΕΣ

Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των ειδών, τη µεταφορά και την παράδοσή τους στις αποθήκες του ∆ήµου και
θα είναι σταθερή και αµετάβλητη καθ΄όλη τη διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο δε θα υπόκεινται σε αναθεώρηση.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών γίνεται µε µέσα και ευθύνη του προµηθευτή στις εκάστοτε αποθήκες του ∆ήµου. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια
επιτροπή.
Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών επικαλούµενος λόγους ανωτέρας βίας.
44

Η εκφόρτωση των ειδών στις εκάστοτε αποθήκες του ∆ήµου θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν υποβάλλονται εγγράφως
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης και µόνο κατά την αποσφράγιση των προσφορών ή µέχρι και την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειας αυτού. Για τις ενστάσεις τελεσίδικα αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. Ενστάσεις οι οποίες
υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο από τους προαναφερόµενους λόγους, και όπως προβλέπεται στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, δεν γίνονται δεκτές. Η
ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ -ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ –DUMPING ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
1. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του
προσφεροµένου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη
καταβολής εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
2. Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων
στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη
¨πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα¨. Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου
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3. Dumping- εξαγωγικές επιδοτήσεις
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του
προϊόντος (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερθεισών µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση
της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλεται στον προµηθευτή εκτός από τις
προβλεπόµενες κυρώσεις (άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης) και πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας
Υπουργικής απόφασης και συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ
χρόνου παράτασης, 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης
προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας διαγωνισµού σε βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής,
ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατά του µαταιώνονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την
οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών,
για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
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ΑΡΘΡΟ 19ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον
δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης, άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
ή την σύµβαση, όταν:
α)
Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα.
β)
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης και άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 20ο
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώµατα, έξοδα δηµοσίευσης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής διακήρυξης, χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα
χηµικού ελέγχου, καθώς και κρατήσεις α) 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ., οι επιβαλλόµενες κρατήσεις από φόρους, τέλη, δικαιώµατα, β) 0,30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής
των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης γ) 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, δ) Φόρος Εισοδήµατος 4% βαρύνουν τον
ανάδοχο και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον ανάδοχο τιµή. Οι κρατήσεις µε τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου
και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%

ΑΡΘΡΟ 21ο
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον Τύπο σ.
Επιπλέον ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου
Πέλλας (http://www.giannitsa.gr).
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της
δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
ανάδοχο της προµήθειας.
Πειραιάς .

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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