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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :
Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

προϋπολογισµού 33.023,93

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και αριθµό µελέτης 243/2017.
Ο διαγωνισµός θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 8-03-2018 και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη
παράδοσης προσφορών) στο ∆ηµαρχείο (Πλ. Νίκης 1 Κοζάνη) και στο Γραφείο
Πρoµηθειών του ∆ήµου παρουσία της αρµόδιας επιτροπής και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προµήθειας υπάρχει στις τεχνικές
προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι ασκούν επαγγελµατική
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Η χρηµατοδότηση της προµήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Αντίγραφο της διακήρυξης, είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.cityofkozani.gov.gr
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προµηθευτή.
Η παρούσα προκήρυξη θα δηµοσιευθεί στο Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην σχετική ιστοσελίδα του
∆ήµου Κοζάνης (www.cityofkozani.gov.gr)
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E-mail

Κοζάνη, 23-02-2018
Αριθµ. πρωτ. : 5933

: Πλ. Νίκης 1
: 501 00 Κοζάνη
: Γεωργιάδου Μαρία
: 24613 50344
: 24610 34068
: georgiadou@kozanh.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡ Ο Μ ΗΘ ΕΙ Α M ΕΣ Ω Ν ΑΤ Ο Μ ΙΚΗ Σ ΠΡ Ο ΣΤ ΑΣ Ι ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ

Ηµεροµηνία
αποστολής στον
Ηµερήσιο Τύπο

23-02-2018

23-02-2018

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
A.

Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. (Καταργήθηκε εκτός από τις διατάξεις για
το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών)
2. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄)
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη»
3. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 35/2000 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές
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4. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007 τ. Α’) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων
των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις».
5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’’
και άλλες διατάξεις»
6. Του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθµίσεις που
αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015»
8. Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «∆ιοικητικές ΑπλουστεύσειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθµίσεις».
9. Του Ν. 4412/2014 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/15ΕΕ)»
Β. α) Την υπ 37/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για : δέσµευση και
διάθεσης πίστωσης (ΑΑΥ 444-450) έγκριση µελέτης και καθορισµό όρων
β) Τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ 1αριθµ
243/2017 µελέτη της ∆/νσης ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Υπηρεσιών του
∆ήµου
Κοζάνης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Συνοπτικό διαγωνισµό ανοικτής διαδικασίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής ανά οµάδα
για την «Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας»
2. Προϋπολογισµός: € 33023,93 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
3. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και σε
τριάντα ηµέρες .
4. Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον
δώδεκα (12) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον Ελληνικό. Επίσης η διακήρυξη
θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοζάνης
5. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ
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∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

8-03-2018

ΠΕΜΠΤΗ

10:00πµ

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µέχρι τις
8-3-2018 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00, µε οποιονδήποτε τρόπο.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό,
χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια.
Στο διαγωνισµό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή νοµίµως
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρµόδιας δηµόσιας επιτροπής.
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α)

τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα

β)

ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ)

συνεταιρισµοί

δ)

κοινοπραξίες προµηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριµένη
νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής. Η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν
συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η
περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση
της σύµβασης.
Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί
σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία από
την Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Στις
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
8-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω άρθρα:
Ά ρ θ ρ ο 1ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε
το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει, για το έγκυρο της συµµετοχής του, να υποβάλλει
αίτηση συµµετοχής προς την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού,

18PROC002710816 2018-02-23
5

µε τα στοιχεία του διαγωνισµού, του διαγωνιζόµενου και αναφορά στα εσωκλειόµενα
στο σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς.
Η αποστολή των προσφορών µπορεί να γίνεται ταχυδροµικά στη διεύθυνση:
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ 1, 50131 ΚΟΖΑΝΗΣ
Υπόψη κ. Καπνοτίδη Κων/νου Προέδρου της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού για την ΠΡΟ Μ ΗΘ Ε Ι Α Μ ΕΣΩ Ν ΑΤ ΟΜ ΙΚΗΣ Π ΡΟ ΣΤ ΑΣ Ι ΑΣ
2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί 180 ηµέρες από
την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που οι
συµµετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την
παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο
µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός
εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονοµικοί φορείς.
3. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Γίνεται
δεκτή προσφορά που περιλαµβάνουν µέρος της
προµήθειας ανά οµάδα στο σύνολο της.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες
ή υποψηφίους, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη
4. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή Αίτηση συµµετοχής
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής
γ. ο Τίτλος της σύµβασης
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών
ή αιτήσεων συµµετοχής
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φοράς.
5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
5.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία της προσφοράς
του ως εξής:
Α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής».
Β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις
και
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Γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
5.2 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών (Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού), κατά τον έλεγχο,
µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
διαγωνισµού.
6. Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προµηθευτών, τότε
αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της
ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 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 τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει
οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές,
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των
εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης
πληροφορίας.
7. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους
να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
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υποβάλει, εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες,
επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή
συµπλήρωση.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές
που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιενέργειας
και Αξιολόγησης του διαγωνισµού.
3. Κατά το άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόµενοι ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους.
4. Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης
και των τεχνικών προσφορών και των τιµών που προσφέρθηκαν.
5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά
φύλλο.
Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στον
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Στη
συνέχεια αποσφραγίζονται οι Οικονοµικές Προσφορές των εταιρειών που οι
προσφορές τους κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό που
υπογράφει η Επιτροπή.
6. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρµόδια
επιτροπή διαβιβάζει την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου να
αποφασίσει σχετικά.
Ά ρ θ ρ ο

3ο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1.1.

ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο
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προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016. από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή
εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, ε) νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και στ) παιδική
εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον ∆ιευθύνονται
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στην περίπτωση συνεταιρισµών, το απόσπασµα ποινικού µητρώου προσκοµίζεται
για τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου.
Β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν
έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
ανωτέρω περιπτώσεις , το έγγραφο ή πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου, ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.

Γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ) τόσο οι ίδιοι όσο και το
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό και ως προς τις φορολογικές του
υποχρεώσεις.
***Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραγράφων (ii) και (iii) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
∆. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (ή ισοδύναµης επαγγελµατικής
οργάνωσης εάν πρόκειται για αλλοδαπούς ή εγκατεστηµένους την αλλοδαπή), µε το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του.
Ε. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του νοµικού
προσώπου,
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•

•

Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή εάν συµµετέχουν
στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους.
Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου (εταιρείας), στα
δικαιολογητικά συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται:
Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δηµοσιεύθηκαν
το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο
κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.
Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα
επικυρωµένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή
επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. Εάν η
προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω
έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει
να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως
εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν
ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την
υπογραφή τους, πρέπει να προσκοµίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη
νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισµό

ΣΤ. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:
(i) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
(ii) Εάν έχει επιβληθεί στο συµµετέχοντα η ποινή του αποκλεισµού από
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
αρµοδίου για θέµατα καταπολέµησης ∆ιαφθοράς, καθώς και Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων
(iii) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει
εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.
(iv) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχουν αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές
(v) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
(vi) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για 180 ηµέρες από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
1.2 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι µελέτησαν και αποδέχονται τους όρους µελέτης της
προµήθειας και ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ
243/2017 µελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών
1.3 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η Οικονοµική προσφορά υποβάλλεται µε ποινή αποκλεισµού συµπληρώνοντας
το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που συνοδεύει τη διακήρυξη.
Οι τιµές της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισµού σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο
των υπό προµήθεια ειδών.

18PROC002710816 2018-02-23
10

Οι τιµές της προσφοράς δεν µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και των τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύµβασης.
Η προσφερόµενη τιµή επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να είναι εντός της
ενδεικτικής προϋπολογισµένης τιµής.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη µέλη της Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή κράτη-µέρη της
Σ.∆.Σ. και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό
ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να µπορεί να
ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 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.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι: αα)Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύουν τέλος χαρτοσήµου,
η)τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) 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
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό
και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Ά ρ θ ρ ο

5ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α..
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Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η παρεχόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να
ισχύει τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
Ά ρ θ ρ ο 6ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ ανά µονάδα και για το
σύνολο των ειδών της οµάδας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για
παράδοση του υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο
που προβλέπεται στην παρούσα.
1. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µέχρι τρία (3) ψηφία.
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι τη λήξη της
σύµβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
5. Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και
κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
ΙΙΙ. Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η τιµή στο σύνολο
της προµήθειας, για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόµενες κρατήσεις και τα έξοδα µεταφοράς µέχρι
της θέσεως τοποθετήσεως που θα υποδείξει ο ∆ήµος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή.
6. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει ανά οµάδα
Όταν οι οικονοµικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε τα
αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονοµικούς
φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω
εξηγήσεις µπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου
κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόµενων υπηρεσιών, β) τις
επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
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προσφέρον για την παροχή των προïόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την
πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
Ά ρ θ ρ ο 7ο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσµίας πέντε (5)
ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η
απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης,
η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%)
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Ά ρ θ ρ ο

8ο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης του διαγωνισµού είναι η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής ανά οµάδα.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον προµηθευτή µε την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, εκ των προµηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της διακήρυξης.
Ά ρ θ ρ ο 9ο
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο διαγωνισµός θα κατακυρωθεί στον προµηθευτή που έχει καταθέσει την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής ανά οµάδα.
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιµήσεως ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η διαπίστωση για ασυµφωνία ή συµφωνία των
προσφορών µε τους απαράβατους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές, γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου
(Αναθέτουσα Αρχή) ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα για:
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(α) Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
(β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών
(γ) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία
της διαπραγµάτευσης, εφόσον συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής
(δ) Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
(ε) Ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισµού όταν υποβάλλεται µία µόνο
προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν
υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της
αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται
και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και
εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός
ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής.
Ά ρ θ ρ ο 10 ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού εκδίδεται από το αποφαινόµενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής.
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες
διατάξεις ενστάσεων
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα
µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
3. Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο
ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι
(20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η
υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
4. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά.
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5. ∆εν επιτρέπεται η τροποποίηση της σύµβασης µετά τη σύναψη και την υπογραφή
της.
6. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός
καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
7. Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και την σύµβαση ο προµηθευτής
υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Κοζάνης.

Ά ρ θ ρ ο

11 ο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η συµβατική ποσότητα ή σε
περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της
συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. Σε
περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε
περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείµενο που παραδόθηκε υπολείπεται του
συµβατικού, κατά µέρος που κρίνεται ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο και έχει
παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την περαίωση της σύµβασης που έχει τεθεί
στη διακήρυξη.
β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
Ά ρ θ ρ ο 12 ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
1. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται σε 30 µέρες από την υπογραφή της
σύµβασης.
2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, το χώρο υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
3. Μετά την παράδοση του υλικού, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην
Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο (υπογεγραµµένο) από τον υπεύθυνο που
παρέλαβε το υλικό, στο οποίο να αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η
ποσότητα και αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
4. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης του υλικού εφαρµόζονται οι διατάξεις του
αρ. 207 του ν. 4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων.
5. Σε περίπτωση λήξης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτηµα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί
το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ά ρ θ ρ ο 13 ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρµόδια επιτροπή παραλαβής υλικών.
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2. Κατά τη διαδικασία παραλαβή των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος µπορεί να περιλαµβάνει: (α) µακροσκοπική εξέταση, ή
(β) χηµική ή µηχανική εξέταση ή (γ) πρακτική δοκιµασία.
3. Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει οριστικό
πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) του υλικού.
4. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής,
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο αρ. 208 του ν. 4412/2016.
5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους προµηθευτές.
6. Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε εκµετάλλευση µόνο µετά την
οριστική παραλαβή τους από το ...
7. Η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής εντός του χρόνου που καθορίζεται στη σύµβαση.
8. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη
σύµβαση χρόνο, τότε θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, µε κάθε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου. Και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από
την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων,
σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
πληρωµή του προµηθευτή.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωµή του
προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου,
στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που
δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από τη σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής,
δεν λαµβάνεται υπόψη.
9. Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής των υλικών αρχίζει από την ηµεροµηνία
πραγµατικής προσκόµισης των υλικών.
Ά ρ θ ρ ο 14 ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του
αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου:
Α)εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύµβασης εντός του χρόνου που
ορίστηκε στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή
Β)εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης
που του δόθηκε.
Ά ρ θ ρ ο 15 ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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1.
H πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά
µέχρι την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική παραλαβή
των υλικών.
2.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016:
(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη.
(β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη ή άλλο χώρο του δικαιούχου.
(γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
(δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγια δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
(ε) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητα.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ
Ε Λ ΛΗ ΝΙ ΚΗ ∆ ΗΜ Ο ΚΡ ΑΤ Ι Α
ΠΕ Ρ Ι Φ ΕΡ Ε Ι Α ∆ . Μ ΑΚ Ε∆ Ο ΝΙ ΑΣ
ΝΟ Μ Ο Σ ΚΟ Ζ ΑΝ Η Σ
∆ ΗΜ Ο Σ ΚΟ Ζ ΑΝ Η Σ
∆ /Ν ΣΗ ∆ ΙΟ ΙΚ ΗΤ ΙΚΩ Ν
ΑΡ . Μ Ε Λ ΕΤ ΗΣ : 24 3 / 20 1 7

Μ ΕΛ ΕΤ Η :

ΠΡ Ο Μ ΗΘ ΕΙ Α Μ ΕΣ Ω Ν ΑΤ Ο Μ ΙΚΗ Σ
ΠΡ Ο ΣΤ ΑΣ Ι ΑΣ ( Μ ΑΠ )

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια Ειδών- Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ),
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1503/11-10-2006 τB’ (Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε
υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής), τις συνηµµένες σε αυτό τεχνικές
προδιαγραφές και τον Ν.3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζοµένων) καθώς και στην προµήθεια ρουχισµού της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1648/29-11-2005 τΒ’. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ΦΕΚ στους
µόνιµους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., Αορίστου και Ορισµένου χρόνου υπαλλήλους, ανάλογα µε
τη θέση εργασίας τους, παρέχονται τα µέσα ατοµικής προστασίας και καθορίζεται η στολή του
ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Η προµήθεια αφορά σε 95
µόνιµους υπαλλήλους, 116 υπαλλήλους Ι∆ΑΧ, 35 υπαλλήλους Ι∆ΟΧ, 20 υπαλλήλους
∆ηµοτικής Αστυνοµίας ενώ παράλληλα έχουν προβλεφθεί από τις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου οι
ωφελούµενοι υπάλληλοι από προγράµµατα ΟΑΕ∆. Η προµήθεια κρίνεται απαραίτητη για την
κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου και έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή µέτρων για την
προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία.
Το σύνολο των υλικών θα είναι απόλυτα καινούργιο και αµεταχείριστο . Η προµήθεια θα γίνει
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) Συµβάσεις έργων,
προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, βάσει τιµής ανά οµάδα στο σύνολό της.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 26.632,20€, συν 6.632.73€ για
Φ.Π.Α. 24%. Συνολικά δηλαδή 33.023,93€ και θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου και
η πίστωση των αντίστοιχων κωδικών θα προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του έτους 2018
του ∆ήµου Κοζάνης.
Κοζάνη, 23 Οκτωβρίου 2017
Ο Συντάκτης

Αργυρόπουλος Νικόλαος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΥΠ:

€ (ΜΕ ΦΠΑ)

33.023,93

Αρ. Μελέτης : 243 /2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΜΑ∆Α Α

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ

184240007
184240007
184240007
184243000
184245002
337340004

∆ερµατοπάνινα γάντια

ζεύγη

Γάντια από ύφασµα νιτρίλιο

ζεύγη

Γάντια από ντρίλιο (OMD)

ζεύγη

337330007
181000000
426621005
395252000

Γυαλιά Προστασίας
ακτινοβολία

Α/Α

cpv

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

395252000
351134405
182210004
426621005
181140001
188160002
188000007
182210004
181000000

Γάντια ελαστικά µιας χρήσης

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ
(€)

1,9

1300

2.470,00

1,2

1570

1.884,00

1,5

150

225,00

4,9

549

2.690,10

4

13

52,00

2

160

320,00

10

150

1.500,00

7

1

7,00

7

3

21,00

1

1120

50

1

3

412

1.236,00

6,5

10

65,00

9

5

45,00

17

10

170,00

10

67

670,00

16

299

4.784,00

6

299

1.794,00

0,25

250

62,50

Τεµ.*100

Γάντια συγκολλητών

ζεύγη

Γυαλιά µάσκα (goggles)

Τεµ.
από

ηλιακή

Τεµ.

Ασπίδιο προστασίας από υγρά.

Τεµ.

Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές

Τεµ.

Φιλτροµάσκα µε βαλβίδα

Τεµ.

Μάσκα ολόκληρη προσώπ. φίλτρο
ΑΒΕΚ2Ρ3

Τεµ.

Ανακλαστικά γιλέκα (µε στάµπα)

Τεµ.

Αδιάβροχες ποδιές

Τεµ.

Ποδιές συγκολλητών.

Τεµ.

Στολές προστασίας από χηµικά

Τεµ.

Γαλότσες

ζεύγη

Άρβυλα ασφαλείας

ζεύγη

Αδιάβροχα- Νιτσεράδες (Πάνω κάτω)

Τεµ.

Ωτοασπίδες

Τεµ.

1.120,00
50,00
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

181000000
184410002
181000000
181000000
181000000
184240007
181140001
184441004
349284600

Επιγονατίδες

ζεύγη

Καπέλα

Τεµ.

Γάντια από PVC

ζεύγη

Ασπίδιο µε πλέγµα

Τεµ.

Φόρµες µε τιράντα

Τεµ.

Γάντια µονωτικά

Τεµ.

Ολόσωµη φόρµα µε κουκούλα PLP
µιας ή περιορισµένων χρήσεων
κράνος Kίτρινο

Τεµ.
Τεµ.
Τεµ.

Κώνοι σήµανσης

6

8

48,00

3

299

897,00

1,4

124

173,60

15

10

150,00

12

299

3.588,00

6

10

60,00

9

90

810,00

20

2

40,00

20

90,00

4,5

ΣΥΝΟΛΟ € :
25.022,20
Φ.Π.Α. 24 % € :
6.005,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α € :
31.027,53

ΟΜΑ∆Α Β

Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ

181000000

Υπηρεσιακό τζάκετ ∆. Αστυνοµίας

Μ.Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

Τεµ.

80,5

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

20

∆ΑΠΑΝΗ
(€)

1.610,00

ΣΥΝΟΛΟ € :
1.610,00
Φ.Π.Α. 24 % € :
386,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β € :
1.996,40
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)€ :
26.632,20
Φ.Π.Α. 24 % € :
6.391,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) € :
33.023,93

Κοζάνη, 23 Οκτωβρίου 2017
-ΟΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Αργυρόπουλος Νικόλαος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ,
-Ο-
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Ε Λ ΛΗ ΝΙ ΚΗ ∆ ΗΜ Ο ΚΡ ΑΤ Ι Α
ΠΕ Ρ Ι Φ ΕΡ Ε Ι Α ∆ . Μ ΑΚ Ε∆ Ο ΝΙ ΑΣ
ΝΟ Μ Ο Σ ΚΟ Ζ ΑΝ Η Σ
∆ ΗΜ Ο Σ ΚΟ Ζ ΑΝ Η Σ
∆ /Ν ΣΗ ∆ ΙΟ ΙΚ ΗΤ ΙΚΩ Ν
ΑΡ . Μ Ε Λ ΕΤ ΗΣ : 2 4 3/ 2 01 7

Μ ΕΛ ΕΤ Η :

ΠΡ Ο Μ ΗΘ ΕΙ Α Μ ΕΣ Ω Ν ΑΤ Ο Μ ΙΚΗ Σ
ΠΡ Ο ΣΤ ΑΣ Ι ΑΣ ( Μ ΑΠ )

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείµενο της προµήθειας.
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προµήθεια

Ειδών- Μέσων Ατοµικής

Προστασίας (ΜΑΠ), σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1503/11-10-2006 (Παροχή µέσων ατοµικής
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής) και µε τις συνηµµένες
σε αυτό τεχνικές προδιαγραφές και τον Ν3850/2010 (Κύρωση του Κώδικα νόµων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων) καθώς και στην προµήθεια ρουχισµού της ∆.
Αστυνοµίας σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1648/29-11-2005 τΒ’. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ΦΕΚ στους
µόνιµους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., Αορίστου και Ορισµένου χρόνου υπαλλήλους, ανάλογα µε
τη θέση εργασίας τους, παρέχονται τα µέσα ατοµικής προστασίας και καθορίζεται η στολή του
ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Η προµήθεια κρίνεται απαραίτητη
για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου και έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή µέτρων για την
προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία, όπως
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
0

ΑΡΘΡΟ 2 : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – ∆ιατάξεις.
Στην παρούσα προµήθεια, ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες
ΕΛ.Ο.Τ. οι διεθνείς I.S.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE.
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα :
- στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
- στον Ν. 3463/06 Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
- στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης.

0

ΑΡΘΡΟ 3 : Τρόπος προµήθειας.
Η προµήθεια είναι δυνατόν βάσει των διατάξεων –εφόσον εκτιµώµενη αξία της σύµβασης,
χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. (άρθρο
117 παρ.1 Ν.4412/16) – να διενεργηθεί µε τη διαδικασία του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού.
Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει απλοποιηµένη
προκήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και
συγκεκριµένους οικονοµικούς φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι
στη σχετική αγορά. (άρθρο 117 παρ.2 Ν.4412/16)
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Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την
ανάθεση της σύµβασης. (άρθρο 117 παρ.3 Ν.4412/16)
Οι λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού καθορίζονται στα έγγραφα της
σύµβασης. (άρθρο 117 παρ.5 Ν.4412/16)

0

ΑΡΘΡΟ 4 : Προϋπολογισµός προµήθειας.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 26.632,20€, συν
6.391,73 € για Φ.Π.Α. 24%. Συνολικά δηλαδή 33.023,93€.

0

ΑΡΘΡΟ 5 : Εγγυήσεις.
Εγγύηση συµµετοχής: Το ύψος της εγγύηση συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη
στρογγυλοποίηση.

(άρθρο

72

παρ.1α

του

Ν.4412/16)

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το
ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των
προσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)
Εγγύηση συµµετοχής σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης δεν απαιτείται εκτός αν άλλως
αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. (άρθρο
72 παρ.1β του Ν.4412/16)
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)
Εγγύηση καλής λειτουργίας:

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν από τους

προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των
ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των
έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται
στα έγγραφα της σύµβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό. (άρθρο 72 παρ.2 του Ν.4412/16)
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την
υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του
Ν.4412/16).
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Επιστροφή Εγγυήσεων:
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η

εγγύηση

συµµετοχής

επιστρέφεται

στους

λοιπούς

προσφέροντες

µετά:

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας

προσφυγής

κατά

της

απόφασης

κατακύρωσης

και

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση
απόφασης

επ’

αυτών

και

γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. (άρθρο 72 παρ.1α του
Ν.4412/16)
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του
Ν.4412/16)

0

ΑΡΘΡΟ 6 : Προθεσµίες και κυρώσεις.
Ο χρόνος παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού, ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
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 ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
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.
0

ΑΡΘΡΟ 7 : Πληρωµές.
Η πληρωµή της αξίας του υλικού στον προµηθευτή, γίνεται (σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν.
4412/16) µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των
υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
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γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
Τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία. Όλες
οι σχετικές µε τη διενέργεια της προµήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο
κωδικό αριθµού εξόδου (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισµού του. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και των
Κοινοτήτων.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή
εξήντα (60) µέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή
«οφειλέτης» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5-6-2003)
«Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται
υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο.
Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

0

ΑΡΘΡΟ 8 : ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν. 4412/2016 να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση,
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

0

ΑΡΘΡΟ 9 : Γενικά.
Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε την παρούσα προµήθεια, ισχύουν και εφαρµόζονται οι
διατάξεις :
- του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’) Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), και
- του Ν. 3463/06 Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
- στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης πρόγραµµα Καλλικράτης.

0

ΑΡΘΡΟ 10 : Σύµβαση.
Ο ανάδοχος της προµήθειας µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής είναι
υποχρεωµένος να έρθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ηµερών από την
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κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, ή όπως άλλως ορίζεται σε αυτή, (άρθρο
105 παρ.4 Ν.4412/16) για την υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 5
της Σ.Υ εγγύηση για την καλή της εκτέλεση.
0

ΑΡΘΡΟ 11 : Χρόνος καλής λειτουργίας - Εγγύηση.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας των υλικών δεν θα πρέπει να είναι
µικρότερος του ενός έτους.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση
καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών
που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης
καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ύψος της εγγύησης
καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό.
(άρθρο 72 παρ.2 του Ν.4412/16)
0

ΑΡΘΡΟ 12 : Κήρυξη οικονοµικού φορέα έκπτωτου.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου
οργάνου,
α)

στην

ύστερα
περίπτωση

από
της

γνωµοδότηση

παραγράφου

5

του

του
άρθρου

αρµόδιου
105

του

οργάνου:
ν.

4412/16,

β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο
206.
0

ΑΡΘΡΟ 13 : Απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση
Σε 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 αντικατάστασή 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 έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).
0

ΑΡΘΡΟ 14 : Κρατήσεις.
Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και
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κρατήσεις, που ισχύουν κατά την περίοδο διενέργειας του διαγωνισµού.
0

ΑΡΘΡΟ 15 : Παραλαβή.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221.
(άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16)
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του
Ν.4412/16)
Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή
παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια της
µακροσκοπικού ελέγχου.
Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους,
ιδίως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται από την επιτροπή
παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων.
Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται
από την επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την
σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να
προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας. (άρθρο 208
παρ.3 του Ν.4412/16)
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή
δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6
του Ν.4412/16)
Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε την παραλαβή των υλικών, ισχύει το άρθρο 208 παρ.5 του
Ν.4412/16.
0

ΑΡΘΡΟ 16 - Τεχνικές προδιαγραφές.

∆ερµατοπάνινα γάντια
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς µηχανικούς κινδύνους
(τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα,
οικοδόµοι, σε κήπους, µηχανοτεχνίτες,
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm πάχος 1 −1,2mm . To 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
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Εναλλακτικά µπορεί να επιλεγούν γάντια µε ενίσχυση από δεύτερο στρώµα δέρµατος στο
εµπρός µέρος της παλάµης που θα έχουν µεγαλύτερα επίπεδα µηχανικών αντοχών αλλά θα
είναι πιο δύσχρηστα.
Λόγω ειδικών συνθηκών θα επιλεγούν γάντια µε κωδικούς 4,2,2,3
Γάντια από PVC
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χηµικούς, µηχανικούς και βιολογικούς
κινδύνους, όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισµούς
κάδων, σε νεκροταφεία.
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

Γάντια από νιτρίλιο
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χηµικά ή µικροοργανισµούς
όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασµούς.
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
σ Σήµανση:
• CE
• Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1
• Εικονόσηµα προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς
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Παρατήρηση: αν από τη χρήση αποδειχθεί ότι απαιτούνται καλύτερες µηχανικές αντοχές,
µπορεί να χρησιµοποιηθούν γάντια νιτριλίου µεγαλύτερου πάχους τα οποία όµως είναι πολύ
πιο ακριβά.
Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εµπρός µέρος της παλάµης µπορεί να εκτεθεί σε
χηµικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον,
σε υδραυλικούς και σε βαφές.
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)
Πρότυπα ΕΝ 388, 420
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο για προστασία από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2

Γάντια ελαστικά µιας χρήσης
Πεδίο χρήσης: για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm
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 προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς
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Γάντια συγκολλητών
Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις.
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, Χ
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

Για τα γάντια αυτά µπορεί να επιλεγούν τύποι των
τριών ή των πέντε δακτύλων
Γάντια µονωτικά
Πεδίο εφαρµογής. Εργασίες σε χαµηλή τάση.
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)

Σηµειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια.
Αν χρησιµοποιηθούν για προστασία από µέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν γάντια κλάσης
2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται µόνο για χειρισµούς και όχι για εργασία
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Κράνη
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε
ηλεκτρολογικές εργασίες.
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
• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύµα)
Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά µε πληροφορίες για την ασφαλή
χρήση, συντήρηση και αποθήκευση

Γυαλιά µάσκα (goggles)
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χηµικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή
και από µηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κα)
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.
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε ένας τύπος µε τα προαναφερθέντα
χαρακτηριστικά είτε δύο, ο ένας για προστασία από χηµικές ουσίες (δεν είναι απαραίτητοι οι
κωδικοί 9 και Β) και άλλος για µηχανικούς κινδύνους (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4
στο πλαίσιο)
Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς µήνες.
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
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• 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.
Εναλλακτικά µπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή σήµανση 5_2 ή 5−2,5 που
σηµαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσµα της ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει µεγάλη
επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονοµικά.
Ασπίδιο προστασίας από υγρά.
Πεδίο χρήσης: Σε καθαρισµούς κάδων.
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι υγρών ουσιών, επαρκή µηχανική
αντοχή, µε αντοχή έναντι τριβής και θάµβωσης. Η προσαρµογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται µε
ειδικό στήριγµα
Πρότυπα ΕΝ 166
Σήµανση:
• Στο στήριγµα:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• F Μηχανική αντοχή
• 3 Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες.
• Ν προστασία έναντι θάµβωσης.
• Κ προστασία έναντι τριβής
Προστασία από ηλεκτρικό τόξο. Για την προστασία από ηλεκτρικό τόξο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί:
1. Ασπίδιο µε διάταξη προσαρµογής στο κράνος
2. Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο
Η δεύτερη λύση είναι πιο εύχρηστη αλλά και πλέον ακριβή.
1. Ασπίδιο
Το ασπίδιο θα αποτελείται από το πρόθεµα και τη διάταξη προσαρµογής στο κράνος.
Το πρόθεµα θα είναι σχήµατος ορθογώνιου παραλληλόγραµµου µε στρογγυλεµένες 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 προστασίας έναντι θάµβωσης (σύµβολο
Ν).
• Θα έχει τη σήµανση προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8)
Η διάταξη προσαρµογής του προθέµατος στο κράνος, θα προσαρµόζεται ασφαλώς στη
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 σήµανση του θα είναι
• Το σύµβολο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8)
• Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χαµηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύµβολο
F).
2. Κράνος µε ενσωµατωµένο ασπίδιο
Η διάταξη θα αποτελείται από:
• Κράνος προστασίας.
• Ενσωµατωµένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το
οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη.
• ∆ιάταξη χειρισµού µέσω της οποίας ο χρήσιης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά
την κρίση του. Η διάταξη θα φέρει τη σήµανση CE, θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 379
(κράνος) και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο) µε τα εξής χαρακτηριστικά:
Κράνος
• Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397.
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• Θα έχει το σύµβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440(vac)
• Το κεφαλόδεµα θα έχει κατακόρυφους ιµάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιµάντες
µετώπου και
αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαµηλής πυκνότητας.
• Η προσαρµογή του µήκους του ιµάντα αυχένα θα γίνεται µε κοχλία ρύθµισης που θα
ευρίσκεται στο πίσω µέρος του ιµάντα 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 η υπάρχει διάταξη µε την οποία θα ρυθµίζεται η θέση
του ασπιδίου.
Ασπίδιο
Το ασπίδιο 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 µέσης ενέργειας (σύµβολο Β).
• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύµβολο Κ) και προστασίας έναντι θάµβωσης (σύµβολο
Ν).
Ασπίδιο προστασίας για κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου.
Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου.
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε µεταλλικό πλέγµα. Η προσαρµογή στο κεφάλι
επιτυγχάνεται µε ειδικό στήριγµα.
Πρότυπα ΕΝ 166
Σήµανση:
• Στο στήριγµα:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• F Μηχανική αντοχή
Γυαλιά για οξυγονοκολλητές
Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις µε αέρια.
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου µάσκας που οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι µπορούν να
ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση
Πρότυπο: 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.
Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις
χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο µε οπτικούς δίσκους που
απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Μπορεί να επιλεγούν είτε τύπος που
στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται µε το χέρι (ασπίδιο). Ως υλικό κατασκευής είναι
προτιµότερο το fiberglass.
Πρότυπο: ΕΝ 166,175
Σήµανση:
• Στο πλαίσιο:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
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• 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. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ηλεκτρονική µάσκα στην οποία πριν από την έναρξη της συγκόλλησης ο βαθµός σκίασης θα
είναι χαµηλός (µεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και µε την έναρξη της
συγκόλλησης θα µεταβάλλεται αυτόµατα στον προκαθορισµένο βαθµό σκίασης (από 9 έως
13). Είναι εύχρηστη και παρέχει την πλέον αποτελεσµατική προστασία διότι δεν επιτρέπει
καθόλου την έκθεση σε ακτινοβολία αλλά είναι πολύ ακριβή. Η µάσκα αυτή θα ακολουθεί και
το ΕΝ 379.
Φιλτρόµασκα Ρ1
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία µόνο από σκόνη.
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 20−30 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
Προστασία αναπνοής από αέρια, (ηµίσεως προσώπου)
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες µε χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς Ενδεικτικά σε
ορισµένες περιπτώσεις σε απορριµµατοφόρα, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές. Η
επιλογή µπορεί να γίνει είτε µε µάσκα ηµίσεως προσώπου µε τα κατάλληλα φίλτρα είτε µε
φιλτρόµασκα.
Μάσκα ηµίσεως προσώπου
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) Φιλτρόµασκα Α1 Ρ1
Χαρακτηριστικά:
Φιλτρόµασκα που προστατεύει µύτη, πηγούνι, στόµα της οποίας το κυρίως σώµα είναι από
διηθητικό υλικό που προστατεύει από οργανικά αέρια και σωµατίδια
Προδιαγραφή ΕΝ 405
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Κωδικός Εργαστηρίου
• Σύµβολο FF (filtering facepiece, φιλτρόµασκα) A1P1.
• Χρωµατικός κώδικας (καφέ και άσπρο)
Η φιλτρόµασκα πρέπει να διατίθεται συσκευασµένη σε σακούλα που όταν δεν
χρησιµοποιείται θα φυλάσσεται. Η διάρκεια ζωής της εξαρτάται από τη χρήση της. Η πλέον
ασφαλής ένδειξη ότι πρέπει να αποσυρθεί είναι όταν δεν συγκρατεί οσµές. Η επιλογή
ανάµεσα σε φιλτρόµασκα ή µάσκα µε φίλτρα σχετίζεται µε το κόστος (στη µάσκα αλλάζονται
µόνο τα φίλτρα) και την άνεση (οι φιλτρόµασκες υπερτερούν).
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Μάσκα ολοκλήρου προσώπου µε φίλτρα
Χαρακτηριστικά:
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)
Αναπνευστική συσκευή
Πεδίο χρήσης: Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (επέµβαση σε πυρκαγιά).
Χαρακτηριστικά:
Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη µάσκα ολοκλήρου προσώπου, το
µειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύµονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και το σύστηµα
ανάρτησης. Το σύστηµα θα λειτουργεί αποµονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους και
τροφοδοτώντας τον µε πεπιεσµένο αέρα που, µέσω του µειωτήρα και του αεροπνεύµονα, θα
έχει µικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιµος.
Πρότυπο ΕΝ 137
Σήµανση:
• CE
• Κωδικός προϊόντος
• Κωδικός εργαστηρίου τυποποίησης
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής αριθµός παρτίδας
Ειδικά η φιάλη πεπιεσµένου αέρα θα φέρει τη σήµανση που απαιτεί η νοµοθεσία.
Ανακλαστικά γιλέκα
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούµενα οχήµατα (απορριµµατοφόρα,
καθαρότητα).
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

Αναγραφή στην πλάτη «∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» µε µαύρα γράµµατα
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Αδιάβροχες ποδιές
Πεδίο χρήσης: πλύσιµο κάδων.
Χαρακτηριστικά:
Ποδιές από συνθετικό υλικό.
Πρότυπα ΕΝ 340, 467
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες

Ποδιές συγκολλητών.
Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις
Χαρακτηριστικά:
Ποδιές από ειδικά επεξεργασµένο πυρίµαχο δέρµα (κρούτα).
Πρότυπα ΕΝ 370 Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα.

Πυρίµαχες στολές
Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης.
Χαρακτηριστικά: Μονοκόµµατες στολές από πυρίµαχο
υλικό.
Πρότυπα ΕΝ 340, 469
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
• Εικονόσηµο πυρίµαχων ιδιοτήτων
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Στολές προστασίας από χηµικά
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασµούς, βαφές.
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

Γαλότσες.
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς µήνες.
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
• Αντιστατικές ιδιότητες
Σε ό,τι αφορά τους καθαρισµούς κάδων τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά τύπου Ε (σκάφανδρο)
Άρβυλα ασφαλείας
Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες
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
Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής σε
5kV .
Μέσα προστασίας από πτώσεις
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρµολογηθούν
ικριώµατα.
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Χαρακτηριστικά: αποτελούνται από:
• Ολόσωµη εξάρτυση η οποία είναι σύστηµα από ιµάντες που περικλείουν τα πόδια το στήθος
και τη µέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης.
• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήµατα που αποσβένουν την ενέργεια σε
περίπτωση πτώσης (συνήθως µε το ξήλωµα τµήµατος τους)
• Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων, (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόµενοι). Τα
συστήµατα αυτά
µπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταµατούν. Σε περίπτωση οριζοντίων µετακινήσεων
πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση µέσω συρµατόσχοινου αγκυρωµένου σε σταθερά και ασφαλή
σηµεία µέσω του οποίου θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης. Πρότυπα ΕΝ 361 για
τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 363 για ανακόπτες.
Σήµανση:
• CE
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος
• Κωδικός διαπιστευµένου εργαστηρίου, αριθµός παρτίδας.
Μέσα προστασίας ακοής
Για τη χρήση ωτασπίδων προτείνεται:
• Να επιλέγει ο ίδιος ο εργαζόµενος µεταξύ ωτασπίδων, ωτοβυσµάτων πολλαπλών χρήσεων
και ωτοβυσµάτων µίας χρήσης ποια του ταιριάζουν περισσότερο. Καλό θα ήταν να διατίθενται
προϊόντα από περισσότερους κατασκευαστικούς οίκους ώστε να επιλεγεί το καλύτερο.
• Οι ωτασπίδες είναι καλό να έχουν ανθιδρωτικές επενδύσεις στο µαξιλαράκι που έρχεται σε
επαφή µε
το αυτί, για να µην υπάρχουν, τα εύλογα παράπονα για πρόκληση ιδρώτα από το πλαστικό.
• Θα πρέπει να αποφεύγονται ωτοβύσµατα που απαιτούν διαµόρφωση µε το χέρι γιατί στις
συνθήκες του εργασιακού χώρου είναι απίθανο να είναι καθαρά τα χέρια, µε πιθανή συνέπεια
την πρόκληση εκζεµάτων.
• Τα ωτοβύσµατα µιας χρήσης είναι καλό να διατίθενται σε δότες οι οποίοι θα υπάρχουν σε
όσους
εργασιακούς χώρους υπάρχει θόρυβος.
Ωτοασπίδες
Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου
υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζοµένου
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 σε 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
Ωτοβύσµατα
Ωτοβύσµατα µιας χρήσης.
Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισµένο σε συνθετικό περίβληµα που φράζει τον ακουστικό
πόρο. Είναι εύχρηστα, διότι δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και δε ζεσταίνουν. Είναι
τοποθετηµένα σε δότη ανά 400 − 500 ζεύγη και ο εργαζόµενος τα φορά για όσο χρόνο είναι
εκτεθειµένος στο θόρυβο.
Πρότυπο ΕΝ 352 − 2
Σήµανση: Τα ωτοβύσµατα ή η συσκευασία τους πρέπει
να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής:
• CE
• Κωδικός προϊόντος
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής
Πρέπει και αυτά να συνοδεύονται από το διάγραµµα εξασθένησης ακουόµενου ήχου.
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Ωτοβύσµατα πολλαπλών χρήσεων
Αν προτιµηθούν ωτοβύσµατα πολλαπλών χρήσεων θα είναι προδιαµορφωµένα µε
πεπλατυσµένο το έξω άκρο ώστε να αποφεύγεται επαφή µε το χέρι. Θα πρέπει να δοθεί
οδηγία στο προσωπικό να τα
πλένει µετά από κάθε χρήση και να τα τοποθετεί στη θήκη τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναγραφόµενα στα ωτοβύσµατα µίας χρήσης. (σήµανση, διάγραµµα, ΕΝ)
Εργαλεία µονωτικά.
Πεδίο εφαρµογής. Εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε τα γάντια.
Χαρακτηριστικά: Ανάλογα µε την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα,
µυτοτσίµπιδα)
Πρότυπο ΕΝ 60900
Σήµανση:
• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθµός σειράς
• Έτος κατασκευής.
• Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

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.
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
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 D 65, γεωµετρία
45/0 µε τις ακόλουθες τιµές συντεταγµένων.
Χρώµα

1

Κόκκινο

Χ
0,690

2

Ψ
0,310

Χ
0,575

3

Ψ
0,316

Χ
0,521

Παρ/ντας
Φωτειν/
τας β

4

Ψ
0,371

Χ
0,610

Ψ
0,390

> 0,11
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Αντανακλαστική µεµβράνη
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.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΕΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ −ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.
Σκοπός των προσαρτηµάτων είναι η δέσµευση της φλόγας από το εργαλείο
οξυγονοκόλλησης προς τους ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες των αερίων, έτσι ώστε να
αποτραπούν οι εκρήξεις, πυρκαγιές και γενικά τα ατυχήµατα.
Περιγραφή.
Για συσκευές: Οξυγόνου
Τα προσαρτήµατα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας οξυγόνου τα οποία
τοποθετούνται µεταξύ των ελαστικών των αερίων και του εργαλείου, θα φέρουν από τη µία
πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουξούνι) για διάµετρο εσωτερική του ελαστικού
9 mm και από την άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ συνδέσεως µε σπείρωµα δεξιόστροφο
(1/4΄΄ ή 3/8΄΄). Τα προσαρτήµατα ασφαλείας θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
προδιαγραφής ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ 730) Η µέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 20 bars.
Θα περιλαµβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου και διάταξη σβέσης φλόγας
(φλογοπαγίδα).
Ασετιλίνης.
Τα προσαρτήµατα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας ασετιλίνης τα οποία
τοποθετούνται µεταξύ των ελαστικών των αερίων και του εργαλείου θα φέρουν από τη µια
πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουξούνι) για διάµετρο εσωτερική του ελαστικού
6,3 ή 9 mm) και από την άλλη (έξοδος/ προς εργαλείο) ρακόρ σύνδεσης µε σπείρωµα
αριστερόστροφο (1/4΄΄ ή 3/8΄΄). Τα προσαρτήµατα ασφαλείας θα ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ 730) Η µέγιστη πίεση λειτουργίας
θα είναι 1,5 bars. Θα περιλαµβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου και διάταξη σβέσης
φλόγας (φλογοπαγίδα).
Για φιάλες:
Οξυγόνου
Τα προσαρτήµατα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας φιαλών οξυγόνου θα είναι
αυτόµατα µε σπείρωµα δεξιόστροφο Μ 16 Χ 1,5 (ή το µέγεθος που θα αναφέρει η αίτηση) και
θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ 730). Η
µέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 10 bars. Τα προσαρτήµατα ασφαλείας θα διαθέτουν τις
ακόλουθες διατάξεις ασφαλείας:
• Φίλτρο εισόδου
• Βαλβίδα αντεπιστροφής_
• Φλογοπαγίδα
• Αυτόµατη θερµική βαλβίδα διακοπής αερίου
• Αυτόµατη βαλβίδα υπερπίεσης, επαναφερόµενη µε µοχλό ή περόνη.
• Ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών, σε περίπτωση εκρήξεως.
Ασετιλίνης
Τα προσαρτήµατα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας φιαλών ασετιλίνης θα είναι
αυτόµατα µε σπείρωµα αριστερόστροφο Μ 16 Χ 1,5 (ή το µέγεθος που θα αναφέρει η αίτηση)
και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ 730).1.
Η µέγιστη πίεση λειτουργίας:θα είναι 1,5 bars Τα προσαρτήµατα ασφαλείας θα διαθέτουν τις
ακόλουθες διατάξεις ασφαλείας:
• Φίλτρο εισόδου
• Βαλβίδα αντεπιστροφής
• Φλογοπαγίδα
• Αυτόµατη θερµική βαλβίδα διακοπής αερίου
• Αυτόµατη βαλβίδα υπερπιέσης, επαναφερόµενη µε µοχλό ή περόνη
• Ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών, σε περίπτωση εκρήξεως
Λοιπά τεχνικά στοιχεία
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Τα προσαρτήµατα ασφαλείας για συσκευές και φιάλες αερίων πρέπει να µην απαιτούν
συντήρηση, για την καλή λειτουργία τους και να µην αχρηστεύονται ή να λειτουργούν
πληµµελώς εξαιτίας επικαθήσεων.
Καθένα από αυτά πρέπει να επιτρέπει την διέλευση αερίου όγκου 3.500 − 4.000 λίτρων την
ώρα, να είναι δε δυνατή η χρησιµοποίηση του για όλα τα αέρια που χρησιµοποιούνται κατά
τις εργασίες αυτές, (οξυγόνο, ασετιλίνη, προπάνιο, υδρογόνο κ.λ.π.). Το βάρος εκάστου
πλήρους προσαρτήµατος ασφάλειας για συσκευές µαζί µε τα εξαρτήµατα του, δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 90 γραµµάρια το τεµάχιο. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώµατος
πρέπει να είναι µικρές για να µην εµποδίζουν την εργασία (µήκος µέχρι 65 mm διάµετρος
µέχρι 25 mm). Το εξωτερικό περίβληµα των προσαρτηµάτων πρέπει να είναι κυλινδρικό από
σκληρό µεταλλόκραµα και να αντέχει σε πίεση περίπου 500 ατµοσφαιρών. Τα προσαρτήµατα
ασφαλείας πρέπει να είναι ανθεκτικά σε πάνω από 150 διαδοχικές εκρήξεις.
ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ
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
ΚΑΠΕΛΑ
Θα είναι κατασκευασµένα από ψάθα, καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται. Θα είναι πλεκτά
µε ενιαία πλέξη. Θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιµετρική προέκταση σκίασης
τουλάχιστον 10 cm.
ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ PLP ΜΙΑΣ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Η ολόσωµη φόρµα θα προσφέρει προστασία έναντι σκόνης και περιορισµένης έκτασης
υγρών. Θα είναι κατάλληλη για χρήση σε καθαρισµούς, συντηρήσεις µηχανηµάτων, βαφές και
επίστρωση ρητινών, θα είναι αντιστατική, υψηλής άνεσης και καλού απαερισµού.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΤΖΑΚΕΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Για την προµήθεια του ρουχισµού που περιγράφεται παρακάτω και αφορά στη ∆/νση ∆.
Αστυνοµίας είναι υποχρεωτική η επίδειξη δείγµατος από τον Οικονοµικό φορέα πριν από την
παραγγελία των ειδών. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά τα είδη και δεν θα
παραλαµβάνονται από την επιτροπή παραλαβής. Η προµήθεια θα είναι σύµφωνη µε το ΦΕΚ
1648/29-11-2005 τΒ’, αλλά και προσαρµοσµένη στις ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες
εργασίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Υπηρεσιακό τζάκετ εργασίας: το τζάκετ θα είναι καινούριο, αδιάβροχο, αντιανεµικό και υψηλής
αντοχής και κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται. Εξωτερικά θα είναι κατασκευασµένο
από ανθεκτικό ελαφρύ νάιλον RIP-STOP ενώ εσωτερικά θα φέρει κατάλληλη επένδυση που
θα προσφέρει την απαραίτητη προστασία και άνεση στην εργασία. Χρώµα: µαύρο
Μέγεθος: Σε συνεννόηση µε ∆/νση ∆. Αστυνοµίας
Με κεντηµένη επιγραφή «∆ηµοτική Αστυνοµία» πίσω (πλάτη) στα ελληνικά και αγγλικά,
χρώµατος πορτοκαλί ή θέση για σήµα (Velcro): Σε συνεννόηση µε ∆/νση ∆. Αστυνοµίας
Θέση για σήµα στο αριστερό µπράτσο (Velcro).
Επισήµανση: οπουδήποτε παραπάνω αναφέρεται σήµα, κέντηµα ή επιγραφή ο Οικονοµικός
φορέας φέρει την ευθύνη, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο υπάλληλο της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας, της σωστής αναγραφής και αποτύπωσης αυτών. Σε περίπτωση εσφαλµένης
αποτύπωσης αυτών, τα είδη ρουχισµού δεν παραλαµβάνονται αλλά επιστρέφονται ως
ακατάλληλα.
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Κοζάνη, 23 Οκτωβρίου 2017
-ΟΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Αργυρόπουλος Νικόλαος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ,
-Ο-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης
………………
ΕΥΡΩ. ……………………
Προς
…..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.…………………(και
ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση…………………………………………………
……….για
την
καλή
εκτέλεση
από
αυτήν
των
όρων
της
µε
αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια
……………………………………(αρ. διακήρυξης ………………..) προς κάλυψη
αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι
την επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας
καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

….

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

Παρακαλούµε να κάνετε δεκτή τη συµµετοχή µας στον
συνοπτικό διαγωνισµό ανοικτής διαδικασίας αρ.
……………….
για
την
«Προµήθεια
ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
33.023,93 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%),
καθώς και το φάκελο της προσφοράς µας ο οποίος
περιέχει φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής, φάκελο
τεχνικής
προσφοράς
και
φάκελο
οικονοµικής
προσφοράς.

e-mail:

Ο ΑΙΤΩΝ

(Σφραγίδα – υπογραφή)
(Νόµιµος εκπρόσωπος)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΜΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΥΠ:

33.023,93

€ (ΜΕ ΦΠΑ)

Αρ. Μελέτης : 243 /2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑ∆Α Α

Α/Α

cpv

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ

184240007
184240007
184240007
184243000
184245002
337340004

∆ερµατοπάνινα γάντια

ζεύγη

Γάντια από ύφασµα νιτρίλιο

ζεύγη

Γάντια από ντρίλιο (OMD)

ζεύγη

337330007
181000000
426621005
395252000

Γυαλιά Προστασίας
ακτινοβολία

395252000
351134405
182210004
426621005
181140001
188160002
188000007
182210004
181000000
18100000-

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1162
1568
150
Γάντια ελαστικά µιας χρήσης

Τεµ.*100
549

Γάντια συγκολλητών

ζεύγη

Γυαλιά µάσκα (goggles)

Τεµ.

13
160
από

ηλιακή

Τεµ.
150

Ασπίδιο προστασίας από υγρά.

Τεµ.

Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές

Τεµ.

Φιλτροµάσκα µε βαλβίδα

Τεµ.

Μάσκα ολόκληρη προσώπ. φίλτρο
ΑΒΕΚ2Ρ3

Τεµ.

Ανακλαστικά γιλέκα (µε στάµπα)

Τεµ.

1
3
1120
1
412
Αδιάβροχες ποδιές

Τεµ.
10

Ποδιές συγκολλητών.

Τεµ.
5

Στολές προστασίας από χηµικά

Τεµ.
10

Γαλότσες

ζεύγη
67

Άρβυλα ασφαλείας

ζεύγη
283

Αδιάβροχα- Νιτσεράδες (Πάνω κάτω)

Τεµ.
283

Ωτοασπίδες
Επιγονατίδες

Τεµ.
ζεύγη

250
8

∆ΑΠΑΝΗ
(€)
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21
22
23
24
25
26
27
28

0
184410002
181000000
181000000
181000000
184240007
181140001
184441004
349284600

Καπέλα

Τεµ.

Γάντια από PVC

ζεύγη

Ασπίδιο µε πλέγµα

Τεµ.

283
124
10
Φόρµες µε τιράντα

Τεµ.

Γάντια µονωτικά

283

Τεµ.

Ολόσωµη φόρµα µε κουκούλα PLP
µιας ή περιορισµένων χρήσεων
κράνος Kίτρινο

10

Τεµ.

90

Τεµ.

2

Τεµ.

Κώνοι σήµανσης

20

ΣΥΝΟΛΟ € :
Φ.Π.Α. 24 % € :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α € :

ΟΜΑ∆Α Β

Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ

181000000

Υπηρεσιακό τζάκετ ∆. Αστυνοµίας

Μ.Μ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

Τεµ.

80,5

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

20

ΣΥΝΟΛΟ € :
Φ.Π.Α. 24 % € :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β € :
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)€ :
Φ.Π.Α. 24 % € :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) € :

ΚΟΖΑΝΗ……./……/……
Ο Προσφέρων
(υπογραφή- σφραγίδα)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

∆ΑΠΑΝΗ
(€)

