ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ
Δ/νςη: ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α ΜΕΛΙΙΑ
Σ.Κ.: 151 27
Πληρ.: ΚΟΤΚΟΤΜΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ
Σηλ: 213 20 50 023
Fax: 213 20 50 039
Ε-mail: koukoumanou@melissia.gr

Μελζτη: «Προμήθεια Ειδών
Ατομικήσ Προςταςίασ»
Προϋπ.: 40.479,86 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α)

Α.Μ.: 2/17

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΙΣΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Α.Μ. 2/2017 Σ.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 40.479,86€ ζςμπ. Φ.Π.Α.

ΜΔΛΙΙΑ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2017
Πποϋπ/ζμόρ: 32.645,05 εςπώ
ΦΠΑ 24%:
7.834,81 εςπώ
ΓΑΠΑΝΗ:
40.479,86 εςπώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ
Δ/νςη: ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α ΜΕΛΙΙΑ
Σ.Κ.: 151 27
Πληρ.: ΚΟΤΚΟΤΜΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ
Σηλ: 213 20 50 023
Fax: 213 20 50 039
Ε-mail: koukoumanou@melissia.gr

Μελζτη: «Προμήθεια Ειδών
Ατομικήσ Προςταςίασ»
Προϋπ.: 40.479,86 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α)

Α.Μ.: 2/17

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Ο Γήκνο Πεληέιεο έρεη πξνγξακκαηίζεη ηελ πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζα δηαηεζνχλ
ζηνπο εξγαδφκελνπο ζην Γήκν κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ Γηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ
53361/11-10-2006( ΦΔΚ 1503/Β/2006) «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ θαη
κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη σο ζήκεξα κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο:
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ηκεκαηηθά κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σερληθνχ
Αζθαιείαο θαη ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο.
Οη πνζφηεηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο θαη κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
Πέξα ησλ απαηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε, ηα αλσηέξσ κέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ
σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Πεληέιεο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ. ε θάζε
πεξίπησζε πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, λα έρνπλ
επηιεγεί κε πξφλνηα γηα ηηο εξγνλνκηθέο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
λα έρνπλ ππνζηεί ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ψζηε λα είλαη ρξεζηηθά.
Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα είλαη 40.479,86 € καδί κε ην Φ.Π.Α., θαη θαηαινγίδεηαη ζηνπο Κ.Α.
20-6063.006, 45-6063.002 & 60-6061.001
Η εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ θα γίνει ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016

26 / 9 / 2017
Η υντάξαςςα
ΚΟΤΚΟΤΜΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Η Σεχνικόσ Αςφαλείασ
ΝΣΑΡΑ ΔΗΜΗΣΡΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςησ
Τποδομών - Διοικητικήσ Τποςτήριξησ
Καθαριότητασ & Πραςίνου
ΧΡΙΣΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ
Δ/νςη: ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α ΜΕΛΙΙΑ
Σ.Κ.: 151 27
Πληρ.: ΚΟΤΚΟΤΜΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ
Σηλ: 213 20 50 023
Fax: 213 20 50 039
Ε-mail: koukoumanou@melissia.gr

Μελζτη: «Προμήθεια Ειδών
Ατομικήσ Προςταςίασ»
Προϋπ.: 40.479,86 €
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α)

Α.Μ.: 2/17

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Γιαηάξειρ πος ιζσύοςν
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/08.08.2016) θαη ηνπ
Π.Γ. 3463/2006„‟Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο‟‟.
Ωο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο νξίδεηαη ε πξνκήζεηα κε ηίηιν: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ Α.Μ. 2/2017 Σ.Τ.
ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Όια ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.
Θα είλαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Δπξσπατθά πξφηππα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θάζε θαηεγνξία, φπσο απηά
πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.
1. ΜΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΔΡΙΩΝ: ΓΑΝΣΙΑ
1.1.
ΓΑΝΣΙΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΙΝΑ
1.1.1. Πεδίο σπήζηρ: Δξγαζίεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξνζηαζία απφ απινχο κεραληθνχο θηλδχλνπο (ηξηβέο,
ζπκπηέζεηο, εθδνξέο) ζε ζηεγλφ πεξηβάιινλ (γηα εξγαδφκελνπο ζε απνξξηκκαηνθφξα, νηθνδνκέο, θήπνπο,
κεραλνηερλίηεο).
1.1.2. Υαπακηηπιζηικά: Μήθνο πεξ.20-25 εθ. Πάρνο: 1-1,2 mm
Τιηθφ θαηαζθεπήο: Σν εκπξφο κέξνο γαληηνχ θαη ηα δάρηπια απφ βφεην δέξκα θαη ην πίζσ κέξνο απφ
βακβαθεξφ χθαζκα κε ειαζηηθή ηαηλία ζχζθημεο ζην άλσ κέξνο ηεο παιάκεο
Δπίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ : 2 (ηξηβή), 1 (θνπή κε ιεπίδα), 2 (δηάζρηζε), 2 (δηάηξεζε)
ήκαλζε: CE, πξνκεζεπηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, θσδηθνί κεραληθψλ αληνρψλ 2-1-2-2,
εηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο
Πξφηππα: ΔΝ-388, ΔΝ-420
Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα επηιεγνχλ γάληηα κε ελίζρπζε απφ δεχηεξν ζηξψκα δέξκαηνο ζην εκπξφο κέξνο ηεο
παιάκεο πνπ ζα έρνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ αιιά
είλαη πην δχζρξεζηα.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ PVC
Πεδίο σπήζηρ: γηα πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο, κεραληθνχο θαη βηνινγηθνχο θηλδχλνπο (γηα εξγαδφκελνπο ζηελ
θαζαξηφηεηα θαη λεθξνηαθεία)
Υαπακηηπιζηικά: Μήθνο πεξ.30 cm., πάρνο: 1 mm.
Τιηθφ θαηαζθεπήο: PVC, εζσηεξηθή επέλδπζε απφ αλζηδξσηηθφ πιηθφ
Μεραληθέο αληνρέο : 3 (ηξηβή), 1 (θνπή κε ιεπίδα), 2 (δηάζρηζε), 1 (δηάηξεζε)
ήκαλζε: CE, πξνκεζεπηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, θσδηθνί κεραληθψλ αληνρψλ 3-1-2-1,
εηθνλφζεκα πξνζηαζίαο απφ, ρεκηθέο νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο
Πξφηππα: ΔΝ-388, ΔΝ-420, ΔΝ-374

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ & ΝΙΣΡΙΛΙΟ
Πεδίο σπήζηρ: γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ ζε εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ην εκπξφο κέξνο ηεο παιάκεο κπνξεί λα
εθηεζεί ζε ρεκηθέο νπζίεο ή ζε πγξφ πεξηβάιινλ, φπσο ζπλεξγεία ζπληήξεζεο ζε πγξφ πεξηβάιινλ, πδξαπιηθνί,
ειαηνρξσκαηηζηέο.
Υαπακηηπιζηικά: Μήθνο πεξ.20-25 cm., πάρνο: min 0,5 mm
Τιηθφ θαηαζθεπήο: εκπξφο κέξνο παιάκεο απφ ληηξίιην, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ρεκηθέο νπζίεο ελψ ην
πίζσ κέξνο απφ βακβαθεξφ χθαζκα κε ειαζηηθή ηαηλία ζχζθημεο ζην άλσ κέξνο ηεο παιάκεο ή ειαζηηθή
καλζέηα
Μεραληθέο αληνρέο: 3 (ηξηβή), 1 (θνπή κε ιεπίδα), 2 (δηάζρηζε), 2 (δηάηξεζε)
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, θσδηθνί κεραληθψλ αληνρψλ 3-1-2-2
εηθνλφζεκν πξνζηαζίαο απφ κεραληθνχο θηλδχλνπο
Πξφηππα: ΔΝ-388, ΔΝ-420

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

ΓΑΝΣΙΑ ΔΛΑΣΙΚΑ ΜΙΑ ΥΡΗΔΩ
Πεδίο σπήζηρ: γηα αληηκεηψπηζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή κηθξννξγαληζκψλ
Υαπακηηπιζηικά: Μήθνο πεξ.20 cm., πιηθφ θαηαζθεπήο: ληηξίιην
Μεραληθέο αληνρέο : αδηάθνξν αθνχ είλαη κηαο ρξήζεσο
Μεγέζε: L- XL, πζθεπαζία: θνπηηά 20 ηεκ.
ήκαλζε: CE, πξνκεζεπηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, εηθνλφζεκα πξνζηαζίαο απφ ρεκηθέο
νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνχο
Πξφηππα: ΔΝ-374

1.5.
1.5.1.
1.5.2.

ΓΑΝΣΙΑ ΜΟΝΩΣΙΚΑ
Πεδίο σπήζηρ: εξγαζίεο ζε ρακειή ηάζε
Υαπακηηπιζηικά: Μήθνο 30 cm., Τιηθφ θαηαζθεπήο: ζπλζεηηθφ πιηθφ ρσξίο ξαθέο
Κιάζε ηάζεο εξγαζίαο: 00 (πξνζηαζία κέρξη 500V), RC (απμεκέλε κεραληθή αληνρή, αληνρή ζε φδνλ, νμέα,
πεηξειαηνεηδή, ςχρνο)
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, αξηζκφο ζεηξάο, έηνο θαη κήλαο θαηαζθεπήο, θιάζε ηάζεο
εξγαζίαο, θσδηθφο εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο, RC,( ζήκα δηεζλνχο ειεθηξνηερληθήο επηηξνπήο (IEC)
Πξφηππα: ΔΝ-60903

2.
ΜΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΔΦΑΛΗ: ΚΡΑΝΗ
2.1.
ΚΡΑΝΗ
2.1.1. Πεδίο σπήζηρ: γηα πξνζηαζία ηεο θεθαιήο ζε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ζε
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο.
2.1.2. Υαπακηηπιζηικά: Τιηθφ θαηαζθεπήο: εμσηεξηθφ θέιπθνο απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ κε νπέο αεξηζκνχ,
Κεθαιφδεκα: ζηεξεσκέλν ζην θέιπθνο ζε 4 ζεκεία, δπλαηφηεηα ξχζκηζεο κεγέζνπο.
Καηαθφξπθνη ηκάληεο θεθαινδέκαηνο απφ ζπλζεηηθέο ίλεο ή καιαθφ πιαζηηθφ. Ρχζκηζε ηκάληα απρέλα κε
θνριία κηαο θίλεζεο γηα λα ξπζκίδεηαη αθνχ έρεη θνξεζεί. Αλζηδξσηηθή επέλδπζε ηκάληα πξνζψπνπ απφ δέξκα,
ε νπνία ζα κπνξεί λα αθαηξείηαη γηα λα πιέλεηαη.
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, δηειεθηξηθή αληνρή: 440 vac,
απηνθφιιεηε εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο αζθαινχο ρξήζεο, ζπληήξεζεο, απνζήθεπζεο.
Πξφηππα: ΔΝ-397
3. ΜΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: ΓΤΑΛΙΑ
3.1.
ΓΤΑΛΙΑ-ΜΑΚΑ GOGGLES
3.1.1. Πεδίο σπήζηρ: ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο ή κεραληθνχο θηλδχλνπο (νπζίεο πγξέο ή
ζθφλεο), ζηνπο ρεηξηζηέο εξγαιεηνκεραλψλ, ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζηνπο θήπνπο θαη ζηνπο ρξήζηεο ρεκηθψλ
νπζηψλ.

3.1.2.

Υαπακηηπιζηικά: Οπηηθφο δίζθνο: αξθεηά κεγάινο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε νξαηφηεηα, πιηθφ
θαηαζθεπήο νπηηθνχ δίζθνπ: πνιπθαξβνληθφ ή άιιν πνιπκεξέο
Οπηηθή θιάζε: θαηεγνξία 1 (θαηάιιεινο γηα ζπλερή ρξήζε)
Μεραληθή αληνρή: θαηεγνξία Β, Αληνρή ζε ηξηβή: θαηεγνξία Κ,
Πξνζηαζία απφ ζάκβσζε: θαηεγνξία Ν, Πξνζηαζία απφ ηεγκέλα κέηαιια/ζεξκά πγξά: θαηεγνξία 9
Πιαίζην ζηήξημεο νπηηθνχ δίζθνπ: κε ηκάληα ζηεξέσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζην θεθάιη θαη νπέο έκκεζνπ
αεξηζκνχ, Μεραληθή αληνρή: θαηεγνξία Β
Πξνζηαζία απφ πγξέο ρεκηθέο νπζίεο: θαηεγνξία 3, Πξνζηαζία απφ ζθφλε: θαηεγνξία 4
ήκαλζε: ζην πιαίζην: CE, θαηαζθεπαζηήο, έηνο θαηαζθεπήο, Β-3-4 ζηνλ νπηηθφ δίζθν: 1-Β-Κ-Ν-9
Πξφηππα: ΔΝ-166

4. ΜΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ: ΜΑΚΔ
4.1.
ΦΙΛΣΡΟΜΑΚΑ Ρ1
4.1.1. Πεδίο σπήζηρ: ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ηε ζθφλε π.ρ. νηθνδνκηθέο εξγαζίεο
4.1.2. Υαπακηηπιζηικά: Μάζθα ηχπνπ P (έλαληη ζσκαηηδίσλ ιεπθή) κε ελζσκαησκέλν θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζθφλεο
ηχπνπ 1 (πξνζηαζία απφ κηθξέο ζπγθεληξψζεηο ξχπσλ) κε δηπιφ ηκάληα πξνζαξκνγήο πνπ ζα θαιχπηεη κχηε,
ζηφκα θαη πηγνχλη.
Τιηθφ θαηαζθεπήο: ζπλζεηηθφ πιηθφ, πζθεπαζία: 20-30 ηεκ.
Πξφηππα: ΔΝ 149, ήκαλζε: ε κάζθα θαη ηα θίιηξα ζα πξέπεη λα θέξνπλ αλεμίηεια ηππσκέλα ηα εμήο: CE,
FF(=Filtering Facepiece)-P1, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, Κσδηθφο Δξγαζηεξίνπ
Πηζηνπνίεζεο.
5. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΗ ΔΝΓΤΜΑΙΑ
5.1.
ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΑ ΓΙΛΔΚΑ – ΜΔ ΛΟΓΟΣΤΠΟ
5.1.1. Πεδίο σπήζηρ: γηα εξγαζίεο θνληά ζε θηλνχκελα νρήκαηα (θαζαξηφηεηα , απνξξηκκαηνθφξα), ζηνπο
απαζρνινχκελνπο κε αζθαιηνζηξψζεηο, ζηε ζήκαλζε νδψλ, ζηελ χδξεπζε/απνρέηεπζε, ζηνπο εξγάηεο
θήπσλ.
5.1.2. Υαπακηηπιζηικά: Γηιέθν κε έληνλα δηαθξηλφκελν ρξψκα αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ, κε δχν
νξηδφληηεο ισξίδεο απφ εηδηθφ αλαθιαζηηθφ πιηθφ.
Τιηθφ θαηαζθεπήο: βακβάθη (15%) θαη πνιπεζηέξαο (85%)
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, θσδηθνί 2-2 (επηθάλεηα αλαθιαζηηθνχ
πιηθνχ – ζπληειεζηήο αληαλάθιαζεο) θαη εηθνλφζεκν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπκαζίεο
Πξφηππα: ΔΝ-340, ΔΝ-471

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟ ΠΑΝΣΔΛΟΝΙ ΤΛΟΣΟΜΙΑ
Πεδίο σπήζηρ: εξγαζίεο κε ρξήζε αιπζνπξίνλνπ
Υαπακηηπιζηικά: παληειφλη γηα αιπζνπξίνλν κε πξνζηαηεπηηθφ ηχπνπ Α, χθαζκα κεγάιεο αληνρήο PES /
Cotton, ηξηπιή ξαθή ζηελ εζσηεξηθή κεξηά ηνπ παληεινληνχ, ηζέπεο θαη ππνδνρέο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.
Πξφηππα: ΔΝ-381-5 Class 1, Type A, ΔΝ-340

5.3.
5.3.1.
5.3.2.

ΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ (ΠΑΝΣΔΛΟΝΙ)
Πεδίο σπήζηρ: γηα φιεο ηηο εξγαζίεο
Υαπακηηπιζηικά: παληειφλη εξγαζίαο θαηαζθεπαζκέλν απφ 65% - 35% Polyester / Cotton, ηζέπεο θαη
ππνδνρέο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.

5.4.
5.4.1.
5.4.2.

ΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΙΑ (ΓΙΛΔΚΟ)
Πεδίο σπήζηρ: γηα φιεο ηηο εξγαζίεο
Υαπακηηπιζηικά: γηιέθν εξγαζίαο θαηαζθεπαζκέλν απφ 65% - 35% Polyester / Cotton, ηζέπεο θαη ππνδνρέο
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.

6.
ΤΠΟΓΗΜΑΣΑ
6.1.
ΓΑΛΟΣΔ
6.1.1. Πεδίο σπήζηρ: ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ χπαηζξν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ππφ βξνρή θαη ηνπο
πγξνχο ρψξνπο
6.1.2. Υαπακηηπιζηικά: αδηάβξνρν ππφδεκα ηχπνπ C(=κπφηα) 2(=απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ), απφ αληηζηαηηθφ πιηθφ,
αβιαβήο, άλεηε, ζηαζεξή, κε πξνζηαηεπηηθφ δαθηχισλ έλαληη θξνχζεο έσο 200 J, κε θιεηζηή θηέξλα θαη
ηαθνχλη απνξξφθεζεο κεραληθήο ελέξγεηαο, κε πξνζηαηεπηηθφ ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια
κε απιαθψζεηο.
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο. χκβνιν S5.
Πξφηππα: ΔΝ-344, ΔΝ-345
ε φ,ηη αθνξά ηνπο θαζαξηζκνχο θάδσλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά ηχπνπ Δ (ζθάθαλδξν)
ΑΡΒΤΛΑ ΔΡΓΑΙΑ

Πεδίο σπήζηρ: γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο (νδνθαζαξηζηέο, εξγάηεο θαζαξηφηεηαο εξγάηεο θήπσλ, επφπηεο,
επηβιέπνληεο)
6.2.2 Υαπακηηπιζηικά: ππφδεκα ηχπνπ Β(=εκηάξβπιν) 1(=απφ δέξκα), αδηάβξνρν, απφ αληηζηαηηθφ πιηθφ, κε χςνο
πνπ λα πξνζηαηεχεη ηα ζθπξά, κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δαθηχισλ, κε θιεηζηή θηέξλα θαη ηαθνχλη
απνξξφθεζεο κεραληθήο ελέξγεηαο, θαηάιιειν γηα πεδνπνξία, κε πξνζηαηεπηηθφ ζφιαο έλαληη δηάηξεζεο θαη
αληηνιηζζεηηθή ζφια κε απιαθψζεηο θαη oil resistant.
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο. χκβνιν S3
Μεγέζε: 36-47
Πξφηππα: ΔΝ-344, ΔΝ-345
6.3.
ΑΡΒΤΛΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ
6.3.1. Πεδίο σπήζηρ: εξγαζίεο ειεθηξνινγηθέο ζε ρακειή ηάζε
6.3.2. Υαπακηηπιζηικά: φηη ηζρχεη γηα ηα άξβπια αζθαιείαο αιιά πξέπεη λα έρεη αληαπεμέιζεη ηε δνθηκή
δηειεθηξηθήο αληνρήο 14kV. Ηκηάξβπιν, ρσξίο θαζφινπ κεηαιιηθά κέξε, κε χςνο πνπ λα πξνζηαηεχεη ηε
ζθπξά, κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα δαθηχισλ θαη πέικαηνο θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια ληηξηιηθή.
Με κεηαιιηθά έλζεηα πξνζηαζίαο δαθηχισλ θαη πέικαηνο, γλήζην ιείν δέξκα, αεξηδφκελε θαη αλζηδξσηηθή
επέλδπζε.
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, έηνο θαηαζθεπήο, κέγεζνο. Γηειεθηξηθή πξνζηαζία 14KV
SB E P SRC WRU HRO FO
Μεγέζε: 41-44
Πξφηππν ΔΝ-20345:2011.
7.
ΑΛΛΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΙΑ
7.1.
ΝΙΣΔΡΑΓΔ (ΑΚΑΚΙ – ΠΑΝΣΔΛΟΝΙ)
7.1.1. Πεδίο σπήζηρ: γηα φιεο ηηο εξγαζίεο κε βξνρή, ζηνπο νδνθαζαξηζηέο, ζηνπο εξγάηεο θαζαξηφηεηαο, ζηνπο
εξγάηεο θήπσλ θαη ηνπο θεπνπξνχο, ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ηα αζθαιηηθά. (ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο
ζηα ηερληθά ζπλεξγεία).
7.1.2. Υαπακηηπιζηικά: επίπεδα κεραληθψλ αληνρψλ: αδηαβξνρνπνίεζε: 3, δηαπλνή : 3, αληνρή ζηε δηάζρηζε: 2,
αληνρή ζηε δηάηξεζε:1. Σν ζαθάθη ζα δηαζέηεη θνπθνχια ε νπνία φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζα ηνπνζεηείηαη ζε
ζήθε ζην πίζσ κέξνο ηεο ληηζεξάδαο. Θα θιείλεη κε Velcro ή θεξκνπάξ, ή πξεο κπνπηφλ θαη ζα δηαζέηεη ηζέπεο
εζσηεξηθέο, εμσηεξηθέο ή ζπλδπαζκφ ηνπο.
Σν παληειφλη ζα δηαζέηεη ειαζηηθή κέζε.
Τιηθφ θαηαζθεπήο: nylon, pvc, polyester, PU (πνιπνπξεζάλε) ή ζπλδπαζκφο ηνπο.
ήκαλζε: Δηθνλφζεκα κεραληθψλ αληνρψλ
Πξφηππα: ΔΝ-343
7.2.
ΚΑΠΔΛΑ
7.2.1. Πεδίο σπήζηρ: ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ ηερληθψλ ζπλεξγείσλ.
7.2.2. Υαπακηηπιζηικά: θαπέιν ηχπνπ Jockey κε πξνζηαηεπηηθφ θέιπθνο απφ ABS γηα πξνζηαζία απφ ηξππήκαηα
θαη γδαξζίκαηα.
ήκαλζε: CE, θαηαζθεπαζηήο, θσδηθφο πξντφληνο, κέγεζνο.
Πξφηππα: ΔΝ-812
7.3.
T-SHIRT
7.3.1. Πεδίο σπήζηρ: ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ ηερληθψλ ζπλεξγείσλ.
7.3.2. Xαπακηηπιζηικά: κπινπδάθη T-shirt ρξσκαηηζηφ βακβαθεξφ θνληνκάληθν απφ 100% πδξφθηιν βακβάθη βάξνπο
185 gr πεξίπνπ κε ινγφηππν Γήκνπ
6.2.1

Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικών Προσφορών
Η θάζε ηερληθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ :
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86, πνπ λα βεβαηψλεη φηη:
“Έιαβα γλψζε φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ βάζεη ησλ νπνίσλ εθηειείηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπο
απνδέρνκαη πιήξσο ρσξίο θακία επηθχιαμε. Η πξνζθνξά κνπ δελ έρεη θακία απφθιηζε απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηεο Μειέηεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο”
Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φισλ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ φπσο απηέο δηαηππψλνληαη απφ ηε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία
ησλ εηδψλ κε ηα απαξαίηεηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα θάζε είδνο θαη prospectus ή θσηνγξαθίεο ησλ εηδψλ πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ είδνπο θαη ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε
ησλ πξνζθνξψλ.
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη θαη ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε βαζηθνχο
κεραληζκνχο ή ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά απνξξίπηνληαη.
Δπίζεο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε αζαθή ή ειιηπή ηερληθή πξνζθνξά
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε δεηγκάησλ καδί κε ηελ πξνζθνξά.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΜΔΛΔΣΗ
Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΟΚΑΓΑ Α (ΓΑΛΣΗΑ)
1
2
3
4
5

ΓΑΛΣΗΑ
ΓΑΛΣΗΑ
ΓΑΛΣΗΑ
ΓΑΛΣΗΑ
ΓΑΛΣΗΑ

ΓΔΡΚΑΣΟΠΑΛΗΛΑ
PVC
ΑΠΟ ΤΦΑΚΑ & ΛΗΣΡΗΙΗΟ
ΔΙΑΣΗΘΑ ΚΗΑ ΥΡΖΖ (κουτί 20 τμχ)
ΚΟΛΩΣΗΘΑ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΟΤ

550 (ζεύγη)
250 (ζεύγη)
250 (ζεύγη)
103 (κοςηί)
4 (ζεύγη)

ΟΚΑΓΑ Β (ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΔΦΑΙΖ)
1

18444100- 4

ΘΡΑΛΖ

10

ΟΚΑΓΑ Γ (ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΦΘΑΙΚΩΛ)
1

33735100- 2

ΓΤΑΙΗΑ – ΚΑΘΑ ΠΡΟΣΑΗΑ GOGGLES

105

ΟΚΑΓΑ Γ (ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΛΑΠΛΟΖ)
1

35113400- 3

ΦΗΙΣΡΟΚΑΘΑ Ρ1 (κουτί 20 – 30 τμχ)

105 (κοςηί)
35113440- 5
35113400- 3

ΟΚΑΓΑ Δ (ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΘΖ ΔΛΓΤΚΑΗΑ)
1
2
3
4

ΑΛΑΘΙΑΣΗΘΑ ΓΗΙΔΘΑ (85/15) ΚΔ ΙΟΓΟΣΤΠΟ
ΠΑΛΣΔΙΟΛΗ ΤΙΟΣΟΚΗΑ ΚΔ ΣΔΠΔ
ΠΑΛΣΔΙΟΛΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΔ ΣΔΠΔ
ΓΗΙΔΘΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΔ ΣΔΠΔ

190
9
190
180
18816000- 2
35113400- 3

ΟΚΑΓΑ Σ (ΤΠΟΓΖΚΑΣΑ - ΕΔΤΓΖ)
1
2
3

ΓΑΙΟΣΔ
ΑΡΒΤΙΑ
ΑΡΒΤΙΑ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΩΛ

130 (ζεύγη)
160 (ζεύγη)
4 (ζεύγη)
35113400- 3
18143000- 3
31650000- 7

ΟΚΑΓΑ Ε (ΑΙΙΑ ΚΔΑ ΠΡΟΣΑΗΑ)
1
2
3

CPV

18141000- 9
18424300- 0

ΛΗΣΔΡΑΓΑ
ΘΑΠΔΙΑ ΣΕΟΘΔΤ
T-SHIRT ΚΠΙΟΤΕΑΘΗΑ ΚΟΛΟΥΡΩΚΑ ΚΔ ΙΟΓΟΣΤΠΟ

130
120
180
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ
Α/Α

ΔΙΓΟ

Μ/Μ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΙΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ

ΓΑΠΑΝΖ

1
2
3
4
5

ΟΜΑΓΑ Α (ΓΑΝΣΙΑ - ΕΔΤΓΖ)
ΓΑΝΣΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΗΝΑ
ΓΑΝΣΗΑ PVC
ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑ & ΝΗΣΡΗΛΗΟ
ΓΑΝΣΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ (κουτί 20τμχ)
ΓΑΝΣΗΑ ΜΟΝΩΣΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α (ΓΑΝΣΙΑ)

ΣΜΥ
ΣΜΥ
ΣΜΥ
ΣΜΥ
ΣΜΥ

550
250
250
103
4

5,80 €
2,70 €
1,25 €
3,60 €
32,90 €

3.190,00 €
675,00 €
312,50 €
370,80 €
131,60 €
4.679,90 €
1.123,18 €
5.803,08 €

1

ΟΜΑΓΑ Β (ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΔΦΑΛΖ)
ΚΡΑΝΖ
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β (ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΔΦΑΛΖ)

ΣΜΥ

10

6,10 €

61,00 €
61,00 €
14,64 €
75,64 €

1

ΟΜΑΓΑ Γ (ΠΡΟΣΑΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ)
ΓΤΑΛΗΑ – ΜΑΚΑ ΠΡΟΣΑΗΑ GOGGLES
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ (ΠΡΟΣΑΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ)

ΣΜΥ

105

7,25 €

761,25 €
761,25 €
182,70 €
943,95 €

1

ΟΜΑΓΑ Γ (ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΠΝΟΖ)
ΦΗΛΣΡΟΜΑΚΑ Ρ1 (κουτί 20 – 30 τμχ)
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ (ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΑΠΝΟΖ)

ΣΜΥ

105

16,30 €

1.711,50 €
1.711,50 €
410,76 €
2.122,26 €

18444100-4

33735100-2

35113400-3

35113440-5
35113400-3

ΟΜΑΓΑ Δ (ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΖ ΔΝΓΤΜΑΙΑ)
1
2
3
4

ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΓΗΛΔΚΑ (85/15) ΜΔ ΛΟΓΟΣΤΠΟ
ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ ΤΛΟΣΟΜΗΑ ΜΔ ΣΔΠΔ
ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΔΠΔ
ΓΗΛΔΚΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΔΠΔ
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Δ (ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΖ ΔΝΓΤΜΑΙΑ)

ΣΜΥ
ΣΜΥ
ΣΜΥ
ΣΜΥ

190
9
190
180

10,30 €
115,50 €
30,35 €
19,55 €

1.957,00 €
1.039,50 €
5.766,50 €
3.519,00 €
12.282,00 €
2.947,68 €
15.229,68 €
18816000-2
35113400-3

ΟΜΑΓΑ Σ (ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ - ΕΔΤΓΖ)
1

ΓΑΛΟΣΔ

CPV
18141000-9
18424300-0

ΕΔΤΓΟ

130

6,80 €

884,00 €

2
3

1
2
3

ΑΡΒΤΛΑ
ΑΡΒΤΛΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Σ (ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ)

ΟΜΑΓΑ Ε (ΑΛΛΑ ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΙΑ)
ΝΗΣΔΡΑΓΑ
ΚΑΠΔΛΑ ΣΕΟΚΔΤ
T-SHIRT ΜΠΛΟΤΕΑΚΗΑ ΜΟΝΟΥΡΩΜΑ ΜΔ ΛΟΓΟΣΤΠΟ
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Ε (ΑΛΛΑ ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΙΑ)

ΕΔΤΓΟ
ΕΔΤΓΟ

160
4

39,00 €
86,10 €

6.240,00 €
344,40 €
7.468,40 €
1.792,42 €
9.260,82 €

ΣΜΥ
ΣΜΥ
ΣΜΥ

130
120
180

27,80 €
5,90 €
7,55 €

3.614,00 €
708,00 €
1.359,00 €
5.681,00 €
1.363,44 €
7.044,44 €

Μ. ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ

32.645,05 €
7.834,81 €
40.479,86 €

35113400-3

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 32.645,05
ΦΠΑ 24%

7.834,81

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

40.479,86

26/ 9 / 2017
Η υντάξαςςα
ΚΟΤΚΟΤΜΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Η Σεχνικόσ Αςφαλείασ
ΝΣΑΡΑ ΔΗΜΗΣΡΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςησ
Τποδομών - Διοικητικήσ Τποςτήριξησ
Καθαριότητασ & Πραςίνου
ΧΡΙΣΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ
Δ/νςη: ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α ΜΕΛΙΙΑ
Σ.Κ.: 151 27
Πληρ.: ΚΟΤΚΟΤΜΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ
Σηλ: 213 20 50 023
Fax: 213 20 50 039
Ε-mail:koukoumanou@melissia.gr

Μελζτη: «Προμήθεια Ειδών
Ατομικήσ Προςταςίασ»
Προϋπ.: 40.479,86 €
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α)

Α.Μ.: 2/17

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο:
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ:
πλνπηηθφο δηαγσληζκφο, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα
εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην έηνο 2017 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ , πξνυπνινγηζκνχ 40.479,86 επξψ
(ζαξάληα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα ελλέα επξψ θαη νγδφληα έμη ιεπηψλ ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ (Κ.Α.Δ.) «Πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ.
Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ή μερσξηζηά αλά νκάδα (φπσο
πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ):
ΟΚΑΓΑ Α’
CPV

Περιγραφή

Θ.Α
ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟΤ

ΠΟΟΛ

Φ.Π.Α

18141000-9
18424300-0

ΓΑΛΣΗΑ

20-6063.006
45-6063.002
60-6061.001

4.679,90

1.123,18

CPV

Περιγραφή

Θ.Α
ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟΤ

ΠΟΟΛ

Φ.Π.Α

1844100-4

ΠΡΟΣΑΗΑ
ΘΔΦΑΙΖ

20-6063.006
45-6063.002
60-6061.001

61,00

14,64

ΟΚΑΓΑ Β’

ΟΚΑΓΑ Γ’
CPV

Περιγραφή

Θ.Α
ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟΤ

ΠΟΟΛ

Φ.Π.Α

33735100-2

ΠΡΟΣΑΗΑ
ΟΦΘΑΙΚΩΛ

20-6063.006
45-6063.002
60-6061.001

761,25

182,70

CPV

Περιγραφή

Θ.Α
ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟΤ

ΠΟΟΛ

Φ.Π.Α

35113400-3

ΠΡΟΣΑΗΑ

20-6063.006

1.711,50

410,76

ΟΚΑΓΑ Γ’

ΑΛΑΠΛΟΖ

45-6063.002
60-6061.001

ΟΚΑΓΑ Δ’
CPV

Περιγραφή

Θ.Α
ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟΤ

ΠΟΟΛ

Φ.Π.Α

35113440-5
35113400-3

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΘΖ
ΔΛΓΤΚΑΗΑ

20-6063.006
45-6063.002
60-6061.001

12.282,00

2.947,68

ΟΚΑΓΑ Σ’
CPV

Περιγραφή

Θ.Α
ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟΤ

ΠΟΟΛ

Φ.Π.Α

18816000-2
35113400-3

ΤΠΟΓΖΚΑΣΑ

20-6063.006
45-6063.002
60-6061.001

7.468,40

1.792,42

CPV

Περιγραφή

Θ.Α
ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟΤ

ΠΟΟΛ

Φ.Π.Α

35113400-3

ΑΙΙΑ ΚΔΑ
ΠΡΟΣΑΗΑ

20-6063.006
45-6063.002
60-6061.001

5.681,00

1.363,44

ΟΚΑΓΑ Ε’

Η δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο
ΑΡΘΡΟ 2ο :
ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ
Η αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σν Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Σν Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016).
3. Σν Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 45/Α/0903-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4. Σν Ν.2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.» (ΦΔΚ 248/Α/07-11-2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
5. Σν Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Η. & εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο
Ννκνζεζίαο» (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
6. Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
7. Σν Ν.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ
Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Σν άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ.
4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/Α/23-07-2013), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
10. Σν Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»(ΦΔΚ 143/Α/28-06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
11. Σν Π.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 145/ Α)
12.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006/Α‟114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηεο
παξ 9εδ.β ηνπ άξζξνπ 209
13. Σν άξζξν 18 Ν.4469/17(Φ.ΔΚ 62/3.5.2017)«Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο νθεηιψλ
επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».

14.Σελ αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ (Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε «Σππνπνηεκέλνπ
Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο » (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ
15.Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ΔΑΑΓΗΤ (Απφθαζε 161/2016) «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο
Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/16
16. Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Σα ηεχρε ηεο κειέηεο αιιεινζπκπιεξνχληαη, ελ πεξηπηψζεη δε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ
εηο απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ σο άλσ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη σο θάησζη:
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
3. ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΜΔΛΔΣΗ
4. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
5. ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
6. ΔΝΣΤΠO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο, είλαη: 40.479,86 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 24% ήηνη
7.834,81 €.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΔΔΩ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαη ε εθηέιεζε πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο πνπ ζα εγθξίλεη ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο
ΑΡΘΡΟ 6ο:
ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η ηηκή κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα
θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία αλαζεψξεζε δελ ππφθεηηαη αθφκε θαη αλ κεηαβιεζεί ε ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο ηνπ
είδνπο. ε θάζε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε πξνζθφκηζε ζηα ζεκεία παξάδνζεο, ν Φ.Π.Α. πνπ
αληηζηνηρεί θαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη θαη δχν (2) κήλεο.
AΡΘΡΟ 8ο
ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, β) νη φξνη ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο επηβάιιεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16
Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16
Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 202
ηνπ Ν.4412/16:
α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε
ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν,
β. παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε,
γ. έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή
εθπηψζεηο,
δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη
απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9ο :
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10ο :
ΜΟΝΟΜΔΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16,
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη
απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16. φζα πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132
θαη 201 ηνπ Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 11ο :
ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε
ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Δάλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ
Γήκνπ, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα
αζέηεζε ηεο χκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 12ο :
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη, κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ εηδψλ απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθηειεί ηελ
πξνκήζεηα. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη:
α) Σηκνιφγην Πψιεζεο ππέξ ηεο Τπεξεζίαο.
β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ.
γ) Λνηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά.
Η εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Ν.4270/2014
«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην
ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ), ε νπνία
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ
πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δηελεξγείηαη
θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ο.Γ.Α.
β) Κξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Π.Π ( Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ) ε νπνία
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηεο
θξάηεζεο απηήο ππνινγίδεηαη ραξηφζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ Ο.Γ.Α 20%
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο .
Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 13ο :
ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΩΣΟΤ - ΚΤΡΩΔΙ
1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ:
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16( ήηνη εάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε ,κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε )
β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα
ζπκβαηηθά είδε ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο
πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/16,
2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ:
α) Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην είδνο δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε
ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16).
3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε,
επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( ήηνη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) χζηεξα απφ

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή
εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 14ο :
ΜΟΝΟΜΔΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη
ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16,
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη
απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο,
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 15ο :
ΔΓΓΤΗΔΙ
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε – κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 ( Α΄139) θαη έρνπλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α –
Σ..Μ.Δ.Γ.Δ ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε
απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα
ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, αιιηψο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ε πεξίπησζε
πξνζθνξψλ ελψζεσλ αλαδφρσλ ή θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα
δίλεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ (€).
Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο :
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ
(5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. (άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16), θαη ζα ηζρχεη γηα
έμη (6) κήλεο.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε,
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο
Φ.Π.Α..
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Η αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή παξαιαβή ηεο
ππεξεζίαο, ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ
κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Η εγγχεζε πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Καηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16.
Τπφδεηγκα εγγχεζεο ππάξρεη ζην Παξάξηεκα Γ΄.
ΑΡΘΡΟ 16ο :
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ - ΔΝΣΑΔΙ
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξέπεηαη έλζηαζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο
πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5)
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ( ήηνη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο), ε νπνία
απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/16, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο
άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ
πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ
ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 127 θαη 221 ηνπ Ν.4412/16.
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη
ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο
ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30 ) εκεξψλ, απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Οη πξνζθεχγνληεο
ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ζψκα ηεο νπνίαο ηνπο θνηλνπνηείηαη κε δηθή ηνπο θξνληίδα.
Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ δε γίλνληαη δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη.
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε θείκελε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ
πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ.
Οη δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην , πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνχλ θαη λα
θαηαηεζεί ην νηθείν παξάβνιν, φπνπ απαηηείηαη.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Η παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη
κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ε γεληθά ηηο
ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Ννκφ αξκφδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη
απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ
θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 18ο :
ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε
δεκφζηα αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.
2. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε
ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ
3. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα
επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ
4. Γηα φια ηα είδε δελ απαηηνχληαη δείγκαηα, εθηφο εάλ θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε επηηξνπή
δηελέξγεηαο δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε δείγκαηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, φπνπ απηή θξίλεη,
γηα ηελ πηζηφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηνπο. Η θαηάζεζε δείγκαηνο (εηο δηπινχλ) ζα
δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλεο
απνδείμεηο, φηη ην δείγκα πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ εηαηξεία δελ πιεξνί φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε
επηηξνπή ζα απνξξίπηεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζα αμηνινγεί ηελ ακέζσο θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά.
Γηα φ, ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Ν 4412/16
δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡOΦΟΡΑ
Πεξηερφκελα Φαθέινπ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ
Η θάζε ηερληθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ :
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86, πνπ λα βεβαηψλεη φηη:
“Έιαβα γλψζε φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ βάζεη ησλ νπνίσλ εθηειείηαη ε
πξνκήζεηα θαη ηνπο απνδέρνκαη πιήξσο ρσξίο θακία επηθχιαμε. Η πξνζθνξά κνπ δελ έρεη θακία απφθιηζε
απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο”
Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φισλ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ φπσο απηέο δηαηππψλνληαη απφ ηε
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ησλ εηδψλ κε ηα απαξαίηεηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα θάζε είδνο θαη prospectus ή
θσηνγξαθίεο ησλ εηδψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ είδνπο θαη ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά
θαη φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ.
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη θαη ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ζε βαζηθνχο κεραληζκνχο ή ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά απνξξίπηνληαη.
Δπίζεο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε αζαθή ή ειιηπή ηερληθή πξνζθνξά
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε δεηγκάησλ καδί κε ηελ πξνζθνξά.

ΑΡΘΡΟ 20ο :
ΣΟΠΟ, ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ
Σα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1 είδε, ζα παξαδνζνχλ ζην θηίξην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μειηζζίσλ επί
ηεο νδνχ 25εο Μαξηίνπ αξ.32 Μειίζζηα, η.θ. 151 27.
Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη θαη δχν (2) κήλεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο.
Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζε ηφπν θαη ρξφλν θαζ΄ ππφδεημε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο κε ρξνληθφ
φξην έλα (1) κήλα απφ ηελ παξαγγειία.
Η παξαθνινχζεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ Τπεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ
εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη πηζηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, λα πξνκεζεπηεί εγθαίξσο ηα είδε
θαη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Σα είδε πνπ ζα βξεζνχλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαιαβήο θαη κεηά, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ρξεζηκνπνίεζήο
ηνπο, αθαηάιιεια ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη εληφο
δέθα (10) εκεξψλ.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206 θαη 207 ηνπ Ν 4412/16
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί πηζηά ηηο νδεγίεο θαη ηηο
ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ .
2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Γήκν νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ
δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3. Ο Αλάδνρνο ξεηά επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ησλ ππαιιήισλ, ηπρφλ ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ
απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο.
4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία, Δπηηξνπή ή θαη θάζε ηξίην, κε
ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Γήκνπ.
5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη άξηζηεο πνηφηεηαο πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ,
πνπ ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
6. Γηα ηελ γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ, ν Αλάδνρνο νξίδεη σο
εθπξφζσπν ηνπ ηνλ/ηελ θ……………………….., πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ
εθπξφζσπν ηεο Αξκφδηαο Τπεξεζίαο γηα ηελ νπνία γίλεηαη απηή ε πξνκήζεηα.
7. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ
θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΔΝΣΟΛΔΑ
Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο πξνκεζεηαο.
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί έζησ
θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη
επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά
γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο ή ν
εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ αλάδνρνπ θ.α. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο Ο αλάδνρνο νθείιεη λα
εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο
γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ο φξνο πεξί
αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα.
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΣΟΠΟ ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ ή
ησλ γξαθείσλ ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κεηαμχ απηνχ θαη ηεο ππεξεζίαο αιιεινγξαθίαο. Δπίζεο πξέπεη λα
νξίζεη αληίθιεην θαη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ αληηθιήηνπ φηη δέρεηαη λα είλαη αληίθιεηνο.
ΑΡΘΡΟ 26ο
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΩΝ – ΈΛΔΓΥΟ ΑΤΣΩΝ – ΓΔΙΓΜΑΣΑ
Η Πξνκήζεηα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
ΑΡΘΡΟ 27ο
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ
Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 202 ηνπ Ν.4412/2016
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