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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Για την ατομική προστασία  των  εργαζόμενων, αλλά και για να

καλυφθούν οι ανάγκες σήμανσης των δημοτικων έργων του Δημου

Παρανεστίου, απαιτείται να υλοποιηθεί η προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια

ειδών ατομικής προστασίας εργαζόμενων, πινακίδων σήμανσης και λοιπού

υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου».

Για την υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας απαιτούνται τα

παρακάτω:

1. Δερματοπάνινα 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 :
 Ολικό μήκος από 20 έως 25 cm και πάχος 1 – 1,2 mm.



 Η παλάμη και τα πέντε (5) δάκτυλα θα είναι κατασκευασμένα από
δέρμα βοοειδών.

 Το πίσω μέρος θα είναι κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα
με ελαστική ταινία σύσφιξης.

 Η συρραφή των επιμέρους απαρτιών του γαντιού θα γίνεται με
νάιλον κλωστή, όπου οι ραφές θα είναι εσωρραφές και θα απέχουν
τουλάχιστον 1,5 mm από την άκρη του δέρματος.

Πρότυπα : ΕΝ 420, ΕΝ 388.
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 2, 1, 2, 2 που σημαίνει :
 2 (τριβή).
 1 (κοπή με λεπίδα).
 2 (διάσχιση).
 2 (διάτρηση).
Σήμανση :

 CE.
 Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
 Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους (βλ. σχήμα 1

παρακάτω) και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2.

Τιμή ζεύγους : 2,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

2. Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (σε συσκευασία εκατό 100 ζευγών)
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  ζεύγη.

Πρότυπα : ΕΝ 374.
Σήμανση :

 CE.
 Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
 Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
(βλ. σχήμα 4 παρακάτω). Σημειώνεται εδώ ότι το ένα τεμάχιο, όπως
ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο –

τιμές εφαρμογής της παρούσας μελέτης, αντιστοιχεί σε μία συσκευασία
εκατό (100) ζευγών, συνεπώς και η τιμή μονάδας προσφοράς κάθε
υποψήφιου προμηθευτή ανά τεμάχιο θα καλύπτει την αξία συσκευασίας
εκατό (100) ζευγών.

Τιμή τεμ (100 ζεύγών) : 5,27 ευρώ χωρίς ΦΠΑ



3. Κράνος
Πεδίο χρήσης : Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά

επίπεδα. Πιο αναλυτικά, τα κράνη χρησιμοποιούνται για την προστασία του
κεφαλιού των εργαζομένων από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους. Οι τραυματισμοί μπορεί να προέλθουν από πτώση των
εργαζομένων, από εκτίναξη ή πτώση υλικών και από πρόσκρουση σε
αντικείμενα, μηχανήματα ή αιωρούμενα φορτία.

Χαρακτηριστικά : Για να προσφέρει ένα κράνος την απαραίτητη
προστασία, είναι απαραίτητο να έχει αντοχή σε δυσμενείς συνθήκες, όπως
υψηλή θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία, ψύχος, υγρασία και σκόνες, και
επίσης να είναι ελαφρύ και εύχρηστο, διαθέτοντας ταυτόχρονα και τις
απαραίτητες μηχανικές αντοχές.

Το εξωτερικό κέλυφος θα είναι σχήματος ημισφαιρικού, κατασκευασμένο
από ομοιογενές συνθετικό υλικό, με όσον το δυνατό ομοιόμορφα
κατανεμημένη μηχανική αντοχή. Για την επίτευξη της ομοιόμορφης αντοχής
δεν θα υπάρχουν ενισχύσεις σε ιδιαίτερα σημεία. Αυτό δεν αποκλείει μία
βαθμιαία αύξηση του πάχους του κελύφους ή νευρώσεις, αλλά αποκλείει
κατηγορηματικά κάθε άλλη τοπική ενίσχυση. Η εξωτερική επιφάνεια του
κελύφους θα είναι λεία και οι ακμές του στρογγυλεμένες. Το κέλυφος δεν
πρέπει  να εμποδίζει τον χρήστη να φέρει διορθωτικά γυαλιά ή γυαλιά
ασφαλείας.

Στο εσωτερικό μέρος του κελύφους θα υπάρχουν υποδοχές στις οποίες
θα εφαρμόζεται η εσωτερική διάταξη προσαρμογής και συγκράτησής του
στο κεφάλι. Ο τρόπος εφαρμογής της εσωτερικής διάταξης θα είναι τέτοιος
που δεν θα επιτρέπει τη μη ηθελημένη απόσπασή της από το κέλυφος.
Επίσης σε περίπτωση αφαίρεσης θα είναι δυνατή η επανατοποθέτησή της.

Η εσωτερική διάταξη προσαρμογής και συγκράτησης, με τους
κατακόρυφους ιμάντες του κεφαλοδέματος και τους ιμάντες αυχένα και
προσώπου, χρειάζεται να λειτουργεί έτσι ώστε να συγκρατεί το κράνος στο
κεφάλι και να εξασφαλίζει την απόσβεση της κινητικής ενέργειας σε
περίπτωση κρούσης από αντικείμενο.

Οι εγκάρσιοι ιμάντες του κεφαλοδέματος, οι οποίοι έχουν σκοπό την
προσαρμογή του κράνους στη κορυφή του κεφαλιού, θα είναι
κατασκευασμένοι από πλεχτές συνθετικές ίνες, και όχι από σκληρό
πλαστικό, και θα έχουν δυνατότητα ρύθμισης ώστε να επιτυγχάνεται σωστή
επαφή με την κορυφή του κεφαλιού του χρήστη και να αποφεύγονται η
πίεση, ο ερεθισμός και η εφίδρωση.

Όμοια, οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος θα είναι
κατασκευασμένοι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.

Ο ιμάντας του αυχένα, δηλαδή το ρυθμιζόμενο τμήμα που περιβάλλει το
πίσω μέρος του κεφαλιού, θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό υλικό



χαμηλής πυκνότητας. Αποκλείονται υλικά που είναι γνωστό ότι προκαλούν
ερεθισμούς στο δέρμα. Όλα τα σημεία που έρχονται σε επαφή με το δέρμα
θα έχουν λείες επιφάνειες.

Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα του αυχένα θα γίνεται με κοχλία
ρύθμισης μίας κίνησης, ο  οποίος θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα
του αυχένα, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.

Στον ιμάντα προσώπου θα υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα,
η οποία θα αντικαθίσταται και θα πλένεται.

Θα υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του
αέρα. Θα υπάρχει υποσιάγωνο, δηλαδή δερμάτινος ιμάντας με
ρυθμιστή μήκους.

Η όλη κατασκευή του κράνους (κέλυφος, εσωτερική διάταξη, συστήματα
προσαρμογής) πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να αποκλείεται
τραυματισμός του χρήστη σε περίπτωση ατυχήματος. Συγκεκριμένα :

 Δεν πρέπει να υπάρχουν σκληρές προεξοχές στο εσωτερικό του
κελύφους.

 Κανένα τμήμα δεν πρέπει να έχει αιχμηρά προεξέχοντα άκρα.
 Κανένα τμήμα της διάταξης προσαρμογής και

συγκράτησης δε θα επιδέχεται εύκολα τροποποιήσεις
από το χρήστη.

Πρότυπο : ΕΝ 397.
Σήμανση :

 CE.
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.

Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με
πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.

Τέλος, κάθε κράνος θα συνοδεύεται από ένα φυλλάδιο, γραμμένο στα
Ελληνικά, όπου θα αναγράφονται :

 Το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή.
 Οδηγίες ή συστάσεις που αφορούν σε ρύθμιση, προσαρμογή,

χρήση, καθαρισμό, απολύμανση, συντήρηση και αποθήκευση.
 Τα υλικά καθαρισμού απολύμανσης και συντήρησης δεν θα πρέπει

να έχουν καμία δυσμενή επίδραση στις ιδιότητες του κράνους και
δεν θα είναι υλικά που είναι γνωστό ότι προκαλούν βλαβερές
επιδράσεις στο χρήστη.

 Λεπτομέρειες για τα τυχόν ανταλλάξιμα στοιχεία του κράνους.
 Πληροφορίες σχετικές για το χρόνο ζωής του κράνους και των

εξαρτημάτων του.
 Πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο συσκευασίας κατά τη μεταφορά.
 Πληροφορίες για επιπρόσθετες ιδιότητες του κράνους, όπως την

αντοχή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Τιμή τεμ : 5,27 ευρώ χωρίς ΦΠΑ



4. Μάσκα μίας χρήσης FFP2
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, εφαρμόζοντας μαλακά στο πρόσωπο
χωρίς να ερεθίζει. Θα φέρει επί πλέον και βαλβίδα εκπνοής. Χρειάζεται να
μη μειώνει το οπτικό πεδίο και να επιτρέπει τη χρήση προστατευτικών
γυαλιών.

Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου
ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.

Πρότυπο : ΕΝ 149.

Σήμανση :

Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής :

 CE.
 FFP2.
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα

και ημερομηνία λήξης).
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.

Τιμή τεμ : 1,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

5. Ανακλαστικά γιλέκα κίτρινα με αναγραφή Δήμος Παρανεστίου
Πεδίο χρήσης : Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα

(απορριμματοφόρα, καθαριότητα).Χαρακτηριστικά : Γιλέκα με έντονα
διακρινόμενο, φθορίζον χρώμα, το οποίο θα υποδεικνύει η κάθε
Διεύθυνση ή Υπηρεσία για τους εργαζόμενούς της που τα δικαιούνται.
Ειδικότερα :
 Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 Θα φέρει δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδική αντανακλαστική ταινία.
 Το γιλέκο και οι τσέπες θα κλείνουν με αυτοσύνδετη ταινία τύπου

Velcro.
 Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου επιλέγεται ο πολυεστέρας σε

ποσοστό 100 %, καθώς, έχοντας ικανοποιητικές μηχανικές αντοχές,
συγκρατεί λιγότερη θερμότητα και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση,
ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ύφασμα του γιλέκου θα
είναι διάτρητο σε μεγάλο μέρος του.

 Τα γιλέκα θα είναι διαθέσιμα σε μεγέθη Medium (M), Large (L), Extra
Large (XL) και Extra Extra Large (XXL).

Πρότυπα : ΕΝ 340, ΕΝ 471.
Σήμανση :

 CE.



 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
 Εικονόσημο για αντανακλαστικές εργασίες και οι κωδικοί 1, 2

Τιμή τεμ : 6,30 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

6. 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. Θα καλύπτουν την περιοχή της κνήμης και θα φτάνουν ως  το
γόνατο. Η σόλα θα είναι ενισχυμένη, ανάγλυφη, με αντιστατικές ιδιότητες.

Πρότυπο : ΕΝ 344, 345.

Σήμανση :

 CE.
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος

κατασκευής.
 Το σύμβολο του βαθμού προστασίας S5 που συμβολίζει :

 Προστασία δακτύλων.
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα.
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού.
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης.
 Αντιστατικές ιδιότητες.

Τιμή τεμ : 12,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

7. Μπότα PVC ολόσωμη (σκάφανδρο)
Χαρακτηριστικά
Μπότα ολόσωμη (σκάφανδρο)σκούρο πράσινο.
Χώρα κατασκευής Πορτογαλία
Υψηλής ποιότητας , άνετο , αδιάβροχο , και με αντιολισθητική σόλα.

Τιμή τεμ : 65,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

8. Άρβυλα ασφαλείας
Πεδίο χρήσης : για όλες τις εργασίες.

Χαρακτηριστικά : Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά,
με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.

Ειδικότερα :

 Θα προστατεύουν το πόδι από εξωτερικές αιτίες που μπορούν να
προκαλέσουν κακώσεις. Ειδικά το προστατευτικό κάλυμμα



δακτύλων θα είναι ενίσχυση με αντοχή σε κρούση τουλάχιστον 200
Joule, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και
ειδικότερα αυτές που αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3.

 Στις περιπτώσεις που το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων είναι
μεταλλική ενίσχυση και η προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
εξασφαλίζεται με χρήση μεταλλικού ένθετου στη σόλα,  κατά μήκος
του πέλματος, η μεγαλύτερη ακαμψία στη σόλα λόγω του
μεταλλικού ένθετου και το μεγαλύτερο βάρος των αρβύλων λόγω
τον μεταλλικών ενισχύσεών τους συνεπάγεται περισσότερη
κούραση στο βάδισμά των δικαιούχων που τα χρησιμοποιούν.
Συνεπώς, τόσο το προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων όσο και η
προστασία της σόλας έναντι διάτρησης με κατάλληλη ενίσχυση
κατά μήκος του πέλματος πρέπει να είναι από υλικά αφενός μη
μεταλλικά, ώστε τα άρβυλα να είναι ελαφρύτερα και με πιο
εύκαμπτη σόλα από αυτά που φέρουν τις αντίστοιχες μεταλλικές
ενισχύσεις, και αφετέρου με μηχανικές αντοχές σε κρούση και
διάτρηση τουλάχιστον ίσες με αυτές που αντιστοιχούν στο βαθμό
προστασίας S3.

 Θα είναι κατασκευασμένα από δέρμα, λόγω της καλύτερης άνεσής
τους σε σχέση με άρβυλα κατασκευασμένα από καουτσούκ, άλλο
ελαστικό ή P. V. C., πάχους κατάλληλου ώστε να προσφέρουν
άνεση, καλύπτοντας παράλληλα τις προδιαγραφές που
αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3.

 Θα είναι αδιάβροχα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ
345 και ειδικότερα αυτές που αντιστοιχούν    στο    βαθμό
προστασίας    S3.    Πιο    συγκεκριμένα,    τα    άρβυλα    θα
φέρουν
αδιαβροχοποιημένες ραφές στα σημεία ένωσης των δερμάτων, οι
οποίες θα αποτρέπουν την εισροή υδάτων και υγρασίας εντός του
άρβυλου. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύπτουν τις ανάγκες των
δικαιούχων που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς θα
προστατεύουν τα πόδια τους από τη βροχή και γενικά από κάθε
επαφή με υγρασία.

 Η σόλα θα είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να
εξασφαλίζει αντοχή σε λάδια, πετρελαιοειδή, υδρογονάνθρακες,
οξέα και άλλα χημικά, αντοχή στην υδρόλυση και την τριβή και να
προσφέρει επαρκή προστασία από κραδασμούς. Το εσωτερικό της
σόλας θα είναι απορροφητικό, κατά της εφίδρωσης, με ανατομική
μορφή.

 Το πέλμα του ημιάρβυλου θα είναι αντιολισθητικό.
 Η γλώσσα του ημιάρβυλου θα είναι κατασκευασμένη από φυσικό

δέρμα πάχους 1 mm περίπου.
 Η σύσφιξη του ημιάρβυλου στο πόδι θα γίνεται με κορδόνι.
 Τα ημιάρβυλα χρειάζεται να είναι αντιστατικά, ώστε να

ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές φορτίσεις διοχετεύοντας τα
ηλεκτροστατικά φορτία, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο
ανάφλεξης με σπινθήρα.

 Κάθε ζεύγος ημιάρβυλων θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί.
Πρότυπα : ΕΝ 344, 345.



Σήμανση :
 CE.
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος

κατασκευής.
 Το σύμβολο του βαθμού προστασίας 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.

Τιμή τεμ : 30,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

9. Κώνοι ασφαλείας 50 cm PVC με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου
ΙΙ
Οι κυκλοφοριακοί κώνοι κατασκευάζονται από πολυαιθυλαίνιο, PVC,

ελαστικό, ή υλικό ανακύκλωσης. Ολόκληρη η επιφάνειά τους είναι
αντανακλαστική (με λευκές και κόκκινες λωρίδες) και έχουν ύψος
τουλάχιστον 50 cm σε οδούς εκτός αυτοκινητόδρομων. Στις περιοχές
εργοταξίων επιβάλλεται υποχρεωτικά η χρήση κώνων, πλήρως
αντανακλαστικής επιφάνειας ώστε να διασφαλίζεται η αναγνώρισή
τους από μεγάλη απόσταση και η αντοχή τους σε βανδαλισμούς και
ρύπους, σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΠΑΠ/οικ/502/2003 (ΦΕΚ
946Β/9-7-2003) «Έγκρισης Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης
Εκτελούμενων Οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών
ως ελάχιστα όρια».

Οι κώνοι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ13422.
Το ελάχιστο βάρος ανάλογα με το ύψος τους θα ορίζεται από τη
μελέτη σύμφωνα με τον Πίνακα 5.2.1-2 Οδηγίες Μελετών Οδικών
Έργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 7/2010. Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε
Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) του ΓΓΔΕ.

Η εξωτερική διάμετρος της κορυφής του σώματος του κώνου πρέπει να
είναι

Φ60±15 mm και στην κορυφή του θα φέρει οπή διαμέτρου Φ40±5 mm.
Το ανώτερο  τμήμα
του κώνου ύψους ίσο από 60 mm μέχρι το πολύ 10% του ύψους του
κώνου, μπορεί να είναι διαμορφωμένο για τη μεταφορά του με το χέρι
και σε αυτό το τμήμα δεν είναι απαραίτητο να έχει υλικό
αντανακλαστικότητας. Όταν το πάχος της βάσης που εξέχει από το
σώμα του κώνου υπερβαίνει τα 15 mm, η επίπεδη επιφάνεια της θα



πρέπει να εγγράφεται σε κύκλο Φ0,75H, σε αντίθετη περίπτωση η
βάση θα πρέπει να εγγράφεται σε κύκλο Φ0,90H (όπου H: το ύψος
του κώνου).

Η αντανακλαστικότητα των χρησιμοποιούμενων κώνων θα πρέπει να
ικανοποιεί τουλάχιστον τις τιμές του Πίνακα Δ-7 (βλ. Παράρτημα Δ,
Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 7/2010, Σήμανση
Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) του ΓΓΔΕ). Αυτή η
υποχρέωση θα επιβεβαιώνεται είτε από το γεγονός ότι οι κώνοι είναι
καινούργιοι ή αν είναι παλαιοί θα προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιου
εργαστηρίου.

Επί των κώνων πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός του τύπου του
πολυμερούς σύμφωνα με τις κατηγορίες ανακυκλώσιμων υλικών ISO
104.

Τιμή τεμ : 14,30 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

10. Νιτσεράδες
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του προτύπου EN 343

σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη
σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι :

 Αδιαβροχοποίηση 3.
 Διαπνοή 3.
Θα περιλαμβάνουν σακάκι και παντελόνι, τα οποία περιγράφονται
αναλυτικά ως εξής :
Σακάκι

 Υλικό κατασκευής αδιάβροχο.
 Γιακάς με κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα

τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της
νιτσεράδας.

 Διπλή μανσέτα με πρόσθετη λωρίδα ρύθμισης εξωτερικά στο
μανίκι.

 Διπλή πατιλέτα με αυτοσύνδετη ταινία, τύπου velcro και φερμουάρ
που κλείνει μέχρι επάνω.

 Τουλάχιστον μία (1) εξωτερική τσέπη και δύο (2) εσωτερικές
τσέπες.

Παντελόνι
 Παντελόνι με ζώνη μέσης, τσέπες εξωτερικές, πρόσθετη λωρίδα

ρύθμισης εξωτερικά στο μπατζάκι.

Τιμή τεμ : 10,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ



11. Θερινό πηλίκιο με αναγραφή Δήμος Παρανεστίου
Θα είναι τύπου τζόκεϋ και θα φέρει γείσο από ύφασμα καλής
ποιότητας. Επίσης στο πίσω μέρος να υπάρχει σκρατς

Τιμή τεμ : 6,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

12. Φόρμα εργασίας με τιράντες και αναγραφή Δήμος Παρανεστίου
Θα είναι με σύνθεση από πολυεστέρα (65 %) και βαμβάκι (35 %),
Φόρμα εργασίας με τιράντες, Πολλαπλές τσέπες, υδατοαπωθητικό,
Ρυθμιζόμενες ελαστικές τιράντες, 2 τσέπες στο στήθος, τσέπη για
στυλό, τσέπη για κινητό, 2 πλαϊνές τσέπες, τσέπη μηρού, 1 τσέπη
χάρακα, 2 τσέπες πίσω, ενισχυμένο στα γόνατα, 1 θηλιά για σφυρί.

Τιμή τεμ : 32,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

13. Παντελόνι εργασίας

Θα προσφέρουν προστασία. Ενδύµατα υψηλής ευκρίνειας όπου Θα
αποτελούνται από φωσφορούχες οριζόντιες λωρίδες αντανάκλασης από
ειδικό αντανακλαστικό υλικό οι οποίες θα εξασφαλίζουν υψηλή ευκρίνεια.

Τιμή τεμ : 27,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

14. Σκούπα φύλλων ρυθμιζόμενη χωρίς στυλιάρι 40*40 εκατοστά

Τιμή τεμ : 6,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

15. Στυλιάρι τσουγκράνας 120 εκατοστών Ø28 max ξύλινο

Τιμή τεμ : 3,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

16. Τσάπα τύπου Ναπολέων χωρίς στυλιάρι 90*160 χιλιοστά

Τιμή τεμ : 9,20 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

17. Στυλιάρι τσάπας 120 εκατοστών Ø38 max ξύλινο

Τιμή τεμ : 4,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

18. Κασμάς 2 κιλών από ανθρακούχο ατσάλι με στρόγγυλη τρύπα

Τιμή τεμ : 9,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ



19. Στυλιάρι κασμά 90 εκατοστών Ø45 max ξύλινο

Τιμή τεμ : 4,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

20. Τσουγκράνα με 16 δόντια χωρίς στυλιάρι

Τιμή τεμ : 9,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

21. Στυλιάρι τσουγκράνας 120 εκατοστών Ø28 max ξύλινο

Τιμή τεμ : 4,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

22. Φτυάρι τύπου Γαλλίας χωρίς στυλιάρι

Τιμή τεμ : 13,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

23. Στυλιάρι φτυαριού 120 εκατοστών Ø39 max ξύλινο

Τιμή τεμ : 4,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

24. Ταινία σήμανσης ριγωτή άσπρο κόκκινο 70 χιλιοστών 200 μέτρα

Τιμή τεμ : 3,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

25. Αναλάμποντες φανοί κινδύνου LED με δύο μπαταρίες

Φανός αναλάμπων LED από σκληρό πλαστικό σώμα, κίτρινου χρώματος
(αστραπή ή σταθερό φως), εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλή ηλεκτρική
κατανάλωση, με φωτοκύτταρο για την  διακοπή της λειτουργίας του κατά την
διάρκεια της ημέρας, διάρκειας συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον
τριακοσίων (500) ωρών, σε ειδική βάση, εφοδιασμένου με δύο μπαταρίες
6V/7Αh διάρκειας ζωής τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ωρών, για την
επισήμανση κινδύνου, ενώ στο πίσω μέρος του φέρει ειδικό περιλαίμιο
στήριξης.

Oι αναλαμπές των φανών πρέπει να είναι ορατές από απόσταση 300 m. Η
συχνότητα αναλαμπών είναι 60αναλαμπές/min.

Οι αναλάμποντες φανοί πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 12352.



Οι φανοί κινδύνου είναι φορητές συσκευές που αποτελούνται από λυχνίες
(λάμπες), χαμηλής έντασης κίτρινου χρώματος ελάχιστης Φ180 mm, οι
οποίοι λειτουργούν με συσσωρευτές ενέργειας.

(Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 7. Σήμανση
Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) του ΓΓΔΕ και την
απόφαση ΔΙΠΑΠ/οικ/502/2003 (ΦΕΚ 946Β/9-7-2003) «Έγκρισης Τεχνικής
Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών έργων εντός και εκτός
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια»).

Τιμή τεμ : 18,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

26.  Προσωρινή βάση στήριξη πινακίδων από ανακυκλωμένο υλικό
28γχρ

Οι βάσεις στήριξης θα είναι προκατασκευασμένες από σκυρόδεμα ή χάλυβα
ή άλλο ανακυκλωμένο σκληρό υλικό με ιδιαίτερα μεγάλη ανθεκτικότητα,
έχουν σχήμα ορθογωνικό με διαστάσεις και βάρος που θα καλύπτουν τις
απαιτήσεις ευστάθειας έναντι της ανεμοπίεσης, χωρίς την τοποθέτηση
πρόσθετων φορτίων και χρησιμοποιούνται για την στερέωση σωλήνων,
κοιλοδοκών ή πλαστικής ζέβρας με σκοπό την προσωρινή στήριξη
πινακίδων.

Το ύψος της βάσης στήριξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 mm, οι δε
γωνίες και ακμές πρέπει να είναι στρογγυλευμένες.

Για την στήριξη των σωλήνων διαθέτουν διαμπερείς οπές διαστάσεων 40 x
40 mm και 60 x 60 mm. Το βάρος της βάσης είναι 28 kg έτσι ώστε να
προσφέρουν σταθερή στήριξη και εύκολη μεταφορά τους και σε καμιά
περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση  πρόσθετων στοιχείων για την
αύξηση της ευστάθειας έναντι της ανεμοπίεσης, για λόγους προστασίας της
Οδικής Ασφάλειας.

(Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 7. Σήμανση
Εκτελούμενων Έργων σε  Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) του ΓΓΔΕ).

Τιμή τεμ : 33,30 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

27. Πλέγμα περίφραξης για εργοτάξιο ,χρώμα πορτοκαλί ή κίτρινο
μεγέθους 1 m χ 50 m
Το προστατευτικό πλέγμα περίφραξης θα είναι κατασκευασμένο από
πολυεθυλένιο υψηλής αντοχής χρώματος πορτοκαλί. Θα είναι υλικό ανθεκτικό
στη έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες. Θα έχει ύψος 100 cm και μήκος 50 m.

Τιμή τεμ : 41,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ



28. Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) Φ450 με κείμενο αντανακλαστικότητας
τύπου ΙΙ

Πινακίδα ρυθμιστική (Ρ) Φ45 από φύλλο κράματος αλουμινίου πάχους 3,00
mm καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς
τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην
Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-310 &Σ- 311 και το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης
γαλβανισμένα.

Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των
πινακίων στους  στύλους.

Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι υψηλής
αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται η φράση που σχετίζεται με
την προστασία τους («Η καταστροφή των πινακίδων τιμωρείται», ΚΟΚ,
άρθρο 10 παρ.10), επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του
κατασκευαστή, το τρίμηνο και το έτος της προμήθειας.

Τιμή τεμ : 30,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

29. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2΄΄

Στύλος Πινακίδων από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ 1,5
΄΄μήκους 3,30μέτρων, και τις κατάλληλες οπές για τη στήριξη των πινακίδων,
σύμφωνα με Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή περί Μεταλλικών Στύλων
Στήριξης Πινακίδων που έχει εγκριθεί με την ΒΜ5/Ο/40124/30.09.80
απόφαση (ΦΕΚ 1061/Β/13-10-1980) του Υπουργού Δημοσίων Έργων όπως
έχει διορθωθεί και ισχύει σήμερα και Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων
(ΟΜΟΕ)- 2003 Τεύχος 6 Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ-
ΚΣΑ), Μέρος 4: Στήριξη Πινακίδων Σήµανσης (Παράρτημα ΙΙΙ Στήριξη
κυκλοφοριακών πινακίδων Κινδύνου, Ρυθμιστικών, Πρόσθετων και
Πληροφοριακών Σταθερού Περιεχομένου).

Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων, θα είναι με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων
κατακόρυφης σήμανσης”.

Τιμή τεμ : 20,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ



30. Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας

Οδικός Καθρέπτης ασφαλείας κυρός, ευρυγώνιος, με ορατότητα μεγάλου
εύρους Φ8Ο από πολυκαρβονικό υλικό μεγάλης αντοχής σε θραύση,
σφραγισμένοι σε πλαίσιο από ΑΒ5 ανθεκτικό στην uv ακτινοβολία λευκό με
αντανακλαστικές κόκκινες ταινίες ,σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα
τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης
γαλβανισμένα.

Τιμή τεμ : 120,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

31. Κράνος με ασπίδιο για τη χρήση χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου

Πεδίο χρήσης: για προστασία της κεφαλής, των οφθαλμών και των αυτιών
κατά τη χρήση χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου.

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό,
οπτικός δίσκος : από μεταλλικό πλέγμα.

Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Μηχανική αντοχή: κατηγορία F

Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος  κατασκευής,
διηλεκτρική αντοχή: 440 vac, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες
ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης.

Πρότυπα: ΕΝ-397, ΕΝ-1731, ΕΝ-352-3

Τιμή τεμ : 15,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

32.Γάντια δερμάτινα για φόρτωμα και αποκομιδή κλαδιών.

Πεδίο χρήσης:  Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από
απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό
περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές,
κήπους, μηχανοτεχνίτες).

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ.



Υλικό κατασκευής: από δέρμα

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2
(διάχιση), 2 (διάτρηση)

Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
κωδικοί  μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο προστασίας από
μηχανικούς κινδύνους

Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420

Τιμή τεμ : 10,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

33. Μεταλλικά    εμπόδια   έργων   100Χ70  αντανακλαστικότητας
τύπου  ΙΙ με κείμενο

Μεταλλικά εμπόδια για προσωρινή σήμανση έργων διαστάσεων 100cm x
70cm, οριοθέτησης χώρων στους οποίους πραγματοποιούνται προσωρινά
έργα. Κατασκευάζονται από γαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία ώστε να έχουν
μεγάλη αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και να μην σκουριάζουν.

Στο επάνω μέρος (0,40μΧ 1,00μ) μπορεί να τυπωθεί το μήνυμα «ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΡΓΑ- ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» που περιγράφει καλύτερα την προσωρινή
εφαρμογή εκτέλεσης έργων. Το μήνυμα είναι τυπωμένο σε αντανακλαστική
επιφάνεια τύπου ΙΙ ώστε να γίνεται αντιληπτό ακόμα και σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού.

Τιμή τεμ : 113,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

34. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου (Κ) αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ

Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ) πλευράς 45 cm από φύλλο κράματος
αλουμινίου πάχους 3,00 mm καλυμμένη με κινδύνου (Κ) πλήρως
ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς διάρκειας πάχους 0,08 mm
σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης,
Σ310 & Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 με όλα τα
μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα.

Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των
πινακίων στους  στύλους.

Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι υψηλής
αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται η φράση που σχετίζεται με
την προστασία τους («Η καταστροφή των πινακίδων τιμωρείται», ΚΟΚ,



άρθρο 10 παρ.10), επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του
κατασκευαστή, το τρίμηνο και το έτος της προμήθειας.

Τιμή τεμ : 40,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

35. Γιλέκο Εργασίας με αναγραφή Δήμος Παρανεστίου

Γιλέκο εργασίας, Πολλαπλές τσέπες, Υδατοαπωθητικό, Ελαστικό στους
ώμους (Elastic Armhole), 1 τσέπη για κινητό, 1 τσέπη για στυλό, 2 πλαϊνές
τσέπες με πλαϊνό άνοιγμα, 1 τσέπη εσωτερικά, Πιο μακρύ στην μέση / πλάτη,
εκτυπωμένο φερμουάρ με αποσπώμενο τμήμα.

100% Πολυεστέρας με υδατοαπωθητική επίστρωση στο εξωτερικό

Στο πίσω μέρος με αναγραφή Δήμος Παρανεστίου

Τιμή τεμ : 37,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Το Συνολικό Κόστος των ανωτέρω προμηθειών ανέρχεται στο ποσό των

3.679,77 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 23%   και 4.526,12 ευρώ με ΦΠΑ και θα

βαρύνει τους Κ.Α 70/7131.07, Κ.Α 20/6063, Κ.Α 25/6063 , Κ.Α30/6063 του

οικ. έτους 2015.

Η  παραλαβή των παραπάνω προμηθειών, θα πραγματοποιηθεί από την
Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2015, σύμφωνα με την
14/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο χρόνος υλοποίησης της παραπάνω προμήθειας, αρχίζει από την
υπογραφή του συμφωνητικού, με διάρκεια τριάντα (30) ημέρες και η πληρωμή
της θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την υλοποίηση των εκάστοτε
παραπάνω προμηθειών.

Παρανέστι 26/11/2015

Ο Προϊστάμενος

Τμήμ. Τεχν. Υπηρεσιών & Περ/ντος
Ο συντάξας

Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος Χασάπης Χρήστος



Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2015

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζόμενων,
πινακίδων σήμανσης και λοιπού υλικού σήμανσης για
τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.526,12 € με ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ: Κ.Α 70/7131.07, Κ.Α 20/6063,
Κ.Α 25/6063, Κ.Α30/6063.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Ενδεικτική
Τιμή (€)

Συνολική
Τιμή (€)

1 Δερματοπάνινα γάντια ζεύγη 30 2,50 75,00
2 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (σε συσκευασία

των 100 ζευγών)
τεμ (100
ζευγών)

1 5,27 5,27

3 Κράνος τεμ. 10 5,27 52,70
4 Μάσκα μίας χρήσης FFP2 τεμ. 100 1,10 110,00
5 Ανακλαστικά γιλέκα κίτρινα με αναγραφή Δήμος

Παρανεστίου
τεμ. 30 6,30 189,00

6 Γαλότσες ζεύγη 2 12,00 24,00
7 Μπότα PVC ολόσωμη (σκάφανδρο) ζεύγη 2 65,00 130,00
8 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγη 7 30,60 214,20
9 Κώνοι ασφαλείας 50 cm PVC μεαντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ τεμ. 6 14,30 85,80

10 Νιτσεράδες τεμ. 4 10,00 40,00
11 Θερινό πηλήκιο με αναγραφή Δήμος

Παρανεστίου
τεμ. 15 6,50 97,50

12 Φόρμα εργασίας με τιράντες με αναγραφή
Δήμος Παρανεστίου

τεμ. 4 32,50 130,00

13 Παντελόνι εργασίας τεμ. 4 27,50 110,00
14 Σκούπα φύλλων ρυθμιζόμενη χωρίς στυλιάρι

40*40 εκατοστά
τεμ. 4 6,00 24,00

15 Στυλιάρι τσουγκράνας 120 εκατοστών Ø28 max
ξύλινο

τεμ. 4 3,50 14,00

16 Τσάπα τύπου Ναπολέων χωρίς στυλιάρι 90*160
χιλιοστά

τεμ. 4 9,20 36,80

17 Στυλιάρι τσάπας 120 εκατοστών Ø38 max
ξύλινο

τεμ. 4 4,50 18,00

18 Κασμάς 2 κιλών από ανθρακούχο ατσάλι με
στρόγγυλη τρύπα

τεμ. 4 9,50 38,00

19 Στυλιάρι κασμά 90 εκατοστών Ø45 max ξύλινο τεμ. 4 4,50 18,00



ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 26/11/2015

Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΠ

Χασάπης Χρήστος Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος
Μηχανικός Δομικών Έργων Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

20 Τσουγκράνα με 16 δόντια χωρίς στυλιάρι τεμ. 4 9,00 36,00
21 Στυλιάρι τσουγκράνας 120 εκατοστών Ø28 max

ξύλινο
τεμ. 4 4,50 18,00

22 Φτυάρι τύπου Γαλλίας χωρίς στυλιάρι τεμ. 4 13,50 54,00
23 Στυλιάρι φτυαριού 120 εκατοστών Ø39 max

ξύλινο
τεμ. 4 4,50 18,00

24 Ταινία σήμανσης ριγωτή άσπρο κόκκινο 70
χιλιοστών 200 μέτρα

τεμ. 4 3,00 12,00

25 Αναλάμποντες φανοί κινδύνου LED με δύομπαταρίες τεμ. 4 18,00 72,00

26 Προσωρινή βάση στήριξη πινακίδων από
ανακυκλωμένο υλικό 28 χγρ

τεμ. 15 33,30 499,50

27 Πλέγμα περίφραξης για εργοτάξιο ,χρώμα
πορτοκαλί ή κίτρινο μεγέθους 1 m χ 50 m

τεμ. 2 41,00 82,00

28 Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) Φ450 με κείμενο
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ

τεμ. 8 30,00 240,00

29 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο
σιδηροσωλήνα 1 1/2΄΄ 3,00 μ

τεμ. 16 20,00 320,00

30 Καθρέπτες οδικής κυκλοφορίας κυρτός Φ80
πολυκαρβονικός- άθραυστος με γείσο

τεμ. 1 120,00 120,00

31 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ για τη χρήση
χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου

τεμ. 4 15,00 60,00

32 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ για φόρτωμα και
αποκομιδή κλαδιών.

τεμ. 8 10,00 80,00

33 Μεταλλικά    εμπόδια   έργων   100Χ70
αντανακλαστικότητας  τύπου  ΙΙ με  κείμενο

τεμ. 1 113,50 113,50

34 Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου (Κ)
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ

τεμ. 7 40,00 280,00

35 Γιλέκο Εργασίας με αναγραφή Δήμος
Παρανεστίου

τεμ. 7 37,50 262,50

Σύνολο 3679,77
Φ. Π. Α. 23 % 846,35

Γενικό Σύνολο 4526,12



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2015

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας εργαζόμενων, πινακίδων σήμανσης και λοιπού
υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου
Παρανεστίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.526,12 € με ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ: Κ.Α 70/7131.07 Κ.Α 20/6063 Κ.Α 25/6063

Κ.Α30/6063

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

α/α Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή (€) Συνολική
Τιμή (€)

1 Δερματοπάνινα γάντια ζεύγη 30
2 Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (σε συσκευασία

των 100 ζευγών)
τεμ (100
ζευγών)

1

3 Κράνος τεμ. 10
4 Μάσκα μίας χρήσης FFP2 τεμ. 100
5 Ανακλαστικά γιλέκα κίτρινα με αναγραφή Δήμος

Παρανεστίου
τεμ. 30

6 Γαλότσες ζεύγη 2
7 Μπότα PVC ολόσωμη (σκάφανδρο) ζεύγη 2
8 Άρβυλα ασφαλείας ζεύγη 7
9 Κώνοι ασφαλείας 50 cm PVC μεαντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ τεμ. 6

10 Νιτσεράδες τεμ. 4
11 Θερινό πηλήκιο με αναγραφή Δήμος

Παρανεστίου
τεμ. 15

12 Φόρμα εργασίας με τιράντες με αναγραφή
Δήμος Παρανεστίου

τεμ. 4

13 Παντελόνι εργασίας τεμ. 4
14 Σκούπα φύλλων ρυθμιζόμενη χωρίς στυλιάρι

40*40 εκατοστά
τεμ. 4

15 Στυλιάρι τσουγκράνας 120 εκατοστών Ø28 max
ξύλινο

τεμ. 4

16 Τσάπα τύπου Ναπολέων χωρίς στυλιάρι 90*160
χιλιοστά

τεμ. 4

17 Στυλιάρι τσάπας 120 εκατοστών Ø38 max
ξύλινο

τεμ. 4

18 Κασμάς 2 κιλών από ανθρακούχο ατσάλι με
στρόγγυλη τρύπα

τεμ. 4

19 Στυλιάρι κασμά 90 εκατοστών Ø45 max ξύλινο τεμ. 4
20 Τσουγκράνα με 16 δόντια χωρίς στυλιάρι τεμ. 4



Ημερομηνία …../…./2015

Υπογραφή / Σφραγίδα

Ο Προμηθευτής …………………………………..

21 Στυλιάρι τσουγκράνας 120 εκατοστών Ø28 max
ξύλινο

τεμ. 4

22 Φτυάρι τύπου Γαλλίας χωρίς στυλιάρι τεμ. 4
23 Στυλιάρι φτυαριού 120 εκατοστών Ø39 max

ξύλινο
τεμ. 4

24 Ταινία σήμανσης ριγωτή άσπρο κόκκινο 70
χιλιοστών 200 μέτρα

τεμ. 4

25 Αναλάμποντες φανοί κινδύνου LED με δύομπαταρίες τεμ. 4

26 Προσωρινή βάση στήριξη πινακίδων από
ανακυκλωμένο υλικό 28 χγρ

τεμ. 15

27 Πλέγμα περίφραξης για εργοτάξιο ,χρώμα
πορτοκαλί ή κίτρινο μεγέθους 1 m χ 50 m

τεμ. 2

28 Πινακίδες Ρυθμιστικές (Ρ) Φ450 με κείμενο
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ

τεμ. 8

29 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο
σιδηροσωλήνα 1 1/2΄΄ 3,00 μ

τεμ. 16

30 Καθρέπτες οδικής κυκλοφορίας κυρτός Φ80
πολυκαρβονικός- άθραυστος με γείσο

τεμ. 1

31 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ για τη χρήση
χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου

τεμ. 4

32 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ για φόρτωμα και
αποκομιδή κλαδιών.

τεμ. 8

33 Μεταλλικά    εμπόδια   έργων   100Χ70
αντανακλαστικότητας  τύπου  ΙΙ με  κείμενο

τεμ. 1

34 Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου (Κ)
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ

τεμ. 7

35 Γιλέκο Εργασίας με αναγραφή Δήμος
Παρανεστίου

τεμ. 7

Σύνολο
Φ. Π. Α. 23 %

Γενικό Σύνολο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
« Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας
εργαζόμενων, πινακίδων σήμανσης και λοιπού
υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου
Παρανεστίου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.526,12 € με ΦΠΑ 23%
ΚΩΔΙΚΟΙ: Κ.Α 70/7131.07 Κ.Α 20/6063
Κ.Α 25/6063 Κ.Α30/6063

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΑΡΘΡΟ  1ο
Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια με τίτλο :
«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζόμενων, πινακίδων σήμανσης και
λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου»

Προϋπολογισμού .… 4.526,12 Ευρώ  με το Φ.Π.Α 23%.

ΑΡΘΡΟ  2ο
Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης,, στις οποίες θα πρέπει να δώσει πλήρεις και σαφείς
απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη τεχνικά στοιχεία, έντυπα κ.λ.π.
για να μπορέσει η επιτροπή παραλαβής να προβεί σε σωστή παραλαβή της
προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ  3ο
Χρόνος και τρόπος παράδοσης
Η παραλαβή και ο χρόνος παραλαβής ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28
και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα παράδοσης και
τοποθέτησης των ειδών στο χώρο που καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή Ο
χρόνος υλοποίησης της παραπάνω προμήθειας, αρχίζει από την υπογραφή
του συμφωνητικού και διαρκεί τριάντα ημέρες. Η πληρωμή της  θα γίνεται
τμηματικά, ανάλογα με την υλοποίηση των εκάστοτε παραπάνω προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ  4ο
Εγγύηση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της σύμβασης
1. Ο προμηθευτής στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η προμήθεια
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση προς 5% (πέντε επί
τοις εκατό) του συνολικού ποσού της προμήθειας για καλή και πιστή εκτέλεση
των όρων της σύμβασης.



2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από της ημερομηνίας κοινοποίησης της πρόσκλησης προς
υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της
σύμβασης.

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που
την εκδίδει και τον τύπο, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα :
3.1 Την ημερομηνία έκδοσης.
3.2 Τον εκδότη.
3.3 Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
3.4 Τον αριθμό της εγγύησης.
3.5 Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
3.6 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου

εκδίδεται η εγγύηση.
3.7 Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια  υλικά.
3.8 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και  συζητήσεως.
3.9 Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που έχει
συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος του εκδότη  αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή  μη
της απαίτησης, μέσα σε τρεις  (3)  ημέρες από της απλής   έγγραφης
ειδοποίησης.
3.10 Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
3.11 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το  συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται
να παραλάβει  τα υλικά,.
3.12  Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της
ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που
διενεργεί το   διαγωνισμό .Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από  την
ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
3.13 Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία
λήξεως δεν γίνονται δεκτές.

4. Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του  αναδόχου και ισοδυναμεί
με άρνηση αυτού για τη συνομολόγηση και υπογραφή της σύμβασης που
ενάγεται σε βάρος του, τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού και
την υπέρ του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας κατάπτωση της, για τη συμμετοχή
στον διαγωνισμό, κατατεθείσας εγγύησης.

5.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά από (1)
έναν  χρόνο από την ημερομηνία ολοκλήρωσης όλης της προμήθειας  και
ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.



ΑΡΘΡΟ  5ο
Άρνηση υπογραφής της σύμβασης και συνέπεια αυτής
1. Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση της
προμήθειας εντός δέκα (10) ημερών από της γνωστοποίησης σ' αυτόν  ή δεν
καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση, ο Δήμος Παρανεστίου Ν.
Δράμας μετά από αυτά είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή
προσφορά
2. Ο Δήμος Παρανεστίου Ν. Δράμας στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούται
ν' αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενομένης σ' αυτόν θετικής ή
αποθετικής ζημίας από μέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  6ο
Ευθύνη πωλητού

Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των
συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία
οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.

Κατά την προσωρινή και οριστική παραλαβή εξετάζονται και
διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες προσφερομένων ειδών και οι τυχόν
επελθούσες φθορές, ζημίες, κ.λ.π. λόγω πλημμελούς κατασκευής ή κακής
ποιότητας χρησιμοποιηθέντων υλικών.

ΑΡΘΡΟ  7ο
Αναθεώρηση τιμών προσφοράς

Οι τιμές προσφοράς σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι
την παράδοση και δεν δικαιούνται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους.

ΑΡΘΡΟ  8ο
Δαπάνες προμηθευτού. Ευθύνη μέχρι παράδοσης.

Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι την παράδοση στον Δήμο Παρανεστίου Ν
Δράμας βαρύνουν τον προμηθευτή .

Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι της
παράδοσης αυτού στο Δήμο Παρανεστίου Ν. Δράμας.

ΑΡΘΡΟ  9ο
Παράδοση, προσωρινή και οριστική παραλαβή
1. Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο προμηθευτής
θα προσκομίσει στο Δήμο Παρανεστίου Ν. Δράμας για την παράδοσή του, το
συμφωνημένο προσφερόμενο είδος. Κατά την παράδοση θα συνταχθεί και
απλό πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής. Ο προμηθευτής ευθύνεται μέχρι του
χρόνου υπογραφής του πρωτοκόλλου  παραλαβής.

2. Στην συνέχεια της  παραλαβής, η επιτροπή προσωρινής και οριστικής
παραλαβής που θα προβεί στην προσωρινή παραλαβή μετά από δοκιμαστική
λειτουργία επί μία εβδομάδα.

Η προσωρινή παραλαβή θα συντελεσθεί το πολύ εντός δέκα πέντε (15)
ημερών από της ημέρας της ποσοτικής παραλαβής.



3. Η προσωρινή παραλαβή αποσκοπεί στην διαπίστωση της ύπαρξης
όλων όσων στην προσφορά του προμηθευτή καθορίζονται.

4. Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά έναν χρόνο από την ημερομηνία
παράδοσης.

5. Η οριστική παραλαβή αποσκοπεί στη διαπίστωση τυχόν φθορών, ζημιών
κ.λ.π. που θα ήθελαν παρουσιασθεί λόγω κακής ποιότητας υλικών ή
πλημμελούς κατασκευής τις οποίες ο προμηθευτής υποχρεούται να
επανορθώσει άνευ ουδεμίας αμοιβής, εφ' όσον είναι δεκτικές επανορθώσεων
κατά την κρίση της Επιτροπής. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές
του δαπάνες να αντικαταστήσει εξαρτήματα ή τμήματα αυτού που κατά το
διάστημα μεταξύ προσωρινής και οριστικής παραλαβής θα αποδειχθούν
ελαττωματικά.

Για την περίπτωση της μη συμμορφώσεως του προμηθευτή προς την
υποχρέωση αυτή, ο Δήμος Παρανεστίου Ν. Δράμας δικαιούται να προβεί σε
αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή παρακρατούμενης της
αξίωσης του ποσού από την εγγύηση της καλής εκτέλεσης.

Η παραλαβή γίνεται έχοντας  υπ' όψη  τις διατάξεις του Π.Δ.323/89
(Δ.Κ.Κ.) , του Ν.1797/88  " Προμήθειες  του δημόσιου τομέα  και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων" , την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 11389/23 Μαρτίου 1993
του Υπουργείου  Εσωτερικών " Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών   Ο.Τ.Α." και
τον ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ  10ο
Αθέτηση όρων συμφωνίας.
1. Η από μέρους του προμηθευτή αθέτηση όρου της παρούσας διακήρυξης
και της συνομολογηθησομένης σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του
προς τους όρους αυτών, παρέχει στο  Δήμο Παρανεστίου Ν. Δράμας το
δικαίωμα να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται  εχοντας  υπ' όψη  τις
διατάξεις του Π.Δ.323/89 (Δ.Κ.Κ.) , του Ν.1797/88  " Προμήθειες  του δημόσιου
τομέα  και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" , την Υπουργική Απόφαση Αριθ.
11389/23 Μαρτίου 1993 του Υπουργείου  Εσωτερικών " Ενιαίος  Κανονισμός
Προμηθειών   Ο.Τ.Α." και τον ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ  11ο
Ευθύνη πωλητού
1. Ο πωλητής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων και
εγγυάται για την ανυπαρξία οποιουδήποτε ελαττώματος.

2. Ο πωλητής ευθύνεται εάν το προσφερόμενο είδος δεν είναι σύμφωνο με
την Ελληνική Νομοθεσία.

3. Εάν εντός χρόνου εγγύησης παρουσιασθεί έλλειψη συμφωνηθείσης
ιδιότητας ή ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την
παραλαβή, ο Δήμος Παρανεστίου Ν. Δράμας δικαιούται κατά την κρίση του να



επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοραπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του
τιμήματος.

ΑΡΘΡΟ  12ο
Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας από τον Δήμο Παρανεστίου Ν. Δράμας προς τον
προμηθευτή θα γίνει ως ακολούθως:
1) Η πληρωμή της  θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την τμηματική παράδοση
των εκάστοτε παραπάνω προμηθειών.
2) Επίσης γίνονται δεκτές οι προσφορές με ευνοϊκότερους όρους  πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ  13ο
Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης,
επιλύονται σύμφωνα με τα άρθρα 270 , 271  του Π.Δ. 410 / 95 Δ.Κ.Κ,  εχοντας
υπ' όψη  τις διατάξεις του Π.Δ.323/89 (Δ.Κ.Κ.) , του Ν.1797/88  " Προμήθειες
του δημόσιου τομέα  και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" , την Υπουργική
Απόφαση Αριθ. 11389/23 Μαρτίου 1993 του Υπουργείου  Εσωτερικών " Ενιαίος
Κανονισμός  Προμηθειών   Ο.Τ.Α." και τον ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ  14ο
Άδειες εξαγωγής και εισαγωγής

Η άδεια εισαγωγής του υπό προμήθεια είδους που τυχόν θα απαιτηθεί
καθώς και η άδεια εξαγωγής από την χώρα προέλευσής του, εκδίδονται με
μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή (οι τιμές εισαγομένων ειδών στην
προσφορά εννοούνται άνευ δασμών).

ΑΡΘΡΟ  15ο
Εφοδιασμός με ανταλλακτικά

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εφοδιάζει τον Δήμο Παρανεστίου Ν.
Δράμας με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και
φθοράς, ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει διαρκή παρακαταθήκη, ώστε σε
πρώτη ζήτηση να προμηθεύει αυτά στην Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ  16ο
Εφοδιασμός με εγχειρίδια

Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση να παραδώσει στο
Δήμο Παρανεστίου Ν. Δράμας, εγχειρίδια των εξαρτημάτων MANUAL.

Ανεξάρτητα αν η κατασκευή έγινε στην Ελλάδα ή εισαχθεί από το
Εξωτερικό θα δοθούν στο Δήμο Παρανεστίου Ν. Δράμας:

1. Όλα τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία και τα σχετικά έντυπα του
εργοστασίου κατασκευής από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται
τα στοιχεία.

2. Οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και έλεγχό
του και θα τονίζονται ιδιαίτερα οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά
την χρήση, συντήρηση και επισκευή.

3. Η εγγύηση καθώς και οι όροι της εγγύησης.
.



Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη
του πωλητή να παραδώσει στο Δήμο Παρανεστίου Ν. Δράμας σύμφωνα και με
τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ  17ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής  είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει  τα υπό προμήθεια
υλικά, με υπόδειξη των μηχανικών του Δήμου Παρανεστίου, και να κάνει
επίδειξη - εκπαίδευση λειτουργίας στους υπαλλήλους του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 26/11/2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος

Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος
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Ο Συντάξας

Χασάπης Χρήστος

Μηχανικός Δομικών Έργων
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