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Α∆Α : ΒΙΙΟΩ1Ψ-ΦΞΜ 

 
                                                                                                     ΡΕΘΥΜΝΟ,  23-5-2014 

                                                                                               ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.  13727 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
 

Αφού λάβαμε υπόψη : 
1)    Την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ Σε περίπτωση που η διακήρυξη 
έχει   ασάφεια, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α. 11389/93 του 
ΥΠ.ΕΣ.  περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  με την προϋπόθεση ότι  αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση 
με τις  διατάξεις του Ν. 2285/95. 
2)     το Ν.2286/95 «Προμήθειες του ∆ημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών  
        θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
3)    το Ν. 3463/06, ∆.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
4)     το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
5)    το Π.∆.166/2003 (ΦΕΚ138Α/2003): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2000/35  της 29-6-2000, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές   συναλλαγές» 
6) Το άρθρο 43 του Π∆ 60/2007 
7) Τις   Π.Α.Υ.  683/2014 για τον Κ.Α. 15-6061.001, 684/2014 για τον Κ.Α. 20-
6061.001, 685/2014 για τον Κ.Α. 35-6061.001, 686/2014 για τον Κ.Α. 30-
6061.001 και  699/2014 για τον Κ.Α. 30-6495.002. 
8)   τη με αριθ.    473 /2014  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση   
πίστωσης 1.307,88   ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15-6061.001 «Προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας», 19.996,16€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6061.001 «Προμήθεια 
μέσων ατομικής προστασίας», 7.995,78€ σε βάρος του Κ.Α. 30-6061.001 
«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», 7.995,39€ σε βάρος του Κ.Α. 
35.6061.001 «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», τη με αριθμ   559/2014 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης 2.500 ευρώ σε βάρος του 
Κ.Α. 30-6495.002 «Προμήθεια μέσων ατομικής πυροπροστασίας για τις 
εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας» 
         

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
    ΠΡΟΧΕΙΡΟ   ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗ   
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2014  

 

ΑΡΘΡΟ 1° 

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους 
δικαιούχους εργαζομένους και για τις εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας του 
∆ήμου Ρεθύμνης για τις ανάγκες του ∆ήμου Ρεθύμνης μέχρι 31-12-2014. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 
&ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Ταχ. ∆/νση: Α∆ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία 
Τηλ.:2831341038    
 

Προμήθεια:  

   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 
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ΑΡΘΡΟ 2° 

 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του   διαγωνισμού  

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ∆ημαρχείο στο  ∆ημαρχείο Ρεθύμνου 
(Κουντουριώτη 80) στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου 
την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 και ώρα 10.15 π.μ. Οι προσφορές θα κατατεθούν  
αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο 
∆ήμο στη  διεύθυνση  που αναγράφεται στο άρθρο 10 παρ.1 εδάφιο β) της 
παρούσης. Ο πρόχειρος  διαγωνισμός  θα διενεργηθεί με ενσφράγιστες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των 
ειδών ανά κατηγορία. 

     

ΑΡΘΡΟ  3o 

Πληροφορίες 

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τα γραφείο 
Προμηθειών   του ∆ήμου Ρεθύμνης στο  Α∆ΕΛΕ (πρώην  δήμος Αρκαδίου).Το 
Γραφείο Προμηθειών του ∆ήμου Ρεθύμνης έχει  τηλ. 2831341038  Αρμόδια 
υπάλληλος  Σταγκουράκη Αργυρώ – Μαρία . 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

∆εκτοί στο ∆ιαγωνισμό 

  Στο ∆ιαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές και αντιπρόσωποι που 
διαθέτουν το προς προμήθεια είδος. 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

Γλώσσα 

 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και 
την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

∆απάνη—Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

  Η ενδεικτική  προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια  είναι:  

 

 ∆απάνη χωρίς ΦΠΑ                              32.321,31              Ευρώ 

∆απάνη Φ.Π.Α 23%                               7.433,90               Ευρώ  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός                 39.755,21              Ευρώ 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους 
εργαζομένους  έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των    32.321,31    € 
συν Φ.Π.Α. 23%. 

  Θα βαρύνει τους  κάτωθι Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού του ∆ήμου Ρεθύμνης ως 
ακολούθως.: 

 Κ.Α.  15-6061.001  με περιγραφή    «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»      
ποσού  10.000€ (χρηματοδότηση ΚΑΠ) 
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Κ.Α.  20-6061.001  με περιγραφή    «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»      
ποσού  20.000€ (χρηματοδότηση ανταποδοτικά καθαριότητας). 

Κ.Α.  30-6061.001  με περιγραφή    «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»      
ποσού  10.000€ (χρηματοδότηση ΚΑΠ). 

Κ.Α.  35-6061.001  με περιγραφή    «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»      
ποσού  8.000€ (χρηματοδότηση ΚΑΠ). 

Κ.Α.  30-6495.002  με περιγραφή    «Προμήθεια μέσων ατομικής 
πυροπροστασίας για τις εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας»      ποσού  
2.500€ (χρηματοδότηση Πολιτική Προστασία – Πυροπροστασία). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Ο διαγωνισμός αφορά την εξής προμήθεια σύμφωνα με τις συνημμένες 
τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικό προϋπολογισμό για την οποία  οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά: 

Αφορά στην εξής προμήθεια  : 

∆ήμος Ρεθύμνης: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.207,01€ για την «Προμήθεια 
μέσων ατομικής προστασίας» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.688,20€ για την «Προμήθεια 
μέσων ατομικής προστασίας» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.400,00 € για την «Προμήθεια 
μέσων ατομικής προστασίας» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.460€ για την «Προμήθεια μέσων 
ατομικής πυροπροστασίας  για τις εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας»       

Η σύναψη  εκτέλεσης προμήθειας θα εκτελεστεί από το ∆ήμο Ρεθύμνης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

   1. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν στον κυρίως φάκελο μαζί με την προσφορά 
τους, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες 
ή τους φορείς ή των ακριβών αντιγράφων τους εκτός από την εγγυητική 
επιστολή που κατατίθεται πρωτότυπη τα παρακάτω δικαιολογητικά (ανά 
περίπτωση, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο):  

      α) Οι Έλληνες πολίτες: 

  (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, που είναι το 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, δηλαδή       

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 31.207,01€ 1.560,35€ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 3.688,20€ 184,41€ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 2.400,00€ 120,00€ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ 2.460,00€ 123,00€ 

 

κατόπιν στρογγυλοποίησης) που αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους και είδη ατομικής 
πυροπροστασίας   για τις εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας για το ∆ήμο 
Ρεθύμνης ανά κατηγορία (-ες)  για την (τις)  οποία (-ες)  υποβάλλεται 
προσφορά,  ,θα απευθύνεται στο ∆ήμο Ρεθύμνης και θα ισχύει για τουλάχιστον 
δυο μήνες μετά την ημερομηνία του διαγωνισμού. Bεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, που θα έχει συνταχθεί στην 
ελληνική γλώσσα. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι συντεταγμένη 
σύμφωνα με το άρθρο  26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

    (2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που  θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

      (3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι  

α) δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου 
(EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

β) δεν έχουν καταδικαστεί για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  

άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

γ)δεν έχουν καταδικαστεί για  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

δ) δεν έχουν καταδικαστεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  

δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με 
το ν. 2331/1995 (Α ́ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (A’ 305) 

ε) δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους      δραστηριότητας.  

      (4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 

      (5) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι 
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
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         To πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι 
σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 
ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής 
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και 
των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. (δηλαδή ασφαλιστική ενημερότητα όλων 
των μελών του ∆.Σ. για την Α.Ε., του ∆ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των 
εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό, 
κατάσταση προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  
(υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο ∆.Σ. για τις Α.Ε., το ∆ιαχειριστή για τις 
Ε.Π.Ε., και το Νόμιμο εκπρόσωπο για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., τον ιδιοκτήτη, αν 
πρόκειται για ατομική επιχείρηση) στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός 
οργανισμός  που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος (πλην του Ι.Κ.Α.  
οι ασφαλισμένοι του οποίου απεικονίζονται στην προαναφερόμενη κατάσταση 
προσωπικού)  στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, 
ανάλογα με τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της.  

 (6) Αποδεικτικό ∆ημοτικής Ενημερότητας ∆ήμου Ρεθύμνης. 

      β) Οι αλλοδαποί: 

      (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως ορίζεται 
παραπάνω.  

      (2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,  περί 
εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους 
επαγγελματικούς καταλόγους.  

      (3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ.1 εδαφ.α)3 της παρούσης διακήρυξης. 

      (4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
συντρέχει η περίπτωση (4)  του α) εδαφίου. 

       (5) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α) 
εδαφίου. 

      (6)  Αποδεικτικό ∆ημοτικής Ενημερότητας ∆ήμου Ρεθύμνου   

 γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 

           Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α) και β) εκτός του 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτου εγγράφου.  

Επιπλέον απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν 
τροποποιήσεις του (γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα  όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α’ του άρθρου 1 της παρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 
74/Α’/2014) με την εξής διαφοροποίηση: 

Οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίστοιχα) το 
καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται οι Νόμιμοι Εκπρόσωποί της. 

Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο 
οποίο ορίζεται ο ∆ιαχειριστής της Εταιρείας 

Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται 
οι Νόμιμοι Εκπρόσωποί της με τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ. 
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     δ) Οι συνεταιρισμοί: 

      (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως ορίζεται 
παραπάνω.  

      (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
συντρέχει η  περίπτωση (4)  του α) εδαφίου . 

      (3) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α) 
εδαφίου. 

      (4) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

 ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

          Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 
που συμμετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται στο όνομα όλων 
των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των μελών. Η κάθε ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά 
όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τους από τον 
διαγωνισμό τα εξής: 

     (1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.  

  (2) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της 
διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στην περίπτωση μη 
αποδοχής να αναφέρουν τα σημεία εκείνα που διαφωνούν προκειμένου να 
αξιολογηθούν (παρ. 5 άρθρου 12ΥΑ 11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ).  

      (3) Υπεύθυνη ∆ήλωση  του Ν. 1599/86 ότι δεν υφίστανται νομικοί 
περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.   

    (4) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 για ποια κατηγορία ή κατηγορίες 
υποβάλλεται προσφορά. 

  3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 
έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να 
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του 
προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί 
αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της 
υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 

4. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά , εκτός από την εγγυητική επιστολή και τις 
υπεύθυνες δηλώσεις που προσκομίζονται  πρωτότυπες, προσκομίζονται σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις 
υπηρεσίες ή τους φορείς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Η μη προσκόμιση 
κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος. 

 

 5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του 
υπογράφοντα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

 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.  

Συγκεκριμένα: 

     Ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές οφείλουν επίσης 
να προσκομίζουν την ταυτότητά τους. 

      Οι εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους  
ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (π.χ. υπάλληλο  κ.λ.π.)  ο 
οποίος προσέρχεται προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για τις 
περιπτώσεις των αντίστοιχων εταιρειών νόμιμα εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο 
εκπρόσωπο ή το διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, υπό την 
προϋπόθεση ότι προκύπτει σαφώς από τη συστατική πράξη της εταιρείας ότι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν απαγορεύεται να 
μεταβιβάσουν παρόμοιο δικαίωμα σε τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές η 
εξουσιοδότηση θα έχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του νόμιμου 
εκπροσώπου ή του διαχειριστή ή των διαχειριστών που εκπροσωπούν την 
εταιρεία από αρμόδια αρχή ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

     Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται: 

Α) το πρόσωπο που θα καταθέσει το φάκελο της προσφοράς και τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία και  

Β) το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί την εταιρεία και νομιμοποιείται να ενεργεί 
για λογαριασμό της, για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της 
σύμβασης σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

    Όταν πρόκειται για νομίμους εκπροσώπους οι διαχειριστές της εταιρείας οι 
οποίοι βάσει της συστατικής πράξης (καταστατικού) δε δύνανται να ενεργούν « 
μεμονωμένα», αλλά  από «κοινού» για λογαριασμό της εταιρείας, στην 
περίπτωση αυτή η νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπο θα έχει 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των λοιπών νομίμων εκπροσώπων  ή 
διαχειριστών από αρμόδια αρχή ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην 
περίπτωση αυτή και όπου η εταιρεία εκπροσωπείται και συμμετέχει με τρίτο 
πρόσωπο, η προβλεπόμενη εξουσιοδότηση χορηγείται σε αυτό από «κοινού»  

( το σύνολο των νομίμων εκπροσώπων και των διαχειριστών). 

       Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται: 

α) το πρόσωπο που θα καταθέσει τον φάκελο της προσφοράς και τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία και 

β) το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία και νομιμοποιείται να ενεργεί για 
λογαριασμό της για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της συμβάσεως 
σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.. 

   Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή 
από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 Ν. 1832/89) 
προσερχόμενο αυτοπροσώπως και καταθέτει κατά τη δημοπρασία πρακτικό 
∆ιοικητικού Συμβουλίου της  Εταιρίας που εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο 
διαγωνισμό  για την ανάληψη της  δημοπρατουμένης προμήθειας και ορίζει τον 
εκπρόσωπο αυτής.  

      Εφ όσον οι ατομικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, δήλωση 
εκπροσώπησης του Ν.1599/86, θεωρημένη του γνησίου της υπογραφής του 
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εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

   Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια ∆ημοπρασία περισσότερες 
από μια εταιρεία ή ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται 
όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές 
εκτός από μια με την οποία θ α συμμετάσχει στον διαγωνισμό  

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Ο ∆ήμος Ρεθύμνης ενδιαφέρεται  για αγαθά άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Το 
γεγονός ότι τα είδη είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
και με κατάσταση των προσφερόμενων ειδών όπου φαίνονται τα 
προσφερόμενα είδη με πλήρη και λεπτομερή περιγραφή. 

. 

ΑΡΘΡΟ 10 

  Τρόπος υποβολής προσφορών       

  1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει 
να υποβάλλουν στο ∆ήμο Ρεθύμνης το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 29 Μαΐου 
2014 και ώρα 10.15 π.μ. , την προσφορά τους με όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά ως εξής: 

        (Επισημαίνουμε ότι με τον όρο προσφορά εννοούμε τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης, την τεχνική προσφορά και την 
οικονομική προσφορά). 

            α) Προσωπικά ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μέχρι την 
Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 από τις 10.00 π.μ. έως τις 10.15 π.μ.. 

            β) Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη 
του διαγωνισμού εργάσιμη μέρα, συγκεκριμένα: 

 ∆ήμος Ρεθύμνης,  ∆/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Tμήμα Λογιστηρίου – 
Προμηθειών & Αποθήκης, Άδελε Ρεθύμνης, 741 00, Ρέθυμνο  

  2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που 
διενεργεί τον διαγωνισμό. 

           3. Οι προσφορές  μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με 
οποιοδήποτε τρόπο και     παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη 
όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την 
προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά 
αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των 
προηγουμένων παραγράφων  του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν 
την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα 
αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της 
προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να 
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα. 
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   6. Στο  φάκελο κάθε προσφοράς, που είτε κατατεθεί είτε αποσταλεί 
ταχυδρομικώς,  πρέπει να αναγράφονται  ευκρινώς : 

        α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  με κεφαλαία γράμματα  

              «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

        β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 
(∆ήμος Ρεθύμνης,  ∆/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Tμήμα Λογιστηρίου – 
Προμηθειών & Αποθήκης) 

        γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

        δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

        ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

  Οι προσφορές, εκτός από τις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται 
πρωτότυπες,  υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο ο οποίος θα 
φέρει  τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.6  της παρούσης. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο 
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα ως εξής: 

    1) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής , εκπροσώπησης και η εγγύηση  συμμετοχής. 

    Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Τεχνική Προσφορά) , όπου 
περιγράφονται με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές 
των προσφερόμενων ειδών, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 9 
της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως  φάκελο με την ένδειξη 

<< ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη  

<< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> 

 Επισημαίνεται ότι  για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς πρέπει να 
ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 
μέχρι και  την παράδοση των ειδών της προμήθειας. 

       Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

       Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

<< ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> 

και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

 1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει 
δημόσια στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών ενώπιον 
των διαγωνιζομένων, την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 και ώρα 10.15 π.μ.. 
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη 
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην 
υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής: 
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αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε  από το παραπάνω 
όργανο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής  και εκπροσώπησης και η τεχνική 
προσφορά κατά φύλλο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
ανωτέρω στοιχείων των προσφορών και για όσες προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές πραγματοποιείται το άνοιγμα των σφραγισμένων φακέλων με τα 
οικονομικά στοιχεία των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή. Σε κάθε 
φάκελο του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό σημειώνεται ο αύξων αριθμός 
κατά σειρά παράδοσης. 

     2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει 
στην καταγραφή των στοιχείων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εκπροσώπησης και των οικονομικών 
προσφορών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

    3. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών 
που προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Χρόνος ισχύος των προσφορών  

 1. Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς τα ξένα 
νομίσματα μέχρι 31/12/2014.  

 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από 
την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

  

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Προσφερόμενη τιμή-Χρόνος παράδοσης- Τόπος παράδοσης 

 1. Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στο ∆ήμο όπως 
προβλέπεται στη διακήρυξη.   

      2. Η τιμή θα περιλαμβάνει και τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην 
αποθήκη της Οικονομικής Υπηρεσίας στο Άδελε Ρεθύμνης. 

 3. Οι προσφορές θα αφορούν, επί ποινή απαράδεκτου αυτών, το σύνολο 
των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης και 
όχι για μέρος αυτών. 

 4. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αριθμητικώς σε Ευρώ, η τιμή 
ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ καθώς και η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των 
ειδών  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με ποινή αποκλεισμού σε διαφορετική 
περίπτωση.  

 5. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Θα 
παραδίδονται τμηματικά μετά από έγγραφη εντολή προμήθειας από το Γραφείο 
Προμηθειών του ∆ήμου Ρεθύμνης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί 
την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία παράδοσης των 
υλικών, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη μέρα  νωρίτερα.  

      6. Η προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο 

Αξιολόγηση προσφορών. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών, όταν για την τελική επιλογή του 
προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη  τιμή στο σύνολο των ειδών ανά 
κατηγορία , λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και την τεχνική 
περιγραφή της μελέτης. 

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή 
παρεμφερές υλικό. 

 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που 
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Ισότιμες θεωρούνται οι 
προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους 
όρους της διακήρυξης.   

Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

∆ασμοί - κρατήσεις - πληρωμή 

 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ∆ήμος απαλλάσσεται 
της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από 
άλλες χώρες.  

 Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα 
γίνει μέσα στις νόμιμες προθεσμίες  βάσει των: α) τιμολογίου του προμηθευτή, 
β) χρηματικού εντάλματος πληρωμής και γ) πρωτοκόλλου παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή.  Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε νόμιμη δαπάνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας 
διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται 
εγγράφως ως εξής : 

 α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια 
του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την 
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. Η ένσταση 
εξετάζεται από την  Οικονομική  Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 
αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.   

 β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον 
διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια 
για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του 
διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
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αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό 
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην οικονομική  
επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

 2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής  επιτροπής καθώς και οι 
αποφάσεις που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη 
νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης  δεν γίνονται 
δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Εγγυήσεις 

       Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από 
τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. 

     Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

       Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου 
γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό. 

       Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης 
υπέρ του ∆ήμου Ρεθύμνης στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εφ' όσον 
το περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που ορίζει 
το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

       ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε 
συνάλλαγμα. 

      Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο 
όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών. 

   1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

       Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης  ανά κατηγορία  (-ες)  για την 
οποία (-ες) υποβάλλεται προσφορά  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%  και 
θα απευθύνεται στο ∆ήμο Ρεθύμνης και θα ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες 
μετά την ημερομηνία του διαγωνισμού.. Bεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, που θα έχει συνταχθεί στην ελληνική 
γλώσσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, 
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη.  

   2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

        Ο προμηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται 
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης υπέρ του 
∆ήμου Ρεθύμνης με τον οποίο θα υπογράψει τη σύμβαση το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας ανά κατηγορία ή κατηγορίες 
στην (στις) οποία (-ες) κηρύχθηκε ανάδοχος, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Ο χρόνος 
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ισχύος της ορίζεται μέχρι 31/12/2014  με τη λήξη του οποίου επιστρέφεται 
στον προμηθευτή, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
προμηθευόμενων ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους. 

        Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Υπογραφή σύμβασης  

 Ο προμηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το ∆ήμο Ρεθύμνης, προσκομίζοντας την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου. 

 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 
ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση με το ∆ήμο Ρεθύμνης για το 
σύνολο των ειδών στα οποία κηρύχθηκε ανάδοχος  ή δεν παρέδωσε, 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση και του επιβάλλονται αθροιστικά οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στον  ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

 

Πλημμελής κατασκευή 

 Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις 
διατάξεις που αναγράφονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

∆ημοσίευση 

    Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί  σύμφωνα με  τον 
ΕΚΠΟΤΑ δημοσιεύεται όπου προβλέπεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Ρεθύμνης, «www. 
rethymno.gr» και σε εμφανές σημείο στο ∆ημαρχείο  στο Άδελε Ρεθύμνου. 

   Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 
204/2010) κατ’ αντιστοιχία με την κατηγορία (-ες) στην (στις) οποία (-ες) 
κηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία..  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 

 

 

 
 

 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

     

 
 Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
με το ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ       
1 ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΗ 2255 1,69 € 3.810,95 €
2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΗ 54 5,00 € 270,00 €
3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΗ 95 1,90 € 180,50 €
4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΗ 2351 2,00 € 4.702,00 €
5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΚΟΥΤΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ). KOYTA 139 7,40 € 1.028,60 €
6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΗ 5 10,00 € 50,00 €
7 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΖΕΥΓΗ 55 24,60 € 1.353,00 €

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΩΝ      
8 ΚΡΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 15,60 € 624,00 €
9 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (ΤΥΠΟΥ GOGGLES) ΤΕΜΑΧΙΟ 18 10,00 € 180,00 €

10 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 130 7,50 € 975,00 €
11 ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ (ΑΣΠΙ∆ΙΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 20,00 € 120,00 €

12 
ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ) ΓΙΑ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 26 12,00 € 312,00 €

13 
ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 22,00 € 176,00 €

14 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 15,40 € 46,20 €
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ      

15 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1548 2,10 € 3.250,80 €
16 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ (Α1Ρ3) ΤΕΜΑΧΙΟ 18 25,00 € 450,00 €
17 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ(ΑΒΕΚ2Ρ3) ΤΕΜΑΧΙΟ 16 95,40 € 1.526,40 €

  ΠΡΟΣΤΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ      
18 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 238 4,10 € 975,80 €
19 Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟ∆ΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 20,00 € 60,00 €
20 ΠΟ∆ΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 12,00 € 48,00 €
21 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 14 41,99 € 587,86 €

  ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ      
22  ΓΑΛΟΤΣΕΣ  ΖΕΥΓΗ 136 21,30 € 2.896,80 €
23 ΣΚΑΦΑΝ∆ΡΟ ΖΕΥΓΗ 1 55,00 € 55,00 €
24 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΗ 151 27,00 € 4.077,00 €
25 ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΖΕΥΓΗ 8 60,00 € 480,00 €

  ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ      
26 ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ ΖΕΥΓΗ 6 8,60 € 51,60 €
27 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ ΖΕΥΓΗ 13 15,60 € 202,80 €
28 ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ   ΤΕΜΑΧΙΟ 95 22,00 € 2.090,00 €
29 ΚΑΠΕΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 103 3,90 € 401,70 €
30 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 15,00 € 225,00 €

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

    

31.207,01€
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

     
 Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
με το ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 ΚΡΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 16 12,00 € 192,00 €
2 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 190,00 € 950,00 €
3 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 371,40 € 742,80 €
4 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 330,90 € 661,80 €
5 ΣΧΟΙΝΙΑ Ή ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 142,70 € 1.141,60 €

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β      3.688,20 €

 

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 
      

 Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
με το ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 ΣΕΤ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕΤ 10 240,00 € 2.400,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ     2.400,00 € 
        
        

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
με το ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 
ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΛΗ 20 123 2.460,00€ 

     2.460,00€ 
      
     39.755,21 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ    
1 ΓΑΝΤΙΑ 

∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 
ΖΕΥΓΗ 

Ενδεικτική 
τιμή 

1,69 € 

 Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm. 

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από 
επεξεργασμένο βόειο δέρμα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από 
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με το ΦΠΑ βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της 
παλάμης. Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με 
λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση). 

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

Πρότυπα: ΕΝ-388, 420. 
2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΗ 

Ενδεικτική 
τιμή 

5,00 € 
με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 1 mm. 

Υλικό κατασκευής:PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό 
υλικό. Ελάχιστα  επίπεδα μηχανικών αντοχών : 3(τριβή), 1 (κοπή με 
λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση). 

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,  
εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 
3,1,2,1. Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς 

Πρότυπα: ΕΝ-388, 420,374. 
3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΗ 

Ενδεικτική 
τιμή 

1,90 € 
με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 0,5 mm. 

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από 
ανθιδρωτικό υλικό 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 
0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) 

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
κωδικοί μηχανικών αντοχών 3,1,0,1, εικονόσημα προστασίας από 
μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1. Εικονόσημα προστασίας 
από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

Πρότυπα: ΕΝ-388, 420, 374. 
4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 

ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
ΖΕΥΓΗ 

Ενδεικτική 
τιμή 

2,00 € 
με το ΦΠΑ 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: min 0,5 mm 

Υλικό κατασκευής: 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 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 
2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος  κατασκευής. 
Εικονόσημο για προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 
3,1,2,2. 

Πρότυπα: ΕΝ-388, 420  
5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ(ΚΟΥΤΕΣ ΤΩΝ 
100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ). 

ΚΟΥΤΙ 
Ενδεικτική 

τιμή 
7,40 € 

με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ.. 

Υλικό κατασκευής: από νιτρίλιο. Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν 
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 
100 ή 200 τεμάχια. 

 Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 
Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 
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6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΗ 
Ενδεικτική 

τιμή 
10,00 € 

με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά 
επεξεργασμένο δέρμα, πέντε δακτύλων, 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 και ελάχιστα επίπεδα θερμικών 
αντοχών 3,1,3,1,4 Χ. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός 
προϊόντος, έτος κατασκευής.  Εικονόσημο προστασίας από 
μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1και προστασίας από 
θερμότητα. 

Πρότυπα: ΕΝ -388,420 και 407. 
7 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΖΕΥΓΗ 

Ενδεικτική 
τιμή 

24,60 € 
με το ΦΠΑ 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 εκ., Υλικό κατασκευής: 
συνθετικό υλικό χωρίς ραφές 
 Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση 
Κλάση τάσης εργασίας : 00, RC : αυξημένη μηχανική 
αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος 
Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής, κλάση τάσης 
εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC,( σήμα 

διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)    
Πρότυπα: ΕΝ-60903  

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 
ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

 

  
8 ΚΡΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Ενδεικτική 
τιμή 

15,60 € 
με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να 
είναι περισσότερο εργονομικά θα ήταν προτιμότερο:  

Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν 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.  

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. 

Πρότυπο ΕΝ-397. 
9 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (ΤΥΠΟΥ 

GOGGLES) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
10,00 € 

με το ΦΠΑ 

 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. 

Σήμανση: α) στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Β 
μηχανική αντοχή, 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες, 4 
προστασία από σκόνη. β) στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, Β 
μηχανική αντοχή, Κ προστασία έναντι τριβής, Ν αντιθαμβωτική 
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επένδυση, 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. 

Υλικό κατασκευής: Πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές 
Πρότυπα: ΕΝ-166 

10 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
7,50 € 

με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής 
ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και 
βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. 

Σήμανση:  α) στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, 
F μηχανική αντοχή. β) στον οπτικό δίσκο:1 Οπτική κλάση, 6_2 ή 
6_2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 
ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος, F 
μηχανική αντοχή, Κ προστασία έναντι τριβής. 

Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές.  

Πρότυπα: ΕΝ-166, 169 
11 ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΥΓΡΑ (ΑΣΠΙ∆ΙΟ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
20,00 € 

με το ΦΠΑ 

 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. Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Σήμανση: α) στο στήριγμα: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής. F 
μηχανική αντοχή. β) στον οπτικό δίσκο: F μηχανική αντοχή, 3 
προστασία από υγρές χημικές ουσίες. Ν προστασία έναντι 
θάμβωσης, Κ προστασία έναντι τριβής. 

Πρότυπα: ΕΝ-166. 
12 ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ) ΓΙΑ 
ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
12,00 € 

με το ΦΠΑ 
με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα. Η 
προσαρμογή στο κεφάλι θα επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.  

Σήμανση: α) στο στήριγμα: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F 
μηχανική αντοχή.  β) στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, F μηχανική 
αντοχή. 

Πρότυπα: ΕΝ-166 
13 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
22,00 € 

με το ΦΠΑ 

 Πεδίο χρήσης: σε ηλεκτρολογικές εργασίες  
Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος 
προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από 
ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα 
είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο 
του χρήστη, καθώς και διάταξη χειρισμού μέσω της 
οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο 
κατά την κρίση του.   
Κράνος: Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac 
Κεφαλόδεμα με κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές 
συνθετικές ίνες και ιμάντες μετώπου και αυχένα από 
συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας.  Η προσαρμογή 
μήκους ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που 
θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα.  
Υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους.  ∆ερμάτινος ή 
βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο.  
Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα υπάρχει η διάταξη 
με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.   
Ασπίδιο:   Οπτική κλάση: κατηγορία 2 το πολύ 
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(περιορισμένη διάρκεια χρήσης) 
Βαθμός κλίμακας : 2-1.2 ή 3-1.2,  Μηχανική αντοχή: 
κατηγορία Β(κρούση μέσης ενέργειας),  Προστασία από 
ηλεκτρικό τόξο: κατηγορία 8,  Προστασία απόθάμβωση: 
κατηγορία Ν, Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ  
 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, 

διηλεκτρική 
αντοχή: 440 vac, 

 Πρότυπα: ΕΝ-397 (κράνος), ΕΝ-166 (ασπίδιο) 
14 ΜΑΣΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
15,40 € 

με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με 
οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των 
συγκολλήσεων και που στηρίζεται στο κεφάλι. Ως υλικό κατασκευής 
είναι προτιμότερο το fiberglass.  

Σήμανση: α) στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F 
μηχανική αντοχή.  β) 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. 

Πρότυπα: ΕΝ-166,175. 
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ    
15 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

Ενδεικτική 
τιμή 

2,10 € 
με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης 
σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα 
καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι. ∆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. Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν 
ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FFP1(=Filtering Facepiece), 
κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός 
Εργαστηρίου Πιστοποίησης. 

Πρότυπα: ΕΝ-149. 
16 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 
(Α1Ρ3) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
25,00 € 

με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: Μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες 
προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Μάσκα με 
διπλά φίλτρα Α1Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει 
προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια. 

Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν 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). 

Πρότυπα: ΕΝ-140 για τη μάσκα και ΕΝ-141 για φίλτρα. 
17 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 
ΦΙΛΤΡΑ(ΑΒΕΚ2Ρ3) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
95,40 € 

με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες 
προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών. 

   Το κατάλληλο φίλτρο είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, 
κίτρινο, πράσινου, λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους 
χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς 



20 

οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς.  

Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα 
τυπωμένα τα εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 
κατασκευής και ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου 
Πιστοποίησης. Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, 
γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο). 

Πρότυπα: ΕΝ-136 για τη μάσκα και EN-141 για τα φίλτρα. 
  ΠΡΟΣΤΑΣΤΕΥΤΙΚΗ 

ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ 
 

  
18 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Ενδεικτική 
τιμή  

4,10 € 
με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο 
οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Ως υλικό 
κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και 
πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών 
αντοχών.  

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2. 

Στο γιλέκο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη «∆ΗΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 

Πρότυπα: ΕΝ-340, 471 
19 Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟ∆ΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Ενδεικτική 
τιμή 

20,00 με 
το ΦΠΑ  € 

 

 Χαρακτηριστικά: ποδιές από συνθετικό υλικό 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο 
πιστοποίησης, έτος κατασκευής. Εικονόσημο προστασίας από 
χημικές ουσίες 

Πρότυπα: ΕΝ-340, 467. 
20 ΠΟ∆ΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Ενδεικτική 
τιμή 

12,00 € 
με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα 
(κρούτα). 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο 
πιστοποίησης, έτος κατασκευής. Εικονόσημο προστασίας από 
θερμότητα. 

Πρότυπα: ΕΝ-370 
21 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
41,99 € 

με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα 
υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και 
σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  

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. 

Πρότυπα: ΕΝ-340,463 
  ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ    
22  ΓΑΛΟΤΣΕΣ  ΖΕΥΓΗ 

Ενδεικτική 
τιμή 

21,30 € 

 Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με 
αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό 
έναντι διάτρησης. 
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με το ΦΠΑ  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. 

Πρότυπα: ΕΝ-344, 345 
23 ΣΚΑΦΑΝ∆ΡΟ ΖΕΥΓΗ 

Ενδεικτική 
τιμή 

55,00 € 
με το ΦΠΑ 

 Σε όσους ασχολούνται με τον καθαρισμό οχημάτων,  τα ίδια 
χαρακτηριστικά γαλοτσών αλλά τύπου Ε (σκάφανδρο). 

Πρότυπα: ΕΝ-344, 345 
24 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΗ 

Ενδεικτική 
τιμή 

27,00 € 
με το ΦΠΑ 

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

 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. 

Πρότυπα: ΕΝ-344, 345 
25 ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ 
ΖΕΥΓΗ 

Ενδεικτική 
τιμή 

60,00 € 
με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 
1(=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με 
ύψος  
που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, 
με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J,  
 
με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής 
ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και  
αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις καθώς και να έχει 
ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV.  
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος 
κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3.  
 
Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ-345.  

  ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
  

26 ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ ΖΕΥΓΗ 
Ενδεικτική 

τιμή 
8,60 € 

με το ΦΠΑ 

 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. 

 Σήμανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα 
εξής: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 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. 

Πρότυπα: ΕΝ-352-1. Αν προσαρμόζονται σε κράνος ΕΝ-352-3 



22 

 

 

χρώμα 1        Παρ/ντας 

Φωτειν/τας 

β 
 Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ Χ Ψ  

27 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ ΖΕΥΓΗ 
Ενδεικτική 

τιμή 
15,60 € 

με το ΦΠΑ 

 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 

28 ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ   ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
22,00 € 

με το ΦΠΑ 

 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, διαπνοή 
3, αντοχή στη διάσχιση, αντοχή στη διάτρηση. 

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, 
μέγεθος. 

Υλικό κατασκευής: PVC ή POLYESTER ή συνδυασμός τους.   

Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα 
τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με 
φερμουάρ και θα καλύπτεται με πατιλέτα η οποία θα κλείνει με Velcro. 
Κοντά στον λαιμό θα φέρει υπερυψωμένο κολάρο το οποίο θα κλείνει 
επίσης με Velcro. Θα διαθέτει τσέπες  εξωτερικές που θα καλύπτονται 
με πατιλέτες και θα κλείνουν με Velcro. Τα μανίκια θα έχουν διπλή 
απόληξη. Το εξωτερικό τμήμα θα είναι ίσιο ενώ το εσωτερικό θα φέρει 
λάστιχο και επιπλέον ταινία σύσφιξης με Velcro. Το παντελόνι θα 
διαθέτει ελαστική μέση. 

Να μαζεύει και να μεταφέρεται πολύ εύκολα μέσα σε πρακτικό 
τσαντάκι μεταφοράς, για ώρα ανάγκης 

29 ΚΑΠΕΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
3,90 € 

με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: Θα είναι κατασκευασμένα από ψάθα, καλής 
ποιότητας που δεν θα φθείρεται. 

Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη, θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και 
περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 εκ. 

30 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
15,00 € 

με το ΦΠΑ 

 Χαρακτηριστικά: υλικό κατασκευής καουτσούκ, διαστάσεις ύψος 
50cm, βάρος 2,2-2,4kg. 

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 εναπόθεση 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 
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κόκκινο 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 >0,11 

 

Αντανακλαστική μεμβράνη: η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου ΙΙ 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 N 143 E (παρ.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. 

Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές των παρ. 7.4, 7.5, και 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 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΚΡΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
12,00 € 

με το ΦΠΑ 

Κρίκοι μεταλλικοί (αλουμινίου, χάλυβα) με αυτόματο 
σύστημα ασφάλισης του  ανοίγματος της πύλης. 
Πρότυπα: ΕΝ- 362 

2 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
190,00 € 
με το ΦΠΑ 

 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.  
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, 
έτος κατασκευής, μέγεθος. 
Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός 
παρτίδας. 
Πρότυπα: ΕΝ-361για τις εξαρτύσεις, 355 για 
αποσβεστήρες και 363 για ανακόπτες 

3 ΟΛΟΣΩΜΕΣ  ΖΩΝΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή:  
371,40 € 

 Oλόσωμη ζώνη ασφαλείας με ζώνη μέσης. Να  
διαθέτει δυο σημεία αγκύρωσης ένα στο στήθος και 
ένα στην πλάτη ενώ η ζώνη μέσης να φέρει δυο 
σημεία καταλλήλα για περιορισμό σε θέση εργασίας . 
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με το ΦΠΑ Να είναι κατασκευασμένη απο υγροαπωθητικούς 
ιμάντες και να φέρει αποσπώμενη , πλενόμενη , 
αεριζόμενη επένδυση στην πλάτη , την μέση και τα 
πόδια,  και να φέρει ανθεκτική ενίσχυση στους ώμους . 
Η προσαρμογή των ιμάντων να γίνεται με  σύστημα 
«Revolver» και να  φέρει πόρπες αεροπορικού τύπου 
«Duo-Lok». 
Οι κρίκοι της εξάρτησης πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι απο αλουμίνιο Tech-Lite και ο κρίκος 
ανάρτησης της πλάτης να φέρει ειδικό σύστημα 
επαναφοράς . Να διαθέτει ειδική θέση για την 
αγκύρωση των κρίκων του υπόλοιπου εξοπλισμού 
όταν αυτός δεν χρησιμοποιείται και να  διαθέτει 
αντανακλαστικές λωρίδες στην επένδυση της πλάτης . 
Επίσης να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα ιμάντων 
υποβοήθησης για την περίπτωση της πτώσης 
αυξάνοντας σημαντικά το χρόνο εώς την διάσωση του 
χρήστη. ∆υναμικότητας : Ένας χρήσης 140kg 
Πρότυπα . EN -361 

4 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 
ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή:  
330,90 € 
με το ΦΠΑ 

Ολόσωμη ζώνη 5 σημείων με δύο(2) μεταλλικούς 
κρίκους αγκύρωσης, εναν(1) στο στήθος και έναν(1) 
στη πλάτη. ∆ιαθέτει ζώνη μέσης με δύο(2) πλάγιους 
μεταλλικούς κρίκους και ένα(1) κρίκο στο κέντρο. Φέρει 
,στο πίσω μέρος της ζώνης μέσης, τέσσερεις(4) 
υποδοχές και τέσσερεις(4) πλαστικούς κρίκους για 
ανάρτηση εργαλείων.Ρυθμιζόμενοι ιμάντες μηρών και.  
Ρυθμιζόμενοι ιμάντες μηρών, μέσης και ώμων  ώμους 
. Πόρπες αεροπορικού τύπου στα πόδια και τους 
ώμους .  
∆υναμικότητα : ένας χρήστης , 140kg 
EN-358 EN -361 EN- 813 

5 ΣΧΟΙΝΙΑ Ή ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική 

τιμή 
142,70 € 
με το ΦΠΑ 

 Ρυθμιζόμενο σχοινί για ζώνη εναεριτών  στύλου 
μήκους 2m με μηχανισμό trigger για εύκολη ρύθμιση 
και σίγουρη ασφάλιση του επιθυμητού μήκους. Να 
συνοδεύεται με ένα κρίκο AJ501 ανοίγματος 17mm και 
ένα άγκιστρο AJ565 ανοίγματος 18mm.  
Η διάμετρος του σχοινιού να είναι 10,5mm 
Πρότυπα: ΕΝ-358 

 
 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΣΕΤ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΣΕΤ 
Ενδεικτική 

τιμή 
240,00 με 
το ΦΠΑ € 

 Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα 
με τα γάντια. 
Χαρακτηριστικά: Σειρά ή σετ που περιλαμβάνει:  
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α/α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Κατσαβίδι 1000V PH 1 (Για βίδες με σταυρό)  
2 Κατσαβίδι 1000V PH 2 (Για βίδες με σταυρό)  
3 Κατσαβίδι 1000V PH 3 (Για βίδες με σταυρό)  
4 Κατσαβίδι 1000 PH 2*100  Για βίδες τερματικών 
5 Κατσαβίδι 1000V 4*100  
6 Κατσαβίδι 1000V 5,5*125  
7 Κατσαβίδι 1000V 6,5*150  
8 Κατσαβίδι 1000V PZ 2*100 (για βίδες με σταυρό) Για βίδες τερματικών 
9 Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης 12V - 750V  
10 Πένσα 1000V 180 mm  
11 Πλαγιοκόφτης 1000V 180mm/4mm  
12 Κόφτης ημικυκλικός 1000V 165mm/15mm  Για κοπή καλωδίων  
13 Γκαζοτανάλια 1000V 250mm για περικόχλια έως 36 mm Αυτορυθμιζόμενη, 

άρθρωση με περαστές 
λαβές 

14 Κλειδί γαλλικό 1000V 250 mm Για περικόχλια έως 30 
mm 

15 Απογυμνωτής καλωδίων 6-29mm με δυνατότητα κοπής  
16 Συλλογή από καρυδάκια  6-γωνα  6-22 mm + λαβή με καστάνια 

+ σταυρός  
 

Πρότυπο ΕΝ 60900 
Σήμανση: 
• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 
• Έτος κατασκευής. 
• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) 
 

 
 

 

 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ 
ΕΙ∆Η  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ανά άτομο)  
ΥΦΑΣΜΑ : Χρώματος μαύρο ματ. Σύνθεσης 60% βαμβάκι, 40% 
πολυεστερικό. Πυκνότητα ύφανσης 230 gr/ m2 . Αμερικανικού τύπου. 
ΧΙΤΩΝΙΟ : α. (2)∆ύο τσέπες με κάλυμμα στο ύψος του στήθους β. Επωμίδες 
(στρατ. Τύπου) γ. ∆ιαθλαστικό 3,5 cm περιμετρικά στο ύψος μεταξύ ομφαλού 
και στέρνου και στα μανίκια στο ίδιο ύψος. ∆. Κέντημα στην πλάτη 
διαθλαστικό (Πολιτικής Προστασίας), κυκλικό 25cm περίπου, ε. Κέντημα 3,5 
cm x 5 cm πάνω από τον αριστερό ώμο με την Ελληνική σημαία (μπλε, 
άσπρο), στ. Κέντημα στρογγυλό 8 cm με το σήμα της ομάδας πάνω από την 
αριστερή τσέπη. Τέλος, ενίσχυση με διπλό ύφασμα στους αγκώνες.  
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ : α. (2) ∆ύο πλάγιες λοξές εσωτερικές τσέπες με κουμπί, β. (2) 
∆ύο τσέπες σκεπαστές στο πλάι του κάθε μηρού χαμηλά με σκρατς, γ. (2) 
∆ύο πίσω τσέπες σκεπαστές με σκρατς, δ. (4) Τέσσερα θυλάκια στο 
παντελόνι με κουμπιά για ζώνη Αμερικανικού Τύπου, ε. Φερμουάρ εμπρός 
μεταλλικό, στ. Ενίσχυση με διπλό ύφασμα στα γόνατα, ζ. ∆ιαθλαστικό 3,5 cm 
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στα δύο πόδια στο μέσον της γάμπας, η. Λάστιχο στα κάτω άκρα των ποδιών, 
θ. Ενίσχυση με διπλό ύφασμα πίσω για το κάθισμα. 
ΦΟΥΛΑΡΙ : Τριγωνικό ύφασμα, σε έντονο πορτοκαλί (στο χρώμα της 
Πολιτικής Προστασίας) με μήκος βάσης τριγώνου 9 (ισόπλευρου), 9cm και 
ύψος τριγώνου 40 cm 
ΚΑΠΕΛΟ : Τύπου τζόκεϊ, μαύρο με γείσο, με διαθλαστικό περίγραμμα 
μπροστά, με το σήμα της ομάδας κεντημένο σε στρογγυλό σχήμα (4,5 cm). 
Επίσης στο πίσω μέρος να υπάρχει σκρατς. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους 
δικαιούχους εργαζόμενους και είδη ατομικής πυροπροστασίας  για τις 
εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας  έτους 2014  του ∆ήμου Ρεθύμνης .  

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Ισχύουσες διατάξεις:  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό  
διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, με βάση τους όρους της διακήρυξης, και ενώπιον της 
αρμόδιας για αξιολόγηση και γνωμοδότηση επιτροπής του άρθρου 46 του 
Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Συμβατικά στοιχεία είναι:  

α) Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισμού  

β) Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ) Τεχνικές Προδιαγραφές 

δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ε) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας  

Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή και ο χρόνος των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 
και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει ως εξής: 

Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά μετά από 
εντολή προμήθειας από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήμου Ρεθύμνης. Τόπος 
παράδοσης θα είναι η αποθήκη της Οικονομικής Υπηρεσίας στο Άδελε 
Ρεθύμνου. 

Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με 
δικά του μεταφορικά. 

Ο ∆ήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ούτε όλα 
τα υλικά-είδη, που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων και 
των υλικών-ειδών, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση 
του δήμου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το 
αίτημα του δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του. 

Επειδή η παράδοση των υλικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες του ∆ήμου Ρεθύμνης, θα εκδίδεται τιμολόγιο του 
προμηθευτή μετά από την παράδοση των ειδών. Μετά από την παραλαβή των 
υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την 
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου 
ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ∆ήμος 
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Ρεθύμνης υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα στο νόμιμο χρονικό 
διάστημα.  

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Σύμβαση  

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του 
αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στο Γραφείο Προμηθειών του 
∆ήμου Ρεθύμνης μέσα σε δέκα (10) ημερών προς υπογραφή της συμβάσεως 
και καταθέτει την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής κατ’ αντιστοιχία με 
την κατηγορία (-ες) στην οποία (-ες) κηρύχθηκε ανάδοχος   

     

 ΑΡΘΡΟ 6ο  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως:  

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως καθορίζεται σε 10% επί της 
συμβατικής αξίας της προμήθειας, Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή.  

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της 
προμήθειας μετά την λήξη της εγγυήσεως που δίνει ο ανάδοχος στην 
προσφορά του.  

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Χρόνος εγγυήσεως  

Ο χρόνος εγγυήσεως μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική 
παραλαβή, μετρούμενος από της ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης, 
θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος θα είναι 
μέχρι 31-12-2014.  

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου:  

Εφ’όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας 
εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου 
ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Πλημμελής κατασκευή:  

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης, ότι τα υλικά με τα 
οποία θα προμηθεύσει τον ∆ήμο Ρεθύμνης, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς 
τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της 
προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους αρίστης ποιότητας.  

Ο ∆ήμος Ρεθύμνης διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν 
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών δεν πληρούν 
τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, 
αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων, χωρίς την 
οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση για τον δήμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ).  

  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό υλικών που πρέπει να 
αντικατασταθούν δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

 ΑΡΘΡΟ 10ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις:  
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους 
τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον ∆ήμο.  

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Προσωρινή και οριστική παραλαβή:  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές ή από τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του αναδόχου 
θα ακολουθήσει τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας και 
το άρθρο της Συγγραφής υποχρεώσεων.  

Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των 
κειμένων διατάξεων ή οριστική παραλαβή.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

     

 
 Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ       
1 ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΖΕΥΓΗ 2255 
2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC ΖΕΥΓΗ 54 
3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΗ 95 
4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΗ 2351 
5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΚΟΥΤΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ). KOYTA 139 
6 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΗ 5 
7 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΖΕΥΓΗ 55 

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΩΝ      
8 ΚΡΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 
9 ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (ΤΥΠΟΥ GOGGLES) ΤΕΜΑΧΙΟ 18 

10 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 130 
11 ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ (ΑΣΠΙ∆ΙΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 

12 
ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ) ΓΙΑ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 26 

13 
ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙ∆ΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 

14 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ      

15 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1548 
16 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ (Α1Ρ3) ΤΕΜΑΧΙΟ 18 
17 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ(ΑΒΕΚ2Ρ3) ΤΕΜΑΧΙΟ 16 

  ΠΡΟΣΤΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ      
18 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 238 
19 Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟ∆ΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 
20 ΠΟ∆ΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 
21 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 14 

  ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ      
22  ΓΑΛΟΤΣΕΣ  ΖΕΥΓΗ 136 
23 ΣΚΑΦΑΝ∆ΡΟ ΖΕΥΓΗ 1 
24 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΥΓΗ 151 
25 ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΖΕΥΓΗ 8 

  ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ      
26 ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΕΣ ΖΕΥΓΗ 6 
27 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆ΕΣ ΖΕΥΓΗ 13 
28 ΝΙΤΣΕΡΑ∆ΕΣ   ΤΕΜΑΧΙΟ 95 
29 ΚΑΠΕΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 103 
30 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α      

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

     
 Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 ΚΡΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 16 
2 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 
3 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 
4 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 
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5 ΣΧΟΙΝΙΑ Ή ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β      

 

 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 
      

 Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 ΣΕΤ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕΤ 10 
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ      
        
        
 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      
        

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 
ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕΤ 20   

      
      
      

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

 

 

 
 


