ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων υλικών Ν.Α. Λέσβου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 157 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.380,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟY
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 157/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Φ.Π.Α. :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

13.258,62 €
2.121,38 €
15.380,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αποτελεί τροποποίηση της με αριθμ. 78/2015 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μέσων
Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό του Δήμου Λέσβου». Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια των
τριών ειδών που περιγράφονται στην 78/2015 μελέτη, (νιτσεράδες, ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο,
σετ μονωτικών εργαλείων) για τα οποία δεν υπήρξε ανάδοχος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 761/2015
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και γίνεται τροποποίηση της μελέτης ως προς την τιμή για τα συγκεκριμένα
τρία είδη.
Η σύνταξη της μελέτης έγινε σύμφωνα με:
1. Τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 88555/3293/4.10.1988 κοινή υπουργική απόφαση «Υγιεινή και
Ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» που κυρώθηκε με το άρθρο 39
του ν.1836/1989.
2. Την υπ αρίθμ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ'
αριθμ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/30-7-2007) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, την υπ' αριθμ. 31119/08,ΦΕΚ-990
Β/28-5-08 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-07 σύμφωνα με τις οποίες παρέχονται
μέσα ατομικής προστασίας, σε υπαλλήλους των ΟΤΑ.
3. Την από 11-12-2014 υπόδειξη μέσων ατομικής προστασίας, του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Λέσβου, για το προσωπικό της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
4. Την από 03-02-2015 υπόδειξη μέσων ατομικής προστασίας, του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Λέσβου, για το προσωπικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
5. Την από 16-02-2015 υπόδειξη μέσων ατομικής προστασίας, του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου
Λέσβου, για το προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Ο Δήμος Λέσβου απασχολεί στις υπηρεσίες α) Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, β) Τεχνικών Υπηρεσιών και γ)
Περιβάλλοντος και Πρασίνου, εργατοτεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού
Ασφαλείας του Δήμου έχουμε την υποχρέωση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας σύμφωνα με την
ανωτέρω 53361/2-10-2006 σχετική ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για το έτος 2015 στις ανωτέρω υπηρεσίες αναμένετε να απασχοληθούν:
α) Στην υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης απασχολούνται 90 άτομα μόνιμοι και αορίστου χρόνου, 37
άτομα με 8μηνη σύμβαση εργασίας συνεχιζόμενα από το 2014 ενώ για το 2015 προγραμματίζεται η
πρόσληψη 60 ατόμων με 8μηνη σύμβαση, επιπλέον αναμένεται η απασχόληση προσωπικού με 5μηνη
κοινωφελή εργασία συνολικά 116 ατόμων. Στην υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης απασχολούνται
ετησίως περίπου 15 άτομα με κοινωφελή εργασία για να εκτίσουν την ποινή τους. Τέλος θα πρέπει να
υπάρξει μέριμνα για εργάτες και οδηγούς με δίμηνη απασχόληση για τυχών έκτακτες πρόσκαιρες και
κατεπείγουσες ανάγκες, όπως επίσης και μέσα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ρύπανσης ακτών από
πετρελαιοκηλίδες κλπ.
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Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται σε διάφορους τομείς όπως Οδηγοί, Εργάτες συγκομιδής και
αποκομιδής απορριμμάτων, Οδοκαθαριστές, Εργάτες καθαρισμού κάδων και απορριμματοφόρων,
απασχολούμενοι στα συνεργεία συντήρησης οχημάτων, Χειριστές μηχανημάτων έργων, Επιστάτες και
Επόπτες καθαριότητας κλπ. και οι ποσότητες των ειδών όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω, προκύπτει
από το σύνολο του προσωπικού που υπολογίζεται πως θα απασχοληθεί για το έτος 2015 στους
αντίστοιχους τομείς.
Η Δ/νση Καθαριότητας Και Ανακύκλωσης έχει ανάγκη την προμήθεια των κάτωθι ποσοτήτων ανά είδος
Μέσου Ατομικής Προστασίας:

Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
Νιτσεράδες

CPV

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

18221300-7

Τεμ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
218

β) Στη Τεχνική Υπηρεσία απασχολούνται 16 υδραυλικοί, 3 εργάτες γενικών καθηκόντων, 2 οδηγοί, 8
χειριστές και 4 ηλεκτρολόγοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, ενώ για το 2015 προγραμματίζεται η
πρόσληψη ατόμων με διάφορες συμβάσεις.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ανάγκη την προμήθεια των κάτωθι ποσοτήτων ανά είδος Μέσου
Ατομικής Προστασίας:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο

18143000-3

Τεμ

6

2

Εργαλεία Μονωτικά (σετ 4 τεμαχίων που περιλαμβάνει
2 κατσαβίδια, 1 πένσα και 1 κόφτη)

44512000-2

Σετ 4
τεμαχίων
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γ) Στην υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το 2015 προγραμματίζεται η πρόσληψη ατόμων με 8μηνη
σύμβαση, επιπλέον αναμένεται η απασχόληση προσωπικού με 5μηνη κοινωφελή εργασία. Τέλος θα πρέπει
να υπάρξει μέριμνα για εργάτες και οδηγούς με δίμηνη απασχόληση για τυχών έκτακτες πρόσκαιρες και
κατεπείγουσες ανάγκες, όπως επίσης και μέσα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών.
Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται σε διάφορους τομείς όπως οδηγοί, εργάτες κήπων και οι ποσότητες
των ειδών όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω, προκύπτει από το σύνολο του προσωπικού που
υπολογίζεται πως θα απασχοληθεί για το έτος 2015 στους αντίστοιχους τομείς.
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου έχει ανάγκη την προμήθεια των κάτωθι ποσοτήτων ανά είδος
Μέσου Ατομικής Προστασίας:
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
Νιτσεράδες

CPV

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

18221000-4

Τεμ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
10

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 13.258,62 €, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 16%
το ποσό των 2.121,38 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 15.380,00 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου
οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις υπό τους Κ.Α.:

Κ.Α.
20.6063.0004

ΤΙΤΛΟΣ
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου
Λέσβου

3

ΠΟΣΟ (€)
50.000,00

35.6063.0004
70.6063.0001
30.6063.0004

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου
Λέσβου
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχν. προσωπικού, γαλατά
κ.λ.π)
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου
Λέσβου

2.000,00
2.000,00
8.000,00

25.6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

1.000,00

25.6061

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

1.000,00

Η προμήθεια θα γίνει με ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
προσφορά, για τα τρία αυτά είδη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν. 2286/95 και του Ν.
3463/06.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, 14 / 10 / 2015
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟY
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 157/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Φ.Π.Α. :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

13.258,62 €
2.121,38 €
15.380,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α: Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Η Σ
ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ
Για την προστασία από ηλεκτρικό τόξο μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο
Η διάταξη θα αποτελείται από:
 Κράνος προστασίας.
 Ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο
θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη.
 Διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την
κρίση του.
Η διάταξη θα φέρει τη σήμανση CE, θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 379 (κράνος) και ΕΝ 166, 167 και
168 (ασπίδιο) με τα εξής χαρακτηριστικά:
 Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397.
 Θα έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440(vac)
 Το κεφαλόδεμα θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες
μετώπου και αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας.
 Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα ευρίσκεται
στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα.
 Θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους.
 Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα.
 Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα η υπάρχει διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση
του ασπιδίου.
Ασπίδιο
Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής:
 Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 − 1.2 ή 3 − 1.2.
 Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2.
 Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β).
 Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν).

Β: Α Λ Λ Α Μ Ε Σ Α Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ
ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ
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
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 Διαπνοή 3
 Υλικό κατασκευής PVC
Θα έχουν κουκούλα, η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος
της νιτσεράδας, θα κλείνουν με φερμουάρ και velkro και θα διαθέτουν τσέπες εσωτερικές. Θα έχουν πολύ
καλή αντοχή σε διάσχιση και βαμβακερή φόδρα.
Οι νιτσεράδες θα είναι δύο τεμαχίων (κουστούμι αποτελούμενο από μπουφάν/σακάκι και παντελόνι) και είναι
χρώματος υψηλής ορατότητας και στο μπουφάν θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη «ΔΗΜΟΣ
ΛΕΣΒΟΥ».
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ
Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια.
Χαρακτηριστικά: Ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα, μυτοτσίμπιδα)
Πρότυπο : ΕΝ 60900
Σήμανση:




Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς
Έτος κατασκευής.
Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, 14 / 10 / 2015
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟY
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 157/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Φ.Π.Α. :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

13.258,62 €
2.121,38 €
15.380,00 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Στη συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με
τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνει η προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό
του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 13.258,62 €, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 16%
το ποσό των 2.121,38 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 15.380,00 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου
οικονομικού έτους 2015.
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Λέσβου και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα
αναδειχθεί από το διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν. 2286/95 και του Ν. 3463/06.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας πλην της συμβάσεως κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
β) Το Τιμολόγιο της μελέτης
γ) Ο Προϋπολογισμός της μελέτης
δ) Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
ε) Το Τιμολόγιο της προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν. 2286/95 και του Ν. 3463/06.
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Άρθρο 5ο
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για
κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση στις αποθήκες του εργοδότου των υλικών, ο Φ.Π.Α.
που αντιστοιχεί σε κάθε είδος, οι νόμιμες κρατήσεις και η φορτοεκφόρτωση των υλικών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή των ειδών κι
εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και τα υλικά.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Μαζί με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν δέμα με δείγματα των μέσων ατομικής
προστασίας που προσφέρουν, προκειμένου να γίνει έλεγχος της ποιότητας των προσφερομένων ειδών αλλά
και της συμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης από την αρμόδια επιτροπή για να αξιολογηθεί
η προσφορά.
Τα δείγματα θα είναι αριθμημένα σύμφωνα με την αρίθμηση των άρθρων του τιμολογίου της παρούσης,
ώστε να είναι ευκολότερη η αξιολόγηση από την επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να
υπολογίζεται μετά από δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει
στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία
αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των
10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Ο χρόνος εγγύησης των μέσων ατομικής προστασίας, μετρούμενος από την ημερομηνία παράδοσης των
ειδών, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των έξι (6) μηνών.
Άρθρο 9ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή
συμμετοχής που θα αναλογεί στο 2% της προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 265,17€.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον
διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή
της ανάθεσης.
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Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ίση με το πέντε (5)% της συμβατικής αξίας
της προμήθειας.
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό
και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας
που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Ο χρόνος εγγυήσεως δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή παραλαβής, ορίζεται
σε πέντε έτη. Κάθε δε βλάβη που παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή
ποιότητα ή κατασκευή, πρέπει να επανορθώνεται μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από της
ειδοποιήσεως.
Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική
ρήτρα ίση προς την αξία του προαναφερθέντος είδους η οποία εκπίπτει από το εκδοθέν τιμολόγιο .
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση:
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, από το
άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου
προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει
τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται
συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από
την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα
αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από την
οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη
της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι της προσκόμισης του συμβατικού
υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν
του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
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Άρθρο 10ο
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται σε 45 ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα είναι τμηματική και σύμφωνα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας. Ο δε ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη εντός πέντε
ημερών από την εκάστοτε παραγγελία η οποία μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω έγγραφου μηνύματος
με FAX.
Ο Δήμος Λέσβου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, που αναγράφονται στην
Τεχνική Έκθεση. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων και των υλικών, 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.
Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε
περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές
ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του
αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από
το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την
επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα
του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να
αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της
οποίας προσκομίστηκε.
Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού
συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης
παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον προμηθευτή που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να αντικαταστήσει το
ελαττωματικό είδος δαπάνης του εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεως.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Εφ’ όσον η κατασκευή των προμηθευόμενων μέσων ατομικής προστασίας δεν ανταποκρίνεται στους όρους
της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει ή
να βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Οι πληρωμές της αξίας της προμήθειας θα γίνονται με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδοθούν
μετά την παραλαβή των ειδών και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο
παραλαβής των ειδών και τιμολόγιο του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 13 ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η προσωρινή παραλαβή των μέσων ατομικής προστασίας ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
παρουσία του αναδόχου (εφόσον επιθυμεί ο ανάδοχος να παρευρίσκεται). Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει
ή την τέλεια απόρριψη των προμηθευόμενων ειδών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή
λειτουργικών ανωμαλιών.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης
προθεσμίας, ο Δήμος Λέσβου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό
του αναδόχου, κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, 14 / 10 / 2015
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟY
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 157/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Φ.Π.Α. :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

13.258,62 €
2.121,38 €
15.380,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του
προσωπικού του Δήμου για το έτος 2015, και θα γίνει κατόπιν ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν. 2286/95 και
του Ν. 3463/06. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι ενδεικτικές και άνευ Φ.Π.Α..

ΑΡΘΡΟ 1ο
Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο
Για την προμήθεια, ενός ασπιδίου προστασίας από ηλεκτρικό τόξο, (Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο),
όπως περιγράφεται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές,
Τιμή ανά τεμάχιο: εξήντα πέντε Ευρώ (65,00 €)
ΑΡΘΡΟ 2ο
Νιτσεράδες
Για την προμήθεια, μιας νιτσεράδας, όπως περιγράφεται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές,
Τιμή ανά τεμάχιο: πενήντα πέντε Ευρώ (55,00 €)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εργαλεία Μονωτικά
Για την προμήθεια, ενός σετ μονωτικών εργαλείων (σετ 4 τεμαχίων που περιλαμβάνει 2 κατσαβίδια, 1 πένσα
και 1 κόφτη), όπως περιγράφονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές,
Τιμή ανά τεμάχιο (σετ): εξήντα πέντε πενήντα Ευρώ (65,50 €)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, 14 /10 / 2015
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟY
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 157/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Φ.Π.Α. :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

13.258,62 €
2.121,38 €
15.380,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων
τριακοσίων ογδόντα ευρώ (15.380,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%. Η προμήθεια θα βαρύνει
τους Κ.Α. 20.6063.0004, 35.6063.0004, 70.6063.0001, 30.6063.0004, 25.6061, 25.6063 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λέσβου.
Παρακάτω παρατίθενται ανά Διεύθυνση και είδος αλλά και συνολικά για το Δήμο Λέσβου:
1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

Νιτσεράδες

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τεμ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Φ.Π.Α.
(€)

218

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
(€)

55,00

11.990,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

11.990,00

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 16%

1.918,40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

13.908,40

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό
τόξο

2

Εργαλεία Μονωτικά

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Φ.Π.Α.
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
(€)

Τεμ

6

65,00

390,00

Σετ 4
τεμαχίων

5

65,50

327,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

717,50

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 16%

114,80

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

832,30
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

Νιτσεράδες

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τεμ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
(€)

10

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
(€)

55,00

550,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

550,00

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 16%

88,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

638,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
(€)

1

Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό
τόξο

Τεμ

6

65,00

390,00

2

Νιτσεράδες

Τεμ

228

55,00

12.540,00

3

Εργαλεία Μονωτικά

5

65,50

327,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

13.257,50

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 16%

2.121,20

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

15.378,70

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

15.380,00

Σετ 4
τεμαχίων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, ….. / ….. / 2015
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

14

