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ΟΡΟΙ   
Για την προµήθεια  710  ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας για το Λιµενεργατικό και 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό, Χειριστές Μηχανηµάτων και 76 ζευγών υποδηµάτων 

ασφαλείας για τους Ηλεκτροτεχνίτες  της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για το έτος 2011 και 2012 

 
 

   Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης διενεργεί έρευνα αγοράς µε την διαδικασία 

διαπραγµάτευσης (έρευνα αγοράς), µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την  

προµήθεια επτακοσίων δέκα   (710)  ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας για το Λιµενεργατικό και 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό, Χειριστές Μηχανηµάτων και εβδοµήντα έξι (76)  ζευγών 

υποδηµάτων ασφαλείας για τους Ηλεκτροτεχνίτες  της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για το έτος 2011 και 2012 

σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές  προδιαγραφές που ακολουθούν. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη, για τη παραπάνω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €  

πλέον Φ.Π.Α.  

 

Α    ΓENIKOI OΡΟΙ 

1. Η έρευνα αγοράς για την προµήθεια επτακοσίων δέκα   (710)  ζευγών υποδηµάτων 

ασφαλείας για το Λιµενεργατικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό, Χειριστές 

Μηχανηµάτων και εβδοµήντα έξι (76) ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας για τους 

Ηλεκτροτεχνίτες  της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για το έτος 2011-2012 (εργατοτεχνίτες, µαθητές ΟΑΕ∆, 

λιµενεργάτες, ηλεκτροτεχνίτες, χειριστές, λοιπούς δικαιούχους των Μέσων Ατοµικής 

Προστασίας),  θα διενεργηθεί ως εξής :  

Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν στην 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε., την προσφορά τους,  

1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ 'Η ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ: 

 Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ( τηλ. 2310593121) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τις εργάσιµες ηµέρες 

µέχρι την 12.00’ ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) της 16 / 12. / 2011.  

 

1.2. Το άνοιγµα των φακέλων, των προσφορών θα γίνει την  16 / 12 /2011 ηµέρα 

Παρασκευή .  και ώρα 12:30  στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., 

Πύλη 11, 3ος όροφος,  από αρµόδια Τριµελή Επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
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1.3. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του 

διαγωνιζόµενου. Πάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

- Προσφορά για την προµήθεια επτακοσίων δέκα   (710)  ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας 

για το Λιµενεργατικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό, Χειριστές Μηχανηµάτων και 

εβδοµήντα έξι (76) ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας για τους Ηλεκτροτεχνίτες  της Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. για το έτος 2011 και 2012  . 

- Η ηµεροµηνία ανοίγµατος των προσφορών. 

-Τα στοιχεία του προσφέροντος ( πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός 

τηλεφώνου, fax). 

- Ο Αποδέκτης : Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.  – ∆/νση ∆ιοικητικού, Τµήµα  

Γραµµατείας. 

1.4. Οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( σύµφωνα 

µε τον αριθ. πρωτ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ) θα γίνονται δεκτοί και θα αποσφραγίζονται από την 

Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 

 

2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1.  Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει  να περιληφθούν επί ποινή απαραδέκτου: 

• Η Έντυπη οικονοµική προσφορά (η οποία θα υπογράφεται από τον προσφέροντα και θα 

φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης,) η οποία πρέπει να περιλαµβάνει: 

• την τιµή των προσφεροµένων ειδών σε ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α., ανά ζεύγος και     στο σύνολο 

για παράδοση στο λιµάνι Θεσσαλονίκης.  

• τον χρόνο παράδοσης, ο οποίος υπολογίζεται από την ηµεροµηνία  υπογραφής της 

σύµβασης, πρέπει να είναι ο συντοµότερος δυνατός και όχι µεγαλύτερος από σαράντα  

(40) ηµέρες. 

•- Το χρόνο ισχύος της προσφοράς 

• Την τεχνική προσφορά τους , όπως περιγράφεται στο Β΄ΜΕΡΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της 

παρούσης 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση  ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων του παρόντος ∆ιαγωνισµού 

και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς 

του ∆ηµοσίου. Σε περίπτωση που έχει αυτό συµβεί, να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι 

του αποκλεισµού ( σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο νόµιµος 

εκπρόσωπος της εταιρίας). 

(Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις είναι του Ν.1599/86 και φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής  

 

2.2.- Η προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται: 
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2.2.1. Από δείγµατα  υποδηµάτων [΄Ενα (1) ζεύγος ] για κάθε κατηγορία εργαζοµένων τα 

οποία  πρέπει να φέρουν εµφανώς το ονοµατεπώνυµο του προσφέροντος και την 

σήµανση κατά ΕΝ ISO 20345:2003, δηλ. καθαρά και ανεξίτηλα: 

-   το σήµα πιστότητας CE, 

-  τον κωδικό του προτύπου ΕΝ 20345-2003, καθώς και τα σύµβολα S3 και WR 

( για τους εργατοτεχνίτες) και τα σύµβολα S3  και WR για το υπόδειγµα των 

ηλεκτροτεχνιτών .  

-   το µεγεθός του, 

-   τον κωδικό µοντέλο του προϊόντος, 

-   έτος  κατασκευής, 

Τα δείγµατα που θα προσκοµισθούν στο τµήµα Προµηθειών, θα επιστραφούν 

στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, εφόσον ζητηθούν, το αργότερο µέσα σε 

διάστηµα ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία κατακύρωσης του διαγωνισµού.                  

Τα δείγµατα του αναδόχου θα χρησιµοποιηθούν σαν υπόδειγµα κατά την παραλαβή 

των υποδηµάτων και θα επιστραφούν µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου 

αυτών. 

2.2.2.- Από πιστοποιητικά δοκιµών κατά το ΕΝ ISO 20345/2003,όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στο Β΄ Μέρος της παρούσης . 

Τα πιστοποιητικά πρέπει να προέρχονται από πιστοποιηµένο Φορέα χώρας-

µέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, να είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική 

γλώσσα επίσηµα ή µε απλή µετάφραση και να αναγράφουν αναλυτικά τις 

δοκιµές σύµφωνα µε τους επισυναπτόµενους πίνακες, αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση της απλής µετάφρασης να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα 

ξενόγλωσσα πιστοποιητικά. 

2.2.3 Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά και για τις δύο ή ακόµα και 

για µία από τις δύο κατηγορίες ειδών υποδηµάτων .  

   2.2.4 Προσφορές που δεν συνοδεύονται από δείγµατα µε τις οριζόµενες προδιαγραφές 

της παραγρ. 2.2.1. και από πιστοποιητικά δοκιµών της παραγ. 2.2.2. 

απορρίπτονται υποχρεωτικά και δεν αξιολογούνται. 

 To Τµήµα Περιβάλλοντος , Υγιεινής και Ασφαλείας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θα υποστηρίξει 

την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού  κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών. 

 

3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται για χρονικό διάστηµα ενός έτους .  

Μέσα στο χρόνο αυτό, η Ανάδοχος εταιρία είναι υποχρεωµένη να αντικαταστήσει κάθε 

συµβατικό προϊόν σε περίπτωση αχρήστευσής του, οφειλόµενης σε κακή ποιότητα ή κρυφό 

ελάττωµα ή σε κατασκευαστική ατέλεια χωρίς καµία αποζηµίωση. Σε περίπτωση που υπάρξει 
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αδικαιολόγητη καθυστέρηση του προµηθευτή στην παράδοση προϊόντων ή παράλειψη 

ορισµένων ειδών της παραγγελίας ή σε περίπτωση απόρριψης ειδών και µη αντικατάστασής 

τους στην ταχθείσα προθεσµία, τότε η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα της προµήθειάς τους 

από το ελεύθερο εµπόριο και η τυχόν διαφορά τιµής µεταξύ συµβατικής και ελεύθερου 

εµπορίου επιβαρύνει τον ανάδοχο.  

Σε περίπτωση που απαιτηθούν επί πλέον ποσότητες κατά την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, 

o προµηθευτής υποχρεούται να τις προµηθεύσει στην τιµή που κατακυρώθηκε η προµήθεια.  

4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα στη προθεσµία που έχει θέσει να παραδώσει στην 

Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, µε δικά του έξοδα και φροντίδα, όλη την παραγγελθείσα 

ποσότητα στα νούµερα που θα δοθούν από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

5.1. Παράταση του χρόνου παράδοσης δεν µπορεί να χορηγηθεί. Εάν παρέλθει η 

προθεσµία άπρακτη, η σύµβαση θεωρείται ότι λύθηκε µε αποκλειστική υπαιτιότητα του 

αναδόχου στον οποίο επιβάλλονται οι νόµιµες κυρώσεις. 

5.2. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης επιβάλλεται στον ανάδοχο, µε απόφαση 

∆/ντος Συµβούλου, πρόστιµο ίσο µε το 5% της συµβατικής αξίας των ειδών που 

παραδόθηκαν εκπρόθεσµα. 
 

 

5.-     ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, καλείται ο προµηθευτής,  µε έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.,    

να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, 

προσκοµίζοντας  τα απαιτούµενα Πιστοποιητικά και Εγγυητική Eπιστολή Καλής Εκτέλεσης και 

των όρων της Σύµβασης  που θα καλύπτει το  10 % της συµβατικής αξίας των υπό προµήθεια 

ειδών (µη συνυπολογιζοµένου του Φ.Π.Α.) και θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό 

Ίδρυµα που την εξέδωσε. 

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική λήξη της σύµβασης και ύστερα από την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους. Εάν εκκρεµούν ορισµένες 

παραδόσεις  ή άλλες υποχρεώσεις του αναδόχου που άρχισαν µέσα στο  συµβατικό χρόνο και  

δεν έληξαν κατά  την  εκπνοή  του,  τότε  η Εγγυητική  επιστολή επιστρέφεται µετά και την 

τακτοποίηση των  υποχρεώσεων αυτών του αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ο µειοδότης δεν ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις, δεν 

αποδεχθεί την κατακύρωση  ή καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύµβασης, κηρύσσεται  

έκπτωτος, µε απόφαση του Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και υφίσταται τις νόµιµες  συνέπειες. 

 

6 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η υπόψη προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που 

δε ρυθµίζονται από τους παραπάνω αναγραφόµενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις 

του Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, 

Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β 1941/14/12/2010). 
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Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να µαταιώσει την διαδικασία του διαγωνισµού, 

καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας  

οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να 

φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων σ’ αυτήν. Η συµµετοχή στην παραπάνω 

διαδικασία γίνεται µε ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωµα 

αποζηµίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που ορίζονται στην παρούσα. Η συµµετοχή του 

Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισµού  συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ µέρους του 

των όρων διεξαγωγής της. 

 

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή θα γίνει  από Επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο Β΄ Μέρος (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) , οπότε και θα υπογραφεί  το  

Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

7.1 Αν δεν αποσταλούν δείγµατα σε πιστοποιηµένο φορέα, η Επιτροπή θα προχωρήσει σε 

µακροσκοπικό έλεγχο. Εφόσον από τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθεί ότι τα 

υποδήµατα πληρούν τους όρους του  διαγωνισµού , η Επιτροπή θα συντάξει το  σχετικό 

Πρωτόκολλο  Παραλαβής. 

7.2 Αν αποσταλούν δείγµατα σε πιστοποιηµένο φορέα – Εργαστήριο ∆οκιµών, το Τµήµα 

Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας της ΟΛΘ ΑΕ.  αξιολογεί τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου και εφόσον δεν υπάρχουν αποκλίσεις από τους Τεχνικούς όρους και 

Προδιαγραφές, η Επιτροπή θα συντάξει µετά το Πρακτικό  Παραλαβής.  

            Το κόστος των δοκιµών σε πιστοποιηµένο φορέα βαρύνει την Ο.Λ.Θ. ΑΕ. 

7.3     Εάν διαπιστωθεί ότι τα υποδήµατα δεν πληρούν τους όρους  του  διαγωνισµού ακόµη και 

αν αυτά φέρουν άρτια τη σήµανση και έχουν πιστοποιητικά δοκιµών, τότε η προσφορά 

απορρίπτεται και ο ανάδοχος υποχρεούται: 

♦  να καταβάλλει τις δαπάνες των δοκιµών σε πιστοποιηµένο φορέα  

♦ να παραλάβει πίσω τα υποδήµατα χωρίς κανενός είδους και για οποιοδήποτε λόγο 

επιβάρυνση για την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

              Στην περίπτωση αυτή η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί πλήρως το δικαίωµα να δεχθεί εν µέρει ή 

στο σύνολό τους την αντικατάσταση των υποδηµάτων από τον ανάδοχο ή να καλέσει τον 

επόµενο µε τη χαµηλότερη τιµή εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού   

για την προµήθεια των υποδηµάτων. Και σ΄ αυτήν την περίπτωση θα ακολουθηθεί η ίδια 

διαδικασία ελέγχων και δοκιµών. 

H εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί κατά την υπογραφή του 

συµφωνητικού καταπίπτει υπέρ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
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8. ΠΛΗΡΩΜΗ : 

 Η πληρωµή θα γίνεται µετά την, χωρίς παρατηρήσεις, υπογραφή του πρωτόκολλου 

παραλαβής, βάσει τιµολογίου και µε επιφύλαξη των οριζόµενων στα άρθρα 5.6. 

   Κατά την διαµόρφωση της τιµής προσφοράς τους, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να λάβουν   

υπόψη ότι:  

 -  Επί του συµβατικού τιµήµατος επιβάλλεται κράτηση 2% υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας 

Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ( ΤΠΠΟΛΘ) και επί της ανωτέρω κρατήσεως επιβάλλεται 2% τέλος 

χαρτοσήµου καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ , επί του τέλους χαρτοσήµου ( χαρτος. + ΟΓΑ = 2,4% 

επί του 2%). Το σύνολο των κρατήσεων επί του συµβατικού τιµήµατος είναι 2,048%. 

 - Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα συσκευασίας και µεταφοράς της παραπάνω 

προµήθειας στην Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

 

 

Β .      ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια επτακοσίων δέκα   (710)  ζευγών 

υποδηµάτων ασφαλείας για το Λιµενεργατικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό, Χειριστές 

Μηχανηµάτων και εβδοµήντα έξι (76) ζευγών υποδηµάτων ασφαλείας για τους 

Ηλεκτροτεχνίτες  της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για το έτος 2011 και 2012 .  

 

Β1  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ,        

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΚΑΙ  ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΡΑΝΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 

 

1. Τα υποδήµατα θα είναι ηµιάρβυλα (µέχρι τον αστράγαλο), τύπου ασφαλείας, κλάσης I 

(κατασκευασµένα από δέρµα και άλλα υλικά), σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσεις του 

προτύπου  ΕΝ ISO 20345:2003 και τις απαιτήσεις που αντιστοιχούν στο σύµβολο S3 

(αντιστατικότητα, απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα, αντίσταση κάτω µέρους στη 

διάτρηση και αδιαβροχία στο άνω µέρος) και στο σύµβολο WR (αδιαβροχία ολόκληρου του 

υποδήµατος).   

 

2. Τα υποδήµατα θα πρέπει να ενσωµατώνουν τις ιδιότητες : 

• των µηχανικών αντοχών και προστασίας για τα δάκτυλα µεταλλικό προστατευτικό και 

της σόλας από διάτρηση, ( µεταλλικό ένθετο) 

• της αδιαβροχίας, 

• της προστασίας από το ψύχος, 

• της αντιολισθηρότητας, 

• της αντοχής στα ελαιολιπαντικά και πετρελαιοειδή. 
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3. Τα υποδήµατα πρέπει να είναι γενικά επιµεληµένης κατασκευής, αντοχής και εµφάνισης 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν. Θα πρέπει να έχουν µικρό κατά το 

δυνατόν βάρος. Το συνολικό βάρος θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

 

Β2            ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ. 

 

 Η βασική προδιαγραφή θα είναι η ίδια µε αυτήν του υπολοίπου προσωπικού και µε εξαίρεση 

ότι το υπόδηµα δε θα φέρει µεταλλικό ή άλλο πρόσθετο προστατευτικό για τη διάτρηση στη 

σόλα και δεν θα έχει ανάγλυφη σόλα, θα φέρει προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό, 

µε την επιπρόσθετη απαίτηση λόγω της φύσεως της εργασίας των σε διηλεκτρική αντοχή βάσει 

του προτύπου ASTM F2412 που σε δοκιµή σε τάση 20 ΚV (RMS) επί 1΄ θα πρέπει το µέγιστο 

ρεύµα διαρροής να είναι µέχρι 5 mA. 

 Σε περίπτωση που κανένας προµηθευτής δεν υποβάλλει υποδήµατα ασφαλείας σύµφωνα µε 

το προαναφερόµενο πρότυπο (ASTM F 2412) η ΟΛΘ ΑΕ θα δεχτεί προσφορές για διηλεκτρική 

αντοχή 14KV (ΑΝΖΙ) 

             

Β3.   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

Κάθε ζεύγος θα παραδίδεται µέσα σε χαρτοκιβώτιο κατάλληλο για την αποφυγή της 

ξήρανσης. 

   Συνηµµένα: 

       Tεχνικές προδιαγραφές για υποδήµατα    Ασφαλείας  

     του  Εργατοτεχικού  και  Ηλεκτροτεχνικού προσωπικού  

      της ΟΛΘ ΑΕ.                              Θεσσαλλονίκη    5.12.2011 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

             ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

   

  

      ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ∆ΗΣ  


