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Στη τεχνική προδιαγραφή επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 3.1 αντικαθίσταται από την παρακάτω :
3.1 Δείγματα
3.1.1 Επίσημα Δείγματα Υπηρεσίας
3.1.1.1 Τα επίσημα δείγματα της Υπηρεσίας εφόσον
υπάρχουν, επιδεικνύονται στους υποψήφιους προμηθευτές κατά την διαδικασία
προκηρύξεως του διαγωνισμού προμηθείας του υλικού και ισχύουν μόνο για τα
χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις καρτέλες τους. Σε περίπτωση που
υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των επισήμων δειγμάτων και όρων της τεχνικής
προδιαγραφής που δεν διευκρινίζονται αλλού, υπερισχύει η προδιαγραφή. Τα
επίσημα δείγματα δεν ισχύουν για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες
που μπορεί να υπάρχουν σε αυτά.
3.1.1.2 Τα επίσημα δείγματα δερμάτων της Υπηρεσίας, τα
δίδονται για την διαδικασία παραλαβής των δερμάτων και τηρούνται από την
πτέρυγα υπόδησης του 700 ΣΕ, έχουν σαν σκοπό αφενός μεν να υποβοηθήσουν την
επιτροπή στην καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων της κατά τον μακροσκοπικό
έλεγχο αφετέρου δε για να επιδείξουν την ακριβή απαίτηση της υπηρεσίας όσον
αφορά τον χρωματισμό.
3.1.1.3 Τα επίσημα δείγματα φέρουν καρτέλα και
μολυβοσφραγίδα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αφαιρούνται. Η αφαίρεση της
μολυβοσφραγίδας ή της καρτέλας του δείγματος ή αποκοπή του σπάγκου
πρόσδεσής τους σημαίνει την καταστροφή του. Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή
στοιχείων ή αλλοίωση των χαρακτηριστικών του δείγματος καθόσον αυτό σημαίνει
την καταστροφή του.
3.1.2 Δείγματα Προμηθευτών για Αξιολόγηση
3.1.2.1 Οι προμηθευτές μαζί με την προσφορά τους
υποχρεούνται να καταθέσουν ως δείγματα δύο (2) ολόκληρα δέρματα τα οποία θα
ελέγχονται μακροσκοπικά από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών
προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της παρούσας
προδιαγραφής.
3.1.2.2 Τα δείγματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα,
συσκευασμένα και με επισημάνσεις (παράγραφος 4.2) σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής. Η εργασία κατασκευής θα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα επιμελημένη. Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο η επιτροπή αξιολόγησης θα
καταγράφει τις οποιεσδήποτε διαφορές που παρουσιάζουν τα δείγματα σε σχέση με
τα καθοριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή, το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας και
τους κανόνες της τέχνης σαν εκτροπή. Δείγματα προμηθευτών με εκτροπές θα
απορρίπτονται υποχρεωτικά καθόσον όλοι οι όροι της παρούσης τεχνικής
προδιαγραφής είναι απαράβατοι.
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δείγματα ή πραγματοποιηθεί απόρριψη έστω και ενός δείγματος (δέρματος) κατά τον
μακροσκοπικό έλεγχο, η προσφορά θα απορρίπτεται και δεν θα αποστέλλεται δείγμα
στο Χημείο Στρατού για εργαστηριακό έλεγχο.
3.1.2.4 Εφόσον και τα δύο (2) δείγματα (δέρματα)
ικανοποιούν μακροσκοπικά πλήρως τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής, το
ένα (1) δείγμα (δέρμα), επιλεγόμενο τυχαία, θα αποστέλλεται στο Χημείο Στρατού
για εργαστηριακές εξετάσεις ενώ το άλλο ένα (1) θα τηρείται από την επιτροπή
μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού.
3.1.2.5 Το Χημείο Στρατού στα δείγματα των προμηθευτών για
αξιολόγηση θα πραγματοποιεί τους παρακάτω ελέγχους σύμφωνα με τις μεθόδους
που καθορίζονται στη παρούσα τεχνική προδιαγραφή :
3.1.2.5.1 Πάχος δέρματος
3.1.2.5.2 Ποιότητα Φυσικού Προσώπου
3.1.2.5.3 Αντοχή στη διάσχιση
3.1.2.5.4 Αντοχή στις κάμψεις
3.1.2.5.5 Διαπερατότητα από υδρατμούς
3.1.2.5.6 Αδιαβροχοποίηση
3.1.2.6 Εάν από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
εξετάσεων προκύπτει ότι οι τιμές των ιδιοτήτων των δερμάτων βρίσκονται μέσα στα
προσδιοριζόμενα από την προδιαγραφή όρια (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι
αποκλίσεις για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο), τότε οι τεχνικές προσφορές των
προμηθευτών θα γίνονται αποδεκτές, διαφορετικά θα απορρίπτονται.
3.1.2.7 Τα δείγματα που θα υποστούν εργαστηριακό έλεγχο
καθώς και το κόστος των ελέγχων επιβαρύνουν τους προμηθευτές. Τα δείγματα των
προμηθευτών που δεν αξιολογήθηκαν ή δεν απεστάλησαν για έλεγχο στο Χημείο
Στρατού θα επιστρέφονται στους προμηθευτές μετά την υπογραφή της σύμβασης.
2. Στη τεχνική προδιαγραφή προστίθεται νέα παράγραφος 2.2.2 όπως
παρακάτω :
2.2.2 Αζωχρώματα
2.2.2.1 Απαγορεύεται η χρήση αζωχρομάτων που ενδέχεται
να απελευθερώσουν με αναγωγική διάσπαση μίας ή περισοτέρρων αζωομάδων, μία
ή περισοτέρρες από τις αρωματικές αμίνες, που αναφέρονται στους νόμους Φ.Ε.Κ
166/Α/17.11.1983, Φ.Ε.Κ 1045/Β/29.07.2003 και Φ.Ε.Κ 1283/Β/23.08.2004 (και τις
τυχόν τροποποιήσεις τους), σε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις όταν ο έλεγχος γίνεται
σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται σε αυτούς.
2.2.2.2 Ο προμηθευτής για κάθε τμηματική παράδοση
δέρματος πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβής ώστε να
επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο:
2.2.2.2.1 Πιστοποιητικό του Γενικού Χημείου του
Κράτους ή άλλου εργαστηρίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή άλλου εργαστηρίου
διαπιστευμένου με ISO 17025 στο οποίο να φαίνεται ότι το παραδιδόμενα είδη
καλύπτουν τις απαιτήσεις των παραπάνω νόμων σε ότι αφορά τα Αζωχρώματα. Το
εργαστήριο που προβλέπεται παραπάνω μπρορεί να είναι και αυτό του
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έλεγχο.
2.2.2.2.2 Αντίγραφο του ISO 17025 του εργαστηρίου που
εξέδωσε το παραπάνω πιστοποιητικό (δεν απαιτείται για το Γενικό Χημείο του
Κράτους ή άλλο εργαστηρίο του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) στο οποίο να φαίνεται
ότι αυτό είναι διαπιστευμένο να διενεργεί τους προβλεπόμενους από τους υπόψη
νόμους ελέγχους.
2.2.2.2.3 Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος ‘’Η’’ στην οποία να δηλώνεται ότι το προσκομιζόμενο
πιστοποιητικό αφορά την συγκεκριμένη ποσότητα δέρματος.
2.2.2.3 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, κατά το στάδιο του
ελέγχου και της παραλαβής ή οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο, να ελέγχει τα
υπόψη είδη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους παραπάνω νόμους προκειμένου να
διαπιστώσει ότι αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις τους. Το κόστος των ελέγχων
επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Στην τεχνική προδιαγραφή προστίθεται νέο Παράρτημα ‘’Η’’ όπως το
συνημμένο.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να
ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου(Εmail):

ΤΚ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της ____________(5)___________ και
εξουσιοδοτημένος για υπογραφή σχετικών συμβάσεων.
2. Το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό εργαστηριακών ελέγχων με ημερομηνία
___/___/______
που
εξεδόθη
από
το
εργαστήριο
________________(6)____________________ αφορά το προσκομιζόμενο δέρμα
με αριθμό Δελτίου Αποστολής _______(7)____________, η παράδοση του οποίου
γίνεται
σε
εκτέλεση
της
σύμβασης
_______(8)__________
του
___________(9)________. (4)
Ημερομηνία: …./…./20……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του
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δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα
αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη
της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
(5) Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή της επιχείρησης.
(6) Αναγράφεται ο τίτλος – το όνομα του εργαστηρίου όπως αναγράφεται και
στο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό.
(7) Αναγράφεται ο Αριθμός και η ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής.
(8) Αναγράφεται ο αριθμός και το έτος της σύμβασης.
(9) Αναγράφεται ο φορέας με τον οποίο υπεγράφη η σύμβαση πχ. Υπουργείο
Ανάπτυξης.

