ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ν. Φιλ/φεια: 4/4/2016
Αριθμ. Πρωτ: 6098

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας
" PICOLLO ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ "
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια προμήθειας, με
τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, " PICOLLO ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥΣ ", με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 08/04/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.00μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της προμήθειας.
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
ε. Ο αριθμός της μελέτης.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών ( τηλ. 2132049049 & 042).
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα & στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΑΛΟΣ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Picollo και εξαρτημάτων τους
Α.Μ. : 19 / 2016
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 7.000 € (συμπ. ΦΠΑ)
K.A:
35.7131.011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προμήθεια PICCOLO και εξαρτημάτων τους για αντικατάσταση των
κατεστραμμένων στα δίκτυα άρδευσης και πυροπροστασίας στο Άλσος..
Η Τεχνική έκθεση συνοδεύεται από :
α) Τεχνικές Προδιαγραφές,
β) Προμέτρηση – Προϋπολογισμό όπου φαίνεται η ποσότητα των ειδών που θα απαιτηθεί, καθώς και η
τιμή τους, οι οποίες πάρθηκαν από τις ισχύουσες τιμές αγοράς.
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια, θα ανέλθει στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ ( 7.000 € )
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον υπό Κ.Α. : 35 7131.011 ισχύοντα
προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2016.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί "Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α." (άρθρο 23 παραγ. 1 & 2) και οι ερμηνευτικές
εγκύκλιοι 27/93 & 53/93 που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της.
β. Ο Ν. 2286/95 με τίτλο "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" άρθρο 2
παράγραφος 12 εδάφιο δ και παράγραφος 13 εδάφιο VI & VIII.
γ. Της Π1 7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).
δ. Της Π1 7446/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παραγ.
5,12, 13 & 16) του Ν. 2286/95» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια υλικά έχουν ως εξής:
1. Η απομακρυσμένη ηλεκτρονική μονάδα Piccolo RTU θα διαθέτει δύο ψηφιακές εισόδους και μία
ψηφιακή έξοδο, η οποία θα ενεργοποιεί ενσωματωμένη τρίοδο υδραυλική βάνα.
Η υδραυλική βάνα θα λειτουργεί σε πίεση μέχρι 10 bars.
Οι ψηφιακές είσοδοι θα δύνανται να δεχθούν και παλμούς με συχνότητα 50 Hz.
Θα είναι εγκατεστημένη σε πλαστικό κυλινδρικό στεγανό κουτί με βαθμό προστασίας IP67.
Θα δύναται να συνδεθεί στην μονοκαλωδιακή κάρτα της MOSCAD RTU με κοινό καλώδιο τύπου
NYY 3x1.5mm2 και συνολικού μήκους μέχρι 10 km. Στο καλώδιο τύπου NYY 3x1.5mm 2 θα
μεταφέρονται ταυτόχρονα ισχύς και δεδομένα και στο ίδιο καλώδιο θα δύνανται να συνδεθούν μέχρι 63
απομακρυσμένες ηλεκτρονικές μονάδες Piccolo RTU.
Η μονάδα θα διευθυνσιοδοτείται με την βοήθεια έξι βραχυκυκλωτήρων.
Τα καλώδια των αισθητηρίων θα συνδέονται σε κλεμμοσειρά διαιρούμενου τύπου με κατάλληλη
σήμανση, η οποία θα είναι τοποθετημένη επί της ηλεκτρονικής πλακέτας, αφού πρώτα διέλθουν από
κατάλληλους στηπιοθλίπτες με μέγιστη εσωτερική διάμετρο 6mm.
2. Ηλεκτρονική πλακέτα FLAN 6297C, για απομακρυσμένες ηλεκτρονικές μονάδες Piccolo RT
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: / 1 / 2016
Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Είδος προμήθειας

1

PICOLLO

2

Πλακέτα για Picollo

Ποσότητα
( TEM. )
2

Τιμή Τεμαχίου ( € )
750,00

1.500,00

8

500,00

4.000,00

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α : 23%
ΣΥΝΟΛΟ
Στρογγύλευση
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη

5.500,00
1.265,00
6.765,00
235,00
7.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: / / 2016
Η Δ/ΝΤΡΙΑ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Άρθρο 1: Προμήθεια απομακρυσμένης ηλεκτρονικής μονάδας Piccolo RTU που θα διαθέτει δύο
ψηφιακές εισόδους και μία ψηφιακή έξοδο, η οποία θα ενεργοποιεί ενσωματωμένη τρίοδο υδραυλική
βάνα.
Η υδραυλική βάνα θα λειτουργεί σε πίεση μέχρι 10 bars.
Οι ψηφιακές είσοδοι θα δύνανται να δεχθούν και παλμούς με συχνότητα 50 Hz.
Θα είναι εγκατεστημένη σε πλαστικό κυλινδρικό στεγανό κουτί με βαθμό προστασίας IP67.
Θα δύναται να συνδεθεί στην μονοκαλωδιακή κάρτα της MOSCAD RTU με κοινό καλώδιο τύπου
NYY 3x1.5mm2 και συνολικού μήκους μέχρι 10 km. Στο καλώδιο τύπου NYY 3x1.5mm2 θα
μεταφέρονται ταυτόχρονα ισχύς και δεδομένα και στο ίδιο καλώδιο θα δύνανται να συνδεθούν μέχρι 63
απομακρυσμένες ηλεκτρονικές μονάδες Piccolo RTU. Η μονάδα θα διευθυνσιοδοτείται με την βοήθεια
έξι βραχυκυκλωτήρων. Τα καλώδια των αισθητηρίων θα συνδέονται σε κλεμμοσειρά διαιρούμενου
τύπου με κατάλληλη σήμανση, η οποία θα είναι τοποθετημένη επί της ηλεκτρονικής πλακέτας, αφού
πρώτα διέλθουν από κατάλληλους στηπιοθλίπτες με μέγιστη εσωτερική διάμετρο 6mm.
Τ.Ε. Τιμή τεμαχίου 750,00 ευρώ.
Άρθρο 1: Προμήθεια Ηλεκτρονικής πλακέτας FLN 6297C, για απομακρυσμένες ηλεκτρονικές μονάδες
Piccolo RT
Τ.Ε. Τιμή τεμαχίου 500,00 ευρώ.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: / / 2016
Η Δ/ΝΤΡΙΑ
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ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
( ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ )

Α/Α

Είδος προμήθειας

1

PICOLLO

2

Πλακέτα για Picollo

Ποσότητα
( TEM. )
2

Τιμή Τεμαχίου ( € )

Δαπάνη

8
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α : 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: / / 2016
Η Δ/ΝΤΡΙΑ
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ΑΘΗΝΑ
/
/ 2016
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Picollo και εξαρτημάτων τους
Α.Μ. : 19 /2016
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 7.000 € (συμπ. ΦΠΑ)
K.A:
35.7131.011

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με συνοπτική διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια:
Α/Α
1

Είδος προμήθειας
PICOLLO

Χαρακτηριστικά
Ως τεχνικές προδιαγραφές

2

Τεμάχια
ΔΥΟ

2.

Πλακέτα για Picollo

Ως τεχνικές προδιαγραφές

8

ΟΚΤΩ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
α. Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί "Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α." (άρθρο 23 παραγ. 1 & 2) και οι ερμηνευτικές
εγκύκλιοι 27/93 & 53/93 που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της.
β. Ο Ν. 2286/95 με τίτλο "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" άρθρο 2
παράγραφος 12 εδάφιο δ και παράγραφος 13 εδάφιο VI & VIII.
γ. Της Π1 7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).
δ. Της Π1 7446/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παραγ.
5,12, 13 & 16) του Ν. 2286/95» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Συμβατικά Στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η Μελέτη.
β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
γ. Η Προσφορά του συμμετέχοντα που ανετέθη η προμήθεια ( Οικονομική Προσφορά).
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 7.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
3.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2016.
3.3 Θα χρηματοδοτηθεί από ΠΟΡΟΥΣ του Δ.Ν.Φ.
( Υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και στον κωδικό Κ.Α 35.7131.011)

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών
4.1 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
4.2 Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η ...
........ ημέρα ...
........ και ώρα ……
ΑΡΘΡΟ 5ο
Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης
α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου
για την αξιολόγηση οργάνου.
β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υ.Α.
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α., παρ. 2α του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών
ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων ΕΟΚ και έχουν το δικαίωμα προς αυτό, στην Ελληνική γλώσσα ή
σε επίσημη μετάφραση, καθώς επίσης και με έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου.
γ. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παρ. 2.γ του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93
του ΥΠ.ΕΣ.
δ. Η εγγυητική αυτή, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται θα πρέπει
απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.δ εδάφιο 1 έως και 12 του άρθρου 26 της Υ.Α.
της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
ε. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού σύμφωνα με την παρ. 2.ε του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
ζ. Σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη του χρόνου εγγύησης διασφαλίζεται με τραπεζική ή άλλου
φορέα εγγυητική επιστολή για το προβλεπόμενο στην διακήρυξη χρονικό διάστημα ενώ η εγγύηση
παρατείνεται από τον προμηθευτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με δικό του επίσημο έγγραφο, το
έγγραφο αυτό θα καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2.δ του άρθρου 26 της
Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Υπογραφή σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός πέντε ημερών από την
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης
αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα
στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με
απόφαση Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
35 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση
συντάσσεται με βάση τους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε
αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος από την κ. Δήμαρχο.
Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης, παρ. 1,2, & 3 του
άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., εκτός εάν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως ζητηθεί από τον
προμηθευτή παράταση του χρόνου παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνει μετά από ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια επιτροπή και
υποχρεούται να προσκομίσει τα προς προμήθεια είδη το αργότερο σε δυο ( 02) μήνες από την υπογραφή
του συμφωνητικού .
ΑΡΘΡΟ 10ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στην κεντρική αποθήκη του Δήμου Φιλαδέλφειας.-Χαλκηδόνος
ΑΡΘΡΟ 11ο
Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει οριστεί από τον Δήμο
και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 5 ημερών από την παράδοση των υλικών, παρ. 1,2
& 3 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. σε συνδυασμό με τις παρ. 1,2 & 3 του άρθρου 29 της
αυτής Υπουργικής Απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 1.α, 2 & 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.
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