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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

         Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η προμήθεια Λοιπών Παροχών σε Είδος (Μέσων Ατομικής Προστασίας) έτους 2018 για 
τις ανάγκες Της Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής (Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων). 

Σύμφωνα με: 

1. Τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 88555/3293/4.10.1988 κοινής υπουργικής απόφασης «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 αριθ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) σύμφωνα με την οποία παρέχονται στους μόνιμους υπαλλήλους των 
Ο.Τ.Α. μέσα ατομικής προστασίας, με τις τροποποιήσεις της 

3. Τον ν.4483/2017 (Α΄107/31-07-2017) 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του π.δ. 396/1994 (ΦΕΚ Α220) «Προδιαγραφές εξοπλισμών ατομικής προστασίας 
εργαζομένων» 

5. Τη μελέτη της ΕΕΤΑΑ για τα μέσα ατομικής προστασίας 

6. Το υπ’ αριθμ. 859/20.7.2006 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με το οποίο ζητά την έκδοση νέας κοινή υπουργική απόφαση για παροχή μέσων ατομικής προστασίας 

7. Το υπ’ αριθμ. 1509/17.7.2006 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με το οποίο ζητά την παροχή μέσων ατομικής προστασίας 

8. Τις από 19.7.2006 προτάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

9. Το οικ. 4632/16-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Γεν Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης – 

Δ/νση Προσωπικού Τοπ. Αυτοδιοίκησης – Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού διακίου) 

10. Τις καταστάσεις των δικαιούχων που υποβλήθηκαν με το υπ. Αριθ. 500/23-02-2018 έγγραφο της Ενιαίας Σχολικής 
Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών 

δικαιούνται τα είδη ατομικής προστασίας 58 καθαρίστριες Σχολικών μονάδων  για το έτος 2018.    

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στις 31.069,44  € με Φ.Π.Α. (25.056,00 € καθαρό ποσό και 6.013,44 € Φ.Π.Α. 24%) 
και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Α΄θμιας Σχολικής επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών,  έτους 2018, η οποία 
επιχορηγείται από τον Κ.Α. 00.6711.001 του Δήμου Ιωαννιτών. 

Η προμήθεια θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 86 του Ν. 4412/2016. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Τα προς προμήθεια είδη  θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 
1. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης   

Πεδίο χρήσης : για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών . 

Έχουν μήκος περίπου 20 cm και πάχος τουλάχιστον 0,1mm για μέγιστη αντοχή. 

Και είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο .Είναι μιας χρήσης και δεν έχει σημασία η μηχανική αντοχή . 

Και είναι συσκευασμένα σε κουτιά  100  τεμαχίων. 

Πρότυπα ΕΝ 374 

Σήμανση: 

  CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 
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Μεγέθη: 7-10 (S-XL) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α΄ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Κ.Α. 00.6711.001  

Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών) 

ΑΤΟΜΑ: 58 

Μ.Α.Π. 2018 

 
  

 
  

 
ΜΕΛΕΤΗ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ. Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 
100 τεμ.) 

 2.784,00 9,00 25.056,00 

  
ΔΑΠΑΝΗ   25.056,00 

  
Φ.Π.Α. (24%) 6.013,44 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 31.069,44 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους: 

1. Ο διαγωνιζόμενος που θα αναδειχθεί από την διαδικασία προσωρινός μειοδότης, θα υποβάλλει δείγματα των 
προσφερόμενων ειδών για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους. 

2. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού  θα προσκομίσει πιστοποιητικά των υλικών από πιστοποιημένο φορέα 
δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα από επίσημους - 
αναγνωρισμένους μεταφραστές. Προσφορές χωρίς την προαναφερθείσα σήμανση και τα προαναφερόμενα 
πιστοποιητικά δοκιμών συνοδευόμενα από επίσημες μεταφράσεις, δεν γίνονται αποδεκτά για συμμετοχή στον 
διαγωνισμό                               

3. Θα πρέπει τα υπό προμήθεια είδη να παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου κατόπιν συνεννόησης με τις υπηρεσίες 
(Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθήκης) και θα παραληφθούν  από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, ενώ θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα δείγματα. 

4. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές , δεν θα παραλαμβάνεται από την 
επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή. 

5. Για όλα τα πρότυπα που είχε παύσει η ισχύς του  και έχουν αντικατασταθεί με καινούργια γίνονται δεκτά τα νέα αρκεί 
να είναι σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ και των αντικαταστάσεων αυτής 2011/C 205/01     

Επίσης: 

 Όπου αναφέρονται γάντια ως τεμάχιο, νοείται ζευγάρι 
 

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε  

 Ο Προϊστάμενος 
Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Αποθήκης 

 

 

Απόστολος Γκούνης Νικόλαος Έξαρχος  
  

 
 
 

 


