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                                                                                              Ημερομηνία: 31/03/2020 
                                         Αρ. Πρωτ: 18313/5589 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ : ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

                          ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

                          ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5 
Τμήμα ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Διεύθυνση: ΚΑΠΛΑΝΗ 7 
Πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΝΗΣ 
Τηλ.: 2651361385 
Ηλ. διεύθυνση:agounis@ioannina.gr 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) 
θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο του προγράμματος 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr. , θα δημοσιευτεί 
στον Ελληνικό Τύπο, στην Ιστοσελίδα του Δήμου 
Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) καθώς και στο 
Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 
 
Προκήρυξη της Σύμβασης θα δημοσιευτεί στην 
επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και θα αναρτηθεί στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και  
 

 
 

                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Διεθνής Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την Προμήθεια 

με τίτλο:  «Λοιπές Παροχές σε Είδος (Μέσα Ατομικής Προστασίας)», για 24 μήνες (2 χρόνια), 

συνολικού προϋπολογισμού 1.042.271,58 € με το Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών και 

Νομικών του Προσώπων 

                                                                  
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
                                                                          

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κλπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που 
αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 
26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)», 

12. Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση 
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα1» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

13. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  δημοσίευση  της 
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης 
της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 

14. Την  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης.  

15. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

16. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 

17. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» 

18. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

                                                           
1
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης 
αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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19. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

20. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 

21. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

22. του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα" 

23. του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία" 

24. του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

25. της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

26. του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ»] - 
Ρυθμίσεις.... και άλλες διατάξεις» 

27. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

28. της υπ. αριθ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α. - Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και 
μέτρα προληπτικής ιατρικής 

29. του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεύχος Β΄(13/12/2019) - Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-
2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των 
ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β' 
2208) 

30.  τα άρθρα 27 (παρ. 3) & 121 του Ν. 4412/2016 (σύντμηση ημερομηνιών για λόγους προστασίας 
της δημόσιας υγείας) 

 

καθώς και 

1. το υπ. αριθ. 45651/11257-22/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς τις 
υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 

2. το υπ. αριθ. 417/2-8-2019 έγγραφο του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων 

3. το υπ. αριθ.558/2-8-2019 έγγραφο του ΚΕΠΠΝΑΔΙ 

4. το υπ. αριθ. 636/2-8-2019 έγγραφο του ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 

5. την κατάσταση δικαιούχων του ΟΚΠΑΠΑ, όπως αυτή υποβλήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

6. το υπ. αριθ. 1028/31-07-2019 έγγραφο της Β΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής 

7. το υπ. αριθ. 1546/31-07-2019 έγγραφο της Α΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής 

8. το υπ. αριθ. 45692/413-2-8-2019 έγγραφο των ΚΕΠ 

9. το υπ. αριθ. οικ. 50166/2967-12/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

10. το υπ. αριθ. 47526/908-1/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με ταυτάριθμο έγγραφο στις 8/10/2019 

11. το υπ. αριθ. 45680/743-2/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής 

12. το υπ. αριθ. 45684/7969-3/9/2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 
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13. το υπ. αριθ. 45691/5467-31/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

14. το υπ. αριθ. 45685/3739-7/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

15. το υπ. αριθ. 47460/10367-30/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, Δια βίου μάθησης, 
Ισότητας & Πολιτισμού 

16. το υπ. αριθ. 45961/10016-2/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, Δια βίου μάθησης, Ισότητας 
& Πολιτισμού – Τμήμα Πολιτισμού (Δημοτική Πινακοθήκη) 

17. το υπ. αριθ. 52993/1153-9/9/2019 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας 

18. την κατάσταση δικαιούχων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων, όπως αυτή υποβλήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

19. την κατάσταση δικαιούχων Λοιπών Υπαλλήλων Κεντρικού Δημαρχείου, όπως αυτή υποβλήθηκε 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

20. την κατάσταση δικαιούχων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτή υποβλήθηκε με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

21. το υπ. αριθ. 45687/9947-29/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

22. το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006439997 2020-03-17, 
την Α.Α.Υ. Α-170 (Αρ. απόφασης 433) – 17/03/2020 (ΑΔΑ 6ΕΡΑΟΚΠΕ-ΟΦΖ), με την οποία 
εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ006440033 2020-03-17) και την 
επικαιροποιημένη κατάσταση δικαιούχων του ΟΚΠΑΠΑ, όπως υποβλήθηκαν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

23. το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006407179 2020-03-10, 
την Α.Α.Υ. Α-41/222 – 09/03/2020 (ΑΔΑ ΩΩΑ6ΟΞ9Ζ-Γ9Μ), με την οποία εγκρίθηκε το 
πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ006412720 2020-03-11) και την επικαιροποιημένη 
κατάσταση δικαιούχων του ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ, όπως υποβλήθηκαν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

24. το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006414197 2020-03-11, 
την Α.Α.Υ. 64-451/10-03-2020 (ΑΔΑ 6ΘΨΔΟΡ28-ΥΧΧ),  με την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές 
αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ006414650 2020-03-11) και την επικαιροποιημένη κατάσταση 
δικαιούχων του ΔΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, όπως υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

25. το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006458065 2020-03-20, 
το τεκμηριωμένο αίτημα με αρ. πρωτ. 15698/4902-11/03/2020,  την Α.Α.Υ. 466/5002-
12/03/2020, όπως αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 6ΧΙ1ΩΕΩ-3ΨΕ) και στο ΚΗΜΔΗΣ για έγκριση 
του πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ 20REQ006458116 2020-03-20) για τον Δήμο Ιωαννιτών 

26. το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006458520 2020-03-20 
και την Α.Α.Υ. 58-1336/27-01-2020 (ΑΔΑ ΨΛΠ7ΩΕΩ-48Π), με την οποία εγκρίθηκε το 
πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ006458563 2020-03-020)  της Β΄ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

27. το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006458335 2020-03-20 
και την  Α.Α.Υ. 58-1336/27-01-2020 (ΑΔΑ ΨΛΠ7ΩΕΩ-48Π), με την οποία εγκρίθηκε το 
πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ006458373 2020-03-20) της Α΄ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

28. το υπ. αριθ. 659/23-9-2019 έγγραφο του Γιατρού Εργασίας σχετικά με την εκτίμηση των 
υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων, όπως αυτό 
κοινοποιήθηκε στην Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ. αριθ. 58846/4993-7/10/2019 
έγγραφο του γενικού Γραμματέα 

29. το υπ΄ αριθ. 71059/17998 – 07/11/2019  έγγραφο προς Τεχνικό ασφαλείας και Σύλλογο 
Εργαζομένων 
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30. το υπ. αριθ. 75053/19077-21/11/2019 έγγραφο προς τον Τεχνικό Ασφαλείας που ορίστηκε με 
την υπ. αριθ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΠΖΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαση του Δημάρχου 
Ιωαννίνων 

31. το υπ. αριθ. 81618/18373-17/12/2019 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας 

32.  Την μελέτη της υπηρεσίας 

33. Την  με αριθμό 203/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-ΗΜΓ)2  με την 
οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για 
την παραπάνω προμήθεια 

34. Τις  ανάγκες του Δήμου3 για την παραπάνω προμήθεια4,5                                                    
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «Λοιπές 
Παροχές σε Είδος (Μέσα Ατομικής Προστασίας) για 24 μήνες (2 χρόνια), συνολικού προϋπολογισμού 
1.042.271,58 € με το Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών και των Νομικών του Προσώπων,  
όπως αναλυτικά περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:  
 

α
/
α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 
Ν.Π.Δ.Δ. 

ΑΡ. 
ΔΙΚ. 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠ. 2020 

ΔΕΣΜΕΥ-ΣΗ 
2020 

ΔΕΣΜΕΥ-ΣΗ 
2021 

ΔΕΣΜΕΥ- 
ΣΗ 

2022 

ΠΟΣΟ  
ΜΕΛΕΤΗΣ 

με  
Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ  
σε  

τεμ. 

ΟΜΑ-
ΔΑ 

1 ΔΗΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

        1 

 Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2 10.6063.106 62,60 62,50 46,87 15,62 

124.99 12 

 

 ΔΟΜΗ ΚΑΤΣΙΚΑ  
HOT SPOT 

52 15.6063.002 20.505,36 20.505,26 15.378,95 5.126,32 

41.010,52 5.118 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

39 15.6063.006 16.272,87 16.272,77 12.204,58 4.068,19 

32.545,54 1.944 

 

 Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

395 20.6063.004 226.849,17 226.849,07 170.136,80 56.712,27 

453.698,14 62.104 

 

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

96 30.6063.006 55.939,23 55.939,13 41.954,35 13.984,78 

111.878,26 4.894 

 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 57 35.6063.006 31.276,00 31.275,90 23.456,93 7.818,98 

62.551,80 6.102 

 

 Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

24 40.6063.006 2.338,62 2.338,52 1.753,89 584,63 

4.677,03 234 

 

 ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

7 45.6063.006 3.731,76 3.731,66 2.798,74 932,91 

7.463,31 440 

 

 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

15 50.6063.006 453,94 453,84 340,38 113,46 

907,68 92 

 

 Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

3 70.02.6063.006 609,06 608,97 456,72 152,24 

1.217,93 60 

 

                                                           
2
 Διοικητικού συμβουλίου στη περίπτωση του Ν.Π   

3
 Η του Νομικού Προσώπου  

4
 η  γενικής φύσης  υπηρεσία  

5
 Το υπόδειγμα τυγχάνει εφαρμογής για σύναψη σύμβασης προμηθειών η γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια της 

§9β του άρθρου 2 Ν.4412/16   
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 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
1 

690  358.038,61 358.037,60 268.528,20 89.509,40 716.075,20 81.000  

           

2 Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Δήμου Ιωαννιτών 

59   32.051,40 24.038,55 8.012,85 64.102,79 2.714 2 

3 Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Δήμου Ιωαννιτών 

47   19.826,86 14.870,14 4.956,71 39.653,71 2.256 3 

4 Ζωγράφειος Οίκος 

Ευγηρίας 

2 10.6063  385,64 289,23 96,41 771,28 34 4 

5 ΔΗΠΕΘΕ 7 60.02.00.0001  2.130,57 1.597,93 532,64 4.261,14 164 5 

6 ΟΚΠΑΠΑ – ΝΠΔΔ 

Δήμου Ιωαννιτών 

263 10.6063  108.703,73 81.527,80 27.175,93 217.407,46 18.188 6 

           

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΩΝ 1-6 

1.068      1.042.271,58 104.356  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 1.068 

   α/
α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 26704 1,90 50.737,60 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 14166 1,00 14.166,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 16466 1,80 29.638,80 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 66 21,00 1.386,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 2966 2,20 6.525,20 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  6372 9,00 57.348,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 40 8,00 320,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12022 10,00 120.220,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 892 20,00 17.840,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 38 18,00 684,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 224 
105,0

0 23.520,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1842 5,00 9.210,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 62 
900,0

0 55.800,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 826 13,00 10.738,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 454 5,00 2.270,00 
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16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 558 9,00 5.022,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 26 12,00 312,00 

18 ΚΡΑΝΗ 352 10,00 3.520,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 214 20,00 4.280,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 1094 12,00 13.128,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 606 8,00 4.848,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2306 25,00 57.650,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4444 7,00 31.108,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1800 6,00 10.800,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1274 45,00 57.330,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 1080 38,00 41.040,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1856 22,00 40.832,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 416 18,00 7.488,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 76 
160,0

0 12.160,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 30,00 840,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  186 12,00 2.232,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 32 15,00 480,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 246 15,00 3.690,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 620 12,00 7.440,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 

39 ΡΟΜΠΑ 74 16,00 1.184,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 282 20,00 5.640,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54 
200,0

0 10.800,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1312 45,00 59.040,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1316 18,00 23.688,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 28 65,00 1.820,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 664 35,00 23.240,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 74 38,00 2.812,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 26 
100,0

0 2.600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 104356   840.541,60 

  Φ.Π.Α. 24%     201.729,98 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     1.042.271,58 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών  με βάση τους Πίνακες του 

Παραρτήματος Β’ και του ανωτέρω πίνακα προϋπολογισμού. 

Με βάση την προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά είδος του αναδόχου, θα προκύψει η δαπάνη για κάθε 

ομάδα – Ν.Π.Δ.Δ. , όπως περιγράφεται στην μελέτη. 
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Ο ανάδοχος θα υπογράψει ξεχωριστή σύμβαση με τον Δήμο Ιωαννιτών και κάθε Νομικό Πρόσωπο. 

Ο Δήμος και τα Νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να 
αυξάνουν την ποσότητα των προς προμήθεια ειδών κατά ποσότητα 25% με αντίστοιχη αύξηση της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς καμία αντίρρηση του προμηθευτή με τους ίδιους όρους 
(δικαίωμα προαίρεσης). Αναλυτικά οι ποσότητες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 1.068 

       

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΥ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 26704 1,90 50.737,60 6.677 12.686,30 33.381 63.423,90 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 14166 1,00 14.166,00 3.542 3.542,00 17.708 17.708,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 16466 1,80 29.638,80 4.118 7.412,40 20.584 37.051,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 66 21,00 1.386,00 17 357,00 83 1.743,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 2966 2,20 6.525,20 742 1.632,40 3.708 8.157,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  6372 9,00 57.348,00 1.595 14.355,00 7.967 71.703,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 40 8,00 320,00 10 80,00 50 400,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12022 10,00 120.220,00 3.007 30.070,00 15.029 150.290,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 892 20,00 17.840,00 224 4.480,00 1.116 22.320,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 38 18,00 684,00 10 180,00 48 864,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 224 105,00 23.520,00 57 5.985,00 281 29.505,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1842 5,00 9.210,00 461 2.305,00 2.303 11.515,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 62 900,00 55.800,00 16 14.400,00 78 70.200,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 826 13,00 10.738,00 207 2.691,00 1.033 13.429,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 454 5,00 2.270,00 114 570,00 568 2.840,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 558 9,00 5.022,00 141 1.269,00 699 6.291,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 26 12,00 312,00 7 84,00 33 396,00 

18 ΚΡΑΝΗ 352 10,00 3.520,00 89 890,00 441 4.410,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 42 15,00 630,00 11 165,00 53 795,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 11 198,00 53 954,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 214 20,00 4.280,00 54 1.080,00 268 5.360,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 1094 12,00 13.128,00 276 3.312,00 1.370 16.440,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 606 8,00 4.848,00 152 1.216,00 758 6.064,00 
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24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2306 25,00 57.650,00 578 14.450,00 2.884 72.100,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4444 7,00 31.108,00 1.112 7.784,00 5.556 38.892,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1800 6,00 10.800,00 452 2.712,00 2.252 13.512,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1274 45,00 57.330,00 321 14.445,00 1.595 71.775,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 1080 38,00 41.040,00 272 10.336,00 1.352 51.376,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1856 22,00 40.832,00 465 10.230,00 2.321 51.062,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 416 18,00 7.488,00 105 1.890,00 521 9.378,00 

31 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, 
ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 76 160,00 12.160,00 19 3.040,00 95 15.200,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 30,00 840,00 7 210,00 35 1.050,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  186 12,00 2.232,00 47 564,00 233 2.796,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 32 15,00 480,00 8 120,00 40 600,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 246 15,00 3.690,00 62 930,00 308 4.620,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 620 12,00 7.440,00 157 1.884,00 777 9.324,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 19 722,00 95 3.610,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 3 210,00 15 1.050,00 

39 ΡΟΜΠΑ 74 16,00 1.184,00 19 304,00 93 1.488,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 282 20,00 5.640,00 71 1.420,00 353 7.060,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54 200,00 10.800,00 14 2.800,00 68 13.600,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1312 45,00 59.040,00 329 14.805,00 1.641 73.845,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1316 18,00 23.688,00 331 5.958,00 1.647 29.646,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 28 65,00 1.820,00 7 455,00 35 2.275,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 664 35,00 23.240,00 168 5.880,00 832 29.120,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 74 38,00 2.812,00 19 722,00 93 3.534,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 26 100,00 2.600,00 7 700,00 33 3.300,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 104356   840.541,60 26.130 211.531,10 130.486 1.052.072,70 

  Φ.Π.Α. 24%     201.729,98 
 

50.767,46 
 

252.497,45 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     1.042.271,58 
 

262.298,56 
 

1.304.570,15 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

5. Ε.Ε.Ε.Σ                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’  

6. ΜΕΛΕΤΗ                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

 
Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων 

συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 

συμμετοχής μέσω ΕΣΗΔΗΣ . 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της 

ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου 

στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 

Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

 

Η παρούσα Διακήρυξη 

Θα αναρτηθεί:  

 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

 στην Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr 

 στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) 

 

και ως προς την ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο 
του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr. , θα δημοσιευτεί στον 
Ελληνικό Τύπο, στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) 
καθώς και στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 

 Προκήρυξη της Σύμβασης θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και 
θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος. Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη ,πλήρη, άμεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση ( URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ioannina.gr 
 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως 
στο Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της 
διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση 

Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού - Αποθήκης, ταχ. 
διεύθυνση Καπλάνη 7, Ιωάννινα, τ.κ 45444 τηλ: 26513 61385, fax: 26510 74441 , αρμόδιος 
υπάλληλος Απόστολος Γκούνης.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ioannina.gr/
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Συνοπτικά Στοιχεία 
  

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Διεθνής ηλεκτρονικός άνω των ορίων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

01/04/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:ΟΟ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ  ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15/04/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV   35800000-2 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   
 

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.  

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   αντιστοιχεί σε ποσοστό  

5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

1.042.271,58  € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
120 ημέρες 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

 
Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,07%6 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 
Ο.Γ.Α.) 
0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών )  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης.7.(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 
Ο.Γ.Α 20%) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος  
εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα 

νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως 
πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται 
κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 § 3 Ν. 4013/11 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 Ν.4605/19). 
7
 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-

3-2017 ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΑΡΘΡΟ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 2 ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3 ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΑΡΘΡΟ 7 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

ΑΡΘΡΟ 9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   

ΑΡΘΡΟ 11 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 14 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 17 ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ              

ΑΡΘΡΟ 19 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 22  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Ε.Π  

ΑΡΘΡΟ 22Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 22Β ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 23  ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 24  ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 25  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 26  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ  

ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
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ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9ο ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ.  

ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»ΕΕΕΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΜΕΛΕΤΗ 
 
  
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





- 17 -  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 18313/5589-31/03/2020) 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική  γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  

στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Σημειώνεται ότι για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας η καταληκτική ημερομηνία 

προσφορών ορίζεται τουλάχιστον στις 15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της 

προκήρυξης της σύμβασης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. (Ν. 4412/2016, άρθρο 27, 

παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 121). 

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 

υποβάλλουν προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εντός 

της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα.   

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών  με βάση τους 

Πίνακες του Παραρτήματος Β’ και του ανωτέρω πίνακα προϋπολογισμού. 

Με βάση την προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά είδος του αναδόχου, θα προκύψει η 

δαπάνη για κάθε ομάδα, όπως περιγράφεται στην μελέτη. 

Ο ανάδοχος θα υπογράψει ξεχωριστή σύμβαση με τον Δήμο Ιωαννιτών και κάθε Νομικό 

Πρόσωπο. 

  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. 27/03/2020 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 01/04/2020 ΩΡΑ 08:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15/04/2020 ΩΡΑ 15:00 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της  Υ.Α 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 

τ.Β).  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) 

ιδίως τα άρθρα 36 και 37 και την αρ. 56902/215/2-6-2017 ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 

Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τεύχη δημοπράτησης 

 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά 

σειρά  ισχύος είναι: 

α) η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της 

β) η σύμβαση ΄ 

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας 

στ) ο προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:Γλώσσα διαδικασίας  

 

3.1       Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες 

γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση8. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

3.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

                                                           
8
 § 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/19849 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 

που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα10,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 

ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας 

προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 

σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 

από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.»11. 

3.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση στην ελληνική12. 

3.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και 

του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  

αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) 

και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

Υπηρεσία. 

 

                                                           
9
 § 10 άρθρου 80 και § 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

10
 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας 

«APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
11

 Παρ 8
α
 άρθρου 43 ν.4605/19 

12
  Παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: Δικαίωμα συμμετοχής 

 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα:  

    α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,  

    β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων  

    Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια  

    σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του  

     σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη  

     Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο 

οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη 

υπηρεσία δεν απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της 

νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της 

σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στις διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω 

ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής 

της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.   

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών  
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Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από την αρμόδια διεύθυνση Ανάπτυξης και 

Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ. 

 Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ 

(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 

που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από την αρμόδια διεύθυνση Ανάπτυξης και 

Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική. 

 είτε  ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες  

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον 

οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 

που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Ο  χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της  ΥΑ 56902/215/2-

6-2017.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το 

Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και το άρθρο 15 της  ΥΑ 56902/215/-2-6-2017 (ΦΕΚ 

1924Β) Υπουργικής Απόφασης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού  

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα 

από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων 

που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

http://www.promitheus.gov.gr/




- 23 -  

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να κατατίθενται σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στη § 2 του άρθρου 67 Ν.4412/16 που ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές 

παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που 

έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 

κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 

άρθρου 5 του ν. 2690/1999 και  του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ Α/34) « Κωδικοποίηση διατάξεων για 

την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.» 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Λόγοι αποκλεισμού 

 

 Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί 

σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - 

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 

166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 
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από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν 

ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται 

όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις 

πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.13 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει 

                                                           
13

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση 
καταλαμβάνει διαδικασίες που εκκινούν από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικασίες που 
ήδη έχουν εκκινήσει   
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τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 

περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Περιεχόμενο προσφορών 

 

Τα περιεχόμενα των  ηλεκτρονικών  φακέλων  της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

και  

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Α1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά »  
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Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά, σύμφωνα µε τα άρθρα 92 και 93 του ν.4412/16.  

 

Ι. Δικαιολογητικά  κατάστασης υποψηφίου 

Α1.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 7  της παρούσας διακήρυξης , 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα… 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ :ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ και Δ14) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ15  

) , ΜΕΡΟΥΣ IV ( α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής) ώστε να δηλώνονται από 

τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και 

τα σχετικά πεδία ΕΕΕΣ. 

Το ΕΕΕΣ  αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, 

καταρτίζεται16  βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 

τις οδηγίες  του Παραρτήματος 117 ,18 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά 19 και  υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους  υποψήφιους  

αφού συμπληρωθεί : 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων ( δάνεια ικανότητα ) ,οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

                                                           
14

 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
15 Αλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδεχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία    
16Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 
φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
17

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf 

αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση 
της υπηρεσίας    

18
 Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια 

επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή 

ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η  Α.Α. επισημαίνει την ανωτέρω υποχρέωση]. 

19
Βλέπε άρθρο 8 παρ 3 της ΥΑ 57654/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα 
πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του 
ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ. 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με το  ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ,Δ), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  

(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ )και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (α. Γενική ένδειξη για όλα τα 

κριτήρια επιλογής ) προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της 

παρούσας διακήρυξης . 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση 

υπογραφής του ΕΕΕΣ υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι 

διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ ( Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - 

αριθ. 38). 

Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους ,θα πρέπει να το δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ 

καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που θα προτείνει . Σ΄ αυτή τη περίπτωση ο 

οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά ,επισυνάπτει χωριστό-ά έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ , 

ΨΗΦΙΑΚΑ  ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ-Α από τον-τους υπεργολάβους   

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ,υποβάλλουν το 

Ε.Ε.Ε.Σ  για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση .     

 

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ  

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός 

φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του  άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.20 

Α1.2 ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο  20 της διακήρυξης  

                                                           
20

 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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Α1.3) Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 120 ημερών από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών).  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση. (άρθρο 93 Ν.4412/16). 

Α1.4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία να: 

1.Δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. Δηλώνεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

3.Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

Α1.5) Βεβαίωση μη οφειλής (δημοτική ενημερότητα) από το Δήμο Ιωαννιτών και από τον 

Δήμο της έδρας της επιχείρησης του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό.  

 Α1.6) Δήλωση του κατασκευαστή των προσφερομένων ειδών για τα είδη 

1,2,3,5,7,8,9,11,14,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,33,34,35,37,38,41, 

42,43,45,46 ότι θα προμηθεύσει τον οικονομικό φορέα τα είδη αυτά για τη συγκεκριμένη 

προμήθεια σε περίπτωση που καταστεί μειοδότης (Άρθρο 94 παρ. 5 ν4412/2016). 21 

 

ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –

οικονομικής επάρκειας22 

 

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας ,μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων 

που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση 

της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου 

δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση των κάτωθι :  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία 

                                                           
21

 Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 94 Ν.4412/16 με την παρ 9 άρθρου 43 Ν.4605/19 
22

 Τα δικαιολογητικά αυτά ζητούνται σε περίπτωση  επίκλησης του υποψηφίου δάνειων ικανοτήτων 
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θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την 

υλοποίηση του Έργου µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος 

διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί 

συνεργασίας µε τον προσφέροντα  διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο 

χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.  

2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της 

οικονομικής επάρκειας μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων 

που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 

αυτούς. 

 Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη 

διάθεσή τους, τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα 

κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση των κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία 

θα αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον 

υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης  

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία 

θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα 

από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  

Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του 

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ,υπογράφονται ψηφιακά ,   με μόνη την υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα .Ως εκπρόσωπος του 

οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τη παρ 1  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 

φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη  δήλωση ,στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η 

οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης23    

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 

4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν  εντός της προαναφερόμενης 

προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου 

δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 

απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ως 

υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα .Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον 

Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος 

τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία 

αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 

προσφορών. 

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

                                                           
23

 Παρ 4 άρθρου 56 Ν.4609-19 που τροποποίησε την παρ.  8 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπως 
προστέθηκε με την παρ. 8β άρθρου 43 Ν.4605/19  
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σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού  θα προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα 

πιστοποιητικά των υλικών από πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα από επίσημους - 

αναγνωρισμένους μεταφραστές όπως ορίζει η μελέτη. 

 

Β. Οικονομική Προσφορά  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, 

συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο 

σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Διευκρίνιση:  Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν 

τις προσφορές με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 

τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η 

χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
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σύναψης δημοσίων συμβάσεων24.«Η Υπεύθυνη Δήλωση του προηγουμένου εδαφίου 

φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών »25 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Κριτήρια επιλογής  

 

9.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 

μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η 

Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

τους επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ 

του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

9.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια   

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος , 
απαιτείται το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους της τελευταίας τριετίας (έτη 
2016,2017,2018) της επιχείρησης να είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/4 της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - (Άρθρο 75 παρ. 3 
ν4412/2016). 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των (3) τριών διαχειριστικών χρήσεων , τότε ο μέσος  κύκλος εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το 1/4 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).   
 

9.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα26 

 

Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική  επάρκεια του προσφέροντος , απαιτείται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος  να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση ομοειδών ειδών (Μέσων 

Ατομικής Προστασίας), σε Ο.Τ.Α., που θα προκύπτουν από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης,  

                                                           
24

 Παρ  8 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με  την παρ 8β άρθρου43 Ν.4605/19 
25

 Προστέθηκε η φράση μέσα σε «» με την παρ. 3 του άρθρου 56 Ν.4609/19 
 
26

 Ενδεικτικά: στελέχωση, περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης, κατάσταση προσωπικού 

κατά ειδικότητα κλπ. 
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ποσού ίσου ή μεγαλύτερου με το 1/2 της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  για τα έτη 2017,2018,2019 (Άρθρο 75 παρ. 4 ν4412/2016).  

 
9.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  
 

Όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 

 

Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας » τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής  απαιτείται να 

πληρούνται από τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα   

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Προσφερόμενη τιμή 

 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και 

η δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της 

προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο 

υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.  

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται 

προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.  

 

  ΑΡΘΡΟ 11ο: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) ημέρες 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 

ημέρες). 

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 

ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
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συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς 

που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς «Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν 

ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη 

απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να 

ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.»27  

 (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η  επιτροπή  αξιολόγησης μπορεί να 

καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την  

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 

ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης , δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, 

Ν.4412/16).  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 

ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 

σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 

εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό 

τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), 

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 

εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 

νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, 

                                                           
27

 Προσθ. εδαφίου στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 97 με την παρ. 3 του άρθρου 33 Ν.4608/19  
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κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση 

ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 

οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, 

Ν.4412/16) 

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας 

ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να 

έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

(άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)  

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 

αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων 

της προσφοράς (άρθρο 102, παρ.5, Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Απόρριψη προσφορών 

 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 8 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα 

διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

  

  ΑΡΘΡΟ 14ο: Δημοσίευση 

 

 
Η παρούσα Διακήρυξη 

Θα αναρτηθεί:  
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 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

 στην Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr 

 στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) 

 

και ως προς την ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: 

 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο 
του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr. , θα δημοσιευτεί στον 
Ελληνικό Τύπο, στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) 
καθώς και στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 

 Προκήρυξη της Σύμβασης θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και 
θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 

10:00 πμ μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη 

ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση όλων των (υπο ) φακέλων, οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση στο περιεχόμενο 

των προσφορών που αποσφραγίστηκαν . 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση 

ανάθεσης υπηρεσιών) με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) 

των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές 

με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και 

παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η 

οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες μαζί με 

αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών28και ανακηρύσσεται  ο προσωρινός ανάδοχος. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με  τις 

διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 

«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση («υποψήφιο ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών29 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, 

ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων 

αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,.  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει 

μέσω του Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο 

παρόν άρθρο. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει 

επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα 

σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα  εντός (3) εργασίμων     ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  ακριβές αντίγραφο  

                                                           
28

 Παρ 4α άρθρου 100 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με την παρ 4α του άρθρου 33 Ν.4608/19    
29

 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο 
(άρθρο 103 § 1όπως τροποποιήθηκε με την παρ 12α του άρθρου 43 Ν.4605/19  ). 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην αρμόδια υπηρεσία30,σε 

σφραγισμένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και  με 

απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβεια τους 31 .Τα δικαιολογητικά αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 103 Ν.4412/16  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν 

εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 

(Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή 

του32 πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση, για κάποιο 

αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

                                                           
30 Π.χ στο γραφείο προμηθειών  
31 Με την παρ.7αε του άρθρου 43 Ν.4605/19 προστίθεται παρ 13 στο άρθρο 80 Ν.4412/16   
32

 Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος στο άρθρο 80 
Ν.4412/16   
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 (2) Πιστοποιητικό  που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή του33 πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής 

εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο 

η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου  

 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους 

,άλλως ,στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) 

μήνες  πριν από την υποβολή τους34 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες  

μέρες από την υποβολή του35, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες  ημέρες 

πριν  από την υποβολή τους36  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  ΄καθώς   

και τις μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

                                                           
33

 Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12  στο άρθρο 80 
Ν.4412/16   
34

 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 
Ν.4412/16  
35

 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 
Ν.4412/16  
36

 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 
Ν.4412/16  
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 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, 

απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 

ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 

να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα 

αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς 

και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση 

των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος 

φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής 

του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν 

αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 

υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί 

κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης 

της κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 

περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η 

Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 
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Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με 

επικυρωμένη μετάφραση37   

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 

στην Ένωση. 

(7) Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας38  

Προς απόδειξη  της   Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια καθώς και της  

τεχνικής ικανότητας  του προσφέροντος 

 Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας. Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο 

δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου 

εργασιών της τελευταίας τριετίας (έτη 2016,2017,2018) της επιχείρησης να είναι 

ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/4 της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - (Άρθρο 75 παρ. 3 ν4412/2016). 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των (3) τριών διαχειριστικών χρήσεων , τότε ο μέσος κύκλος εργασιών 
για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος με το 1/4 της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).   
 

                                                           
37

 Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19 
38Τα Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας του 
υποψηφίου ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δικαιολογείται η απαίτηση τους από τη 
φύση της δημοπρατούμενης  προμήθειας η υπηρεσίας 
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Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη 

δήλωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) 

τελευταίων χρήσεων με αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης 

ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης κλπ). 

 Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας39. Ελάχιστη προϋπόθεση  

τεκμηρίωσης  τεχνικής εμπειρίας , αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να 

έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση ομοειδών ειδών (Μέσων Ατομικής Προστασίας), 

που θα προκύπτουν από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, σε Ο.Τ.Α. ίσου ή 

μεγαλύτερου με το 1/2 της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) αθροιστικά για τα έτη 2017,2018,2019 (Άρθρο 75 

παρ. 4 ν4412/2016).  

 (8)Ένορκη δήλωση που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή της ενώπιον 

συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του 

οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει  την δάνεια ικανότητα του ( τεχνική 

/οικονομική ) στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το 

προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της προμήθειας ( η της υπηρεσίας )  

(9)Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων ,που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του40   

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.»  

Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  

μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα41, η οποία έχει 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του 

ΣΕΠΕ σχετικά  την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Η ανωτέρω ρύθμιση  καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες για τις 

                                                           
39

 Τα  Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου ζητούνται από την 
Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δικαιολογείται η απαίτηση τους από τη φύση της δημοπρατούμενης  
προμήθειας η υπηρεσίας 
40

 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 
Ν.4412/16  
41

 Με την παρ. 46α του άρθρου 43 Ν.4605/19 ,στο άρθρο 376 Ν.4412/16 προστίθεται παρ. 17 ως 
εξής : « Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της 
παρ. 2 του άρθρου 80 ,αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ,χωρίς 
να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού »  





- 44 -  

οποίες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν.4605/19 ( ήτοι 1-4-2019 )42δεν έχει εκδοθεί 

πράξη κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων ( δάνεια ικανότητα ) ,οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου προς απόδειξη 

ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, οφείλει να 

δηλώσει τα τμήματα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο  και  η 

αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας  διακήρυξης  και 

με τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου  , εφόσον το(α) τμήμα(τα) 

της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 

(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

(10)Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών43, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος 

είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 

κράτους της έδρας, που έχει εκδοθεί έως τριάντα ημέρες  πριν την υποβολή του44 από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με 

τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 

εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το 

δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής 
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 Παρ 46 άρθρου 43 Ν.4605/19  
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Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών 
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 
3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 
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του κράτους της έδρας, που έχει εκδοθεί έως τριάντα ημέρες  πριν την υποβολή του45 από 

το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 

αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 

βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την 

υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 

ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις 

τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 

έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 

ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 

διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου που  πρέπει να έχει 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης46 έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 

1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 

1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 

εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 

λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, 

να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση 

αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 

ν. 3414/2005» 47. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα(10) 

ημερών48, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 

υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται 
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Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 
(10)  από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 
§ 1 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 12α του άρθρου 43 Ν.4605/19) . 
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ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. .(παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16 )49 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά 

του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται.(παρ 3 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, «απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου» –  και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. .(παρ 4 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται. .(παρ 5 άρθρου  103 

Ν.4412/16) 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) στο οποίο 
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αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του 

άρθρου 103 Ν.4412/16  και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής50 για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/16  είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .(παρ 6 άρθρου  103 Ν.4412/16) 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 

4412/16 . (παρ 7 άρθρου  103 Ν.4412/16)51  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή 

μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του 

Ν.4412/16. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα 

έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 

103 και 106 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο:Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού52 

 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή 

της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 
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αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η 

σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) Όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε 

περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 

απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 

της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 

προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 

του άρθρου 372 και 

β) Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό 

του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το 

οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 

ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 106. 

 
 
 

                    ΑΡΘΡΟ 19ο: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης – Δικαίωμα Προαίρεσης – Δικαίωμα Παράτασης 

 
Η σύμβαση θα έχει ισχύ 24 ΜΗΝΏΝ, από την υπογραφή της ή μέχρι την ολοκλήρωση της 

απορρόφησης των  συμβατικών ποσοτήτων, εφόσον τούτο επέλθει νωρίτερα. 
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Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με 

μονομερή της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, 

για ένα επιπλέον έτος, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης, 

(παράταση), με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 ο: Εγγυήσεις 

 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό53  

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 1% 

επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του 

Ν.4412/16).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη 

της διενέργειας του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 

άρθρα 73 έως 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση 

συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής  ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
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ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης  ένδικων βοηθημάτων προσωρινής 

δικαστικής Προστασίας  ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με 

το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), εφόσον απαιτείται. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες “στις κάτωθι περιπτώσεις : α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και 

μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 

ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα 

παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και 

χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 

αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης 

των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον 

ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την 

αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο 

συμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
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o την ημερομηνία έκδοσης,  

o τον εκδότη 

o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o τον αριθμό της εγγύησης,  

o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

o την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

o τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

o την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  

o την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 

υποδείγματα της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Εκτέλεση της σύμβασης  -Τροποποίηση  

 

21.1 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι 

της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

21.2 Υπεργολαβία 

21.2.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 

τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της 

σύμβασης/των πιο κάτω υπηρεσιών-καθηκόντων ......[ συμπληρώνεται μόνον στη 

περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή 

εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων και για τις οποίες υπάρχει  επιφύλαξη, 

σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις της διακήρυξης για την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων 

καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από 

ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 

4412/2016, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 

του ν. 4412/2016] 

21.2.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 

στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 

εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον 

είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 

αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 

καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 

κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα 
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σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.54. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 

του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία. [σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του 

υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι 

σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του] 

21.2.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας  διακήρυξης  και με 

τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 16 της παρούσας  διακήρυξης , εφόσον 

το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται 

οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους 

ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω 

ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 

και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

                                                           
54Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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ΑΡΘΡΟ 22ο: Διοικητικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ  

 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 

συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 

345 έως 374) 55  του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, 

κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει 

ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το αρθ. 360 επ. Ν. 

4412/16. Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ. 361 Ν. 

4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό 

παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 

8 ΠΔ 39/17). 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής 

θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής 

φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου 

τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται 

από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 

ΑΡΘΡΟ 22Α: Διοικητικές προσφυγές κατά την εκτέλεση των συμβάσεων56  

 

                                                           
55

 Όπως τροποποιήθηκαν . από τις § 41,42, 43 ,45 άρθρου 43 Ν.4605/19 
56

 Άρθρο 205 Ν.4412/16 όπως αντικ. με την παρ 23 Ν.4605/19  
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο , ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής 

απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους 

λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, 

προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 22Β : Έκπτωση αναδόχου  

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

 Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της  
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επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Μονομερής λύση της σύμβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 24ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται σύμφωνα τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση.  

Τα προσφερόμενα είδη, θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου (Κων/λεως 6 - Ιωάννινα) 

κατόπιν συνεννόησης με Αποθήκη του Δήμου (κο Ιωάννη Σίμο) και θα παραληφθούν  από 

την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνει άπαξ ή  τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου  και μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα του Τμήματος Προμηθειών 

και Διαχείρισης Υλικού & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου , με 

υποχρέωση του Προμηθευτή να παραδώσει άμεσα, εντός των επόμενων - από την 

αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά ημερών, τα αναγραφόμενα είδη. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του 

ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για 

το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) 

ημέρες από την παραγγελία. 
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Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Οποιαδήποτε παραγγελία εκτελείται από τον Προμηθευτή μετά από την αποστολή ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους του Τμήματος Προμηθειών και 

Διαχείρισης Υλικού & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου . 

Η λήψη του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ θα επιβεβαιώνεται από τον Προμηθευτή. Το τιμολόγιο 

συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο 

Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού, στο Πρωτόκολλο 

της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου (Καπλάνη 9) - Ιωάννινα. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών 

για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την 

περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο 

οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής 

δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 

σύμφωνα με το άρθρο 208 β) αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) 

Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 του Ν.4412/16). 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
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και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/201657 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης.58.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και 

επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος . 

 

Σημειώνεται ότι η πληρωμές θα γίνουν βάσει των συμβάσεων που θα υπογραφούν με 

τον Δήμο Ιωαννιτών και τα αντίστοιχα Ν.Π.Δ.Δ., από κάθε φορέα χωριστά. 

Επίσης εξυπακούεται ότι σε κάθε έτος ισχύος της σύμβασης θα παραδοθεί το ήμισυ της 

συμβατικής ποσότητας.  

Οι παραδόσεις των υλικών για τον Δήμο Ιωαννιτών θα είναι ανά υπηρεσία (Κ.Α. 

προϋπολογισμού), όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη. 

                                                           
57

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
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Οι παραδόσεις των υλικών για τα Ν.Π.Δ.Δ. θα γίνουν κατόπιν συνεννοήσεως με αυτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 25Ο :Διαδικασία επίλυσης  διαφορών  

 

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από 

τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 

προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 26Ο :Λοιπές διατάξεις 

 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη 

συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η 

επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των 

προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και 

καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την 

αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, 

ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε 

η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη 

τεχνική προσφορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 18313/5589-31/03/2020) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Τα προς προμήθεια είδη  θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 
 
1. ΓΑΝΤΙΑ  ΑΠΟ  ΝΙΤΡΙΛΙΟ  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm.  Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 
, που σημαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες 
Μέγεθος: 7 έως 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε 
χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον , 
σε υδραυλικούς και σε βαφές . 
Έχουν μήκος 20-25 cm.  
Το εμπρός μέρος της παλάμης είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο ώστε να το προστατεύει 
από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μέγεθος: 8 έως 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς 
κινδύνους (τριβές , συμπιέσεις , εκδορές ) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , σε κήπους , μηχανοτεχνίτες   
Χαρακτηριστικά :Έχουν μήκος 20-25 cm,και πάχος 1-1,2mm.  
Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από 
βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης . 
 Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

 2 (τριβή) 
 2 (κοπή με λεπίδα) 
 2 (διάσχιση) 
 3 (διάτρηση)        

    
  Σήμανση: 

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό  προϊόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Πεδίο εφαρμογής : εργασίες σε χαμηλή τάση . 
Έχουν μήκος περίπου 30cm.και είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό χωρίς 
ραφές . 
Πρότυπο ΕΝ 60903 

    Σήμανση: 
 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , αριθμός σειράς . 
 00(Προστασία μέχρι 500V) 
 RC (Αυξημένη μηχανική αντοχή ,αντοχή σε όζον ,οξέα, πετρελαιοειδή, 

ψύχος ) 
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης  
 Έτος και μήνα κατασκευής 
 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)    

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα 
γάντια . Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν 
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γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι 
για εργασία .  
Μέγεθος: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC  

Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς , μηχανικούς και βιολογικούς 
κινδύνους  , όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα ( εναλλακτική λύση) σε καθαρισμούς 
κάδων , σε νεκροταφεία .   
Χαρακτηριστικά : Έχουν μήκος 27cm και πάχος 1mm. 
Είναι κατασκευασμένα από PVC και ως εσωτερική επένδυση έχουν    ανθιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

            Πρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σήμανση:      

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος  , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   

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 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σήμανση: 

  CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. 





- 63 -  

 
Μεγέθη: 7-10 (S-XL) 

 
7. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις  
Είναι κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα 
οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από 
μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.  

           Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,3,4. 
           Με ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4,1,3,3,4,Χ. 
            Πρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόσημο προστασίας από την θερμότητα.  

  
 8.    ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ  Ρ1 

 Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και 
πηγούνι. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 10−30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 
Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΗΜΙΣΕΩΣ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ  ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι.  Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς 
και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. 
Η μάσκα πρέπει να διατίθεται σε μεγέθη Small,Medium,Large για καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και  ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 
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10. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που 
απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων κ κρατείται με το χέρι (Ασπίδιο).  Ως υλικό 
κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Πρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 9 έως 14 βαθμός σκίασης 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3  
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.  Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο 
φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, 
κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους 
σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. 
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι. 
 Περιγραφή 
Μάσκα 3 Φύλλων Οδοντιατρική Με Λάστιχο (99% φιλτράρισμα) για προστασία από 
μικρόβια,βακτήρια κ ιούς. 
Χαρακτηριστικά 

 Μάσκα προστασίας 3 φύλλων με φιλτράρισμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό έλασμα 
 Εύκαμπτο έλασμα από αλουμίνιο 
 Τύπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
Πεδίο χρήσης:Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης(επέμβαση σε πυρκαγιά). 
Χαρακτηριστικά:Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα,τη μάσκα αλόκληρου 
προσώπου,το μειωτήρα πίεσης,τον αεροπνεύμονα,τις προειδοποιητικές διατάξεις κ το 
σύστημα ανάρτησης.Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους 
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ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που,μέσω του μειωτείρα και του 
αεροπνεύμονα,θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. 
Πρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σήμανση CE,κωδικός προϊοντος,κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,κατασκευαστής,έτος 
κατασκευής,αριθμός παρτίδας 
 
14. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟBΟΛΙΑ  

Πεδίο χρήσης : σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες  
Αποτελείται από οπτικό δίσκο με προστασία έναντι ηλιακή ακτινοβολίας, 
Επαρκή μηχανική αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενοι για 
καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σήμανση : 

 Στους βραχίονες : 
 CE 
 Κατασκευαστής , έτος κατασκευής  
 F μηχανική αντοχή  
 Στον οπτικό δίσκο: 
 1 οπτική κλάση 
 6,2 ή 6-2,5 ή 5-3,1 συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας, συμπεριλαμβομένου του υπέρυθρου φάσματος  
 F μηχανική αντοχή  
 Κ   Προστασία έναντι της τριβής                     

 
15. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 Γυαλιά ασφαλείας ανοικτού τύπου, για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και 
επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται προστασία από μηχανικούς 
κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, 
ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράς, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες 
αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.  

Πρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών, με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου 
μήκους. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο 
να υπάρχει οπτική κλάση, μηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαμβωτική 
επένδυση.  

 
16. ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές  ουσίες        (υγρές ή 
σκόνες)  ή και από μηχανικούς κινδύνους ( τροχός , τόρνος κ.α).        
Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος ,αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την  ορατότητα με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με 
ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 
Πρότυπο ΕΝ 166 
  Σήμανση : 
Στο πλαίσιο :           
CE          
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
Β  Μηχανική αντοχή 
3  Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
4  Προστασία από σκόνη 
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Στον οπτικό δίσκο: 
1  Οπτική κλάση 
Β  Μηχανική  αντοχή 
K  Προστασία έναντι τριβής 
Ν  Αντιθαμβωτική  επένδυση 
9  Προστασία από λιωμένα μέταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΙΑ  ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να 
ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση. 
Πρότυπα ΕΝ 166,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 4 έως 8 βαθμός σκίασης 
• F μηχανική αντοχή 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΡΑΝΗ 
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα , σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: 
Το εξωτερικό κέλυφος αποτελείται από συνθετικό υλικό , για να είναι περισσότερο 
εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό . 
Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται με κοχλία μίας κίνησης ,για να ρυθμίζεται και 
αφού έχει φορεθεί. 
Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία μπορεί να 
αντικαθίσταται  και να πλένεται. 
Να υπάρχουν οπές αερισμού που  θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 
Να έχει προστασία από πλευρική παραμόρφωση 

   Πρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σήμανση : 

CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα ) 
LD (προστασία από πλευρική παραμόρφωση) 
 Επίσης θα υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την  ασφαλή 
χρήση , συντήρηση και αποθήκευση . 
 
19. ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ  
Πεδίο χρήσης : Σε καθαρισμούς κάδων 
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Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος , με προστασία έναντι υγρών ουσιών , επαρκή μηχανική 
αντοχή , με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης . Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό στήριγμα . 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 Σήμανση : 
Στο στήριγμα 
CE 
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο : 
1 οπτική κλάση 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
9 Προστασία από πιτσιλίσματα λιωμένων μετάλλων 
 
20. ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα του οποίου η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  στήριγμα.  Φέρει ενδείξεις μηχανικής αντοχής και οπτικής κλάσης. 
Φέρουν σήμανση CE  και είναι καθ όλα σύμφωνα με τη σήμανση την οποία απαιτεί ο 
νόμος. 
Πρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σήμανση: 
• Στο στήριγμα 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• F Μηχανική αντοχή. 
 
21. ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ  
Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. Χαρακτηριστικά : Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό ABS. 
Αντοχή σε πλευρική κρούση και ανθεκτικοί ιμάντες σαγονιού σχήματος Υ 4 σημείων (ειδικό 
υποσιάγωνο ασφαλείας). Το εσωτερικό του κράνους θα διαθέτει επένδυση (6) έξι σημείων 
σύμφωνα με το σχήμα της κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση, ενώ η απόλυτη απορρόφηση 
των κραδασμών επιτυγχάνεται λόγω της παραμόρφωσης του εξωτερικού κελύφους. 
 Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό.  
2. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται 
αφού έχει φορεθεί.  
3. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται 
και να πλένεται.  
Πρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σήμανση:  
CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα  
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Διηλεκτρική αντοχή 0-1000V AC=EN 50365 (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα 
υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και 
αποθήκευση.  
 
22. ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ  
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους κατά τους θερινούς μήνες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Καπέλο τύπου Jockey με προστατευτικό κέλυφος από ABS για προστασία από χτυπήματα 
και γδαρσίματα.  
Πρότυπο: ΕΝ 812  
Σήμανση:  

 

 
 
23. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο 
θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.  
 Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης. 
Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να 
είναι πιο εύχρηστες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να 
συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το 
συγκεκριμένο θόρυβο. Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό  
 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  
 Πρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαστάν για μέγιστη άνεση 
ελευθερίας κινήσεων κ ελαστικότητα. 
Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων με διπλές ραφές σε όλο το μήκος του 
Βαμβακερό ύφασμα 255gr 
 
25. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Τ-SHIRT  
Μπλουζάκια από 100% βαμβακερό ύφασμα σε διάφορα χρώματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

Πεδίο χρήσης : σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα ( απορριμματοφόρα , 
καθαριότητα) .   
Είναι γιλέκα με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες  από Ειδικό 
αντανακλαστικό υλικό .Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι  πολυεστέρας 100% για 
καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Πρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστή ,  κωδικό του προιόντος ,έτος κατασκευής  
 Εικονόσημο  για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2 
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Μέγεθος: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 
 Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Σακάκι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με επικάλυψη 
πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα μανίκια να έχουν 
εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Παντελóνι κατασκευασμένο απó 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με 
επικάλυψη πολυουρεθάνης (PU) 

• Να έχει ελαστική μέση για μεγαλύτερη άνεση. 

• Να φέρει περιμετρικά στα μπατζάκια δυο οριζóντιες αντανακλαστικές ταινίες αργυρού 
χρώματος. 

• Να έχει αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

 Πρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποσπώμενη εσωτερική 
επένδυση κ αποσπώμενη επένδυση στο γιακά.Με 6 τσέπες αποθήκευσης με 
φερμουάρ,μανσέτα στα μανίκια κ λάστιχο στη μέση.Κλείσιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίρισμα κ υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση. 
Σύνθεση  
Ύφασμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g με υφασμάτινη 
γέμιση 100% πολυστερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΗ S-5XL  ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 
 
29. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Φόρμα εργασίας με τιράντα από ύφασμα σύμμικτο 65% πολυέστερ-35% βαμβάκι. Να έχει 
τσέπη στο στήθος, πλαϊνές τσέπες κ τσέπη για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγέθη S-5XL 
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30. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Πλύσιμο κάδων. 
Χαρακτηριστικά : Είναι ποδιές τύπου ρόμπας από συνθετικό υλικό.  
Πρότυπα ΕΝ 13034 
Σήμανση : 

 CE   
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν 
ικριώματα.  
Χαρακτηριστικά:  
αποτελούνται από:  
• Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το 
στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης- αγκύρωσης στην πλάτη, στο στήθος 
και στη μέση.  
• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε 
περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους)  
• Ανακόπτης πτώσης απολύτως αυτόματος, από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα συστήματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν. Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων 
πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και 
ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης. Πρότυπα 
ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 358 για ανακόπτες.  

 Σήμανση: CE 
 
32. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Πεδίο χρήσης:Εργασίες σε ύψος 
Ζώνη με επένδυση πλήρως ρυθμιζόμενη με γρήγορης αποδέσμευσης ιμάντα. Πλήρης με 
δύο πλευρικούς D δαχτυλίους που να μπορούν να μετακινηθούν προς τα πίσω. 
Πρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές .   
Χαρακτηριστικά: Είναι ενιαίες  στολές που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών 
ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  
Πρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τύπος 4), ΕΝ-13034:2005 
(τύπος 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τύπος 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τύπος 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής , κωδικό του προϊόντος, εργαστήριο 

πιστοποίησης  . 
 Εικονόσημο  προστασίας  από πιτσιλίσματα  χημικών ουσιών   
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Κωδικοί προστασίας :  

 4 προστασία από αερολύματα (spray)  
 5 προστασία από σκόνες  
 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών   

ΜΕΓΕΘΗ M-3XL   
 
34. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά : Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
35. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδες είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ ή από  συνθετικά υλικά πάχους 
τουλάχιστον ενός εκατοστού , στην πρόσθια επιφάνεια θα φέρουν ραβδώσεις επιθυμητό 
τζελ για μεγαλύτερη άνεση  , στην οπίσθια επιφάνεια να φέρουν δύο ιμάντες συγκράτησης 
στο γόνατο εύρους τουλάχιστον δέκα πέντε χιλιοστών , ελαστικούς ή προσαρμοσμένους με 
μηχανισμό εύχρηστης πόρπης .  
Εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανθεκτικό στην τριβή , στις χημικές ουσίες αντιολισθητικό 
και εύκαμπτο  και συνοδεύονται από 2 ζεύγη ιμάντων.     
Πρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   
Ποδιά σαμαράκι με δεσίματα στο πλάϊ κ μία μπροστινή τσέπη σε διάφορα χρώματα. 
Μεγέθη S-XXL 
 
 
37. ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Μπουφάν τύπου Bomber(κοντό μπουφάν) κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, 
ύφανση 300DOxford με επικάλυψη πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά θα έχει επένδυση φλις κ να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα 
μανίκια να έχουν εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 
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Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
38. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά :Το σετ περιλαμβάνει Κουκούλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότας από ειδικά 
επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο για το καθένα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
39. ΡΟΜΠΑ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό ύφασμα 245g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ με 3 
τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-5XL 
 
40. ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό 100% ύφασμα 305g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ 
με 3 τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-3XL 
 
41. ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Πεδίο χρήσης:Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης.  
Χαρακτηριστικά: Μονοκόμματες στολές ολόσωμες από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαστικές 
ταινίες. 
 
Πρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων 
 
42. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης : για όλες τις εργασίες  
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με  προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα πολυουρεθάνης κ καουτσούκ  για μέγιστη 
αντιολίσθηση κ απορρόφηση των κραδασμών.Από δέρμα NABUK,ανθριδωτική επένδυση,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προστασίας δαχτύλων 200 Joule,ένθετο προστασίας 
πέλματος συνθετικό κ όχι μεταλλικό ώστε να είναι πιο ελαφρύ,ειδική εσωτερική 
διαπνέουσα επένδυση,σύμφωνα με το EN 20345. 
      Πρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 
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Μέγεθος: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες . 
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό  με αντιολισθητική σόλα η οποία 
θα έχει ενδιάμεση σόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεσματικά τις ανωμαλίες 
του εδάφους, ανθεκτική στο πετρέλαιο, τα καύσιμα κ τα οξέα, να  έχει καλύτερη 
θερμομόνωση ,προστατευτικά  δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  
Πρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σήμανση:            
  CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
 Αντιστατικές ιδιότητες  

         Μέγεθος: 36-48 
 
44 . ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα 500V . 
      Πρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που συμβολίζουν: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες  
 Στη σόλα oil resistant 
 Να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή  διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV . 

 
Μέγεθος: 39-47 
 
45. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  
Παπούτσια ασφαλείας από υψηλής ποιότητας μικροίνες που είναι ανθεκτικές στο νερό κ να 
πλένονται. 
Σόλα πολυουρεθάνης (PU) αυτοκαθαριζόμενη που να εμποδίζει την μόλυνση κ να παρέχει 
ενισχυμένη αντίσταση ολίσθησης κ ανθεκτικότητα. 
Πρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S2 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
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 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 

 
Μεγέθη:34-48 
 
46. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ  
 Χαρακτηριστικά: Σαμπό ασφαλείας διάτρητο για να αναπνέει το πόδι με 
μη μεταλλικό ένθετο προστασίας, αντιολισθητικό με απορρόφηση ενέργειας κρούσης 
στη φτέρνα, 100% μη μεταλλικά κ αντιστατικά 
Πρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σήμανση: 

 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 
Μεγέθη:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Πένσα μονωμένη βαρέως τύπου 1.000 v,Κόφτης - απογυμνωτής 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτσίμπιδo μονωμένο βαρέως τύπου 1.000 v(διπλής επίστρωσης) 
Κατσαβίδι (3 ίσα και 3 σταυροκατσάβιδα ) μονωμένο  τύπου 1.000 v  
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής διπλής επίστρωσης για επιπλέον ασφάλεια έναντι 

τάσεως 1000 V κ μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V για τα κατσαβίδια. 
 Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 

Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
 Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 

V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 
 
Όλα τα είδη θα είναι καινούργια, τελευταίας τεχνολογίας. Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές 

προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες των απαιτήσεων (εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού για το κάθε είδος). 

 

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, για όσα είδη τουλάχιστον ζητηθούν από την επιτροπή 
διαγωνισμού. 

2. Για τα υποδήματα και όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη, ο προμηθευτής θα 
συνεννοηθεί με το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθήκης, για την 
σωστότερη εφαρμογή των ειδών.   

3. Ο διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού  θα προσκομίσουν 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 αποδεκτές για συμμετοχή στον διαγωνισμό                               
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4. 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. 

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

6. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη χρήσης των ειδών 
ατομικής προστασίας και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου που θα 
χρησιμοποιήσει τα είδη, αν τούτο του ζητηθεί. 

7. 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   

          Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή 
αποκλεισμού 
Επίσης: 

 Όπου αναφέρονται γάντια, άρβυλα και γαλότσες ως τεμάχιο, νοείται ζευγάρι, εκτός 
από τα γάντια μιας χρήσεως που νοείται κουτί 100 τεμαχίων 

 Όπου αναφέρεται μάσκα φίλτρο Ρ1 νοείται κουτί 10 τεμαχίων 

 Όπου αναφέρονται μονωτικά εργαλεία νοείται σετ ηλεκτρολόγων που 
περιλαμβάνει: Πένσα μονωμένη βαρέως τύπου 1.000 v Κόφτης - απογυμνωτής 
καλωδίων 1.000 v Κατσαβίδι (3 ίσα και 3 σταυροκατσάβιδα ) Μυτοτσίμπιδo 
μονωμένο βαρέως τύπου 1.000 v 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 1.068 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 26704 1,90 50.737,60 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 14166 1,00 14.166,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 16466 1,80 29.638,80 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 66 21,00 1.386,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 2966 2,20 6.525,20 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  6372 9,00 57.348,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 40 8,00 320,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12022 10,00 120.220,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 892 20,00 17.840,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 38 18,00 684,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 224 105,00 23.520,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1842 5,00 9.210,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 62 900,00 55.800,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 826 13,00 10.738,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 454 5,00 2.270,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 558 9,00 5.022,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 26 12,00 312,00 
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18 ΚΡΑΝΗ 352 10,00 3.520,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 214 20,00 4.280,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 1094 12,00 13.128,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 606 8,00 4.848,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2306 25,00 57.650,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4444 7,00 31.108,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1800 6,00 10.800,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1274 45,00 57.330,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 1080 38,00 41.040,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1856 22,00 40.832,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 416 18,00 7.488,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 76 160,00 12.160,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 30,00 840,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  186 12,00 2.232,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 32 15,00 480,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 246 15,00 3.690,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 620 12,00 7.440,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 

39 ΡΟΜΠΑ 74 16,00 1.184,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 282 20,00 5.640,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54 200,00 10.800,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1312 45,00 59.040,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1316 18,00 23.688,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 28 65,00 1.820,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 664 35,00 23.240,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 74 38,00 2.812,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 26 100,00 2.600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 104356   840.541,60 

  Φ.Π.Α. 24%     201.729,98 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     1.042.271,58 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 

 

Κατά το άρθρο 24 του παραρτήματος Α΄ της παρούσης 
 
 
 
 
 
 
 
 





- 77 -  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 18313/5589-31/03/2020) 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΠΛ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5 

Τ.Κ. 45221 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, για ποσό των ……………..….(ολογράφως το ποσό)………………. ευρώ 

(………………..αριθμητικώς το ποσό………………..… €) υπέρ του (όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση. 

(έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. στον διενεργούμενο διαγωνισμό 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15/04/2020 για την προμήθεια 

«ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», σύμφωνα με την υπ΄ 

αριθμ. 18314/5590-31/032020 προκήρυξη του Αντιδημάρχου Ιωαννίνων. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο μας υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από 

τη συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος μας.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή μας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη μας 

απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή μας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ μας εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο μας 

Υπηρεσίας μας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά μας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης μας.  
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Σε περίπτωση κατάπτωσης μας εγγύησης, το ποσό μας κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό μας παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας. 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΠΛ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5 

Τ.Κ. 45221 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 
Έχουμε την τιμή να μας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος μας διαιρέσεως 

και διζήσεως, του ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) 

υπέρ μας… ……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ ………………. 

για την καλή εκτέλεση των όρων μας σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας ……….. που 

αφορά την προμήθεια  «ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 18314/5590-31/032020 προκήρυξη του Αντιδημάρχου 

Ιωαννίνων. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο μας υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την 

καλή εκτέλεση μας ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος μας.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή μας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη μας 

απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή μας.  
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ μας εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο μας 

Υπηρεσίας μας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά μας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης μας εγγύησης, το ποσό μας κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό μας παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας. 

 

Σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα διαμορφωθεί ανάλογα για τον 
Δήμο Ιωαννιτών και κάθε Ν.Π.Δ.Δ. , προ της υπογραφής της σύμβασης και σε 
συνεννόηση με κάθε φορέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 18313/5589-31/03/2020) 

 
 

Σημειώνεται ότι οι παρακάτω συμβάσεις αποτελούν γενικό υπόδειγμα και θα 
προσαρμοστούν για κάθε φορέα, ανάλογα με το οικονομικό αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού. 

 
 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
…………………………. 
 

Ιωάννινα: ../../2020 
Α.Π.:  

Δημόσια Σύμβαση 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» 

για  24 μήνες (2 χρόνια) για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών 
 
Στα Ιωάννινα σήμερα …./…./ 2020, ήμερα ……………….., οι υπογράφοντες την παρούσα, 

αφενός ο  Δήμος Ιωαννιτών,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στα Ιωάννινα,  με Α.Φ.Μ. 
997908926 και Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Μωυσή 
Ελισάφ και αφετέρου η εταιρεία ………………………………. –  Α.Φ.Μ. ………………- Δ.Ο.Υ.  
…………………………., που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», συμφώνησαν και 
έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 203/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο  το αποτέλεσμα του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για 
την προμήθεια ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μήνες (2 
χρόνια),  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών (διακήρυξη 
…………………………………….) και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς 
………………………………. € 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε και  
 
έχοντας υπόψη: 

 

 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .  

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές 
που αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται 
μετά την 26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)», 

 Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα » , της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  
δημοσίευση  της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση 
δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β ) 

 Την  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  
Ανάπτυξης.  

 Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
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 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 
2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Προμήθειας 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 

 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα" 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία" 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

 της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ»] - Ρυθμίσεις.... και άλλες διατάξεις» 

 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

 της υπ. αριθ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α. - Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α' και β' βαθμού και των νομικών 
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεύχος Β΄(13/12/2019) - Μερική τροποποίηση της αριθμ. 
43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β' 2208) 

 

καθώς και 

 το υπ. αριθ. 45651/11257-22/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
προς τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 

 το υπ. αριθ. 45692/413-2-8-2019 έγγραφο των ΚΕΠ 

 το υπ. αριθ. οικ. 50166/2967-12/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

 το υπ. αριθ. 47526/908-1/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με ταυτάριθμο έγγραφο στις 8/10/2019 

 το υπ. αριθ. 45680/743-2/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής 

 το υπ. αριθ. 45684/7969-3/9/2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πολεοδομίας 

 το υπ. αριθ. 45691/5467-31/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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 το υπ. αριθ. 45685/3739-7/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

 το υπ. αριθ. 47460/10367-30/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, Δια βίου 
μάθησης, Ισότητας & Πολιτισμού 

 το υπ. αριθ. 45961/10016-2/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, Δια βίου 
μάθησης, Ισότητας & Πολιτισμού – Τμήμα Πολιτισμού (Δημοτική Πινακοθήκη) 

 το υπ. αριθ. 52993/1153-9/9/2019 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας 

 την κατάσταση δικαιούχων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
Πολιτικών Οργάνων, όπως αυτή υποβλήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 την κατάσταση δικαιούχων Λοιπών Υπαλλήλων Κεντρικού Δημαρχείου, όπως αυτή 
υποβλήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 την κατάσταση δικαιούχων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτή 
υποβλήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 το υπ. αριθ. 45687/9947-29/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

 το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006458065 
2020-03-20, το τεκμηριωμένο αίτημα με αρ. πρωτ. 15698/4902-11/03/2020,  την 
Α.Α.Υ. 466/5002-12/03/2020, όπως αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 6ΧΙ1ΩΕΩ-3ΨΕ) 
και στο ΚΗΜΔΗΣ για έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ 20REQ006458116 
2020-03-20) για τον Δήμο Ιωαννιτών 

 το υπ. αριθ. 659/23-9-2019 έγγραφο του Γιατρού Εργασίας σχετικά με την εκτίμηση 
των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων, όπως 
αυτό κοινοποιήθηκε στην Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ. αριθ. 
58846/4993-7/10/2019 έγγραφο του γενικού Γραμματέα 

 το υπ΄ αριθ. 71059/17998 – 07/11/2019  έγγραφο προς Τεχνικό ασφαλείας και 
Σύλλογο Εργαζομένων 

 το υπ. αριθ. 75053/19077-21/11/2019 έγγραφο προς τον Τεχνικό Ασφαλείας που 
ορίστηκε με την υπ. αριθ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΠΖΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαση 
του Δημάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αριθ. 81618/18373-17/12/2019 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας 

 Την μελέτη της υπηρεσίας 

 Την υπ. αριθ. 18313/5589 – 31/03/2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού 

 Την  με αριθμό 203/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-
ΗΜΓ)   με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  
οι όροι διακήρυξης για την παραπάνω προμήθεια 

 Τις  ανάγκες του Δήμου  για την παραπάνω προμήθεια ,                                                     
 
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 
 
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μήνες (2 χρόνια), για τις ανάγκες του Δήμου 
Ιωαννιτών, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΝΙΤΩΝ - ΟΜΑΔΑ 1 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 690 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 24408 1,90 46.375,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 13848 1,00 13.848,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 16442 1,80 29.595,60 
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4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 56 21,00 1.176,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 2556 2,20 5.623,20 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  1934 9,00 17.406,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 40 8,00 320,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 1218 10,00 12.180,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 676 20,00 13.520,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 28 18,00 504,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 106 105,00 11.130,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1254 5,00 6.270,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 62 900,00 55.800,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 824 13,00 10.712,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 450 5,00 2.250,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 332 9,00 2.988,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 26 12,00 312,00 

18 ΚΡΑΝΗ 330 10,00 3.300,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 204 20,00 4.080,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 858 12,00 10.296,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 590 8,00 4.720,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1984 25,00 49.600,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4092 7,00 28.644,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1762 6,00 10.572,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1046 45,00 47.070,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 858 38,00 32.604,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1640 22,00 36.080,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 104 18,00 1.872,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 76 160,00 12.160,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 30,00 840,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  64 12,00 768,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 20 15,00 300,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 232 15,00 3.480,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 222 12,00 2.664,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 

39 ΡΟΜΠΑ 6 16,00 96,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 10 20,00 200,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54 200,00 10.800,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1276 45,00 57.420,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 914 18,00 16.452,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 16 65,00 1.040,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 162 35,00 5.670,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 6 38,00 228,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 14 100,00 1.400,00 
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  ΣΥΝΟΛΟ 81000   577.480,00 

  Φ.Π.Α. 24%     138.595,20 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     716.075,20 
 
Και αναλυτικά ανά Κ.Α. προϋπολογισμού:  
 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Κ.Α.: 10.6063.106 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 2 

   

     α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 4 1,00 4,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 4 2,20 8,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)    9,00 0,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 
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34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 12   100,80 

  Φ.Π.Α. 24%     24,19 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     124,99 
 

 

ΔΟΜΗ ΚΑΤΣΙΚΑ  HOT SPOT  
Κ.Α.: 15.6063.002 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 52 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 390 1,90 741,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 1246 1,80 2.242,80 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 416 2,20 915,20 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  1248 9,00 11.232,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 78 10,00 780,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 28 20,00 560,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1248 5,00 6.240,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 26 9,00 234,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 
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21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 56 12,00 672,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 124 6,00 744,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 82 45,00 3.690,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 2 18,00 36,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 30 15,00 450,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  72 45,00 3.240,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 72 18,00 1.296,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 5118   33.073,00 

  Φ.Π.Α. 24%     7.937,52 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     41.010,52 
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Κ.Α.: 15.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 39 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 192 1,90 364,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 192 1,00 192,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 138 2,20 303,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  180 9,00 1.620,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 60 10,00 600,00 
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9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 126 20,00 2.520,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 6 105,00 630,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 6 5,00 30,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 108 9,00 972,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 66 12,00 792,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 112 25,00 2.800,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 194 7,00 1.358,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 18 6,00 108,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 66 45,00 2.970,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 60 38,00 2.280,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 108 22,00 2.376,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 60 18,00 1.080,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 108 12,00 1.296,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ 6 16,00 96,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 6 20,00 120,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  12 45,00 540,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 60 18,00 1.080,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 54 35,00 1.890,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 6 38,00 228,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 1944   26.246,40 

  Φ.Π.Α. 24%     6.299,14 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     32.545,54 
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Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
Κ.Α.: 20.6063.004 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 395 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 22924 1,90 43.555,60 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 11854 1,00 11.854,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 12164 1,80 21.895,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 32 21,00 672,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 734 2,20 1.614,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  384 9,00 3.456,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 16 8,00 128,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 1034 10,00 10.340,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 402 20,00 8.040,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 12 18,00 216,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 36 105,00 3.780,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 0 5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 26 900,00 23.400,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 598 13,00 7.774,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 332 5,00 1.660,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 112 9,00 1.008,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 18 12,00 216,00 

18 ΚΡΑΝΗ 60 10,00 600,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 0 15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 0 18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 202 20,00 4.040,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 600 12,00 7.200,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 470 8,00 3.760,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1430 25,00 35.750,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 3118 7,00 21.826,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1148 6,00 6.888,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 680 45,00 30.600,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 602 38,00 22.876,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1364 22,00 30.008,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 28 18,00 504,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 26 160,00 4.160,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 30,00 120,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  10 12,00 120,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 12 15,00 180,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 14 15,00 210,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 106 12,00 1.272,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0 38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 4 70,00 280,00 

39 ΡΟΜΠΑ 0 16,00 0,00 
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40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 0 20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 26 200,00 5.200,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  760 45,00 34.200,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 644 18,00 11.592,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 102 35,00 3.570,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 0 38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 8 100,00 800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 62104   365.885,60 

  Φ.Π.Α. 24%     87.812,54 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     453.698,14 
 
 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Κ.Α.: 30.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 96 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 588 1,90 1.117,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 456 1,00 456,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 1664 1,80 2.995,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 24 21,00 504,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 160 2,20 352,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  20 9,00 180,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 24 8,00 192,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 28 10,00 280,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 12 20,00 240,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 16 18,00 288,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 36 105,00 3.780,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 0 5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 36 900,00 32.400,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 64 13,00 832,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 5,00 20,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 30 9,00 270,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 8 12,00 96,00 

18 ΚΡΑΝΗ 178 10,00 1.780,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 0 15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 0 18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 0 20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 14 12,00 168,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 22 8,00 176,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 236 25,00 5.900,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 376 7,00 2.632,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 174 6,00 1.044,00 
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27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 8 45,00 360,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 74 38,00 2.812,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 100 22,00 2.200,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 0 18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 34 160,00 5.440,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 30,00 240,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  2 12,00 24,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 8 15,00 120,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 86 15,00 1.290,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 8 12,00 96,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 8 70,00 560,00 

39 ΡΟΜΠΑ 0 16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 0 20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 28 200,00 5.600,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  256 45,00 11.520,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 14 18,00 252,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 0 35,00 0,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 0 38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 6 100,00 600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 4894   90.224,40 

  Φ.Π.Α. 24%     21.653,86 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     111.878,26 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
Κ.Α.: 35.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 57 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 270 1,90 513,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 1342 1,00 1.342,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 1258 1,80 2.264,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 0 21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 1018 2,20 2.239,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  24 9,00 216,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 0 8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 16 10,00 160,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 98 20,00 1.960,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 0 18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 18 105,00 1.890,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 0 5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 0 900,00 0,00 
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14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 104 13,00 1.352,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 102 5,00 510,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 46 9,00 414,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 0 12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ 50 10,00 500,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 0 20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 108 12,00 1.296,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 98 8,00 784,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 188 25,00 4.700,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 352 7,00 2.464,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 204 6,00 1.224,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 184 45,00 8.280,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 104 38,00 3.952,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40 22,00 880,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 0 18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 16 160,00 2.560,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 30,00 480,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  36 12,00 432,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 0 15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 100 15,00 1.500,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 0 12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0 38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 0 70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ 0 16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 0 20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 0 200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  114 45,00 5.130,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 112 18,00 2.016,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 0 65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 0 35,00 0,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 0 38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 0 100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 6102   50.445,00 

  Φ.Π.Α. 24%     12.106,80 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     62.551,80 
 
 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
Κ.Α.: 40.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 24 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 42 1,90 79,80 
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2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  4 9,00 36,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 46 13,00 598,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ 42 10,00 420,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 46 6,00 276,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4 38,00 152,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  46 45,00 2.070,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 4 35,00 140,00 
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46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 234   3.771,80 

  Φ.Π.Α. 24%     905,23 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     4.677,03 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  
Κ.Α.: 45.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 7 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 108 1,80 194,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 82 2,20 180,40 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  10 9,00 90,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 10 20,00 200,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 10 105,00 1.050,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 10 13,00 130,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 10 5,00 50,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 10 9,00 90,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 14 12,00 168,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16 25,00 400,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 48 7,00 336,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 8 6,00 48,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 24 45,00 1.080,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10 38,00 380,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 22,00 440,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 10 18,00 180,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  16 12,00 192,00 
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34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  14 45,00 630,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 10 18,00 180,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 440   6.018,80 

  Φ.Π.Α. 24%     1.444,51 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     7.463,31 
 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
Κ.Α.: 50.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 15 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  60 9,00 540,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 





- 96 -  

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 32 6,00 192,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 92   732,00 

  Φ.Π.Α. 24%     175,68 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     907,68 
 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Κ.Α.:70.02.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 3 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 2 1,90 3,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 2 1,80 3,60 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 4 2,20 8,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  4 9,00 36,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 2 10,00 20,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 
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10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2 13,00 26,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 5,00 10,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 2 20,00 40,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 25,00 50,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4 7,00 28,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 8 6,00 48,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 2 45,00 90,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4 38,00 152,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 4 18,00 72,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 2 15,00 30,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 4 20,00 80,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  2 45,00 90,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 2 18,00 36,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 2 35,00 70,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 60   982,20 

  Φ.Π.Α. 24%     235,73 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     1.217,93 
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Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των προς προμήθεια ειδών κατά 
ποσότητα 25% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς καμία 
αντίρρηση του προμηθευτή με τους ίδιους όρους (δικαίωμα προαίρεσης). Αναλυτικά οι 
ποσότητες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΝΙΤΩΝ - ΟΜΑΔΑ 1 - ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 690 

       

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΥ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 24.408 1,90 46.375,20 6.102 11.593,80 30.510 57.969,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 13.848 1,00 13.848,00 3.462 3.462,00 17.310 17.310,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 16.442 1,80 29.595,60 4.111 7.399,80 20.553 36.995,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 56 21,00 1.176,00 14 294,00 70 1.470,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 2.556 2,20 5.623,20 639 1.405,80 3.195 7.029,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  1.934 9,00 17.406,00 484 4.356,00 2.418 21.762,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 40 8,00 320,00 10 80,00 50 400,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 1.218 10,00 12.180,00 305 3.050,00 1.523 15.230,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 676 20,00 13.520,00 169 3.380,00 845 16.900,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 28 18,00 504,00 7 126,00 35 630,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 106 105,00 11.130,00 27 2.835,00 133 13.965,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.254 5,00 6.270,00 314 1.570,00 1.568 7.840,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 62 900,00 55.800,00 16 14.400,00 78 70.200,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 824 13,00 10.712,00 206 2.678,00 1.030 13.390,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 450 5,00 2.250,00 113 565,00 563 2.815,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 332 9,00 2.988,00 83 747,00 415 3.735,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 26 12,00 312,00 7 84,00 33 396,00 

18 ΚΡΑΝΗ 330 10,00 3.300,00 83 830,00 413 4.130,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 42 15,00 630,00 11 165,00 53 795,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 11 198,00 53 954,00 
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21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 204 20,00 4.080,00 51 1.020,00 255 5.100,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 858 12,00 10.296,00 215 2.580,00 1.073 12.876,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 590 8,00 4.720,00 148 1.184,00 738 5.904,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.984 25,00 49.600,00 496 12.400,00 2.480 62.000,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4.092 7,00 28.644,00 1.023 7.161,00 5.115 35.805,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1.762 6,00 10.572,00 441 2.646,00 2.203 13.218,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1.046 45,00 47.070,00 262 11.790,00 1.308 58.860,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 858 38,00 32.604,00 215 8.170,00 1.073 40.774,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.640 22,00 36.080,00 410 9.020,00 2.050 45.100,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 104 18,00 1.872,00 26 468,00 130 2.340,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 76 160,00 12.160,00 19 3.040,00 95 15.200,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 30,00 840,00 7 210,00 35 1.050,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  64 12,00 768,00 16 192,00 80 960,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 20 15,00 300,00 5 75,00 25 375,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 232 15,00 3.480,00 58 870,00 290 4.350,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 222 12,00 2.664,00 56 672,00 278 3.336,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 19 722,00 95 3.610,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 3 210,00 15 1.050,00 

39 ΡΟΜΠΑ 6 16,00 96,00 2 32,00 8 128,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 10 20,00 200,00 3 60,00 13 260,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54 200,00 10.800,00 14 2.800,00 68 13.600,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1.276 45,00 57.420,00 319 14.355,00 1.595 71.775,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 914 18,00 16.452,00 229 4.122,00 1.143 20.574,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 16 65,00 1.040,00 4 260,00 20 1.300,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 162 35,00 5.670,00 41 1.435,00 203 7.105,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 6 38,00 228,00 2 76,00 8 304,00 
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47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 14 100,00 1.400,00 4 400,00 18 1.800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 81.000   577.480,00 20.262 145.189,40 101.262 722.669,40 

  Φ.Π.Α. 24%     138.595,20   34.845,46   173.440,66 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     716.075,20   180.034,86   896.110,06 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Τα προς προμήθεια είδη  θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 
 
1. ΓΑΝΤΙΑ  ΑΠΟ  ΝΙΤΡΙΛΙΟ  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm.  Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 
, που σημαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες 
Μέγεθος: 7 έως 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε 
χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον , 
σε υδραυλικούς και σε βαφές . 
Έχουν μήκος 20-25 cm.  
Το εμπρός μέρος της παλάμης είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο ώστε να το προστατεύει 
από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μέγεθος: 8 έως 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς 
κινδύνους (τριβές , συμπιέσεις , εκδορές ) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , σε κήπους , μηχανοτεχνίτες   
Χαρακτηριστικά :Έχουν μήκος 20-25 cm,και πάχος 1-1,2mm.  
Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από 
βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης . 
 Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

 2 (τριβή) 
 2 (κοπή με λεπίδα) 
 2 (διάσχιση) 
 3 (διάτρηση)        

    
  Σήμανση: 

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό  προϊόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Πεδίο εφαρμογής : εργασίες σε χαμηλή τάση . 
Έχουν μήκος περίπου 30cm.και είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό χωρίς 
ραφές . 
Πρότυπο ΕΝ 60903 

    Σήμανση: 
 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , αριθμός σειράς . 
 00(Προστασία μέχρι 500V) 
 RC (Αυξημένη μηχανική αντοχή ,αντοχή σε όζον ,οξέα, πετρελαιοειδή, 

ψύχος ) 
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης  
 Έτος και μήνα κατασκευής 
 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)    

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα 
γάντια . Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν 
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γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι 
για εργασία .  
Μέγεθος: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC  
Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς , μηχανικούς και βιολογικούς 
κινδύνους  , όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα ( εναλλακτική λύση) σε καθαρισμούς 
κάδων , σε νεκροταφεία .   
Χαρακτηριστικά : Έχουν μήκος 27cm και πάχος 1mm. 
Είναι κατασκευασμένα από PVC και ως εσωτερική επένδυση έχουν    ανθιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

            Πρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σήμανση:      

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος  , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   

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 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σήμανση: 

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

Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις  
Είναι κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα 
οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από 
μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.  

           Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,3,4. 
           Με ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4,1,3,3,4,Χ. 
            Πρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόσημο προστασίας από την θερμότητα.  

 
  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ  Ρ1 

 Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και 
πηγούνι. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 10−30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 
Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΗΜΙΣΕΩΣ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ  ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι.  Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς 
και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. 
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και  ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 
 
10. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
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Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που 
απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων κ κρατείται με το χέρι (Ασπίδιο).  Ως υλικό 
κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Πρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 9 έως 14 βαθμός σκίασης 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3  
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.  Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο 
φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, 
κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους 
σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. 
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι. 
 Περιγραφή 
Μάσκα 3 Φύλλων Οδοντιατρική Με Λάστιχο (99% φιλτράρισμα) για προστασία από 
μικρόβια,βακτήρια κ ιούς. 
Χαρακτηριστικά 

 Μάσκα προστασίας 3 φύλλων με φιλτράρισμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό έλασμα 
 Εύκαμπτο έλασμα από αλουμίνιο 
 Τύπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
Πεδίο χρήσης:Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης(επέμβαση σε πυρκαγιά). 
Χαρακτηριστικά:Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα,τη μάσκα αλόκληρου 
προσώπου,το μειωτήρα πίεσης,τον αεροπνεύμονα,τις προειδοποιητικές διατάξεις κ το 
σύστημα ανάρτησης.Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους 





- 107 -  

ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που,μέσω του μειωτείρα και του 
αεροπνεύμονα,θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. 
Πρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σήμανση CE,κωδικός προϊοντος,κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,κατασκευαστής,έτος 
κατασκευής,αριθμός παρτίδας 
 
14. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟBΟΛΙΑ  

Πεδίο χρήσης : σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες  
Αποτελείται από οπτικό δίσκο με προστασία έναντι ηλιακή ακτινοβολίας, 
Επαρκή μηχανική αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενοι για 
καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σήμανση : 

 Στους βραχίονες : 
 CE 
 Κατασκευαστής , έτος κατασκευής  
 F μηχανική αντοχή  
 Στον οπτικό δίσκο: 
 1 οπτική κλάση 
 6,2 ή 6-2,5 ή 5-3,1 συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας, συμπεριλαμβομένου του υπέρυθρου φάσματος  
 F μηχανική αντοχή  
 Κ   Προστασία έναντι της τριβής                     

 
15. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 Γυαλιά ασφαλείας ανοικτού τύπου, για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και 
επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται προστασία από μηχανικούς 
κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, 
ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράς, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες 
αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.  

Πρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών, με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου 
μήκους. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο 
να υπάρχει οπτική κλάση, μηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαμβωτική 
επένδυση.  

 
16. ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές  ουσίες        (υγρές ή 
σκόνες)  ή και από μηχανικούς κινδύνους ( τροχός , τόρνος κ.α).        
Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος ,αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την  ορατότητα με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με 
ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 
Πρότυπο ΕΝ 166 
  Σήμανση : 
Στο πλαίσιο :           
CE          
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
Β  Μηχανική αντοχή 
3  Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
4  Προστασία από σκόνη 
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Στον οπτικό δίσκο: 
1  Οπτική κλάση 
Β  Μηχανική  αντοχή 
K  Προστασία έναντι τριβής 
Ν  Αντιθαμβωτική  επένδυση 
9  Προστασία από λιωμένα μέταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΙΑ  ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να 
ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση. 
Πρότυπα ΕΝ 166,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 4 έως 8 βαθμός σκίασης 
• F μηχανική αντοχή 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΡΑΝΗ 
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα , σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: 
Το εξωτερικό κέλυφος αποτελείται από συνθετικό υλικό , για να είναι περισσότερο 
εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό . 
Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται με κοχλία μίας κίνησης ,για να ρυθμίζεται και 
αφού έχει φορεθεί. 
Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία μπορεί να 
αντικαθίσταται  και να πλένεται. 
Να υπάρχουν οπές αερισμού που  θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 
Να έχει προστασία από πλευρική παραμόρφωση 

   Πρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σήμανση : 

CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα ) 
LD (προστασία από πλευρική παραμόρφωση) 
 Επίσης θα υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την  ασφαλή 
χρήση , συντήρηση και αποθήκευση . 
 
19. ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ  
Πεδίο χρήσης : Σε καθαρισμούς κάδων 
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Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος , με προστασία έναντι υγρών ουσιών , επαρκή μηχανική 
αντοχή , με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης . Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό στήριγμα . 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 Σήμανση : 
Στο στήριγμα 
CE 
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο : 
1 οπτική κλάση 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
9 Προστασία από πιτσιλίσματα λιωμένων μετάλλων 
 
20. ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα του οποίου η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  στήριγμα.  Φέρει ενδείξεις μηχανικής αντοχής και οπτικής κλάσης. 
Φέρουν σήμανση CE  και είναι καθ όλα σύμφωνα με τη σήμανση την οποία απαιτεί ο 
νόμος. 
Πρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σήμανση: 
• Στο στήριγμα 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• F Μηχανική αντοχή. 
 
21. ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ  
Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. Χαρακτηριστικά : Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό ABS. 
Αντοχή σε πλευρική κρούση και ανθεκτικοί ιμάντες σαγονιού σχήματος Υ 4 σημείων (ειδικό 
υποσιάγωνο ασφαλείας). Το εσωτερικό του κράνους θα διαθέτει επένδυση (6) έξι σημείων 
σύμφωνα με το σχήμα της κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση, ενώ η απόλυτη απορρόφηση 
των κραδασμών επιτυγχάνεται λόγω της παραμόρφωσης του εξωτερικού κελύφους. 
 Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό.  
2. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται 
αφού έχει φορεθεί.  
3. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται 
και να πλένεται.  
Πρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σήμανση:  
CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα  
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Διηλεκτρική αντοχή 0-1000V AC=EN 50365 (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα 
υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και 
αποθήκευση.  
 
22. ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ  
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους κατά τους θερινούς μήνες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Καπέλο τύπου Jockey με προστατευτικό κέλυφος από ABS για προστασία από χτυπήματα 
και γδαρσίματα.  
Πρότυπο: ΕΝ 812  
Σήμανση:  

 

 
 
23. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο 
θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.  
 Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης. 
Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να 
είναι πιο εύχρηστες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να 
συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το 
συγκεκριμένο θόρυβο. Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό  
 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  
 Πρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαστάν για μέγιστη άνεση 
ελευθερίας κινήσεων κ ελαστικότητα. 
Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων με διπλές ραφές σε όλο το μήκος του 
Βαμβακερό ύφασμα 255gr 
 
25. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Τ-SHIRT  
Μπλουζάκια από 100% βαμβακερό ύφασμα σε διάφορα χρώματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

Πεδίο χρήσης : σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα ( απορριμματοφόρα , 
καθαριότητα) .   
Είναι γιλέκα με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες  από Ειδικό 
αντανακλαστικό υλικό .Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι  πολυεστέρας 100% για 
καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Πρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστή ,  κωδικό του προιόντος ,έτος κατασκευής  
 Εικονόσημο  για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2 
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Μέγεθος: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 
 Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Σακάκι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με επικάλυψη 
πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα μανίκια να έχουν 
εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Παντελóνι κατασκευασμένο απó 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με 
επικάλυψη πολυουρεθάνης (PU) 

• Να έχει ελαστική μέση για μεγαλύτερη άνεση. 

• Να φέρει περιμετρικά στα μπατζάκια δυο οριζóντιες αντανακλαστικές ταινίες αργυρού 
χρώματος. 

• Να έχει αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

 Πρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποσπώμενη εσωτερική 
επένδυση κ αποσπώμενη επένδυση στο γιακά.Με 6 τσέπες αποθήκευσης με 
φερμουάρ,μανσέτα στα μανίκια κ λάστιχο στη μέση.Κλείσιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίρισμα κ υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση. 
Σύνθεση  
Ύφασμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g με υφασμάτινη 
γέμιση 100% πολυστερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΗ S-5XL  ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 
 
29. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Φόρμα εργασίας με τιράντα από ύφασμα σύμμικτο 65% πολυέστερ-35% βαμβάκι. Να έχει 
τσέπη στο στήθος, πλαϊνές τσέπες κ τσέπη για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγέθη S-5XL 
 





- 112 -  

30. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Πλύσιμο κάδων. 
Χαρακτηριστικά : Είναι ποδιές τύπου ρόμπας από συνθετικό υλικό.  
Πρότυπα ΕΝ 13034 
Σήμανση : 

 CE   
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν 
ικριώματα.  
Χαρακτηριστικά:  
αποτελούνται από:  
• Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το 
στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης- αγκύρωσης στην πλάτη, στο στήθος 
και στη μέση.  
• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε 
περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους)  
• Ανακόπτης πτώσης απολύτως αυτόματος, από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα συστήματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν. Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων 
πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και 
ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης. Πρότυπα 
ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 358 για ανακόπτες.  

 Σήμανση: CE 
 
32. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Πεδίο χρήσης:Εργασίες σε ύψος 
Ζώνη με επένδυση πλήρως ρυθμιζόμενη με γρήγορης αποδέσμευσης ιμάντα. Πλήρης με 
δύο πλευρικούς D δαχτυλίους που να μπορούν να μετακινηθούν προς τα πίσω. 
Πρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές .   
Χαρακτηριστικά: Είναι ενιαίες  στολές που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών 
ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  
Πρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τύπος 4), ΕΝ-13034:2005 
(τύπος 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τύπος 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τύπος 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής , κωδικό του προϊόντος, εργαστήριο 

πιστοποίησης  . 
 Εικονόσημο  προστασίας  από πιτσιλίσματα  χημικών ουσιών   
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Κωδικοί προστασίας :  

 4 προστασία από αερολύματα (spray)  
 5 προστασία από σκόνες  
 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών   

ΜΕΓΕΘΗ M-3XL   
 
34. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΗΤΩΝ 
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά : Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
35. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδες είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ ή από  συνθετικά υλικά πάχους 
τουλάχιστον ενός εκατοστού , στην πρόσθια επιφάνεια θα φέρουν ραβδώσεις επιθυμητό 
τζελ για μεγαλύτερη άνεση  , στην οπίσθια επιφάνεια να φέρουν δύο ιμάντες συγκράτησης 
στο γόνατο εύρους τουλάχιστον δέκα πέντε χιλιοστών , ελαστικούς ή προσαρμοσμένους με 
μηχανισμό εύχρηστης πόρπης .  
Εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανθεκτικό στην τριβή , στις χημικές ουσίες αντιολισθητικό 
και εύκαμπτο  και συνοδεύονται από 2 ζεύγη ιμάντων.     
Πρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   
Ποδιά σαμαράκι με δεσίματα στο πλάϊ κ μία μπροστινή τσέπη σε διάφορα χρώματα. 
Μεγέθη S-XXL 
 
37. ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Μπουφάν τύπου Bomber(κοντό μπουφάν) κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, 
ύφανση 300DOxford με επικάλυψη πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά θα έχει επένδυση φλις κ να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα 
μανίκια να έχουν εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 





- 114 -  

 
38. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά :Το σετ περιλαμβάνει Κουκούλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότας από ειδικά 
επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο για το καθένα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
39. ΡΟΜΠΑ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό ύφασμα 245g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ με 3 
τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-5XL 
 
40. ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό 100% ύφασμα 305g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ 
με 3 τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-3XL 
 
41. ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης.  
Χαρακτηριστικά: Μονοκόμματες στολές ολόσωμες από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαστικές 
ταινίες. 
 
Πρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων 
 
42. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης : για όλες τις εργασίες  
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με  προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα πολυουρεθάνης κ καουτσούκ  για μέγιστη 
αντιολίσθηση κ απορρόφηση των κραδασμών.Από δέρμα NABUK,ανθριδωτική επένδυση,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προστασίας δαχτύλων 200 Joule,ένθετο προστασίας 
πέλματος συνθετικό κ όχι μεταλλικό ώστε να είναι πιο ελαφρύ,ειδική εσωτερική 
διαπνέουσα επένδυση,σύμφωνα με το EN 20345. 
      Πρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 
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Μέγεθος: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες . 
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό  με αντιολισθητική σόλα η οποία 
θα έχει ενδιάμεση σόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεσματικά τις ανωμαλίες 
του εδάφους, ανθεκτική στο πετρέλαιο, τα καύσιμα κ τα οξέα, να  έχει καλύτερη 
θερμομόνωση ,προστατευτικά  δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  
Πρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σήμανση:            
  CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
 Αντιστατικές ιδιότητες  

         Μέγεθος: 36-48 
 
44 . ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα 500V . 
      Πρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που συμβολίζουν: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες  
 Στη σόλα oil resistant 
 Να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή  διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV . 

 
Μέγεθος: 39-47 
 
45. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  
Παπούτσια ασφαλείας από υψηλής ποιότητας μικροίνες που είναι ανθεκτικές στο νερό κ να 
πλένονται. 
Σόλα πολυουρεθάνης (PU) αυτοκαθαριζόμενη που να εμποδίζει την μόλυνση κ να παρέχει 
ενισχυμένη αντίσταση ολίσθησης κ ανθεκτικότητα. 
Πρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S2 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
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 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 

 
Μεγέθη:34-48 
 
46. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ  
 Χαρακτηριστικά: Σαμπό ασφαλείας διάτρητο για να αναπνέει το πόδι με 
μη μεταλλικό ένθετο προστασίας, αντιολισθητικό με απορρόφηση ενέργειας κρούσης 
στη φτέρνα, 100% μη μεταλλικά κ αντιστατικά 
Πρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σήμανση: 

 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 
Μεγέθη:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Πένσα μονωμένη βαρέως τύπου 1.000 v,Κόφτης - απογυμνωτής 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτσίμπιδo μονωμένο βαρέως τύπου 1.000 v(διπλής επίστρωσης) 
Κατσαβίδι (3 ίσα και 3 σταυροκατσάβιδα ) μονωμένο  τύπου 1.000 v  
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής διπλής επίστρωσης για επιπλέον ασφάλεια έναντι 

τάσεως 1000 V κ μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V για τα κατσαβίδια. 
 Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 

Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
 Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 

V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται σύμφωνα τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση.  

Τα προσφερόμενα είδη, θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου (Κων/λεως 6 - Ιωάννινα) 

κατόπιν συνεννόησης με Αποθήκη του Δήμου (κο Ιωάννη Σίμο) και θα παραληφθούν  από 

την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνει άπαξ ή  τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου  και μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα του Τμήματος Προμηθειών 

και Διαχείρισης Υλικού & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου , με 

υποχρέωση του Προμηθευτή να παραδώσει άμεσα, εντός των επόμενων - από την 

αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά ημερών, τα αναγραφόμενα είδη. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του 

ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για 
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το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) 

ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Οποιαδήποτε παραγγελία εκτελείται από τον Προμηθευτή μετά από την αποστολή ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους του Τμήματος Προμηθειών και 

Διαχείρισης Υλικού & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου . 

Η λήψη του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ θα επιβεβαιώνεται από τον Προμηθευτή. Το τιμολόγιο 

συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο 

Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού, στο Πρωτόκολλο 

της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου (Καπλάνη 9) - Ιωάννινα. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών 

για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την 

περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο 

οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής 

δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 

σύμφωνα με το άρθρο 208 β) αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) 

Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
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ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 του Ν.4412/16). 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/201659 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης.60.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και 

επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος . 

Επίσης εξυπακούεται ότι σε κάθε έτος ισχύος της σύμβασης θα παραδοθεί το ήμισυ της 

συμβατικής ποσότητας.  

Οι παραδόσεις των υλικών για τον Δήμο Ιωαννιτών θα είναι ανά υπηρεσία (Κ.Α. 

προϋπολογισμού), όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη. 

Για την δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ. Αριθ. 92/2020 Α.Α.Υ. 
 

                                                           
59

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
60

 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
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ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής61  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα 
αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου . 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και 

πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί 
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και 
κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας 
προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

                                                           
6161

 Δημοτικό Συμβούλιο ( άρθρο 65 παρ 1 Ν.3852/10) 
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και για είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες – δύο (2) χρόνια ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, αν τούτο συμβεί 
νωρίτερα. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
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γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία ,κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 
εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 
στο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα 
κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
Ο Δήμαρχος                                                                                         Ο Ανάδοχος 
 
 
Μωυσής Ελισάφ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Διεύθυνση: Αβέρωφ 6 
Πληροφορίες: Τσαμπαλάς Βασίλειος 
Τηλ. 26510 01019 
Email: epitropi.a@ioannina.gr 
ΦΑΞ: 2651 0 0 1018 
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

Ιωάννινα: ../../2020 
Α.Π.:  

Δημόσια Σύμβαση 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» 

για  24 μήνες (2 χρόνια) για τις ανάγκες της Α΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής 
 
Στα Ιωάννινα σήμερα …./…./ 2020, ήμερα ……………….., οι υπογράφοντες την παρούσα, 

αφενός η Α΄ θμια Σχολική Επιτροπή,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στα Ιωάννινα,  με 
Α.Φ.Μ. ……………… και Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. 
Βασίλειο Τσαμπαλά και αφετέρου η εταιρεία ………………………………. –  Α.Φ.Μ. ………………- 
Δ.Ο.Υ.  …………………………., που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», 
συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 203/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο  το αποτέλεσμα του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για 
την προμήθεια ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μήνες (2 
χρόνια),  για τις ανάγκες της  Α΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής (διακήρυξη 18313/5589-
31/03/2020) και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………………………. € 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε και  
 
έχοντας υπόψη: 

 

 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .  

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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 Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές 
που αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται 
μετά την 26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)», 

 Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα » , της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  
δημοσίευση  της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση 
δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β ) 

 Την  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  
Ανάπτυξης.  

 Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 
2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Προμήθειας 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 
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 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα" 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία" 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

 της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ»] - Ρυθμίσεις.... και άλλες διατάξεις» 

 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

 της υπ. αριθ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α. - Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α' και β' βαθμού και των νομικών 
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεύχος Β΄(13/12/2019) - Μερική τροποποίηση της αριθμ. 
43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β' 2208) 

 

καθώς και 

 το υπ. αριθ. 45651/11257-22/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
προς τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 

 το υπ. αριθ. 1546/31-07-2019 έγγραφο της Α΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής 

 το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006458335 
2020-03-20 και την  Α.Α.Υ. 58-1336/27-01-2020 (ΑΔΑ ΨΛΠ7ΩΕΩ-48Π), με την οποία 
εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ006458373 2020-03-20) της 
Α΄ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 το υπ. αριθ. 659/23-9-2019 έγγραφο του Γιατρού Εργασίας σχετικά με την εκτίμηση 
των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων, όπως 
αυτό κοινοποιήθηκε στην Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ. αριθ. 
58846/4993-7/10/2019 έγγραφο του γενικού Γραμματέα 

 το υπ΄ αριθ. 71059/17998 – 07/11/2019  έγγραφο προς Τεχνικό ασφαλείας και 
Σύλλογο Εργαζομένων 

 το υπ. αριθ. 75053/19077-21/11/2019 έγγραφο προς τον Τεχνικό Ασφαλείας που 
ορίστηκε με την υπ. αριθ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΠΖΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαση 
του Δημάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αριθ. 81618/18373-17/12/2019 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας 

 Την μελέτη του Δήμου Ιωαννιτών 

 Την υπ. Αριθ. 18313/5589 -31/03/2020 διακήρυξη του διαγωνισμού 

 Την  με αριθμό 203/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-
ΗΜΓ)   με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  
οι όροι διακήρυξης για την παραπάνω προμήθεια 
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 Τις  ανάγκες της Α΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής  του Δήμου Ιωαννιτών για την 
παραπάνω προμήθεια ,                                                     

 
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 
 
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μήνες (2 χρόνια), για τις ανάγκες της Α΄ θμιας 
Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
Δήμου Ιωαννιτών  
Κ.Α.: 00.6711.001 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 59 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 118 1,90 224,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 118 1,00 118,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 118 2,20 259,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  590 9,00 5.310,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 118 10,00 1.180,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 118 20,00 2.360,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 118 105,00 12.390,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 118 9,00 1.062,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 118 12,00 1.416,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 118 25,00 2.950,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 118 7,00 826,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 118 45,00 5.310,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 118 38,00 4.484,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 118 22,00 2.596,00 
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30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 118 18,00 2.124,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  118 12,00 1.416,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 118 12,00 1.416,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 118 18,00 2.124,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 118 35,00 4.130,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2714   51.695,80 

  Φ.Π.Α. 24%     12.406,99 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     64.102,79 
 
 
 

Η Α΄ θμια Σχολική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των προς 
προμήθεια ειδών κατά ποσότητα 25% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, χωρίς καμία αντίρρηση του προμηθευτή με τους ίδιους όρους (δικαίωμα 
προαίρεσης). Αναλυτικά οι ποσότητες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
Δήμου Ιωαννιτών - ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
Κ.Α.: 00.6711.001 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 59 

       

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΥ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 118 1,90 224,20 30 57,00 148 281,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 118 1,00 118,00 30 30,00 148 148,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00   0,00 0 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00   0,00 0 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 118 2,20 259,60 30 66,00 148 325,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  590 9,00 5.310,00 148 1.332,00 738 6.642,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 118 10,00 1.180,00 30 300,00 148 1.480,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 118 20,00 2.360,00 30 600,00 148 2.960,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 118 105,00 12.390,00 30 3.150,00 148 15.540,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00   0,00 0 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00   0,00 0 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 118 9,00 1.062,00 30 270,00 148 1.332,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00   0,00 0 0,00 
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18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00   0,00 0 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 118 12,00 1.416,00 30 360,00 148 1.776,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 118 25,00 2.950,00 30 750,00 148 3.700,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 118 7,00 826,00 30 210,00 148 1.036,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00   0,00 0 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 118 45,00 5.310,00 30 1.350,00 148 6.660,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 118 38,00 4.484,00 30 1.140,00 148 5.624,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 118 22,00 2.596,00 30 660,00 148 3.256,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 118 18,00 2.124,00 30 540,00 148 2.664,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00   0,00 0 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00   0,00 0 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  118 12,00 1.416,00 30 360,00 148 1.776,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 118 12,00 1.416,00 30 360,00 148 1.776,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00   0,00 0 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00   0,00 0 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00   0,00 0 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00   0,00 0 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 118 18,00 2.124,00 30 540,00 148 2.664,00 
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44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00   0,00 0 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 118 35,00 4.130,00 30 1.050,00 148 5.180,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00   0,00 0 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.714   51.695,80 688 13.125,00 3.402 64.820,80 

  Φ.Π.Α. 24%     12.406,99   3.150,00   15.556,99 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     64.102,79   16.275,00   80.377,79 





- 130 -  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (για τα είδη που απαιτούνται) 
 
 

Τα προς προμήθεια είδη  θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 
 
1. ΓΑΝΤΙΑ  ΑΠΟ  ΝΙΤΡΙΛΙΟ  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm.  Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 
, που σημαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες 
Μέγεθος: 7 έως 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε 
χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον , 
σε υδραυλικούς και σε βαφές . 
Έχουν μήκος 20-25 cm.  
Το εμπρός μέρος της παλάμης είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο ώστε να το προστατεύει 
από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μέγεθος: 8 έως 10 (8,9, 10 ) 





- 131 -  

 
 
3. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς 
κινδύνους (τριβές , συμπιέσεις , εκδορές ) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , σε κήπους , μηχανοτεχνίτες   
Χαρακτηριστικά :Έχουν μήκος 20-25 cm,και πάχος 1-1,2mm.  
Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από 
βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης . 
 Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

 2 (τριβή) 
 2 (κοπή με λεπίδα) 
 2 (διάσχιση) 
 3 (διάτρηση)        

    
  Σήμανση: 

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό  προϊόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Πεδίο εφαρμογής : εργασίες σε χαμηλή τάση . 
Έχουν μήκος περίπου 30cm.και είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό χωρίς 
ραφές . 
Πρότυπο ΕΝ 60903 

    Σήμανση: 
 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , αριθμός σειράς . 
 00(Προστασία μέχρι 500V) 
 RC (Αυξημένη μηχανική αντοχή ,αντοχή σε όζον ,οξέα, πετρελαιοειδή, 

ψύχος ) 
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης  
 Έτος και μήνα κατασκευής 
 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)    

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα 
γάντια . Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν 
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γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι 
για εργασία .  
Μέγεθος: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC  
Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς , μηχανικούς και βιολογικούς 
κινδύνους  , όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα ( εναλλακτική λύση) σε καθαρισμούς 
κάδων , σε νεκροταφεία .   
Χαρακτηριστικά : Έχουν μήκος 27cm και πάχος 1mm. 
Είναι κατασκευασμένα από PVC και ως εσωτερική επένδυση έχουν    ανθιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

            Πρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σήμανση:      

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος  , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   

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 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σήμανση: 

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

Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις  
Είναι κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα 
οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από 
μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.  

           Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,3,4. 
           Με ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4,1,3,3,4,Χ. 
            Πρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόσημο προστασίας από την θερμότητα.  

 
  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ  Ρ1 

 Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και 
πηγούνι. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 10−30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 
Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΗΜΙΣΕΩΣ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ  ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι.  Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς 
και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. 
Η μάσκα πρέπει να διατίθεται σε μεγέθη Small,Medium,Large για καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και  ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 
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10. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που 
απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων κ κρατείται με το χέρι (Ασπίδιο).  Ως υλικό 
κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Πρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 9 έως 14 βαθμός σκίασης 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3  
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.  Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο 
φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, 
κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους 
σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. 
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι. 
 Περιγραφή 
Μάσκα 3 Φύλλων Οδοντιατρική Με Λάστιχο (99% φιλτράρισμα) για προστασία από 
μικρόβια,βακτήρια κ ιούς. 
Χαρακτηριστικά 

 Μάσκα προστασίας 3 φύλλων με φιλτράρισμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό έλασμα 
 Εύκαμπτο έλασμα από αλουμίνιο 
 Τύπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
Πεδίο χρήσης:Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης(επέμβαση σε πυρκαγιά). 
Χαρακτηριστικά:Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα,τη μάσκα αλόκληρου 
προσώπου,το μειωτήρα πίεσης,τον αεροπνεύμονα,τις προειδοποιητικές διατάξεις κ το 
σύστημα ανάρτησης.Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους 
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ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που,μέσω του μειωτείρα και του 
αεροπνεύμονα,θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. 
Πρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σήμανση CE,κωδικός προϊοντος,κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,κατασκευαστής,έτος 
κατασκευής,αριθμός παρτίδας 
 
14. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟBΟΛΙΑ  

Πεδίο χρήσης : σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες  
Αποτελείται από οπτικό δίσκο με προστασία έναντι ηλιακή ακτινοβολίας, 
Επαρκή μηχανική αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενοι για 
καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σήμανση : 

 Στους βραχίονες : 
 CE 
 Κατασκευαστής , έτος κατασκευής  
 F μηχανική αντοχή  
 Στον οπτικό δίσκο: 
 1 οπτική κλάση 
 6,2 ή 6-2,5 ή 5-3,1 συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας, συμπεριλαμβομένου του υπέρυθρου φάσματος  
 F μηχανική αντοχή  
 Κ   Προστασία έναντι της τριβής                     

 
15. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 Γυαλιά ασφαλείας ανοικτού τύπου, για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και 
επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται προστασία από μηχανικούς 
κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, 
ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράς, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες 
αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.  

Πρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών, με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου 
μήκους. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο 
να υπάρχει οπτική κλάση, μηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαμβωτική 
επένδυση.  

 
16. ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές  ουσίες        (υγρές ή 
σκόνες)  ή και από μηχανικούς κινδύνους ( τροχός , τόρνος κ.α).        
Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος ,αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την  ορατότητα με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με 
ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 
Πρότυπο ΕΝ 166 
  Σήμανση : 
Στο πλαίσιο :           
CE          
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
Β  Μηχανική αντοχή 
3  Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
4  Προστασία από σκόνη 
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Στον οπτικό δίσκο: 
1  Οπτική κλάση 
Β  Μηχανική  αντοχή 
K  Προστασία έναντι τριβής 
Ν  Αντιθαμβωτική  επένδυση 
9  Προστασία από λιωμένα μέταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΙΑ  ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να 
ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση. 
Πρότυπα ΕΝ 166,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 4 έως 8 βαθμός σκίασης 
• F μηχανική αντοχή 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΡΑΝΗ 
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα , σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: 
Το εξωτερικό κέλυφος αποτελείται από συνθετικό υλικό , για να είναι περισσότερο 
εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό . 
Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται με κοχλία μίας κίνησης ,για να ρυθμίζεται και 
αφού έχει φορεθεί. 
Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία μπορεί να 
αντικαθίσταται  και να πλένεται. 
Να υπάρχουν οπές αερισμού που  θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 
Να έχει προστασία από πλευρική παραμόρφωση 

   Πρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σήμανση : 

CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα ) 
LD (προστασία από πλευρική παραμόρφωση) 
 Επίσης θα υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την  ασφαλή 
χρήση , συντήρηση και αποθήκευση . 
 
19. ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ  
Πεδίο χρήσης : Σε καθαρισμούς κάδων 
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Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος , με προστασία έναντι υγρών ουσιών , επαρκή μηχανική 
αντοχή , με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης . Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό στήριγμα . 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 Σήμανση : 
Στο στήριγμα 
CE 
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο : 
1 οπτική κλάση 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
9 Προστασία από πιτσιλίσματα λιωμένων μετάλλων 
 
20. ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα του οποίου η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  στήριγμα.  Φέρει ενδείξεις μηχανικής αντοχής και οπτικής κλάσης. 
Φέρουν σήμανση CE  και είναι καθ όλα σύμφωνα με τη σήμανση την οποία απαιτεί ο 
νόμος. 
Πρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σήμανση: 
• Στο στήριγμα 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• F Μηχανική αντοχή. 
 
21. ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ  
Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. Χαρακτηριστικά : Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό ABS. 
Αντοχή σε πλευρική κρούση και ανθεκτικοί ιμάντες σαγονιού σχήματος Υ 4 σημείων (ειδικό 
υποσιάγωνο ασφαλείας). Το εσωτερικό του κράνους θα διαθέτει επένδυση (6) έξι σημείων 
σύμφωνα με το σχήμα της κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση, ενώ η απόλυτη απορρόφηση 
των κραδασμών επιτυγχάνεται λόγω της παραμόρφωσης του εξωτερικού κελύφους. 
 Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό.  
2. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται 
αφού έχει φορεθεί.  
3. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται 
και να πλένεται.  
Πρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σήμανση:  
CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα  
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Διηλεκτρική αντοχή 0-1000V AC=EN 50365 (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα 
υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και 
αποθήκευση.  
 
22. ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ  
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους κατά τους θερινούς μήνες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Καπέλο τύπου Jockey με προστατευτικό κέλυφος από ABS για προστασία από χτυπήματα 
και γδαρσίματα.  
Πρότυπο: ΕΝ 812  
Σήμανση:  

 

 
 
23. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο 
θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.  
 Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης. 
Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να 
είναι πιο εύχρηστες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να 
συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το 
συγκεκριμένο θόρυβο. Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό  
 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  
 Πρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαστάν για μέγιστη άνεση 
ελευθερίας κινήσεων κ ελαστικότητα. 
Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων με διπλές ραφές σε όλο το μήκος του 
Βαμβακερό ύφασμα 255gr 
 
25. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Τ-SHIRT  
Μπλουζάκια από 100% βαμβακερό ύφασμα σε διάφορα χρώματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

Πεδίο χρήσης : σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα ( απορριμματοφόρα , 
καθαριότητα) .   
Είναι γιλέκα με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες  από Ειδικό 
αντανακλαστικό υλικό .Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι  πολυεστέρας 100% για 
καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Πρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστή ,  κωδικό του προιόντος ,έτος κατασκευής  
 Εικονόσημο  για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2 
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Μέγεθος: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 
 Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Σακάκι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με επικάλυψη 
πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα μανίκια να έχουν 
εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Παντελóνι κατασκευασμένο απó 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με 
επικάλυψη πολυουρεθάνης (PU) 

• Να έχει ελαστική μέση για μεγαλύτερη άνεση. 

• Να φέρει περιμετρικά στα μπατζάκια δυο οριζóντιες αντανακλαστικές ταινίες αργυρού 
χρώματος. 

• Να έχει αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

 Πρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποσπώμενη εσωτερική 
επένδυση κ αποσπώμενη επένδυση στο γιακά.Με 6 τσέπες αποθήκευσης με 
φερμουάρ,μανσέτα στα μανίκια κ λάστιχο στη μέση.Κλείσιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίρισμα κ υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση. 
Σύνθεση  
Ύφασμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g με υφασμάτινη 
γέμιση 100% πολυστερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΗ S-5XL  ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 
 
29. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Φόρμα εργασίας με τιράντα από ύφασμα σύμμικτο 65% πολυέστερ-35% βαμβάκι. Να έχει 
τσέπη στο στήθος, πλαϊνές τσέπες κ τσέπη για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγέθη S-5XL 
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30. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Πλύσιμο κάδων. 
Χαρακτηριστικά : Είναι ποδιές τύπου ρόμπας από συνθετικό υλικό.  
Πρότυπα ΕΝ 13034 
Σήμανση : 

 CE   
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν 
ικριώματα.  
Χαρακτηριστικά:  
αποτελούνται από:  
• Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το 
στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης- αγκύρωσης στην πλάτη, στο στήθος 
και στη μέση.  
• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε 
περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους)  
• Ανακόπτης πτώσης απολύτως αυτόματος, από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα συστήματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν. Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων 
πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και 
ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης. Πρότυπα 
ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 358 για ανακόπτες.  

 Σήμανση: CE 
 
32. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Πεδίο χρήσης:Εργασίες σε ύψος 
Ζώνη με επένδυση πλήρως ρυθμιζόμενη με γρήγορης αποδέσμευσης ιμάντα. Πλήρης με 
δύο πλευρικούς D δαχτυλίους που να μπορούν να μετακινηθούν προς τα πίσω. 
Πρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές .   
Χαρακτηριστικά: Είναι ενιαίες  στολές που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών 
ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  
Πρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τύπος 4), ΕΝ-13034:2005 
(τύπος 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τύπος 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τύπος 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής , κωδικό του προϊόντος, εργαστήριο 

πιστοποίησης  . 
 Εικονόσημο  προστασίας  από πιτσιλίσματα  χημικών ουσιών   
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Κωδικοί προστασίας :  

 4 προστασία από αερολύματα (spray)  
 5 προστασία από σκόνες  
 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών   

ΜΕΓΕΘΗ M-3XL   
 
34. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΗΤΩΝ 
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά : Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
35. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδες είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ ή από  συνθετικά υλικά πάχους 
τουλάχιστον ενός εκατοστού , στην πρόσθια επιφάνεια θα φέρουν ραβδώσεις επιθυμητό 
τζελ για μεγαλύτερη άνεση  , στην οπίσθια επιφάνεια να φέρουν δύο ιμάντες συγκράτησης 
στο γόνατο εύρους τουλάχιστον δέκα πέντε χιλιοστών , ελαστικούς ή προσαρμοσμένους με 
μηχανισμό εύχρηστης πόρπης .  
Εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανθεκτικό στην τριβή , στις χημικές ουσίες αντιολισθητικό 
και εύκαμπτο  και συνοδεύονται από 2 ζεύγη ιμάντων.     
Πρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   
Ποδιά σαμαράκι με δεσίματα στο πλάϊ κ μία μπροστινή τσέπη σε διάφορα χρώματα. 
Μεγέθη S-XXL 
 
37. ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Μπουφάν τύπου Bomber(κοντό μπουφάν) κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, 
ύφανση 300DOxford με επικάλυψη πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά θα έχει επένδυση φλις κ να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα 
μανίκια να έχουν εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
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38. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά :Το σετ περιλαμβάνει Κουκούλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότας από ειδικά 
επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο για το καθένα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
39. ΡΟΜΠΑ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό ύφασμα 245g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ με 3 
τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-5XL 
 
40. ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό 100% ύφασμα 305g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ 
με 3 τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-3XL 
 
41. ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης.  
Χαρακτηριστικά: Μονοκόμματες στολές ολόσωμες από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαστικές 
ταινίες. 
 
Πρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων 
 
42. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης : για όλες τις εργασίες  
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με  προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα πολυουρεθάνης κ καουτσούκ  για μέγιστη 
αντιολίσθηση κ απορρόφηση των κραδασμών.Από δέρμα NABUK,ανθριδωτική επένδυση,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προστασίας δαχτύλων 200 Joule,ένθετο προστασίας 
πέλματος συνθετικό κ όχι μεταλλικό ώστε να είναι πιο ελαφρύ,ειδική εσωτερική 
διαπνέουσα επένδυση,σύμφωνα με το EN 20345. 
      Πρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 
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Μέγεθος: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες . 
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό  με αντιολισθητική σόλα η οποία 
θα έχει ενδιάμεση σόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεσματικά τις ανωμαλίες 
του εδάφους, ανθεκτική στο πετρέλαιο, τα καύσιμα κ τα οξέα, να  έχει καλύτερη 
θερμομόνωση ,προστατευτικά  δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  
Πρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σήμανση:            
  CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
 Αντιστατικές ιδιότητες  

         Μέγεθος: 36-48 
 
44 . ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα 500V . 
      Πρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που συμβολίζουν: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες  
 Στη σόλα oil resistant 
 Να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή  διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV . 

 
Μέγεθος: 39-47 
 
45. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  
Παπούτσια ασφαλείας από υψηλής ποιότητας μικροίνες που είναι ανθεκτικές στο νερό κ να 
πλένονται. 
Σόλα πολυουρεθάνης (PU) αυτοκαθαριζόμενη που να εμποδίζει την μόλυνση κ να παρέχει 
ενισχυμένη αντίσταση ολίσθησης κ ανθεκτικότητα. 
Πρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S2 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
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 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 

 
Μεγέθη:34-48 
 
46. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ  
 Χαρακτηριστικά: Σαμπό ασφαλείας διάτρητο για να αναπνέει το πόδι με 
μη μεταλλικό ένθετο προστασίας, αντιολισθητικό με απορρόφηση ενέργειας κρούσης 
στη φτέρνα, 100% μη μεταλλικά κ αντιστατικά 
Πρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σήμανση: 

 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 
Μεγέθη:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Πένσα μονωμένη βαρέως τύπου 1.000 v,Κόφτης - απογυμνωτής 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτσίμπιδo μονωμένο βαρέως τύπου 1.000 v(διπλής επίστρωσης) 
Κατσαβίδι (3 ίσα και 3 σταυροκατσάβιδα ) μονωμένο  τύπου 1.000 v  
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής διπλής επίστρωσης για επιπλέον ασφάλεια έναντι 

τάσεως 1000 V κ μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V για τα κατσαβίδια. 
 Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 

Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
 Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 

V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται σύμφωνα τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και σε συνεννόηση με την Α΄ θμια Σχολική Επιτροπή. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του 

ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για 

το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) 

ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών 

για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την 

περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο 

οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής 

δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 

σύμφωνα με το άρθρο 208 β) αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) 

Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 του Ν.4412/16). 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας 
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/201662 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης.63.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και 

επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος . 

Επίσης εξυπακούεται ότι σε κάθε έτος ισχύος της σύμβασης θα παραδοθεί το ήμισυ της 

συμβατικής ποσότητας.  

Για την δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ. Αριθ. …… Α.Α.Υ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 64  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα 
αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

                                                           
62

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
63

 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
6464

 Δημοτικό Συμβούλιο ( άρθρο 65 παρ 1 Ν.3852/10) 
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1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί 
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και 
κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας 
προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και για είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες – δύο (2) χρόνια ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, αν τούτο συμβεί 
νωρίτερα. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία ,κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 
εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 
στο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα 
κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. 
της Α΄ Θμιας Σχολικής Επιτροπής                                                                                Ο Ανάδοχος 
 
 
Βασίλειος Τσαμπαλάς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

Ιωάννινα: ../../2020 
Α.Π.:  

Διεύθυνση: Αβέρωφ 6 
Πληροφορίες: Νόκα-Ζαράχη Φιλιώ 
Τηλ. 26510 01019 
Email: epitropi.b@ioannina.gr 
ΦΑΞ: 2651 0 0 1018 
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

Δημόσια Σύμβαση 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» 

για  24 μήνες (2 χρόνια) για τις ανάγκες της Β΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής 
 
Στα Ιωάννινα σήμερα …./…./ 2020, ήμερα ……………….., οι υπογράφοντες την παρούσα, 

αφενός η Β΄ θμια Σχολική Επιτροπή,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στα Ιωάννινα,  με 
Α.Φ.Μ. ……………… και Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κα. 
Νόκα-Ζαράχη Φιλιώ και αφετέρου η εταιρεία ………………………………. –  Α.Φ.Μ. ………………- 
Δ.Ο.Υ.  …………………………., που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», 
συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 203/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο  το αποτέλεσμα του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για 
την προμήθεια ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μήνες (2 
χρόνια),  για τις ανάγκες της  Β΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής (διακήρυξη 18313/5589 – 
31/03/2020 ) και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………………………. € 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε και  
 
έχοντας υπόψη: 

 

 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .  

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο 
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διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές 
που αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται 
μετά την 26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)», 

 Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα » , της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  
δημοσίευση  της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση 
δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β ) 

 Την  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  
Ανάπτυξης.  

 Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 
2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Προμήθειας 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 
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 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 

 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα" 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία" 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

 της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ»] - Ρυθμίσεις.... και άλλες διατάξεις» 

 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

 της υπ. αριθ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α. - Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλ¬λήλους των OTA α' και β' βαθμού και των νομι¬κών 
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεύχος Β΄(13/12/2019) - Μερική τροποποίηση της αριθμ. 
43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β' 2208) 

 

καθώς και 

 το υπ. αριθ. 45651/11257-22/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
προς τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 

 το υπ. αριθ. 1028/31-07-2019 έγγραφο της Β΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής 

 το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006458520 
2020-03-20 και την Α.Α.Υ. 58-1336/27-01-2020 (ΑΔΑ ΨΛΠ7ΩΕΩ-48Π), με την οποία 
εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ006458563 2020-03-020)  της 
Β΄ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 το υπ. αριθ. 659/23-9-2019 έγγραφο του Γιατρού Εργασίας σχετικά με την εκτίμηση 
των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων, όπως 
αυτό κοινοποιήθηκε στην Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ. αριθ. 
58846/4993-7/10/2019 έγγραφο του γενικού Γραμματέα 

 το υπ΄ αριθ. 71059/17998 – 07/11/2019  έγγραφο προς Τεχνικό ασφαλείας και 
Σύλλογο Εργαζομένων 

 το υπ. αριθ. 75053/19077-21/11/2019 έγγραφο προς τον Τεχνικό Ασφαλείας που 
ορίστηκε με την υπ. αριθ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΠΖΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαση 
του Δημάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αριθ. 81618/18373-17/12/2019 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας 

 Την μελέτη της Υπηρεσίας 

 Την υπ. Αριθ. 18313/5589  31/03/2020  Διακήρυξη του διαγωνισμού 

 Την  με αριθμό 203/201.. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-
ΗΜΓ)   με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  
οι όροι διακήρυξης για την παραπάνω προμήθεια 





- 153 -  

 Τις  ανάγκες της Β΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών   για την 
παραπάνω προμήθεια ,                                                     

 
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 
 
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μήνες (2 χρόνια), για τις ανάγκες της Β΄ θμιας 
Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
Δήμου Ιωαννιτών 
Κ.Α.: 00.6711.001 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 47 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 188 1,90 357,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 188 1,00 188,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 188 2,20 413,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  282 9,00 2.538,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 94 10,00 940,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 94 20,00 1.880,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 94 9,00 846,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 94 12,00 1.128,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 188 25,00 4.700,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 188 7,00 1.316,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 94 45,00 4.230,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 94 38,00 3.572,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 94 22,00 2.068,00 
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30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 94 18,00 1.692,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 94 12,00 1.128,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 94 18,00 1.692,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 94 35,00 3.290,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2256   31.978,80 

  Φ.Π.Α. 24%     7.674,91 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     39.653,71 
 
 
 

Η Α΄ θμια Σχολική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των προς 
προμήθεια ειδών κατά ποσότητα 25% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, χωρίς καμία αντίρρηση του προμηθευτή με τους ίδιους όρους (δικαίωμα 
προαίρεσης). Αναλυτικά οι ποσότητες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
Δήμου Ιωαννιτών - ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
Κ.Α.: 00.6711.001 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 59 

       

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΥ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 188 1,90 357,20 47 89,30 235 446,50 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 188 1,00 188,00 47 47,00 235 235,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00   0,00 0 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00   0,00 0 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 188 2,20 413,60 47 103,40 235 517,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  282 9,00 2.538,00 71 639,00 353 3.177,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 94 10,00 940,00 24 240,00 118 1.180,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 94 20,00 1.880,00 24 480,00 118 2.360,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00   0,00 0 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00   0,00 0 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00   0,00 0 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 94 9,00 846,00 24 216,00 118 1.062,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00   0,00 0 0,00 
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18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00   0,00 0 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 94 12,00 1.128,00 24 288,00 118 1.416,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 188 25,00 4.700,00 47 1.175,00 235 5.875,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 188 7,00 1.316,00 47 329,00 235 1.645,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00   0,00 0 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 94 45,00 4.230,00 24 1.080,00 118 5.310,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 94 38,00 3.572,00 24 912,00 118 4.484,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 94 22,00 2.068,00 24 528,00 118 2.596,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 94 18,00 1.692,00 24 432,00 118 2.124,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00   0,00 0 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00   0,00 0 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00   0,00 0 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 94 12,00 1.128,00 24 288,00 118 1.416,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00   0,00 0 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00   0,00 0 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00   0,00 0 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00   0,00 0 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 94 18,00 1.692,00 24 432,00 118 2.124,00 
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44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00   0,00 0 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 94 35,00 3.290,00 24 840,00 118 4.130,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00   0,00 0 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.256   31.978,80 570 8.118,70 2.826 40.097,50 

  Φ.Π.Α. 24%     7.674,91   1.948,49   9.623,40 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     39.653,71   10.067,19   49.720,90 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (για τα είδη που απαιτούνται) 
 
 

Τα προς προμήθεια είδη  θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 
 
1. ΓΑΝΤΙΑ  ΑΠΟ  ΝΙΤΡΙΛΙΟ  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm.  Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 
, που σημαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες 
Μέγεθος: 7 έως 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε 
χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον , 
σε υδραυλικούς και σε βαφές . 
Έχουν μήκος 20-25 cm.  
Το εμπρός μέρος της παλάμης είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο ώστε να το προστατεύει 
από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μέγεθος: 8 έως 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς 
κινδύνους (τριβές , συμπιέσεις , εκδορές ) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , σε κήπους , μηχανοτεχνίτες   
Χαρακτηριστικά :Έχουν μήκος 20-25 cm,και πάχος 1-1,2mm.  
Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από 
βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης . 
 Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

 2 (τριβή) 
 2 (κοπή με λεπίδα) 
 2 (διάσχιση) 
 3 (διάτρηση)        

    
  Σήμανση: 

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό  προϊόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Πεδίο εφαρμογής : εργασίες σε χαμηλή τάση . 
Έχουν μήκος περίπου 30cm.και είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό χωρίς 
ραφές . 
Πρότυπο ΕΝ 60903 

    Σήμανση: 
 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , αριθμός σειράς . 
 00(Προστασία μέχρι 500V) 
 RC (Αυξημένη μηχανική αντοχή ,αντοχή σε όζον ,οξέα, πετρελαιοειδή, 

ψύχος ) 
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης  
 Έτος και μήνα κατασκευής 
 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)    

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα 
γάντια . Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν 
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γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι 
για εργασία .  
Μέγεθος: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC  
Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς , μηχανικούς και βιολογικούς 
κινδύνους  , όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα ( εναλλακτική λύση) σε καθαρισμούς 
κάδων , σε νεκροταφεία .   
Χαρακτηριστικά : Έχουν μήκος 27cm και πάχος 1mm. 
Είναι κατασκευασμένα από PVC και ως εσωτερική επένδυση έχουν    ανθιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

            Πρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σήμανση:      

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος  , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   

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 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σήμανση: 

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

Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις  
Είναι κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα 
οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από 
μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.  

           Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,3,4. 
           Με ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4,1,3,3,4,Χ. 
            Πρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόσημο προστασίας από την θερμότητα.  

 
  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ  Ρ1 

 Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και 
πηγούνι. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 10−30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 
Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΗΜΙΣΕΩΣ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ  ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι.  Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς 
και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. Η μάσκα πρέπει να 
διατίθεται σε μεγέθη Small,Medium,Large για καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και  ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 
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10. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που 
απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων κ κρατείται με το χέρι (Ασπίδιο).  Ως υλικό 
κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Πρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 9 έως 14 βαθμός σκίασης 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3  
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.  Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο 
φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, 
κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους 
σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. 
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι. 
 Περιγραφή 
Μάσκα 3 Φύλλων Οδοντιατρική Με Λάστιχο (99% φιλτράρισμα) για προστασία από 
μικρόβια,βακτήρια κ ιούς. 
Χαρακτηριστικά 

 Μάσκα προστασίας 3 φύλλων με φιλτράρισμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό έλασμα 
 Εύκαμπτο έλασμα από αλουμίνιο 
 Τύπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
Πεδίο χρήσης:Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης(επέμβαση σε πυρκαγιά). 
Χαρακτηριστικά:Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα,τη μάσκα αλόκληρου 
προσώπου,το μειωτήρα πίεσης,τον αεροπνεύμονα,τις προειδοποιητικές διατάξεις κ το 
σύστημα ανάρτησης.Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους 
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ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που,μέσω του μειωτείρα και του 
αεροπνεύμονα,θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. 
Πρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σήμανση CE,κωδικός προϊοντος,κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,κατασκευαστής,έτος 
κατασκευής,αριθμός παρτίδας 
 
14. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟBΟΛΙΑ  

Πεδίο χρήσης : σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες  
Αποτελείται από οπτικό δίσκο με προστασία έναντι ηλιακή ακτινοβολίας, 
Επαρκή μηχανική αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενοι για 
καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σήμανση : 

 Στους βραχίονες : 
 CE 
 Κατασκευαστής , έτος κατασκευής  
 F μηχανική αντοχή  
 Στον οπτικό δίσκο: 
 1 οπτική κλάση 
 6,2 ή 6-2,5 ή 5-3,1 συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας, συμπεριλαμβομένου του υπέρυθρου φάσματος  
 F μηχανική αντοχή  
 Κ   Προστασία έναντι της τριβής                     

 
15. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 Γυαλιά ασφαλείας ανοικτού τύπου, για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και 
επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται προστασία από μηχανικούς 
κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, 
ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράς, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες 
αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.  

Πρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών, με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου 
μήκους. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο 
να υπάρχει οπτική κλάση, μηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαμβωτική 
επένδυση.  

 
16. ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές  ουσίες        (υγρές ή 
σκόνες)  ή και από μηχανικούς κινδύνους ( τροχός , τόρνος κ.α).        
Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος ,αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την  ορατότητα με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με 
ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 
Πρότυπο ΕΝ 166 
  Σήμανση : 
Στο πλαίσιο :           
CE          
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
Β  Μηχανική αντοχή 
3  Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
4  Προστασία από σκόνη 
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Στον οπτικό δίσκο: 
1  Οπτική κλάση 
Β  Μηχανική  αντοχή 
K  Προστασία έναντι τριβής 
Ν  Αντιθαμβωτική  επένδυση 
9  Προστασία από λιωμένα μέταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΙΑ  ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να 
ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση. 
Πρότυπα ΕΝ 166,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 4 έως 8 βαθμός σκίασης 
• F μηχανική αντοχή 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΡΑΝΗ 
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα , σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: 
Το εξωτερικό κέλυφος αποτελείται από συνθετικό υλικό , για να είναι περισσότερο 
εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό . 
Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται με κοχλία μίας κίνησης ,για να ρυθμίζεται και 
αφού έχει φορεθεί. 
Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία μπορεί να 
αντικαθίσταται  και να πλένεται. 
Να υπάρχουν οπές αερισμού που  θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 
Να έχει προστασία από πλευρική παραμόρφωση 

   Πρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σήμανση : 

CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα ) 
LD (προστασία από πλευρική παραμόρφωση) 
 Επίσης θα υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την  ασφαλή 
χρήση , συντήρηση και αποθήκευση . 
 
19. ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ  
Πεδίο χρήσης : Σε καθαρισμούς κάδων 
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Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος , με προστασία έναντι υγρών ουσιών , επαρκή μηχανική 
αντοχή , με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης . Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό στήριγμα . 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 Σήμανση : 
Στο στήριγμα 
CE 
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο : 
1 οπτική κλάση 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
9 Προστασία από πιτσιλίσματα λιωμένων μετάλλων 
 
20. ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα του οποίου η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  στήριγμα.  Φέρει ενδείξεις μηχανικής αντοχής και οπτικής κλάσης. 
Φέρουν σήμανση CE  και είναι καθ όλα σύμφωνα με τη σήμανση την οποία απαιτεί ο 
νόμος. 
Πρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σήμανση: 
• Στο στήριγμα 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• F Μηχανική αντοχή. 
 
21. ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ  
Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. Χαρακτηριστικά : Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό ABS. 
Αντοχή σε πλευρική κρούση και ανθεκτικοί ιμάντες σαγονιού σχήματος Υ 4 σημείων (ειδικό 
υποσιάγωνο ασφαλείας). Το εσωτερικό του κράνους θα διαθέτει επένδυση (6) έξι σημείων 
σύμφωνα με το σχήμα της κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση, ενώ η απόλυτη απορρόφηση 
των κραδασμών επιτυγχάνεται λόγω της παραμόρφωσης του εξωτερικού κελύφους. 
 Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό.  
2. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται 
αφού έχει φορεθεί.  
3. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται 
και να πλένεται.  
Πρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σήμανση:  
CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα  
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Διηλεκτρική αντοχή 0-1000V AC=EN 50365 (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα 
υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και 
αποθήκευση.  
 
22. ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ  
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους κατά τους θερινούς μήνες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Καπέλο τύπου Jockey με προστατευτικό κέλυφος από ABS για προστασία από χτυπήματα 
και γδαρσίματα.  
Πρότυπο: ΕΝ 812  
Σήμανση:  

 

 
 
23. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο 
θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.  
 Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης. 
Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να 
είναι πιο εύχρηστες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να 
συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το 
συγκεκριμένο θόρυβο. Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό  
 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  
 Πρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαστάν για μέγιστη άνεση 
ελευθερίας κινήσεων κ ελαστικότητα. 
Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων με διπλές ραφές σε όλο το μήκος του 
Βαμβακερό ύφασμα 255gr 
 
25. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Τ-SHIRT  
Μπλουζάκια από 100% βαμβακερό ύφασμα σε διάφορα χρώματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

Πεδίο χρήσης : σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα ( απορριμματοφόρα , 
καθαριότητα) .   
Είναι γιλέκα με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες  από Ειδικό 
αντανακλαστικό υλικό .Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι  πολυεστέρας 100% για 
καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Πρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστή ,  κωδικό του προιόντος ,έτος κατασκευής  
 Εικονόσημο  για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2 
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Μέγεθος: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 
 Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Σακάκι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με επικάλυψη 
πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα μανίκια να έχουν 
εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Παντελóνι κατασκευασμένο απó 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με 
επικάλυψη πολυουρεθάνης (PU) 

• Να έχει ελαστική μέση για μεγαλύτερη άνεση. 

• Να φέρει περιμετρικά στα μπατζάκια δυο οριζóντιες αντανακλαστικές ταινίες αργυρού 
χρώματος. 

• Να έχει αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

 Πρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποσπώμενη εσωτερική 
επένδυση κ αποσπώμενη επένδυση στο γιακά.Με 6 τσέπες αποθήκευσης με 
φερμουάρ,μανσέτα στα μανίκια κ λάστιχο στη μέση.Κλείσιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίρισμα κ υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση. 
Σύνθεση  
Ύφασμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g με υφασμάτινη 
γέμιση 100% πολυστερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΗ S-5XL  ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 
 
29. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Φόρμα εργασίας με τιράντα από ύφασμα σύμμικτο 65% πολυέστερ-35% βαμβάκι. Να έχει 
τσέπη στο στήθος, πλαϊνές τσέπες κ τσέπη για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγέθη S-5XL 
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30. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Πλύσιμο κάδων. 
Χαρακτηριστικά : Είναι ποδιές τύπου ρόμπας από συνθετικό υλικό.  
Πρότυπα ΕΝ 13034 
Σήμανση : 

 CE   
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν 
ικριώματα.  
Χαρακτηριστικά:  
αποτελούνται από:  
• Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το 
στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης- αγκύρωσης στην πλάτη, στο στήθος 
και στη μέση.  
• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε 
περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους)  
• Ανακόπτης πτώσης απολύτως αυτόματος, από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα συστήματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν. Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων 
πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και 
ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης. Πρότυπα 
ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 358 για ανακόπτες.  

 Σήμανση: CE 
 
32. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Πεδίο χρήσης:Εργασίες σε ύψος 
Ζώνη με επένδυση πλήρως ρυθμιζόμενη με γρήγορης αποδέσμευσης ιμάντα. Πλήρης με 
δύο πλευρικούς D δαχτυλίους που να μπορούν να μετακινηθούν προς τα πίσω. 
Πρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές .   
Χαρακτηριστικά: Είναι ενιαίες  στολές που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών 
ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  
Πρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τύπος 4), ΕΝ-13034:2005 
(τύπος 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τύπος 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τύπος 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής , κωδικό του προϊόντος, εργαστήριο 

πιστοποίησης  . 
 Εικονόσημο  προστασίας  από πιτσιλίσματα  χημικών ουσιών   
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Κωδικοί προστασίας :  

 4 προστασία από αερολύματα (spray)  
 5 προστασία από σκόνες  
 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών   

ΜΕΓΕΘΗ M-3XL   
 
34. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΗΤΩΝ 
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά : Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
35. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδες είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ ή από  συνθετικά υλικά πάχους 
τουλάχιστον ενός εκατοστού , στην πρόσθια επιφάνεια θα φέρουν ραβδώσεις επιθυμητό 
τζελ για μεγαλύτερη άνεση  , στην οπίσθια επιφάνεια να φέρουν δύο ιμάντες συγκράτησης 
στο γόνατο εύρους τουλάχιστον δέκα πέντε χιλιοστών , ελαστικούς ή προσαρμοσμένους με 
μηχανισμό εύχρηστης πόρπης .  
Εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανθεκτικό στην τριβή , στις χημικές ουσίες αντιολισθητικό 
και εύκαμπτο  και συνοδεύονται από 2 ζεύγη ιμάντων.     
Πρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   
Ποδιά σαμαράκι με δεσίματα στο πλάϊ κ μία μπροστινή τσέπη σε διάφορα χρώματα. 
Μεγέθη S-XXL 
 
37. ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Μπουφάν τύπου Bomber(κοντό μπουφάν) κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, 
ύφανση 300DOxford με επικάλυψη πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά θα έχει επένδυση φλις κ να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα 
μανίκια να έχουν εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
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38. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά :Το σετ περιλαμβάνει Κουκούλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότας από ειδικά 
επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο για το καθένα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
39. ΡΟΜΠΑ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό ύφασμα 245g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ με 3 
τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-5XL 
 
40. ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό 100% ύφασμα 305g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ 
με 3 τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-3XL 
 
41. ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης.  
Χαρακτηριστικά: Μονοκόμματες στολές ολόσωμες από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαστικές 
ταινίες. 
 
Πρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων 
 
42. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης : για όλες τις εργασίες  
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με  προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα πολυουρεθάνης κ καουτσούκ  για μέγιστη 
αντιολίσθηση κ απορρόφηση των κραδασμών.Από δέρμα NABUK,ανθριδωτική επένδυση,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προστασίας δαχτύλων 200 Joule,ένθετο προστασίας 
πέλματος συνθετικό κ όχι μεταλλικό ώστε να είναι πιο ελαφρύ,ειδική εσωτερική 
διαπνέουσα επένδυση,σύμφωνα με το EN 20345. 
      Πρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 
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Μέγεθος: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες . 
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό  με αντιολισθητική σόλα η οποία 
θα έχει ενδιάμεση σόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεσματικά τις ανωμαλίες 
του εδάφους, ανθεκτική στο πετρέλαιο, τα καύσιμα κ τα οξέα, να  έχει καλύτερη 
θερμομόνωση ,προστατευτικά  δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  
Πρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σήμανση:            
  CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
 Αντιστατικές ιδιότητες  

         Μέγεθος: 36-48 
 
44 . ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα 500V . 
      Πρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που συμβολίζουν: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες  
 Στη σόλα oil resistant 
 Να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή  διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV . 

 
Μέγεθος: 39-47 
 
45. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  
Παπούτσια ασφαλείας από υψηλής ποιότητας μικροίνες που είναι ανθεκτικές στο νερό κ να 
πλένονται. 
Σόλα πολυουρεθάνης (PU) αυτοκαθαριζόμενη που να εμποδίζει την μόλυνση κ να παρέχει 
ενισχυμένη αντίσταση ολίσθησης κ ανθεκτικότητα. 
Πρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S2 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
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 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 

 
Μεγέθη:34-48 
 
46. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ  
 Χαρακτηριστικά: Σαμπό ασφαλείας διάτρητο για να αναπνέει το πόδι με 
μη μεταλλικό ένθετο προστασίας, αντιολισθητικό με απορρόφηση ενέργειας κρούσης 
στη φτέρνα, 100% μη μεταλλικά κ αντιστατικά 
Πρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σήμανση: 

 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 
Μεγέθη:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Πένσα μονωμένη βαρέως τύπου 1.000 v,Κόφτης - απογυμνωτής 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτσίμπιδo μονωμένο βαρέως τύπου 1.000 v(διπλής επίστρωσης) 
Κατσαβίδι (3 ίσα και 3 σταυροκατσάβιδα ) μονωμένο  τύπου 1.000 v  
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής διπλής επίστρωσης για επιπλέον ασφάλεια έναντι 

τάσεως 1000 V κ μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V για τα κατσαβίδια. 
 Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 

Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
 Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 

V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται σύμφωνα τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και σε συνεννόηση με την Β΄ θμια Σχολική Επιτροπή. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του 

ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για 

το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) 

ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών 

για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την 

περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο 

οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής 

δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 

σύμφωνα με το άρθρο 208 β) αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) 

Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 του Ν.4412/16). 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας 
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/201665 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης.66.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και 

επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος . 

Επίσης εξυπακούεται ότι σε κάθε έτος ισχύος της σύμβασης θα παραδοθεί το ήμισυ της 

συμβατικής ποσότητας.  

Για την δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ. Αριθ. …… Α.Α.Υ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής67  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα 
αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

                                                           
65

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
66

 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
6767

 Δημοτικό Συμβούλιο ( άρθρο 65 παρ 1 Ν.3852/10) 
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1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί 
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και 
κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας 
προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και για είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες – δύο (2) χρόνια ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, αν τούτο συμβεί 
νωρίτερα. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία ,κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 
εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 
στο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα 
κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
Η Πρόεδρος της Β΄ Θμιας 
Σχολικής Επιτροπής                                                                                         Ο Ανάδοχος 
 
 

Νόκα-Ζαράχη Φιλιώ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ  

Ιωάννινα: ../../2020 
Α.Π.:  

Διεύθυνση: Κατσικαριά Μπονίλα 1 
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Κωνσταντίνα 
Τηλ. 26510 49808 
Email: zografeiosoikos@gmail.com 
ΦΑΞ: 2651 0 49808 
45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
 

Δημόσια Σύμβαση 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» 

για  24 μήνες (2 χρόνια) για τις ανάγκες της Β΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής 
 
Στα Ιωάννινα σήμερα …./…./ 2020, ήμερα ……………….., οι υπογράφοντες την παρούσα, 

αφενός ο Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στα Ιωάννινα,  
με Α.Φ.Μ. ……………… και Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. 

Μωυσή Ελισάφ και αφετέρου η εταιρεία ………………………………. –  Α.Φ.Μ. ………………- Δ.Ο.Υ.  
…………………………., που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», συμφώνησαν και 
έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 203/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο  το αποτέλεσμα του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για 
την προμήθεια ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μήνες (2 
χρόνια),  για τις ανάγκες του  Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας (διακήρυξη 18313/5589 – 
31/03/2020) και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………………………. € 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε και  
 
έχοντας υπόψη: 

 

 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .  

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο 
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διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές 
που αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται 
μετά την 26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)», 

 Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα » , της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  
δημοσίευση  της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση 
δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β ) 

 Την  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  
Ανάπτυξης.  

 Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 
2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Προμήθειας 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 
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 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 

 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα" 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία" 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

 της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ»] - Ρυθμίσεις.... και άλλες διατάξεις» 

 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

 της υπ. αριθ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α. - Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλ¬λήλους των OTA α' και β' βαθμού και των νομι¬κών 
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεύχος Β΄(13/12/2019) - Μερική τροποποίηση της αριθμ. 
43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β' 2208) 

 

καθώς και 

 το υπ. αριθ. 45651/11257-22/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
προς τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 

 το υπ. αριθ. 636/2-8-2019 έγγραφο του ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 

 το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006407179 
2020-03-10, την Α.Α.Υ. Α-41/222 – 09/03/2020 (ΑΔΑ ΩΩΑ6ΟΞ9Ζ-Γ9Μ), με την οποία 
εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ006412720 2020-03-11) και την 
επικαιροποιημένη κατάσταση δικαιούχων του ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ, όπως 
υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

 το υπ. αριθ. 659/23-9-2019 έγγραφο του Γιατρού Εργασίας σχετικά με την εκτίμηση 
των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων, όπως 
αυτό κοινοποιήθηκε στην Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ. αριθ. 
58846/4993-7/10/2019 έγγραφο του γενικού Γραμματέα 

 το υπ΄ αριθ. 71059/17998 – 07/11/2019  έγγραφο προς Τεχνικό ασφαλείας και 
Σύλλογο Εργαζομένων 

 το υπ. αριθ. 75053/19077-21/11/2019 έγγραφο προς τον Τεχνικό Ασφαλείας που 
ορίστηκε με την υπ. αριθ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΠΖΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαση 
του Δημάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αριθ. 81618/18373-17/12/2019 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας 

 Την μελέτη του Δήμου Ιωαννιτών 

 Την Διακήρυξη του διαγωνισμού 
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 Την  με αριθμό 203/201.. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-
ΗΜΓ)   με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  
οι όροι διακήρυξης για την παραπάνω προμήθεια 

 Τις  ανάγκες του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας  για την παραπάνω προμήθεια ,                                                     
 
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 
 
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μήνες (2 χρόνια), για τις ανάγκες του 
Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας 
Κ.Α.: 10.6063 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 5 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  8 9,00 72,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 2 12,00 24,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 6 7,00 42,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 2 6,00 12,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 2 45,00 90,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ   38,00 0,00 
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29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 4 18,00 72,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 4 20,00 80,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  2 45,00 90,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 4 35,00 140,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 34   622,00 

  Φ.Π.Α. 24%     149,28 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     771,28 
 
 
 

Ο Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των προς 
προμήθεια ειδών κατά ποσότητα 25% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, χωρίς καμία αντίρρηση του προμηθευτή με τους ίδιους όρους (δικαίωμα 
προαίρεσης). Αναλυτικά οι ποσότητες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας - ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
Κ.Α.: 10.6063 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 5 

       

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΥ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,90 0,00   0,00 0 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,00 0,00   0,00 0 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00   0,00 0 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00   0,00 0 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι)   2,20 0,00   0,00 0 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  8 9,00 72,00 2 18,00 10 90,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00   0,00 0 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00   0,00 0 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00   0,00 0 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00   0,00 0 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   9,00 0,00   0,00 0 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00   0,00 0 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00   0,00 0 0,00 
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19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 2 12,00 24,00 1 12,00 3 36,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00   0,00 0 0,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 6 7,00 42,00 2 14,00 8 56,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 2 6,00 12,00 1 6,00 3 18,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 2 45,00 90,00 1 45,00 3 135,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00   0,00 0 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 4 18,00 72,00 1 18,00 5 90,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00   0,00 0 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00   0,00 0 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00   0,00 0 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00   0,00 0 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00   0,00 0 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00   0,00 0 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 4 20,00 80,00 1 20,00 5 100,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00   0,00 0 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  2 45,00 90,00 1 45,00 3 135,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00   0,00 0 0,00 
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45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 4 35,00 140,00 1 35,00 5 175,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00   0,00 0 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 34   622,00 11 213,00 45 835,00 

  Φ.Π.Α. 24%     149,28   51,12   200,40 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     771,28   264,12   1.035,40 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (για τα είδη που απαιτούνται) 
 
 

Τα προς προμήθεια είδη  θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 
 
1. ΓΑΝΤΙΑ  ΑΠΟ  ΝΙΤΡΙΛΙΟ  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm.  Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 
, που σημαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες 
Μέγεθος: 7 έως 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε 
χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον , 
σε υδραυλικούς και σε βαφές . 
Έχουν μήκος 20-25 cm.  
Το εμπρός μέρος της παλάμης είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο ώστε να το προστατεύει 
από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μέγεθος: 8 έως 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς 
κινδύνους (τριβές , συμπιέσεις , εκδορές ) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , σε κήπους , μηχανοτεχνίτες   
Χαρακτηριστικά :Έχουν μήκος 20-25 cm,και πάχος 1-1,2mm.  
Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από 
βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης . 
 Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

 2 (τριβή) 
 2 (κοπή με λεπίδα) 
 2 (διάσχιση) 
 3 (διάτρηση)        

    
  Σήμανση: 

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό  προϊόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Πεδίο εφαρμογής : εργασίες σε χαμηλή τάση . 
Έχουν μήκος περίπου 30cm.και είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό χωρίς 
ραφές . 
Πρότυπο ΕΝ 60903 

    Σήμανση: 
 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , αριθμός σειράς . 
 00(Προστασία μέχρι 500V) 
 RC (Αυξημένη μηχανική αντοχή ,αντοχή σε όζον ,οξέα, πετρελαιοειδή, 

ψύχος ) 
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης  
 Έτος και μήνα κατασκευής 
 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)    

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα 
γάντια . Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν 
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γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι 
για εργασία .  
Μέγεθος: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC  
Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς , μηχανικούς και βιολογικούς 
κινδύνους  , όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα ( εναλλακτική λύση) σε καθαρισμούς 
κάδων , σε νεκροταφεία .   
Χαρακτηριστικά : Έχουν μήκος 27cm και πάχος 1mm. 
Είναι κατασκευασμένα από PVC και ως εσωτερική επένδυση έχουν    ανθιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

            Πρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σήμανση:      

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος  , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   

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 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σήμανση: 

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

Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις  
Είναι κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα 
οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από 
μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.  

           Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,3,4. 
           Με ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4,1,3,3,4,Χ. 
            Πρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόσημο προστασίας από την θερμότητα.  

 
  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ  Ρ1 

 Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και 
πηγούνι. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 10−30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 
Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΗΜΙΣΕΩΣ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ  ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι.  Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς 
και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. Η μάσκα πρέπει να 
διατίθεται σε μεγέθη Small,Medium,Large για καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και  ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 
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10. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που 
απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων κ κρατείται με το χέρι (Ασπίδιο).  Ως υλικό 
κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Πρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 9 έως 14 βαθμός σκίασης 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3  
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.  Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο 
φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, 
κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους 
σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. 
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι. 
 Περιγραφή 
Μάσκα 3 Φύλλων Οδοντιατρική Με Λάστιχο (99% φιλτράρισμα) για προστασία από 
μικρόβια,βακτήρια κ ιούς. 
Χαρακτηριστικά 

 Μάσκα προστασίας 3 φύλλων με φιλτράρισμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό έλασμα 
 Εύκαμπτο έλασμα από αλουμίνιο 
 Τύπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
Πεδίο χρήσης:Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης(επέμβαση σε πυρκαγιά). 
Χαρακτηριστικά:Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα,τη μάσκα αλόκληρου 
προσώπου,το μειωτήρα πίεσης,τον αεροπνεύμονα,τις προειδοποιητικές διατάξεις κ το 
σύστημα ανάρτησης.Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους 
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ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που,μέσω του μειωτείρα και του 
αεροπνεύμονα,θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. 
Πρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σήμανση CE,κωδικός προϊοντος,κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,κατασκευαστής,έτος 
κατασκευής,αριθμός παρτίδας 
 
14. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟBΟΛΙΑ  

Πεδίο χρήσης : σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες  
Αποτελείται από οπτικό δίσκο με προστασία έναντι ηλιακή ακτινοβολίας, 
Επαρκή μηχανική αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενοι για 
καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σήμανση : 

 Στους βραχίονες : 
 CE 
 Κατασκευαστής , έτος κατασκευής  
 F μηχανική αντοχή  
 Στον οπτικό δίσκο: 
 1 οπτική κλάση 
 6,2 ή 6-2,5 ή 5-3,1 συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας, συμπεριλαμβομένου του υπέρυθρου φάσματος  
 F μηχανική αντοχή  
 Κ   Προστασία έναντι της τριβής                     

 
15. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 Γυαλιά ασφαλείας ανοικτού τύπου, για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και 
επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται προστασία από μηχανικούς 
κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, 
ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράς, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες 
αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.  

Πρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών, με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου 
μήκους. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο 
να υπάρχει οπτική κλάση, μηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαμβωτική 
επένδυση.  

 
16. ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές  ουσίες        (υγρές ή 
σκόνες)  ή και από μηχανικούς κινδύνους ( τροχός , τόρνος κ.α).        
Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος ,αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την  ορατότητα με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με 
ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 
Πρότυπο ΕΝ 166 
  Σήμανση : 
Στο πλαίσιο :           
CE          
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
Β  Μηχανική αντοχή 
3  Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
4  Προστασία από σκόνη 
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Στον οπτικό δίσκο: 
1  Οπτική κλάση 
Β  Μηχανική  αντοχή 
K  Προστασία έναντι τριβής 
Ν  Αντιθαμβωτική  επένδυση 
9  Προστασία από λιωμένα μέταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΙΑ  ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να 
ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση. 
Πρότυπα ΕΝ 166,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 4 έως 8 βαθμός σκίασης 
• F μηχανική αντοχή 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΡΑΝΗ 
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα , σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: 
Το εξωτερικό κέλυφος αποτελείται από συνθετικό υλικό , για να είναι περισσότερο 
εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό . 
Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται με κοχλία μίας κίνησης ,για να ρυθμίζεται και 
αφού έχει φορεθεί. 
Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία μπορεί να 
αντικαθίσταται  και να πλένεται. 
Να υπάρχουν οπές αερισμού που  θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 
Να έχει προστασία από πλευρική παραμόρφωση 

   Πρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σήμανση : 

CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα ) 
LD (προστασία από πλευρική παραμόρφωση) 
 Επίσης θα υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την  ασφαλή 
χρήση , συντήρηση και αποθήκευση . 
 
19. ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ  
Πεδίο χρήσης : Σε καθαρισμούς κάδων 
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Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος , με προστασία έναντι υγρών ουσιών , επαρκή μηχανική 
αντοχή , με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης . Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό στήριγμα . 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 Σήμανση : 
Στο στήριγμα 
CE 
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο : 
1 οπτική κλάση 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
9 Προστασία από πιτσιλίσματα λιωμένων μετάλλων 
 
20. ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα του οποίου η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  στήριγμα.  Φέρει ενδείξεις μηχανικής αντοχής και οπτικής κλάσης. 
Φέρουν σήμανση CE  και είναι καθ όλα σύμφωνα με τη σήμανση την οποία απαιτεί ο 
νόμος. 
Πρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σήμανση: 
• Στο στήριγμα 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• F Μηχανική αντοχή. 
 
21. ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ  
Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. Χαρακτηριστικά : Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό ABS. 
Αντοχή σε πλευρική κρούση και ανθεκτικοί ιμάντες σαγονιού σχήματος Υ 4 σημείων (ειδικό 
υποσιάγωνο ασφαλείας). Το εσωτερικό του κράνους θα διαθέτει επένδυση (6) έξι σημείων 
σύμφωνα με το σχήμα της κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση, ενώ η απόλυτη απορρόφηση 
των κραδασμών επιτυγχάνεται λόγω της παραμόρφωσης του εξωτερικού κελύφους. 
 Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό.  
2. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται 
αφού έχει φορεθεί.  
3. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται 
και να πλένεται.  
Πρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σήμανση:  
CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα  
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Διηλεκτρική αντοχή 0-1000V AC=EN 50365 (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα 
υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και 
αποθήκευση.  
 
22. ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ  
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους κατά τους θερινούς μήνες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Καπέλο τύπου Jockey με προστατευτικό κέλυφος από ABS για προστασία από χτυπήματα 
και γδαρσίματα.  
Πρότυπο: ΕΝ 812  
Σήμανση:  

 

 
 
23. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο 
θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.  
 Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης. 
Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να 
είναι πιο εύχρηστες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να 
συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το 
συγκεκριμένο θόρυβο. Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό  
 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  
 Πρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαστάν για μέγιστη άνεση 
ελευθερίας κινήσεων κ ελαστικότητα. 
Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων με διπλές ραφές σε όλο το μήκος του 
Βαμβακερό ύφασμα 255gr 
 
25. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Τ-SHIRT  
Μπλουζάκια από 100% βαμβακερό ύφασμα σε διάφορα χρώματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

Πεδίο χρήσης : σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα ( απορριμματοφόρα , 
καθαριότητα) .   
Είναι γιλέκα με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες  από Ειδικό 
αντανακλαστικό υλικό .Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι  πολυεστέρας 100% για 
καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Πρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστή ,  κωδικό του προιόντος ,έτος κατασκευής  
 Εικονόσημο  για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2 
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Μέγεθος: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 
 Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Σακάκι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με επικάλυψη 
πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα μανίκια να έχουν 
εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Παντελóνι κατασκευασμένο απó 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με 
επικάλυψη πολυουρεθάνης (PU) 

• Να έχει ελαστική μέση για μεγαλύτερη άνεση. 

• Να φέρει περιμετρικά στα μπατζάκια δυο οριζóντιες αντανακλαστικές ταινίες αργυρού 
χρώματος. 

• Να έχει αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

 Πρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποσπώμενη εσωτερική 
επένδυση κ αποσπώμενη επένδυση στο γιακά.Με 6 τσέπες αποθήκευσης με 
φερμουάρ,μανσέτα στα μανίκια κ λάστιχο στη μέση.Κλείσιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίρισμα κ υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση. 
Σύνθεση  
Ύφασμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g με υφασμάτινη 
γέμιση 100% πολυστερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΗ S-5XL  ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 
 
29. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Φόρμα εργασίας με τιράντα από ύφασμα σύμμικτο 65% πολυέστερ-35% βαμβάκι. Να έχει 
τσέπη στο στήθος, πλαϊνές τσέπες κ τσέπη για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγέθη S-5XL 
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30. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Πλύσιμο κάδων. 
Χαρακτηριστικά : Είναι ποδιές τύπου ρόμπας από συνθετικό υλικό.  
Πρότυπα ΕΝ 13034 
Σήμανση : 

 CE   
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν 
ικριώματα.  
Χαρακτηριστικά:  
αποτελούνται από:  
• Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το 
στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης- αγκύρωσης στην πλάτη, στο στήθος 
και στη μέση.  
• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε 
περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους)  
• Ανακόπτης πτώσης απολύτως αυτόματος, από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα συστήματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν. Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων 
πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και 
ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης. Πρότυπα 
ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 358 για ανακόπτες.  

 Σήμανση: CE 
 
32. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Πεδίο χρήσης:Εργασίες σε ύψος 
Ζώνη με επένδυση πλήρως ρυθμιζόμενη με γρήγορης αποδέσμευσης ιμάντα. Πλήρης με 
δύο πλευρικούς D δαχτυλίους που να μπορούν να μετακινηθούν προς τα πίσω. 
Πρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές .   
Χαρακτηριστικά: Είναι ενιαίες  στολές που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών 
ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  
Πρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τύπος 4), ΕΝ-13034:2005 
(τύπος 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τύπος 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τύπος 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής , κωδικό του προϊόντος, εργαστήριο 

πιστοποίησης  . 
 Εικονόσημο  προστασίας  από πιτσιλίσματα  χημικών ουσιών   
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Κωδικοί προστασίας :  

 4 προστασία από αερολύματα (spray)  
 5 προστασία από σκόνες  
 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών   

ΜΕΓΕΘΗ M-3XL   
 
34. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΗΤΩΝ 
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά : Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
35. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδες είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ ή από  συνθετικά υλικά πάχους 
τουλάχιστον ενός εκατοστού , στην πρόσθια επιφάνεια θα φέρουν ραβδώσεις επιθυμητό 
τζελ για μεγαλύτερη άνεση  , στην οπίσθια επιφάνεια να φέρουν δύο ιμάντες συγκράτησης 
στο γόνατο εύρους τουλάχιστον δέκα πέντε χιλιοστών , ελαστικούς ή προσαρμοσμένους με 
μηχανισμό εύχρηστης πόρπης .  
Εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανθεκτικό στην τριβή , στις χημικές ουσίες αντιολισθητικό 
και εύκαμπτο  και συνοδεύονται από 2 ζεύγη ιμάντων.     
Πρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   
Ποδιά σαμαράκι με δεσίματα στο πλάϊ κ μία μπροστινή τσέπη σε διάφορα χρώματα. 
Μεγέθη S-XXL 
 
37. ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Μπουφάν τύπου Bomber(κοντό μπουφάν) κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, 
ύφανση 300DOxford με επικάλυψη πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά θα έχει επένδυση φλις κ να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα 
μανίκια να έχουν εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
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38. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά :Το σετ περιλαμβάνει Κουκούλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότας από ειδικά 
επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο για το καθένα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
39. ΡΟΜΠΑ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό ύφασμα 245g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ με 3 
τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-5XL 
 
40. ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό 100% ύφασμα 305g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ 
με 3 τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-3XL 
 
41. ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης.  
Χαρακτηριστικά: Μονοκόμματες στολές ολόσωμες από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαστικές 
ταινίες. 
 
Πρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων 
 
42. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης : για όλες τις εργασίες  
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με  προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα πολυουρεθάνης κ καουτσούκ  για μέγιστη 
αντιολίσθηση κ απορρόφηση των κραδασμών.Από δέρμα NABUK,ανθριδωτική επένδυση,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προστασίας δαχτύλων 200 Joule,ένθετο προστασίας 
πέλματος συνθετικό κ όχι μεταλλικό ώστε να είναι πιο ελαφρύ,ειδική εσωτερική 
διαπνέουσα επένδυση,σύμφωνα με το EN 20345. 
      Πρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 
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Μέγεθος: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες . 
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό  με αντιολισθητική σόλα η οποία 
θα έχει ενδιάμεση σόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεσματικά τις ανωμαλίες 
του εδάφους, ανθεκτική στο πετρέλαιο, τα καύσιμα κ τα οξέα, να  έχει καλύτερη 
θερμομόνωση ,προστατευτικά  δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  
Πρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σήμανση:            
  CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
 Αντιστατικές ιδιότητες  

         Μέγεθος: 36-48 
 
44 . ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα 500V . 
      Πρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που συμβολίζουν: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες  
 Στη σόλα oil resistant 
 Να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή  διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV . 

 
Μέγεθος: 39-47 
 
45. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  
Παπούτσια ασφαλείας από υψηλής ποιότητας μικροίνες που είναι ανθεκτικές στο νερό κ να 
πλένονται. 
Σόλα πολυουρεθάνης (PU) αυτοκαθαριζόμενη που να εμποδίζει την μόλυνση κ να παρέχει 
ενισχυμένη αντίσταση ολίσθησης κ ανθεκτικότητα. 
Πρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S2 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
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 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 

 
Μεγέθη:34-48 
 
46. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ  
 Χαρακτηριστικά: Σαμπό ασφαλείας διάτρητο για να αναπνέει το πόδι με 
μη μεταλλικό ένθετο προστασίας, αντιολισθητικό με απορρόφηση ενέργειας κρούσης 
στη φτέρνα, 100% μη μεταλλικά κ αντιστατικά 
Πρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σήμανση: 

 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 
Μεγέθη:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Πένσα μονωμένη βαρέως τύπου 1.000 v,Κόφτης - απογυμνωτής 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτσίμπιδo μονωμένο βαρέως τύπου 1.000 v(διπλής επίστρωσης) 
Κατσαβίδι (3 ίσα και 3 σταυροκατσάβιδα ) μονωμένο  τύπου 1.000 v  
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής διπλής επίστρωσης για επιπλέον ασφάλεια έναντι 

τάσεως 1000 V κ μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V για τα κατσαβίδια. 
 Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 

Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
 Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 

V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται σύμφωνα τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και σε συνεννόηση με τον Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας .  

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του 

ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για 

το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) 

ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών 

για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την 

περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο 

οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής 

δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 

σύμφωνα με το άρθρο 208 β) αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) 

Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 του Ν.4412/16). 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας 
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/201668 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης.69.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και 

επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος . 

Επίσης εξυπακούεται ότι σε κάθε έτος ισχύος της σύμβασης θα παραδοθεί το ήμισυ της 

συμβατικής ποσότητας.  

Για την δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ. Αριθ. …… Α.Α.Υ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής70  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα 
αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

                                                           
68

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
69

 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
7070

 Δημοτικό Συμβούλιο ( άρθρο 65 παρ 1 Ν.3852/10) 
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1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί 
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και 
κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας 
προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και για είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες – δύο (2) χρόνια ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, αν τούτο συμβεί 
νωρίτερα. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία ,κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 
εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 
στο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα 
κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του 
Ζωγραφείου Οίκου Ευγηρίας                                                                                         Ο Ανάδοχος 
 
 

Μωυσής Ελισάφ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ι) 

Ιωάννινα: ../../2020 
Α.Π.:  

Διεύθυνση: Παπάζογλου 5 
Πληροφορίες: Σαπλαούρας Ευστάθιος 
Τηλ. 26510 25670 
Email: diperiftheat@ioannina.gr 
ΦΑΞ: 2651 0 25670 
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
 

Δημόσια Σύμβαση 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» 

για  24 μήνες (2 χρόνια) για τις ανάγκες της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ι) 

 
Στα Ιωάννινα σήμερα …./…./ 2020, ήμερα ……………….., οι υπογράφοντες την παρούσα, 

αφενός η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ι),  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στα Ιωάννινα,  με Α.Φ.Μ. 

……………… και Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κα. Κωτσαντή 

Χριστίνα και αφετέρου η εταιρεία ………………………………. –  Α.Φ.Μ. ………………- Δ.Ο.Υ.  
…………………………., που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», συμφώνησαν και 
έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 203/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο  το αποτέλεσμα του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για 
την προμήθεια ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μήνες (2 
χρόνια),  για τις ανάγκες της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ι) (διακήρυξη 18313/5589 – 31/03/2020) και 
στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………………………. € 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε και  
 
έχοντας υπόψη: 

 

 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .  

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές 
που αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται 
μετά την 26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)», 

 Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα » , της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  
δημοσίευση  της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση 
δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β ) 

 Την  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  
Ανάπτυξης.  

 Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 
2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Προμήθειας 
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 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 

 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα" 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία" 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

 της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ»] - Ρυθμίσεις.... και άλλες διατάξεις» 

 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

 της υπ. αριθ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α. - Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλ¬λήλους των OTA α' και β' βαθμού και των νομι¬κών 
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεύχος Β΄(13/12/2019) - Μερική τροποποίηση της αριθμ. 
43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β' 2208) 

 

καθώς και 

 το υπ. αριθ. 45651/11257-22/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
προς τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 

 το υπ. αριθ. 417/2-8-2019 έγγραφο του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων 

 το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006414197 

2020-03-11, την Α.Α.Υ. 64-451/10-03-2020 (ΑΔΑ 6ΘΨΔΟΡ28-ΥΧΧ),  με την οποία 

εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ006414650 2020-03-11) και την 

επικαιροποιημένη κατάσταση δικαιούχων του ΔΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, όπως 

υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

 το υπ. αριθ. 659/23-9-2019 έγγραφο του Γιατρού Εργασίας σχετικά με την εκτίμηση 
των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων, όπως 
αυτό κοινοποιήθηκε στην Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ. αριθ. 
58846/4993-7/10/2019 έγγραφο του γενικού Γραμματέα 

 το υπ΄ αριθ. 71059/17998 – 07/11/2019  έγγραφο προς Τεχνικό ασφαλείας και 
Σύλλογο Εργαζομένων 
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 το υπ. αριθ. 75053/19077-21/11/2019 έγγραφο προς τον Τεχνικό Ασφαλείας που 
ορίστηκε με την υπ. αριθ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΠΖΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαση 
του Δημάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αριθ. 81618/18373-17/12/2019 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας 

 Την μελέτη του Δήμου Ιωαννιτών 

 Την υπ. Αριθ. 18313/5589  - 31/03/2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού 

 Την  με αριθμό 203/201.. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-
ΗΜΓ)   με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  
οι όροι διακήρυξης για την παραπάνω προμήθεια 

 Τις  ανάγκες του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων  για την παραπάνω προμήθεια ,                                                     
 
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 
 
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μήνες (2 χρόνια), για τις ανάγκες της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ι), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Κ.Α.: 60.02.00.0001 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 7 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 8 1,90 15,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 4 1,00 4,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 14 1,80 25,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 6 21,00 126,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  10 9,00 90,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12 10,00 120,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 6 18,00 108,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 10 9,00 90,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ 6 10,00 60,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 10 20,00 200,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ   12,00 0,00 
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23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 8 8,00 64,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 25,00 150,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4 7,00 28,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 6 6,00 36,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 6 38,00 228,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 8 15,00 120,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 4 12,00 48,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  4 45,00 180,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 8 18,00 144,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 8 35,00 280,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 8 100,00 800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 164   3.436,40 

  Φ.Π.Α. 24%     824,74 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     4.261,14 
 
 
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ι)διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των προς προμήθεια ειδών 
κατά ποσότητα 25% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς καμία 
αντίρρηση του προμηθευτή με τους ίδιους όρους (δικαίωμα προαίρεσης). Αναλυτικά οι 
ποσότητες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
Κ.Α.: 60.02.00.0001 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 7 

       

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΥ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 8 1,90 15,20 2 3,80 10 19,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 4 1,00 4,00 1 1,00 5 5,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 14 1,80 25,20 4 7,20 18 32,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 6 21,00 126,00 2 42,00 8 168,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι)   2,20 0,00   0,00 0 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  10 9,00 90,00 3 27,00 13 117,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12 10,00 120,00 3 30,00 15 150,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 6 18,00 108,00 2 36,00 8 144,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00   0,00 0 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00   0,00 0 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00   0,00 0 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00   0,00 0 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 10 9,00 90,00 3 27,00 13 117,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00   0,00 0 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ 6 10,00 60,00 2 20,00 8 80,00 
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19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 10 20,00 200,00 3 60,00 13 260,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ   12,00 0,00   0,00 0 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 8 8,00 64,00 2 16,00 10 80,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 25,00 150,00 2 50,00 8 200,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4 7,00 28,00 1 7,00 5 35,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 6 6,00 36,00 2 12,00 8 48,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ   45,00 0,00   0,00 0 0,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 6 38,00 228,00 2 76,00 8 304,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00   0,00 0 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00   0,00 0 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00   0,00 0 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00   0,00 0 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 8 15,00 120,00 2 30,00 10 150,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 4 12,00 48,00 1 12,00 5 60,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00   0,00 0 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00   0,00 0 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00   0,00 0 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  4 45,00 180,00 1 45,00 5 225,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 8 18,00 144,00 2 36,00 10 180,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 2 130,00 10 650,00 
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45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 8 35,00 280,00 2 70,00 10 350,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 8 100,00 800,00 2 200,00 10 1.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 164   3.436,40 46 938,00 210 4.374,40 

  Φ.Π.Α. 24%     824,74   225,12   1.049,86 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     4.261,14   1.163,12   5.424,26 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (για τα είδη που απαιτούνται) 
 
 

Τα προς προμήθεια είδη  θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 
 
1. ΓΑΝΤΙΑ  ΑΠΟ  ΝΙΤΡΙΛΙΟ  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm.  Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 
, που σημαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες 
Μέγεθος: 7 έως 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε 
χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον , 
σε υδραυλικούς και σε βαφές . 
Έχουν μήκος 20-25 cm.  
Το εμπρός μέρος της παλάμης είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο ώστε να το προστατεύει 
από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μέγεθος: 8 έως 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς 
κινδύνους (τριβές , συμπιέσεις , εκδορές ) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , σε κήπους , μηχανοτεχνίτες   
Χαρακτηριστικά :Έχουν μήκος 20-25 cm,και πάχος 1-1,2mm.  
Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από 
βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης . 
 Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

 2 (τριβή) 
 2 (κοπή με λεπίδα) 
 2 (διάσχιση) 
 3 (διάτρηση)        

    
  Σήμανση: 

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό  προϊόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Πεδίο εφαρμογής : εργασίες σε χαμηλή τάση . 
Έχουν μήκος περίπου 30cm.και είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό χωρίς 
ραφές . 
Πρότυπο ΕΝ 60903 

    Σήμανση: 
 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , αριθμός σειράς . 
 00(Προστασία μέχρι 500V) 
 RC (Αυξημένη μηχανική αντοχή ,αντοχή σε όζον ,οξέα, πετρελαιοειδή, 

ψύχος ) 
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης  
 Έτος και μήνα κατασκευής 
 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)    

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα 
γάντια . Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν 
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γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι 
για εργασία .  
Μέγεθος: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC  
Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς , μηχανικούς και βιολογικούς 
κινδύνους  , όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα ( εναλλακτική λύση) σε καθαρισμούς 
κάδων , σε νεκροταφεία .   
Χαρακτηριστικά : Έχουν μήκος 27cm και πάχος 1mm. 
Είναι κατασκευασμένα από PVC και ως εσωτερική επένδυση έχουν    ανθιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

            Πρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σήμανση:      

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος  , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   

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 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σήμανση: 

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

Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις  
Είναι κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα 
οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από 
μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.  

           Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,3,4. 
           Με ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4,1,3,3,4,Χ. 
            Πρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόσημο προστασίας από την θερμότητα.  

 
  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ  Ρ1 

 Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και 
πηγούνι. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 10−30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 
Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΗΜΙΣΕΩΣ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ  ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι.  Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς 
και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. Η μάσκα πρέπει να 
διατίθεται σε μεγέθη Small,Medium,Large για καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και  ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 
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10. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που 
απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων κ κρατείται με το χέρι (Ασπίδιο).  Ως υλικό 
κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Πρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 9 έως 14 βαθμός σκίασης 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3  
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.  Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο 
φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, 
κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους 
σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. 
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι. 
 Περιγραφή 
Μάσκα 3 Φύλλων Οδοντιατρική Με Λάστιχο (99% φιλτράρισμα) για προστασία από 
μικρόβια,βακτήρια κ ιούς. 
Χαρακτηριστικά 

 Μάσκα προστασίας 3 φύλλων με φιλτράρισμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό έλασμα 
 Εύκαμπτο έλασμα από αλουμίνιο 
 Τύπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
Πεδίο χρήσης:Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης(επέμβαση σε πυρκαγιά). 
Χαρακτηριστικά:Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα,τη μάσκα αλόκληρου 
προσώπου,το μειωτήρα πίεσης,τον αεροπνεύμονα,τις προειδοποιητικές διατάξεις κ το 
σύστημα ανάρτησης.Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους 
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ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που,μέσω του μειωτείρα και του 
αεροπνεύμονα,θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. 
Πρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σήμανση CE,κωδικός προϊοντος,κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,κατασκευαστής,έτος 
κατασκευής,αριθμός παρτίδας 
 
14. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟBΟΛΙΑ  

Πεδίο χρήσης : σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες  
Αποτελείται από οπτικό δίσκο με προστασία έναντι ηλιακή ακτινοβολίας, 
Επαρκή μηχανική αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενοι για 
καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σήμανση : 

 Στους βραχίονες : 
 CE 
 Κατασκευαστής , έτος κατασκευής  
 F μηχανική αντοχή  
 Στον οπτικό δίσκο: 
 1 οπτική κλάση 
 6,2 ή 6-2,5 ή 5-3,1 συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας, συμπεριλαμβομένου του υπέρυθρου φάσματος  
 F μηχανική αντοχή  
 Κ   Προστασία έναντι της τριβής                     

 
15. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 Γυαλιά ασφαλείας ανοικτού τύπου, για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και 
επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται προστασία από μηχανικούς 
κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, 
ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράς, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες 
αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.  

Πρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών, με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου 
μήκους. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο 
να υπάρχει οπτική κλάση, μηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαμβωτική 
επένδυση.  

 
16. ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές  ουσίες        (υγρές ή 
σκόνες)  ή και από μηχανικούς κινδύνους ( τροχός , τόρνος κ.α).        
Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος ,αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την  ορατότητα με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με 
ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 
Πρότυπο ΕΝ 166 
  Σήμανση : 
Στο πλαίσιο :           
CE          
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
Β  Μηχανική αντοχή 
3  Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
4  Προστασία από σκόνη 
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Στον οπτικό δίσκο: 
1  Οπτική κλάση 
Β  Μηχανική  αντοχή 
K  Προστασία έναντι τριβής 
Ν  Αντιθαμβωτική  επένδυση 
9  Προστασία από λιωμένα μέταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΙΑ  ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να 
ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση. 
Πρότυπα ΕΝ 166,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 4 έως 8 βαθμός σκίασης 
• F μηχανική αντοχή 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΡΑΝΗ 
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα , σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: 
Το εξωτερικό κέλυφος αποτελείται από συνθετικό υλικό , για να είναι περισσότερο 
εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό . 
Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται με κοχλία μίας κίνησης ,για να ρυθμίζεται και 
αφού έχει φορεθεί. 
Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία μπορεί να 
αντικαθίσταται  και να πλένεται. 
Να υπάρχουν οπές αερισμού που  θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 
Να έχει προστασία από πλευρική παραμόρφωση 

   Πρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σήμανση : 

CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα ) 
LD (προστασία από πλευρική παραμόρφωση) 
 Επίσης θα υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την  ασφαλή 
χρήση , συντήρηση και αποθήκευση . 
 
19. ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ  
Πεδίο χρήσης : Σε καθαρισμούς κάδων 
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Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος , με προστασία έναντι υγρών ουσιών , επαρκή μηχανική 
αντοχή , με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης . Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό στήριγμα . 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 Σήμανση : 
Στο στήριγμα 
CE 
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο : 
1 οπτική κλάση 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
9 Προστασία από πιτσιλίσματα λιωμένων μετάλλων 
 
20. ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα του οποίου η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  στήριγμα.  Φέρει ενδείξεις μηχανικής αντοχής και οπτικής κλάσης. 
Φέρουν σήμανση CE  και είναι καθ όλα σύμφωνα με τη σήμανση την οποία απαιτεί ο 
νόμος. 
Πρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σήμανση: 
• Στο στήριγμα 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• F Μηχανική αντοχή. 
 
21. ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ  
Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. Χαρακτηριστικά : Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό ABS. 
Αντοχή σε πλευρική κρούση και ανθεκτικοί ιμάντες σαγονιού σχήματος Υ 4 σημείων (ειδικό 
υποσιάγωνο ασφαλείας). Το εσωτερικό του κράνους θα διαθέτει επένδυση (6) έξι σημείων 
σύμφωνα με το σχήμα της κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση, ενώ η απόλυτη απορρόφηση 
των κραδασμών επιτυγχάνεται λόγω της παραμόρφωσης του εξωτερικού κελύφους. 
 Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό.  
2. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται 
αφού έχει φορεθεί.  
3. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται 
και να πλένεται.  
Πρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σήμανση:  
CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα  
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Διηλεκτρική αντοχή 0-1000V AC=EN 50365 (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα 
υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και 
αποθήκευση.  
 
22. ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ  
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους κατά τους θερινούς μήνες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Καπέλο τύπου Jockey με προστατευτικό κέλυφος από ABS για προστασία από χτυπήματα 
και γδαρσίματα.  
Πρότυπο: ΕΝ 812  
Σήμανση:  

 

 
 
23. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο 
θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.  
 Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης. 
Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να 
είναι πιο εύχρηστες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να 
συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το 
συγκεκριμένο θόρυβο. Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό  
 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  
 Πρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαστάν για μέγιστη άνεση 
ελευθερίας κινήσεων κ ελαστικότητα. 
Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων με διπλές ραφές σε όλο το μήκος του 
Βαμβακερό ύφασμα 255gr 
 
25. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Τ-SHIRT  
Μπλουζάκια από 100% βαμβακερό ύφασμα σε διάφορα χρώματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

Πεδίο χρήσης : σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα ( απορριμματοφόρα , 
καθαριότητα) .   
Είναι γιλέκα με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες  από Ειδικό 
αντανακλαστικό υλικό .Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι  πολυεστέρας 100% για 
καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Πρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστή ,  κωδικό του προιόντος ,έτος κατασκευής  
 Εικονόσημο  για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2 
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Μέγεθος: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 
 Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Σακάκι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με επικάλυψη 
πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα μανίκια να έχουν 
εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Παντελóνι κατασκευασμένο απó 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με 
επικάλυψη πολυουρεθάνης (PU) 

• Να έχει ελαστική μέση για μεγαλύτερη άνεση. 

• Να φέρει περιμετρικά στα μπατζάκια δυο οριζóντιες αντανακλαστικές ταινίες αργυρού 
χρώματος. 

• Να έχει αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

 Πρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποσπώμενη εσωτερική 
επένδυση κ αποσπώμενη επένδυση στο γιακά.Με 6 τσέπες αποθήκευσης με 
φερμουάρ,μανσέτα στα μανίκια κ λάστιχο στη μέση.Κλείσιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίρισμα κ υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση. 
Σύνθεση  
Ύφασμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g με υφασμάτινη 
γέμιση 100% πολυστερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΗ S-5XL  ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 
 
29. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Φόρμα εργασίας με τιράντα από ύφασμα σύμμικτο 65% πολυέστερ-35% βαμβάκι. Να έχει 
τσέπη στο στήθος, πλαϊνές τσέπες κ τσέπη για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγέθη S-5XL 
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30. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Πλύσιμο κάδων. 
Χαρακτηριστικά : Είναι ποδιές τύπου ρόμπας από συνθετικό υλικό.  
Πρότυπα ΕΝ 13034 
Σήμανση : 

 CE   
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν 
ικριώματα.  
Χαρακτηριστικά:  
αποτελούνται από:  
• Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το 
στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης- αγκύρωσης στην πλάτη, στο στήθος 
και στη μέση.  
• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε 
περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους)  
• Ανακόπτης πτώσης απολύτως αυτόματος, από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα συστήματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν. Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων 
πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και 
ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης. Πρότυπα 
ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 358 για ανακόπτες.  

 Σήμανση: CE 
 
32. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Πεδίο χρήσης:Εργασίες σε ύψος 
Ζώνη με επένδυση πλήρως ρυθμιζόμενη με γρήγορης αποδέσμευσης ιμάντα. Πλήρης με 
δύο πλευρικούς D δαχτυλίους που να μπορούν να μετακινηθούν προς τα πίσω. 
Πρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές .   
Χαρακτηριστικά: Είναι ενιαίες  στολές που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών 
ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  
Πρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τύπος 4), ΕΝ-13034:2005 
(τύπος 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τύπος 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τύπος 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής , κωδικό του προϊόντος, εργαστήριο 

πιστοποίησης  . 
 Εικονόσημο  προστασίας  από πιτσιλίσματα  χημικών ουσιών   
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Κωδικοί προστασίας :  

 4 προστασία από αερολύματα (spray)  
 5 προστασία από σκόνες  
 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών   

ΜΕΓΕΘΗ M-3XL   
 
34. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΗΤΩΝ 
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά : Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
35. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδες είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ ή από  συνθετικά υλικά πάχους 
τουλάχιστον ενός εκατοστού , στην πρόσθια επιφάνεια θα φέρουν ραβδώσεις επιθυμητό 
τζελ για μεγαλύτερη άνεση  , στην οπίσθια επιφάνεια να φέρουν δύο ιμάντες συγκράτησης 
στο γόνατο εύρους τουλάχιστον δέκα πέντε χιλιοστών , ελαστικούς ή προσαρμοσμένους με 
μηχανισμό εύχρηστης πόρπης .  
Εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανθεκτικό στην τριβή , στις χημικές ουσίες αντιολισθητικό 
και εύκαμπτο  και συνοδεύονται από 2 ζεύγη ιμάντων.     
Πρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   
Ποδιά σαμαράκι με δεσίματα στο πλάϊ κ μία μπροστινή τσέπη σε διάφορα χρώματα. 
Μεγέθη S-XXL 
 
37. ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Μπουφάν τύπου Bomber(κοντό μπουφάν) κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, 
ύφανση 300DOxford με επικάλυψη πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά θα έχει επένδυση φλις κ να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα 
μανίκια να έχουν εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
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38. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά :Το σετ περιλαμβάνει Κουκούλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότας από ειδικά 
επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο για το καθένα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
39. ΡΟΜΠΑ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό ύφασμα 245g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ με 3 
τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-5XL 
 
40. ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό 100% ύφασμα 305g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ 
με 3 τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-3XL 
 
41. ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης.  
Χαρακτηριστικά: Μονοκόμματες στολές ολόσωμες από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαστικές 
ταινίες. 
 
Πρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων 
 
42. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης : για όλες τις εργασίες  
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με  προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα πολυουρεθάνης κ καουτσούκ  για μέγιστη 
αντιολίσθηση κ απορρόφηση των κραδασμών.Από δέρμα NABUK,ανθριδωτική επένδυση,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προστασίας δαχτύλων 200 Joule,ένθετο προστασίας 
πέλματος συνθετικό κ όχι μεταλλικό ώστε να είναι πιο ελαφρύ,ειδική εσωτερική 
διαπνέουσα επένδυση,σύμφωνα με το EN 20345. 
      Πρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 
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Μέγεθος: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες . 
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό  με αντιολισθητική σόλα η οποία 
θα έχει ενδιάμεση σόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεσματικά τις ανωμαλίες 
του εδάφους, ανθεκτική στο πετρέλαιο, τα καύσιμα κ τα οξέα, να  έχει καλύτερη 
θερμομόνωση ,προστατευτικά  δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  
Πρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σήμανση:            
  CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
 Αντιστατικές ιδιότητες  

         Μέγεθος: 36-48 
 
44 . ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα 500V . 
      Πρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που συμβολίζουν: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες  
 Στη σόλα oil resistant 
 Να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή  διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV . 

 
Μέγεθος: 39-47 
 
45. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  
Παπούτσια ασφαλείας από υψηλής ποιότητας μικροίνες που είναι ανθεκτικές στο νερό κ να 
πλένονται. 
Σόλα πολυουρεθάνης (PU) αυτοκαθαριζόμενη που να εμποδίζει την μόλυνση κ να παρέχει 
ενισχυμένη αντίσταση ολίσθησης κ ανθεκτικότητα. 
Πρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S2 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
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 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 

 
Μεγέθη:34-48 
 
46. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ  
 Χαρακτηριστικά: Σαμπό ασφαλείας διάτρητο για να αναπνέει το πόδι με 
μη μεταλλικό ένθετο προστασίας, αντιολισθητικό με απορρόφηση ενέργειας κρούσης 
στη φτέρνα, 100% μη μεταλλικά κ αντιστατικά 
Πρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σήμανση: 

 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 
Μεγέθη:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Πένσα μονωμένη βαρέως τύπου 1.000 v,Κόφτης - απογυμνωτής 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτσίμπιδo μονωμένο βαρέως τύπου 1.000 v(διπλής επίστρωσης) 
Κατσαβίδι (3 ίσα και 3 σταυροκατσάβιδα ) μονωμένο  τύπου 1.000 v  
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής διπλής επίστρωσης για επιπλέον ασφάλεια έναντι 

τάσεως 1000 V κ μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V για τα κατσαβίδια. 
 Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 

Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
 Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 

V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται σύμφωνα τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και σε συνεννόηση με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων..  

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του 

ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για 

το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) 

ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών 

για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 





- 229 -  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την 

περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο 

οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής 

δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 

σύμφωνα με το άρθρο 208 β) αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) 

Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 του Ν.4412/16). 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας 
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/201671 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης.72.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και 

επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος . 

Επίσης εξυπακούεται ότι σε κάθε έτος ισχύος της σύμβασης θα παραδοθεί το ήμισυ της 

συμβατικής ποσότητας.  

Για την δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ. Αριθ. …… Α.Α.Υ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής73  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα 
αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

                                                           
71

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
72

 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
7373

 Δημοτικό Συμβούλιο ( άρθρο 65 παρ 1 Ν.3852/10) 
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1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί 
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και 
κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας 
προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και για είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες – δύο (2) χρόνια ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, αν τούτο συμβεί 
νωρίτερα. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία ,κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 
εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 
στο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα 
κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Η Πρόεδρος της  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ι) 
 
 

Κωτσαντή Χριστίνα                                                                                                          Ο Ανάδοχος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.). 

Ιωάννινα: ../../2020 
Α.Π.:  

Διεύθυνση: Αβέρωφ 6 
Πληροφορίες: Γκάσα Ευαγγελία 
Τηλ. 26510 54061 
Email: npdd.okpapa@gmail.com 
ΦΑΞ: 26510 54061 
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
 

Δημόσια Σύμβαση 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» 
για  24 μήνες (2 χρόνια) για τις ανάγκες του  Οργανισμού  Κοινωνικής Προστασίας 

Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.). 
 
Στα Ιωάννινα σήμερα …./…./ 2020, ήμερα ……………….., οι υπογράφοντες την παρούσα, 

αφενός ο  Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.),  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στα Ιωάννινα,  με Α.Φ.Μ. ……………… και 

Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Πάνου Δημήτριο και 
αφετέρου η εταιρεία ………………………………. –  Α.Φ.Μ. ………………- Δ.Ο.Υ.  …………………………., 
που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα 
ακόλουθα: 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 203/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο  το αποτέλεσμα του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για 
την προμήθεια ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μήνες (2 
χρόνια),  για τις ανάγκες του Οργανισμού  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 

Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) (διακήρυξη 18313/5589 – 31/03/2020) και στην τιμή της 
οικονομικής του προσφοράς ………………………………. € 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε και  
 
έχοντας υπόψη: 

 

 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-
2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .  

 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-
2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-
03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-
06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές 
που αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται 
μετά την 26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)», 

 Το. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα » , της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  
δημοσίευση  της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση 
δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 
1781/23.5.2017 τ.Β ) 

 Την  με αρ.  57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  
Ανάπτυξης.  

 Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 
2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Προμήθειας 
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 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 

 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα" 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία" 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

 της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ»] - Ρυθμίσεις.... και άλλες διατάξεις» 

 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

 της υπ. αριθ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α. - Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλ¬λήλους των OTA α' και β' βαθμού και των νομι¬κών 
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεύχος Β΄(13/12/2019) - Μερική τροποποίηση της αριθμ. 
43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β' 2208) 

 

καθώς και 

 το υπ. αριθ. 45651/11257-22/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
προς τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 

 την κατάσταση δικαιούχων του ΟΚΠΑΠΑ 

 το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006439997 
2020-03-17, την Α.Α.Υ. Α-170 (Αρ. απόφασης 433) – 17/03/2020 (ΑΔΑ 6ΕΡΑΟΚΠΕ-
ΟΦΖ), με την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ006440033 
2020-03-17) και την επικαιροποιημένη κατάσταση δικαιούχων του ΟΚΠΑΠΑ, όπως 
υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

 το υπ. αριθ. 659/23-9-2019 έγγραφο του Γιατρού Εργασίας σχετικά με την εκτίμηση 
των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων, όπως 
αυτό κοινοποιήθηκε στην Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ. αριθ. 
58846/4993-7/10/2019 έγγραφο του γενικού Γραμματέα 

 το υπ΄ αριθ. 71059/17998 – 07/11/2019  έγγραφο προς Τεχνικό ασφαλείας και 
Σύλλογο Εργαζομένων 
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 το υπ. αριθ. 75053/19077-21/11/2019 έγγραφο προς τον Τεχνικό Ασφαλείας που 
ορίστηκε με την υπ. αριθ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΠΖΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαση 
του Δημάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αριθ. 81618/18373-17/12/2019 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας 

 Την μελέτη του Δήμου Ιωαννιτών 

 Την υπ. Αριθ. 18313/5589  - 31/03/2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού 

 Την  με αριθμό 203/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ Ω2ΝΒΩΕΩ-
ΗΜΓ)   με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  
οι όροι διακήρυξης για την παραπάνω προμήθεια 

 Τις  ανάγκες του ΟΚΠΑΠΑ  για την παραπάνω προμήθεια ,                                                     
 
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 
 
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ 

ΕΙΔΟΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για 24 μήνες (2 χρόνια), για τις ανάγκες του 
Οργανισμού  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.), 
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
 

 

ΟΚΠΑΠΑ 
Κ.Α.: 10.6063 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 263 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 1.982 1,90 3.765,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 8 1,00 8,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 10 1,80 18,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 4 21,00 84,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 104 2,20 228,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  3.548 9,00 31.932,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 10.580 10,00 105.800,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 4 20,00 80,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 4 18,00 72,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 588 5,00 2.940,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2 13,00 26,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 5,00 20,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 9,00 36,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ 16 10,00 160,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 
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22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 22 12,00 264,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 8 8,00 64,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 25,00 250,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 36 7,00 252,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 30 6,00 180,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 14 45,00 630,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4 38,00 152,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 96 18,00 1.728,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  4 12,00 48,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 4 15,00 60,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 14 15,00 210,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 182 12,00 2.184,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ 68 16,00 1.088,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 268 20,00 5.360,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  30 45,00 1.350,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 182 18,00 3.276,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 4 65,00 260,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 278 35,00 9.730,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 68 38,00 2.584,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4 100,00 400,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 18.188   175.328,60 

  Φ.Π.Α. 24%     42.078,86 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     217.407,46 
 
 

Ο Οργανισμός  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των προς προμήθεια ειδών 
κατά ποσότητα 25% με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς καμία 
αντίρρηση του προμηθευτή με τους ίδιους όρους (δικαίωμα προαίρεσης). Αναλυτικά οι 
ποσότητες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΟΚΠΑΠΑ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 
Κ.Α.: 10.6063 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 263 

       

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

25% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΥ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 1.982 1,90 3.765,80 496 942,40 2.478 4.708,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 8 1,00 8,00 2 2,00 10 10,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 10 1,80 18,00 3 5,40 13 23,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 4 21,00 84,00 1 21,00 5 105,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 104 2,20 228,80 26 57,20 130 286,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  3.548 9,00 31.932,00 887 7.983,00 4.435 39.915,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00   0,00 0 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 10.580 10,00 105.800,00 2.645 26.450,00 13.225 132.250,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 4 20,00 80,00 1 20,00 5 100,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 4 18,00 72,00 1 18,00 5 90,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00   0,00 0 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 588 5,00 2.940,00 147 735,00 735 3.675,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00   0,00 0 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2 13,00 26,00 1 13,00 3 39,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 5,00 20,00 1 5,00 5 25,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 9,00 36,00 1 9,00 5 45,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00   0,00 0 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ 16 10,00 160,00 4 40,00 20 200,00 
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19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00   0,00 0 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00   0,00 0 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00   0,00 0 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 22 12,00 264,00 6 72,00 28 336,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 8 8,00 64,00 2 16,00 10 80,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 25,00 250,00 3 75,00 13 325,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 36 7,00 252,00 9 63,00 45 315,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 30 6,00 180,00 8 48,00 38 228,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 14 45,00 630,00 4 180,00 18 810,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4 38,00 152,00 1 38,00 5 190,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 1 22,00 5 110,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 96 18,00 1.728,00 24 432,00 120 2.160,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00   0,00 0 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00   0,00 0 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  4 12,00 48,00 1 12,00 5 60,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 4 15,00 60,00 1 15,00 5 75,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 14 15,00 210,00 4 60,00 18 270,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 182 12,00 2.184,00 46 552,00 228 2.736,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00   0,00 0 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00   0,00 0 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ 68 16,00 1.088,00 17 272,00 85 1.360,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 268 20,00 5.360,00 67 1.340,00 335 6.700,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00   0,00 0 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  30 45,00 1.350,00 8 360,00 38 1.710,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 182 18,00 3.276,00 46 828,00 228 4.104,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 4 65,00 260,00 1 65,00 5 325,00 
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45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 278 35,00 9.730,00 70 2.450,00 348 12.180,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 68 38,00 2.584,00 17 646,00 85 3.230,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4 100,00 400,00 1 100,00 5 500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 18.188   175.328,60 4.553 43.947,00 22.741 219.275,60 

  Φ.Π.Α. 24%     42.078,86   10.547,28   52.626,14 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     217.407,46   54.494,28   271.901,74 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (για τα είδη που απαιτούνται) 
 
 

Τα προς προμήθεια είδη  θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 
 
1. ΓΑΝΤΙΑ  ΑΠΟ  ΝΙΤΡΙΛΙΟ  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm.  Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 
, που σημαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες 
Μέγεθος: 7 έως 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
 
2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε 
χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον , 
σε υδραυλικούς και σε βαφές . 
Έχουν μήκος 20-25 cm.  
Το εμπρός μέρος της παλάμης είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο ώστε να το προστατεύει 
από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μέγεθος: 8 έως 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς 
κινδύνους (τριβές , συμπιέσεις , εκδορές ) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , σε κήπους , μηχανοτεχνίτες   
Χαρακτηριστικά :Έχουν μήκος 20-25 cm,και πάχος 1-1,2mm.  
Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από 
βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης . 
 Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

 2 (τριβή) 
 2 (κοπή με λεπίδα) 
 2 (διάσχιση) 
 3 (διάτρηση)        

    
  Σήμανση: 

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό  προϊόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
 
4. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Πεδίο εφαρμογής : εργασίες σε χαμηλή τάση . 
Έχουν μήκος περίπου 30cm.και είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό χωρίς 
ραφές . 
Πρότυπο ΕΝ 60903 

    Σήμανση: 
 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , αριθμός σειράς . 
 00(Προστασία μέχρι 500V) 
 RC (Αυξημένη μηχανική αντοχή ,αντοχή σε όζον ,οξέα, πετρελαιοειδή, 

ψύχος ) 
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης  
 Έτος και μήνα κατασκευής 
 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)    

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα 
γάντια . Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν 





- 244 -  

γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι 
για εργασία .  
Μέγεθος: 9-11 

 
 
5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC  
Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς , μηχανικούς και βιολογικούς 
κινδύνους  , όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα ( εναλλακτική λύση) σε καθαρισμούς 
κάδων , σε νεκροταφεία .   
Χαρακτηριστικά : Έχουν μήκος 27cm και πάχος 1mm. 
Είναι κατασκευασμένα από PVC και ως εσωτερική επένδυση έχουν    ανθιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

            Πρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σήμανση:      

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος  , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.  

                       
 

 
 
6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   

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 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σήμανση: 

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

Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις  
Είναι κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα 
οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από 
μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.  

           Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,3,4. 
           Με ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4,1,3,3,4,Χ. 
            Πρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόσημο προστασίας από την θερμότητα.  

 
  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ  Ρ1 

 Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και 
πηγούνι. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 10−30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 
Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
 
9. ΜΑΣΚΑ  ΗΜΙΣΕΩΣ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ  ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι.  Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς 
και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. Η μάσκα πρέπει να 
διατίθεται σε μεγέθη Small,Medium,Large για καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και  ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 
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10. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που 
απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων κ κρατείται με το χέρι (Ασπίδιο).  Ως υλικό 
κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Πρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 9 έως 14 βαθμός σκίασης 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
 
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3  
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.  Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο 
φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, 
κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους 
σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. 
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 
 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι. 
 Περιγραφή 
Μάσκα 3 Φύλλων Οδοντιατρική Με Λάστιχο (99% φιλτράρισμα) για προστασία από 
μικρόβια,βακτήρια κ ιούς. 
Χαρακτηριστικά 

 Μάσκα προστασίας 3 φύλλων με φιλτράρισμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό έλασμα 
 Εύκαμπτο έλασμα από αλουμίνιο 
 Τύπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
Πεδίο χρήσης:Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης(επέμβαση σε πυρκαγιά). 
Χαρακτηριστικά:Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα,τη μάσκα αλόκληρου 
προσώπου,το μειωτήρα πίεσης,τον αεροπνεύμονα,τις προειδοποιητικές διατάξεις κ το 
σύστημα ανάρτησης.Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους 
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ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που,μέσω του μειωτείρα και του 
αεροπνεύμονα,θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. 
Πρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σήμανση CE,κωδικός προϊοντος,κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,κατασκευαστής,έτος 
κατασκευής,αριθμός παρτίδας 
 
14. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟBΟΛΙΑ  

Πεδίο χρήσης : σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες  
Αποτελείται από οπτικό δίσκο με προστασία έναντι ηλιακή ακτινοβολίας, 
Επαρκή μηχανική αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενοι για 
καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα  ΕΝ166,EN172 
Σήμανση : 

 Στους βραχίονες : 
 CE 
 Κατασκευαστής , έτος κατασκευής  
 F μηχανική αντοχή  
 Στον οπτικό δίσκο: 
 1 οπτική κλάση 
 6,2 ή 6-2,5 ή 5-3,1 συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας, συμπεριλαμβομένου του υπέρυθρου φάσματος  
 F μηχανική αντοχή  
 Κ   Προστασία έναντι της τριβής                     

 
15. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 Γυαλιά ασφαλείας ανοικτού τύπου, για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και 
επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται προστασία από μηχανικούς 
κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, 
ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράς, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες 
αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.  

Πρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών, με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου 
μήκους. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο 
να υπάρχει οπτική κλάση, μηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαμβωτική 
επένδυση.  

 
16. ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές  ουσίες        (υγρές ή 
σκόνες)  ή και από μηχανικούς κινδύνους ( τροχός , τόρνος κ.α).        
Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος ,αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την  ορατότητα με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με 
ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 
Πρότυπο ΕΝ 166 
  Σήμανση : 
Στο πλαίσιο :           
CE          
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
Β  Μηχανική αντοχή 
3  Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
4  Προστασία από σκόνη 
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Στον οπτικό δίσκο: 
1  Οπτική κλάση 
Β  Μηχανική  αντοχή 
K  Προστασία έναντι τριβής 
Ν  Αντιθαμβωτική  επένδυση 
9  Προστασία από λιωμένα μέταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΙΑ  ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να 
ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση. 
Πρότυπα ΕΝ 166,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 4 έως 8 βαθμός σκίασης 
• F μηχανική αντοχή 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
 
18. ΚΡΑΝΗ 
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα , σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: 
Το εξωτερικό κέλυφος αποτελείται από συνθετικό υλικό , για να είναι περισσότερο 
εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό . 
Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται με κοχλία μίας κίνησης ,για να ρυθμίζεται και 
αφού έχει φορεθεί. 
Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία μπορεί να 
αντικαθίσταται  και να πλένεται. 
Να υπάρχουν οπές αερισμού που  θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 
Να έχει προστασία από πλευρική παραμόρφωση 

   Πρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σήμανση : 

CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα ) 
LD (προστασία από πλευρική παραμόρφωση) 
 Επίσης θα υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την  ασφαλή 
χρήση , συντήρηση και αποθήκευση . 
 
19. ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ  
Πεδίο χρήσης : Σε καθαρισμούς κάδων 
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Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος , με προστασία έναντι υγρών ουσιών , επαρκή μηχανική 
αντοχή , με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης . Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό στήριγμα . 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 Σήμανση : 
Στο στήριγμα 
CE 
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο : 
1 οπτική κλάση 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
9 Προστασία από πιτσιλίσματα λιωμένων μετάλλων 
 
20. ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα του οποίου η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  στήριγμα.  Φέρει ενδείξεις μηχανικής αντοχής και οπτικής κλάσης. 
Φέρουν σήμανση CE  και είναι καθ όλα σύμφωνα με τη σήμανση την οποία απαιτεί ο 
νόμος. 
Πρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σήμανση: 
• Στο στήριγμα 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• F Μηχανική αντοχή. 
 
21. ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ  
Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. Χαρακτηριστικά : Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό ABS. 
Αντοχή σε πλευρική κρούση και ανθεκτικοί ιμάντες σαγονιού σχήματος Υ 4 σημείων (ειδικό 
υποσιάγωνο ασφαλείας). Το εσωτερικό του κράνους θα διαθέτει επένδυση (6) έξι σημείων 
σύμφωνα με το σχήμα της κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση, ενώ η απόλυτη απορρόφηση 
των κραδασμών επιτυγχάνεται λόγω της παραμόρφωσης του εξωτερικού κελύφους. 
 Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό.  
2. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται 
αφού έχει φορεθεί.  
3. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται 
και να πλένεται.  
Πρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σήμανση:  
CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα  
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Διηλεκτρική αντοχή 0-1000V AC=EN 50365 (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα 
υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και 
αποθήκευση.  
 
22. ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ  
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους κατά τους θερινούς μήνες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Καπέλο τύπου Jockey με προστατευτικό κέλυφος από ABS για προστασία από χτυπήματα 
και γδαρσίματα.  
Πρότυπο: ΕΝ 812  
Σήμανση:  

 

 
 
23. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο 
θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.  
 Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης. 
Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να 
είναι πιο εύχρηστες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να 
συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το 
συγκεκριμένο θόρυβο. Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό  
 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  
 Πρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαστάν για μέγιστη άνεση 
ελευθερίας κινήσεων κ ελαστικότητα. 
Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων με διπλές ραφές σε όλο το μήκος του 
Βαμβακερό ύφασμα 255gr 
 
25. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Τ-SHIRT  
Μπλουζάκια από 100% βαμβακερό ύφασμα σε διάφορα χρώματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

Πεδίο χρήσης : σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα ( απορριμματοφόρα , 
καθαριότητα) .   
Είναι γιλέκα με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες  από Ειδικό 
αντανακλαστικό υλικό .Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι  πολυεστέρας 100% για 
καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Πρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστή ,  κωδικό του προιόντος ,έτος κατασκευής  
 Εικονόσημο  για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2 
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Μέγεθος: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
 
27. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 
 Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Σακάκι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με επικάλυψη 
πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα μανίκια να έχουν 
εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Παντελóνι κατασκευασμένο απó 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με 
επικάλυψη πολυουρεθάνης (PU) 

• Να έχει ελαστική μέση για μεγαλύτερη άνεση. 

• Να φέρει περιμετρικά στα μπατζάκια δυο οριζóντιες αντανακλαστικές ταινίες αργυρού 
χρώματος. 

• Να έχει αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

 Πρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
28. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
Αδιάβροχο μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποσπώμενη εσωτερική 
επένδυση κ αποσπώμενη επένδυση στο γιακά.Με 6 τσέπες αποθήκευσης με 
φερμουάρ,μανσέτα στα μανίκια κ λάστιχο στη μέση.Κλείσιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίρισμα κ υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση. 
Σύνθεση  
Ύφασμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g με υφασμάτινη 
γέμιση 100% πολυστερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΗ S-5XL  ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 
 
29. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Φόρμα εργασίας με τιράντα από ύφασμα σύμμικτο 65% πολυέστερ-35% βαμβάκι. Να έχει 
τσέπη στο στήθος, πλαϊνές τσέπες κ τσέπη για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγέθη S-5XL 
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30. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Πλύσιμο κάδων. 
Χαρακτηριστικά : Είναι ποδιές τύπου ρόμπας από συνθετικό υλικό.  
Πρότυπα ΕΝ 13034 
Σήμανση : 

 CE   
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες  

 

 
 
31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν 
ικριώματα.  
Χαρακτηριστικά:  
αποτελούνται από:  
• Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το 
στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης- αγκύρωσης στην πλάτη, στο στήθος 
και στη μέση.  
• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε 
περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους)  
• Ανακόπτης πτώσης απολύτως αυτόματος, από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα συστήματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν. Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων 
πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και 
ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης. Πρότυπα 
ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 358 για ανακόπτες.  

 Σήμανση: CE 
 
32. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Πεδίο χρήσης:Εργασίες σε ύψος 
Ζώνη με επένδυση πλήρως ρυθμιζόμενη με γρήγορης αποδέσμευσης ιμάντα. Πλήρης με 
δύο πλευρικούς D δαχτυλίους που να μπορούν να μετακινηθούν προς τα πίσω. 
Πρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές .   
Χαρακτηριστικά: Είναι ενιαίες  στολές που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών 
ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  
Πρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τύπος 4), ΕΝ-13034:2005 
(τύπος 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τύπος 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τύπος 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής , κωδικό του προϊόντος, εργαστήριο 

πιστοποίησης  . 
 Εικονόσημο  προστασίας  από πιτσιλίσματα  χημικών ουσιών   
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Κωδικοί προστασίας :  

 4 προστασία από αερολύματα (spray)  
 5 προστασία από σκόνες  
 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών   

ΜΕΓΕΘΗ M-3XL   
 
34. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΗΤΩΝ 
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά : Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
35. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδες είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ ή από  συνθετικά υλικά πάχους 
τουλάχιστον ενός εκατοστού , στην πρόσθια επιφάνεια θα φέρουν ραβδώσεις επιθυμητό 
τζελ για μεγαλύτερη άνεση  , στην οπίσθια επιφάνεια να φέρουν δύο ιμάντες συγκράτησης 
στο γόνατο εύρους τουλάχιστον δέκα πέντε χιλιοστών , ελαστικούς ή προσαρμοσμένους με 
μηχανισμό εύχρηστης πόρπης .  
Εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανθεκτικό στην τριβή , στις χημικές ουσίες αντιολισθητικό 
και εύκαμπτο  και συνοδεύονται από 2 ζεύγη ιμάντων.     
Πρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
 
36. ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   
Ποδιά σαμαράκι με δεσίματα στο πλάϊ κ μία μπροστινή τσέπη σε διάφορα χρώματα. 
Μεγέθη S-XXL 
 
37. ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Μπουφάν τύπου Bomber(κοντό μπουφάν) κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, 
ύφανση 300DOxford με επικάλυψη πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά θα έχει επένδυση φλις κ να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα 
μανίκια να έχουν εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 





- 254 -  

 
38. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά :Το σετ περιλαμβάνει Κουκούλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότας από ειδικά 
επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο για το καθένα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
39. ΡΟΜΠΑ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό ύφασμα 245g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ με 3 
τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-5XL 
 
40. ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό 100% ύφασμα 305g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ 
με 3 τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-3XL 
 
41. ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης.  
Χαρακτηριστικά: Μονοκόμματες στολές ολόσωμες από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαστικές 
ταινίες. 
 
Πρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων 
 
42. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης : για όλες τις εργασίες  
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με  προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα πολυουρεθάνης κ καουτσούκ  για μέγιστη 
αντιολίσθηση κ απορρόφηση των κραδασμών.Από δέρμα NABUK,ανθριδωτική επένδυση,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προστασίας δαχτύλων 200 Joule,ένθετο προστασίας 
πέλματος συνθετικό κ όχι μεταλλικό ώστε να είναι πιο ελαφρύ,ειδική εσωτερική 
διαπνέουσα επένδυση,σύμφωνα με το EN 20345. 
      Πρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 





- 255 -  

 
Μέγεθος: 37-48 
 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες . 
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό  με αντιολισθητική σόλα η οποία 
θα έχει ενδιάμεση σόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεσματικά τις ανωμαλίες 
του εδάφους, ανθεκτική στο πετρέλαιο, τα καύσιμα κ τα οξέα, να  έχει καλύτερη 
θερμομόνωση ,προστατευτικά  δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  
Πρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 

Σήμανση:            
  CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
 Αντιστατικές ιδιότητες  

         Μέγεθος: 36-48 
 
44 . ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα 500V . 
      Πρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που συμβολίζουν: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες  
 Στη σόλα oil resistant 
 Να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή  διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV . 

 
Μέγεθος: 39-47 
 
45. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  
Παπούτσια ασφαλείας από υψηλής ποιότητας μικροίνες που είναι ανθεκτικές στο νερό κ να 
πλένονται. 
Σόλα πολυουρεθάνης (PU) αυτοκαθαριζόμενη που να εμποδίζει την μόλυνση κ να παρέχει 
ενισχυμένη αντίσταση ολίσθησης κ ανθεκτικότητα. 
Πρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S2 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
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 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 

 
Μεγέθη:34-48 
 
46. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ  
 Χαρακτηριστικά: Σαμπό ασφαλείας διάτρητο για να αναπνέει το πόδι με 
μη μεταλλικό ένθετο προστασίας, αντιολισθητικό με απορρόφηση ενέργειας κρούσης 
στη φτέρνα, 100% μη μεταλλικά κ αντιστατικά 
Πρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σήμανση: 

 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 
Μεγέθη:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Πένσα μονωμένη βαρέως τύπου 1.000 v,Κόφτης - απογυμνωτής 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτσίμπιδo μονωμένο βαρέως τύπου 1.000 v(διπλής επίστρωσης) 
Κατσαβίδι (3 ίσα και 3 σταυροκατσάβιδα ) μονωμένο  τύπου 1.000 v  
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής διπλής επίστρωσης για επιπλέον ασφάλεια έναντι 

τάσεως 1000 V κ μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V για τα κατσαβίδια. 
 Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 

Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
 Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 

V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται σύμφωνα τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και σε συνεννόηση με τον ΟΚΠΑΠΑ.  

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του 

ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για 

το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) 

ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών 

για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 





- 257 -  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την 

περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο 

οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16.  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής 

δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 

σύμφωνα με το άρθρο 208 β) αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα 

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) 

Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 του Ν.4412/16). 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας 
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/201674 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης.75.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και 

επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος . 

Επίσης εξυπακούεται ότι σε κάθε έτος ισχύος της σύμβασης θα παραδοθεί το ήμισυ της 

συμβατικής ποσότητας.  

Για την δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ. Αριθ. …… Α.Α.Υ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής76  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα 
αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

                                                           
74

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
75

 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
7676

 Δημοτικό Συμβούλιο ( άρθρο 65 παρ 1 Ν.3852/10) 
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1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί 
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και 
κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας 
προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και για είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες – δύο (2) χρόνια ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, αν τούτο συμβεί 
νωρίτερα. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία ,κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 
εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 
στο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα 
κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Ο Πρόεδρος του 
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης  
και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 
 

Πάνου Δημήτριος                                                                                                          Ο Ανάδοχος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 18313/5589-31/03/2020) 

 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, 

συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο 

σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 1.068 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 26704   

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 14166   

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 16466   

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 66   

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 2966   

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  6372   

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 40   

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12022   

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 892   

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 38   

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 224   

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1842   

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 62   

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 826   

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 454   

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 558   

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 26   

18 ΚΡΑΝΗ 352   

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 42   

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 42   
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21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 214   

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 1094   

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 606   

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2306   

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4444   

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1800   

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1274   

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 1080   

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1856   

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 416   

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 76   

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28   

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  186   

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 32   

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 246   

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 620   

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 76   

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 12   

39 ΡΟΜΠΑ 74   

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 282   

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54   

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1312   

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1316   

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 28   

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 664   

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 74   

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 26   

  ΣΥΝΟΛΟ 104356    

  Φ.Π.Α. 24%      

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ      

 

 
  
 

                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

, …/…/201.. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Ε.Ε.Ε.Σ. 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 18313/5589-31/03/2020) 

 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», μαζί 
με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλεται και  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης 
(ΕΕΕΣ)77 σύμφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/16, , συμπληρωμένο  (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και Δ78 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ79  ) , ΜΕΡΟΥΣ IV 
(α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 ) ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία ΕΕΕΣ   και υποβάλλεται µε την 

παρακάτω διαδικασία:  

(1) Η αναθέτουσα αρχή:  

(α) ∆ημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από  

την  ιστοσελίδα:  https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το 

ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.  

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.  

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» 

µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουμε στους Η/Υ).  

Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.  

(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το  αποθηκεύσει στον 

Η/Υ του και να µμεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el.  

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει 

(«ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το 

ΕΣΗ∆ΗΣ.  

 (β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία 

που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία 

και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.  

                                                           
77

 Συμπληρώνονται σχετικές οδηγίες από την Α.Α. Πρβλ τις αναρτημένες στον  
διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD
/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=348662463640
3629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-
state%3Dcoa43tonq_61 
78

 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
79

 Αλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδεχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία    

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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 (γ) Επιλέγει  «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη µορφή και είναι πλέον 

δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε 

περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του 

Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη  λειτουργία εκτύπωσης PDF).  ∆ιαφορετικά, 

 µπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα δημιουργίας αρχείων PDF που 

διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να 

εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή.  

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει 

ψηφιακά στην ιστοσελίδα).  

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε µορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο 

της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  

Σημείωση1: Η υποχρέωση υποβολής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης ( ΕΕΕΣ) του 

άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 ,περί μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για 

τους λόγους α-στ του άρθρου 73Ν.4412/16, αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ – ΜΕΛΕΤΗ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 18313/5589-31/03/2020) 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                                                                                                                                         
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ  
(ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ (2 ΧΡΟΝΙΑ) 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.042.271,58 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
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Σκοπός 
 
Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η προμήθεια Λοιπών Παροχών σε Είδος (Μέσων Ατομικής 
Προστασίας) για 24 μήνες (2 χρόνια) για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Ιωαννιτών 
και των Νομικών του Προσώπων. 
 
Θεσμικό Πλαίσιο 
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

 του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 

 του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα", 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία", 

 του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 

 της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 του ν. 4555/18 (φ 133/18 τ.α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
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Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣΙ»] - Ρυθμίσεις.... και άλλες διατάξεις» 

 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (τ.Α' ΦΕΚ87/07-06-2010), 

 της υπ. αριθ. 43726/8-6-2019 (Φ.Ε.Κ. 2208/2019 τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α. - Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α' και β' βαθμού και των νομικών 
προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής 

 του Φ.Ε.Κ. 4584/2019, τεύχος Β΄(13/12/2019) - Μερική τροποποίηση της αριθμ. 
43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων 
αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β' 2208). 
 

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 
 
Λοιπά έγγραφα 
 

 το υπ. αριθ. 45651/11257-22/07/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
προς τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 

 το υπ. αριθ. 417/2-8-2019 έγγραφο του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων 

 το υπ. αριθ.558/2-8-2019 έγγραφο του ΚΕΠΠΝΑΔΙ 

 το υπ. αριθ. 636/2-8-2019 έγγραφο του ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 

 η κατάσταση δικαιούχων του ΟΚΠΑΠΑ, όπως αυτή υποβλήθηκε με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 το υπ. αριθ. 1028/31-07-2019 έγγραφο της Β΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής 

 το υπ. αριθ. 1546/31-07-2019 έγγραφο της Α΄ θμιας Σχολικής Επιτροπής 

 το υπ. αριθ. 45692/413-2-8-2019 έγγραφο των ΚΕΠ 

 το υπ. αριθ. οικ. 50166/2967-12/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

 το υπ. αριθ. 47526/908-1/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με ταυτάριθμο έγγραφο στις 8/10/2019 

 το υπ. αριθ. 45680/743-2/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής 

 το υπ. αριθ. 45684/7969-3/9/2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Πολεοδομίας 

 το υπ. αριθ. 45691/5467-31/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 το υπ. αριθ. 45685/3739-7/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

 το υπ. αριθ. 47460/10367-30/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, Δια βίου 
μάθησης, Ισότητας & Πολιτισμού 

 του υπ. αριθ. 45961/10016-2/8/2019 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, Δια βίου 
μάθησης, Ισότητας & Πολιτισμού – Τμήμα Πολιτισμού (Δημοτική Πινακοθήκη) 

 το υπ. αριθ. 52993/1153-9/9/2019 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας 

 η κατάσταση δικαιούχων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
Πολιτικών Οργάνων, όπως αυτή υποβλήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 η κατάσταση δικαιούχων Λοιπών Υπαλλήλων Κεντρικού Δημαρχείου, όπως αυτή 
υποβλήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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 η κατάσταση δικαιούχων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτή 
υποβλήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 το υπ. αριθ. 45687/9947-29/7/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

 το υπ. αριθ. 63741/16281-10/10/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου προς τις Σχολικές Επιτροπές, για ενημέρωση επί των προϋπολογισμών 

 το υπ. αριθ. 659/23-9-2019 έγγραφο του Γιατρού Εργασίας σχετικά με την εκτίμηση 
των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων, όπως 
αυτό κοινοποιήθηκε στην Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ. αριθ. 
58846/4993-7/10/2019 έγγραφο του γενικού Γραμματέα 

 το υπ΄ αριθ. 71059/17998 – 07/11/2019  έγγραφο προς Τεχνικό ασφαλείας και 
Σύλλογο Εργαζομένων 

 το υπ. αριθ. 75053/19077-21/11/2019 έγγραφο προς τον Τεχνικό Ασφαλείας που 
ορίστηκε με την υπ. αριθ. 74117/6464-18/11/2019 (ΑΔΑ ΨΠΖΘΩΕΩ-ΑΟ4) απόφαση 
του Δημάρχου Ιωαννίνων 

 το υπ. αριθ. 81618/18373-17/12/2019 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας 
 
Τρόπος Εκτέλεσης 
 
Για την υλοποίηση της προμήθειας θα διενεργηθεί Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 
Ο ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση με τον Δήμο Ιωαννιτών και ξεχωριστή σύμβαση με 
κάθε Σχολική Επιτροπή και Νομικό Πρόσωπο, όπως αυτά θα περιγραφούν στην διακήρυξη 
του διαγωνισμού. 
 
cpv: 35800000-2 (Ατομικός εξοπλισμός και εξοπλισμός υποστήριξης) 
 
Ποσοτικά και Οικονομικά Στοιχεία – Συνολικός Προϋπολογισμός 
 
Το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται σε 1.068 άτομα (με οιαδήποτε σχέση εργασίας) και 
κόστος ανά Κ.Α.Ε. όπως στον παρακάτω πίνακα: 
 

α
/
α 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 
Ν.Π.Δ.Δ. 

ΑΡ. 
ΔΙΚ. 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΫΠ. 2020 

ΔΕΣΜΕΥ-ΣΗ 
2020 

ΔΕΣΜΕΥ-ΣΗ 
2021 

ΔΕΣΜΕΥ- 
ΣΗ 

2022 

ΠΟΣΟ  
ΜΕΛΕΤΗΣ 

με  
Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ  
σε  

τεμ. 

ΟΜΑ-
ΔΑ 

1 ΔΗΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

        1 

 Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2 10.6063.106 62,60 62,50 46,87 15,62 

124.99 12 

 

 ΔΟΜΗ ΚΑΤΣΙΚΑ  
HOT SPOT 

52 15.6063.002 20.505,36 20.505,26 15.378,95 5.126,32 

41.010,52 5.118 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

39 15.6063.006 16.272,87 16.272,77 12.204,58 4.068,19 

32.545,54 1.944 

 

 Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

395 20.6063.004 226.849,17 226.849,07 170.136,80 56.712,27 

453.698,14 62.104 

 

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

96 30.6063.006 55.939,23 55.939,13 41.954,35 13.984,78 

111.878,26 4.894 
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 ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 57 35.6063.006 31.276,00 31.275,90 23.456,93 7.818,98 

62.551,80 6.102 

 

 Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

24 40.6063.006 2.338,62 2.338,52 1.753,89 584,63 

4.677,03 234 

 

 ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

7 45.6063.006 3.731,76 3.731,66 2.798,74 932,91 

7.463,31 440 

 

 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

15 50.6063.006 453,94 453,84 340,38 113,46 

907,68 92 

 

 Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

3 70.02.6063.006 609,06 608,97 456,72 152,24 

1.217,93 60 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
1 

690  358.038,61 358.037,60 268.528,20 89.509,40 716.075,20 81.000  

           

2 Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Δήμου Ιωαννιτών 

59   32.051,40 24.038,55 8.012,85 64.102,79 2.714 2 

3 Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Δήμου Ιωαννιτών 

47   19.826,86 14.870,14 4.956,71 39.653,71 2.256 3 

4 Ζωγράφειος Οίκος 

Ευγηρίας 

2 10.6063  385,64 289,23 96,41 771,28 34 4 

5 ΔΗΠΕΘΕ 7 60.02.00.0001  2.130,57 1.597,93 532,64 4.261,14 164 5 

6 ΟΚΠΑΠΑ – ΝΠΔΔ 

Δήμου Ιωαννιτών 

263 10.6063  108.703,73 81.527,80 27.175,93 217.407,46 18.188 6 

           

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΩΝ 1-6 

1.068      1.042.271,58 104.356  

 
 
Αναλυτικοί Προϋπολογισμοί 
 

Ομάδα 1 – Δήμος Ιωαννιτών 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Κ.Α.: 10.6063.106 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 2 

   

     α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 4 1,00 4,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 4 2,20 8,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)    9,00 0,00 
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7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 12   100,80 

  Φ.Π.Α. 24%     24,19 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     124,99 

 
 

 

ΔΟΜΗ ΚΑΤΣΙΚΑ  HOT SPOT  
Κ.Α.: 15.6063.002 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 52 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 390 1,90 741,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 1246 1,80 2.242,80 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 416 2,20 915,20 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  1248 9,00 11.232,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 78 10,00 780,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 28 20,00 560,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1248 5,00 6.240,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 26 9,00 234,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 56 12,00 672,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 124 6,00 744,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 82 45,00 3.690,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 2 18,00 36,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 30 15,00 450,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 
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37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  72 45,00 3.240,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 72 18,00 1.296,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 5118   33.073,00 

  Φ.Π.Α. 24%     7.937,52 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     41.010,52 

 
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Κ.Α.: 15.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 39 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 192 1,90 364,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 192 1,00 192,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 138 2,20 303,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  180 9,00 1.620,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 60 10,00 600,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 126 20,00 2.520,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 6 105,00 630,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 6 5,00 30,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 108 9,00 972,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 66 12,00 792,00 
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23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 112 25,00 2.800,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 194 7,00 1.358,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 18 6,00 108,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 66 45,00 2.970,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 60 38,00 2.280,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 108 22,00 2.376,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 60 18,00 1.080,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 108 12,00 1.296,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ 6 16,00 96,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 6 20,00 120,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  12 45,00 540,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 60 18,00 1.080,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 54 35,00 1.890,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 6 38,00 228,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 1944   26.246,40 

  Φ.Π.Α. 24%     6.299,14 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     32.545,54 

 
 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
Κ.Α.: 20.6063.004 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 395 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 22924 1,90 43.555,60 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 11854 1,00 11.854,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 12164 1,80 21.895,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 32 21,00 672,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 734 2,20 1.614,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  384 9,00 3.456,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 16 8,00 128,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 1034 10,00 10.340,00 

9 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 402 20,00 8.040,00 
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ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 12 18,00 216,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 36 105,00 3.780,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 0 5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 26 900,00 23.400,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 598 13,00 7.774,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 332 5,00 1.660,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 112 9,00 1.008,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 18 12,00 216,00 

18 ΚΡΑΝΗ 60 10,00 600,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 0 15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 0 18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 202 20,00 4.040,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 600 12,00 7.200,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 470 8,00 3.760,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1430 25,00 35.750,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 3118 7,00 21.826,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1148 6,00 6.888,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 680 45,00 30.600,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 602 38,00 22.876,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1364 22,00 30.008,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 28 18,00 504,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 26 160,00 4.160,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 30,00 120,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  10 12,00 120,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 12 15,00 180,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 14 15,00 210,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 106 12,00 1.272,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0 38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 4 70,00 280,00 

39 ΡΟΜΠΑ 0 16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 0 20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 26 200,00 5.200,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  760 45,00 34.200,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 644 18,00 11.592,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 102 35,00 3.570,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 0 38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 8 100,00 800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 62104   365.885,60 

  Φ.Π.Α. 24%     87.812,54 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     453.698,14 
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Κ.Α.: 30.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 96 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 588 1,90 1.117,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 456 1,00 456,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 1664 1,80 2.995,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 24 21,00 504,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 160 2,20 352,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  20 9,00 180,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 24 8,00 192,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 28 10,00 280,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 12 20,00 240,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 16 18,00 288,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 36 105,00 3.780,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 0 5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 36 900,00 32.400,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 64 13,00 832,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 5,00 20,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 30 9,00 270,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 8 12,00 96,00 

18 ΚΡΑΝΗ 178 10,00 1.780,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 0 15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 0 18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 0 20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 14 12,00 168,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 22 8,00 176,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 236 25,00 5.900,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 376 7,00 2.632,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 174 6,00 1.044,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 8 45,00 360,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 74 38,00 2.812,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 100 22,00 2.200,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 0 18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 34 160,00 5.440,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 30,00 240,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  2 12,00 24,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 8 15,00 120,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 86 15,00 1.290,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 8 12,00 96,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 8 70,00 560,00 

39 ΡΟΜΠΑ 0 16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 0 20,00 0,00 
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41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 28 200,00 5.600,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  256 45,00 11.520,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 14 18,00 252,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 0 35,00 0,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 0 38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 6 100,00 600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 4894   90.224,40 

  Φ.Π.Α. 24%     21.653,86 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     111.878,26 

 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
Κ.Α.: 35.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 57 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 270 1,90 513,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 1342 1,00 1.342,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 1258 1,80 2.264,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 0 21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 1018 2,20 2.239,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  24 9,00 216,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 0 8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 16 10,00 160,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 98 20,00 1.960,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 0 18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 18 105,00 1.890,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 0 5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 0 900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 104 13,00 1.352,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 102 5,00 510,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 46 9,00 414,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 0 12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ 50 10,00 500,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 0 20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 108 12,00 1.296,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 98 8,00 784,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 188 25,00 4.700,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 352 7,00 2.464,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 204 6,00 1.224,00 
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27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 184 45,00 8.280,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 104 38,00 3.952,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40 22,00 880,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 0 18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 16 160,00 2.560,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 30,00 480,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  36 12,00 432,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 0 15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 100 15,00 1.500,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 0 12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0 38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 0 70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ 0 16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 0 20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 0 200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  114 45,00 5.130,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 112 18,00 2.016,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 0 65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 0 35,00 0,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 0 38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 0 100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 6102   50.445,00 

  Φ.Π.Α. 24%     12.106,80 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     62.551,80 

 
 
 
 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
Κ.Α.: 40.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 24 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 42 1,90 79,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  4 9,00 36,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 
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13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 46 13,00 598,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ 42 10,00 420,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 46 6,00 276,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4 38,00 152,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  46 45,00 2.070,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 4 35,00 140,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 234   3.771,80 

  Φ.Π.Α. 24%     905,23 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     4.677,03 

 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  
Κ.Α.: 45.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 7 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 
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1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 108 1,80 194,40 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 82 2,20 180,40 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  10 9,00 90,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 10 20,00 200,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 10 105,00 1.050,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 10 13,00 130,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 10 5,00 50,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 10 9,00 90,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 14 12,00 168,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16 25,00 400,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 48 7,00 336,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 8 6,00 48,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 24 45,00 1.080,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 10 38,00 380,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 22,00 440,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 10 18,00 180,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  16 12,00 192,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  14 45,00 630,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 10 18,00 180,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 
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45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 440   6.018,80 

  Φ.Π.Α. 24%     1.444,51 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     7.463,31 

 
 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
Κ.Α.: 50.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 15 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,90 0,00 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  60 9,00 540,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT   7,00 0,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 32 6,00 192,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 
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32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ   35,00 0,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 92   732,00 

  Φ.Π.Α. 24%     175,68 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     907,68 

 
 
 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Κ.Α.:70.02.6063.006 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 3 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 2 1,90 3,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 2 1,80 3,60 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 4 2,20 8,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  4 9,00 36,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 2 10,00 20,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2 13,00 26,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 5,00 10,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 
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18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 2 20,00 40,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 25,00 50,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4 7,00 28,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 8 6,00 48,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 2 45,00 90,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4 38,00 152,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 4 18,00 72,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 2 15,00 30,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 4 20,00 80,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  2 45,00 90,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 2 18,00 36,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 2 35,00 70,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 60   982,20 

  Φ.Π.Α. 24%     235,73 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     1.217,93 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΝΙΤΩΝ - ΟΜΑΔΑ 1 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 690 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 24408 1,90 46.375,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 13848 1,00 13.848,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 16442 1,80 29.595,60 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 56 21,00 1.176,00 
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5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 2556 2,20 5.623,20 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  1934 9,00 17.406,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 40 8,00 320,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 1218 10,00 12.180,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 676 20,00 13.520,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 28 18,00 504,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 106 105,00 11.130,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1254 5,00 6.270,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 62 900,00 55.800,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 824 13,00 10.712,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 450 5,00 2.250,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 332 9,00 2.988,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 26 12,00 312,00 

18 ΚΡΑΝΗ 330 10,00 3.300,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 204 20,00 4.080,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 858 12,00 10.296,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 590 8,00 4.720,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1984 25,00 49.600,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4092 7,00 28.644,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1762 6,00 10.572,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1046 45,00 47.070,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 858 38,00 32.604,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1640 22,00 36.080,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 104 18,00 1.872,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 76 160,00 12.160,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 30,00 840,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  64 12,00 768,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 20 15,00 300,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 232 15,00 3.480,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 222 12,00 2.664,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 

39 ΡΟΜΠΑ 6 16,00 96,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 10 20,00 200,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54 200,00 10.800,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1276 45,00 57.420,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 914 18,00 16.452,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 16 65,00 1.040,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 162 35,00 5.670,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 6 38,00 228,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 14 100,00 1.400,00 
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  ΣΥΝΟΛΟ 81000   577.480,00 

  Φ.Π.Α. 24%     138.595,20 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     716.075,20 

 
 
 

Ομάδα 2 – Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών 

 

 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
Δήμου Ιωαννιτών  
Κ.Α.: 00.6711.001 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 59 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 118 1,90 224,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 118 1,00 118,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 118 2,20 259,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  590 9,00 5.310,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 118 10,00 1.180,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 118 20,00 2.360,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 118 105,00 12.390,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 118 9,00 1.062,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 118 12,00 1.416,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 118 25,00 2.950,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 118 7,00 826,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 118 45,00 5.310,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 118 38,00 4.484,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 118 22,00 2.596,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 118 18,00 2.124,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 
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32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  118 12,00 1.416,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 118 12,00 1.416,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 118 18,00 2.124,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 118 35,00 4.130,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2714   51.695,80 

  Φ.Π.Α. 24%     12.406,99 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     64.102,79 
 
 

Ομάδα 3 – Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών 

 
 

 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
Δήμου Ιωαννιτών 
Κ.Α.: 00.6711.001 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 47 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 188 1,90 357,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 188 1,00 188,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 188 2,20 413,60 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  282 9,00 2.538,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 94 10,00 940,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 94 20,00 1.880,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 
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16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 94 9,00 846,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 94 12,00 1.128,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 188 25,00 4.700,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 188 7,00 1.316,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   6,00 0,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 94 45,00 4.230,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 94 38,00 3.572,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 94 22,00 2.068,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 94 18,00 1.692,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 94 12,00 1.128,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    45,00 0,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 94 18,00 1.692,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 94 35,00 3.290,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 2256   31.978,80 

  Φ.Π.Α. 24%     7.674,91 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     39.653,71 
 
 

Ομάδα 4 – Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας 

 

 

Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας 
Κ.Α.: 10.6063 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 5 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,90 0,00 
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2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι)   1,00 0,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι)   1,80 0,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι)   21,00 0,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  8 9,00 72,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ)   10,00 0,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   18,00 0,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   9,00 0,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ   10,00 0,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 2 12,00 24,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ   8,00 0,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   25,00 0,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 6 7,00 42,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 2 6,00 12,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 2 45,00 90,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ   38,00 0,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 4 18,00 72,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ   15,00 0,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   12,00 0,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 4 20,00 80,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  2 45,00 90,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   18,00 0,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ   65,00 0,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 4 35,00 140,00 
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46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   100,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 34   622,00 

  Φ.Π.Α. 24%     149,28 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     771,28 
 
 

Ομάδα 5 – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Κ.Α.: 60.02.00.0001 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 7 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 8 1,90 15,20 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 4 1,00 4,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 14 1,80 25,20 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 6 21,00 126,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι)   2,20 0,00 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  10 9,00 90,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12 10,00 120,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ   20,00 0,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 6 18,00 108,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   5,00 0,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   13,00 0,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ   5,00 0,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 10 9,00 90,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 

18 ΚΡΑΝΗ 6 10,00 60,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 10 20,00 200,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ   12,00 0,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 8 8,00 64,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 25,00 150,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4 7,00 28,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 6 6,00 36,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ   45,00 0,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 6 38,00 228,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   22,00 0,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ   18,00 0,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 
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32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ    12,00 0,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 8 15,00 120,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ   15,00 0,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 4 12,00 48,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ   16,00 0,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ   20,00 0,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  4 45,00 180,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 8 18,00 144,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 8 65,00 520,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 8 35,00 280,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ   38,00 0,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 8 100,00 800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 164   3.436,40 

  Φ.Π.Α. 24%     824,74 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     4.261,14 
 
 

Ομάδα 6 – ΟΚΠΑΠΑ – ΝΠΔΔ Δήμου Ιωαννιτών 

 

 

ΟΚΠΑΠΑ 
Κ.Α.: 10.6063 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 263 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 1.982 1,90 3.765,80 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 8 1,00 8,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 10 1,80 18,00 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 4 21,00 84,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 104 2,20 228,80 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  3.548 9,00 31.932,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι)   8,00 0,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 10.580 10,00 105.800,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 4 20,00 80,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 4 18,00 72,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3   105,00 0,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 588 5,00 2.940,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ   900,00 0,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2 13,00 26,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 5,00 20,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 4 9,00 36,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES   12,00 0,00 
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18 ΚΡΑΝΗ 16 10,00 160,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ   15,00 0,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ   18,00 0,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ   20,00 0,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 22 12,00 264,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 8 8,00 64,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 25,00 250,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 36 7,00 252,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 30 6,00 180,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 14 45,00 630,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4 38,00 152,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 22,00 88,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 96 18,00 1.728,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ   160,00 0,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   30,00 0,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  4 12,00 48,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 4 15,00 60,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 14 15,00 210,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 182 12,00 2.184,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   38,00 0,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ   70,00 0,00 

39 ΡΟΜΠΑ 68 16,00 1.088,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 268 20,00 5.360,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ   200,00 0,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  30 45,00 1.350,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 182 18,00 3.276,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 4 65,00 260,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 278 35,00 9.730,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 68 38,00 2.584,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4 100,00 400,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 18.188   175.328,60 

  Φ.Π.Α. 24%     42.078,86 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     217.407,46 
 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 1.068 

   α/α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 26704 1,90 50.737,60 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 14166 1,00 14.166,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 16466 1,80 29.638,80 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 66 21,00 1.386,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 2966 2,20 6.525,20 

6 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.)  6372 9,00 57.348,00 
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7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 40 8,00 320,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 12022 10,00 120.220,00 

9 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ 
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 892 20,00 17.840,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 38 18,00 684,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 224 105,00 23.520,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1842 5,00 9.210,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 62 900,00 55.800,00 

14 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 826 13,00 10.738,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 454 5,00 2.270,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 558 9,00 5.022,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 26 12,00 312,00 

18 ΚΡΑΝΗ 352 10,00 3.520,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 42 15,00 630,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 42 18,00 756,00 

21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 214 20,00 4.280,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 1094 12,00 13.128,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 606 8,00 4.848,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2306 25,00 57.650,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4444 7,00 31.108,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1800 6,00 10.800,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1274 45,00 57.330,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 1080 38,00 41.040,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1856 22,00 40.832,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 416 18,00 7.488,00 

31 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 76 160,00 12.160,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 30,00 840,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  186 12,00 2.232,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 32 15,00 480,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 246 15,00 3.690,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 620 12,00 7.440,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 76 38,00 2.888,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 12 70,00 840,00 

39 ΡΟΜΠΑ 74 16,00 1.184,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 282 20,00 5.640,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54 200,00 10.800,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1312 45,00 59.040,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1316 18,00 23.688,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 28 65,00 1.820,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 664 35,00 23.240,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 74 38,00 2.812,00 

47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 26 100,00 2.600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 104356   840.541,60 

  Φ.Π.Α. 24%     201.729,98 
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  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ     1.042.271,58 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 1.068 ΤΕΜΑΧΙΑ 

  α/α ΕΙΔΟΣ Δ.Ι. Α΄ΘΜΙΑ Β΄ΘΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΠΕΘΕ ΟΚΠΑΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 24408 118 188   8 1982 26704 1,90 50.737,60 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ζευγάρι) 13848 118 188   4 8 14166 1,00 14.166,00 

3 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ζευγάρι) 16442       14 10 16466 1,80 29.638,80 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ζευγάρι) 56       6 4 66 21,00 1.386,00 

5 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC (ζευγάρι) 2556 118 188     104 2966 2,20 6.525,20 

6 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜ.)  1934 590 282 8 10 3548 6372 9,00 57.348,00 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ζευγάρι) 40           40 8,00 320,00 

8 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (ΚΟΥΤ 10 τεμ) 1218 118 94   12 10580 12022 10,00 120.220,00 

9 

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ  
ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 676 118 94     4 892 20,00 17.840,00 

10 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 28       6 4 38 18,00 684,00 

11 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ AVEC 2Ρ3 106 118         224 105,00 23.520,00 

12 ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1254         588 1842 5,00 9.210,00 

13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 62           62 900,00 55.800,00 

14 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 824         2 826 13,00 10.738,00 

15 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 450         4 454 5,00 2.270,00 

16 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 332 118 94   10 4 558 9,00 5.022,00 

17 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOGGLES 26           26 12,00 312,00 

18 ΚΡΑΝΗ 330       6 16 352 10,00 3.520,00 

19 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 42           42 15,00 630,00 

20 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 42           42 18,00 756,00 
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21 ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΤΩΣΗ 204       10   214 20,00 4.280,00 

22 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ 858 118 94 2   22 1094 12,00 13.128,00 

23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 590       8 8 606 8,00 4.848,00 

24 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1984 118 188   6 10 2306 25,00 57.650,00 

25 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 4092 118 188 6 4 36 4444 7,00 31.108,00 

26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 1762     2 6 30 1800 6,00 10.800,00 

27 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 1046 118 94 2   14 1274 45,00 57.330,00 

28 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 858 118 94   6 4 1080 38,00 41.040,00 

29 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1640 118 94     4 1856 22,00 40.832,00 

30 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 104 118 94 4   96 416 18,00 7.488,00 

31 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, 
ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 76           76 160,00 12.160,00 

32 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28           28 30,00 840,00 

33 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ  64 118       4 186 12,00 2.232,00 

34 ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 20       8 4 32 15,00 480,00 

35 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 232         14 246 15,00 3.690,00 

36 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ 222 118 94   4 182 620 12,00 7.440,00 

37 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 76           76 38,00 2.888,00 

38 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 12           12 70,00 840,00 

39 ΡΟΜΠΑ 6         68 74 16,00 1.184,00 

40 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 10     4   268 282 20,00 5.640,00 

41 ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 54           54 200,00 10.800,00 

42 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  1276     2 4 30 1312 45,00 59.040,00 

43 ΓΑΛΟΤΣΕΣ 914 118 94   8 182 1316 18,00 23.688,00 

44 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 16       8 4 28 65,00 1.820,00 

45 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 162 118 94 4 8 278 664 35,00 23.240,00 

46 ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 6         68 74 38,00 2.812,00 
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47 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 14       8 4 26 100,00 2.600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 
      

104356   840.541,60 

  Φ.Π.Α. 24% 
      

    201.729,98 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
      

    1.042.271,58 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι εναρμονισμένα με τα ισχύοντα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προέκυψαν από την γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του γιατρού 
εργασίας και εγκρίθηκαν από τον τεχνικό ασφαλείας. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Τα προς προμήθεια είδη  θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι: 
 
1. ΓΑΝΤΙΑ  ΑΠΟ  ΝΙΤΡΙΛΙΟ  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm.  Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.  Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 
, που σημαίνει: 
• 3 (τριβή) 
• 1 (κοπή με λεπίδα) 
• 1 (διάτρηση) 
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, EN ISO 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
 Σήμανση: 
• CE 
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,0,1, 
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες 
Μέγεθος: 7 έως 11 (S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11) 

 
2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε 
χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον , 
σε υδραυλικούς και σε βαφές . 
Έχουν μήκος 20-25 cm.  
Το εμπρός μέρος της παλάμης είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο ώστε να το προστατεύει 
από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 όπου: 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388,420 
 Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 

 
Μέγεθος: 8 έως 10 (8,9, 10 ) 
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3. ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
Πεδίο χρήσης : Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς 
κινδύνους (τριβές , συμπιέσεις , εκδορές ) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε 
απορριμματοφόρα, οικοδόμοι , σε κήπους , μηχανοτεχνίτες   
Χαρακτηριστικά :Έχουν μήκος 20-25 cm,και πάχος 1-1,2mm.  
Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάχτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από 
βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης . 
 Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 

 2 (τριβή) 
 2 (κοπή με λεπίδα) 
 2 (διάσχιση) 
 3 (διάτρηση)        

    
  Σήμανση: 

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό  προϊόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2,2,2,3.                 

            

     
4. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

Πεδίο εφαρμογής : εργασίες σε χαμηλή τάση . 
Έχουν μήκος περίπου 30cm.και είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό χωρίς 
ραφές . 
Πρότυπο ΕΝ 60903 

    Σήμανση: 
 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , αριθμός σειράς . 
 00(Προστασία μέχρι 500V) 
 RC (Αυξημένη μηχανική αντοχή ,αντοχή σε όζον ,οξέα, πετρελαιοειδή, 

ψύχος ) 
 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης  
 Έτος και μήνα κατασκευής 
 Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)    

Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα 
γάντια . Αν χρησιμοποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν 
γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι 
για εργασία .  
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Μέγεθος: 9-11 

 
5. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC  

Πεδίο χρήσης : Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς , μηχανικούς και βιολογικούς 
κινδύνους  , όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα ( εναλλακτική λύση) σε καθαρισμούς 
κάδων , σε νεκροταφεία .   
Χαρακτηριστικά : Έχουν μήκος 27cm και πάχος 1mm. 
Είναι κατασκευασμένα από PVC και ως εσωτερική επένδυση έχουν    ανθιδρωτικό υλικό. 
Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1 

 3(τριβή) 
 1(κοπή με λεπίδα) 
 2(διάσχιση) 
 1(διάτρηση) 

            Πρότυπα ΕΝ 388,420,374 
            Σήμανση:      

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος  , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.  

                       
 

 
6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   

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 374-1:2016,EN ISO 374-5:2016 
Σήμανση: 

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

Πεδίο χρήσης : συγκολλήσεις  
Είναι κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα 
οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από 
μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.  

           Με ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,3,4. 
           Με ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4,1,3,3,4,Χ. 
            Πρότυπα ΕΝ 388,420,407 
            Σήμανση:       

 CE       
 Κατασκευαστή , κωδικό του προιόντος , έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο  προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,3,4. 
 Εικονόσημο προστασίας από την θερμότητα.  

  8.    ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ  Ρ1 
 Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό 
υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και 
πηγούνι. 
Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 10−30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. 
Πρότυπα: ΕΝ 149 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• FFP1 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
9. ΜΑΣΚΑ  ΗΜΙΣΕΩΣ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ  ΦΙΛΤΡΑ Α1 Ρ3 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι.  Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη 
Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς 
και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. Η μάσκα πρέπει να 
διατίθεται σε μεγέθη Small,Medium,Large για καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και  ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 
10. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
Χαρακτηριστικά: Ηλεκτρονική μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους 
που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων κ κρατείται με το χέρι (Ασπίδιο).  Ως 
υλικό κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass. 
Πρότυπο: ΕΝ 166,169,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 





- 301 -  

• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 9 έως 14 βαθμός σκίασης 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ−ΕΝ 169.   
11. ΜΑΣΚΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3  
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών.  Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο 
φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, 
κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους 
σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. 
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141>EN14387 για φίλτρα 
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία 
λήξης). 
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 
• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 
12. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Χαρακτηριστικά: 
Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι. 
 Περιγραφή 
Μάσκα 3 Φύλλων Οδοντιατρική Με Λάστιχο (99% φιλτράρισμα) για προστασία από 
μικρόβια,βακτήρια κ ιούς. 
Χαρακτηριστικά 

 Μάσκα προστασίας 3 φύλλων με φιλτράρισμα ≥ 99% 
 Με μεταλλικό έλασμα 
 Εύκαμπτο έλασμα από αλουμίνιο 
 Τύπου IIR (splash resistant) 
 Κουτί 50 τεμαχίων 

13. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
 
Πεδίο χρήσης:Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης(επέμβαση σε πυρκαγιά). 
Χαρακτηριστικά:Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα,τη μάσκα αλόκληρου 
προσώπου,το μειωτήρα πίεσης,τον αεροπνεύμονα,τις προειδοποιητικές διατάξεις κ το 
σύστημα ανάρτησης.Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους 
ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που,μέσω του μειωτείρα και του 
αεροπνεύμονα,θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. 
Πρότυπο ΕΝ 137,MED 
Σήμανση CE,κωδικός προϊοντος,κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης,κατασκευαστής,έτος 
κατασκευής,αριθμός παρτίδας 
14. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟBΟΛΙΑ  

Πεδίο χρήσης : σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες  
Αποτελείται από οπτικό δίσκο με προστασία έναντι ηλιακή ακτινοβολίας, 
Επαρκή μηχανική αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενοι για 
καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα  ΕΝ166,EN172 
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Σήμανση : 
 Στους βραχίονες : 
 CE 
 Κατασκευαστής , έτος κατασκευής  
 F μηχανική αντοχή  
 Στον οπτικό δίσκο: 
 1 οπτική κλάση 
 6,2 ή 6-2,5 ή 5-3,1 συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας, συμπεριλαμβομένου του υπέρυθρου φάσματος  
 F μηχανική αντοχή  
 Κ   Προστασία έναντι της τριβής                     

 
15. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 
 Γυαλιά ασφαλείας ανοικτού τύπου, για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και 
επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται προστασία από μηχανικούς 
κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, 
ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράς, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες 
αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.  

Πρότυπα: EN 166 1FT, EN 170 2-1.2 

Χαρακτηριστικά: Καλή ορατότητα, επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών, με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου 
μήκους. Στο πλαίσιο να αναφέρεται ο κατασκευαστής, μηχανική αντοχή. Στον οπτικό δίσκο 
να υπάρχει οπτική κλάση, μηχανική αντοχή, προστασία έναντι τριβής, αντιθαμβωτική 
επένδυση.  

 
16. ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές  ουσίες        (υγρές ή 
σκόνες)  ή και από μηχανικούς κινδύνους ( τροχός , τόρνος κ.α).        
Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος ,αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την  ορατότητα με 
αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με 
ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 
Πρότυπο ΕΝ 166 
  Σήμανση : 
Στο πλαίσιο :           
CE          
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
Β  Μηχανική αντοχή 
3  Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
4  Προστασία από σκόνη 
 
Στον οπτικό δίσκο: 
1  Οπτική κλάση 
Β  Μηχανική  αντοχή 
K  Προστασία έναντι τριβής 
Ν  Αντιθαμβωτική  επένδυση 
9  Προστασία από λιωμένα μέταλλα. 
 
17. ΓΥΑΛΙΑ  ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ GOGGLES  
Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να 
ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση. 
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Πρότυπα ΕΝ 166,175 
Σήμανση: 
• Στο πλαίσιο: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 4 έως 8 βαθμός σκίασης 
• F μηχανική αντοχή 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η 
κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169 
18. ΚΡΑΝΗ 
 
Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα , σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Χαρακτηριστικά: 
Το εξωτερικό κέλυφος αποτελείται από συνθετικό υλικό , για να είναι περισσότερο 
εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό . 
Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα γίνεται με κοχλία μίας κίνησης ,για να ρυθμίζεται και 
αφού έχει φορεθεί. 
Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία μπορεί να 
αντικαθίσταται  και να πλένεται. 
Να υπάρχουν οπές αερισμού που  θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα. 
Να έχει προστασία από πλευρική παραμόρφωση 

   Πρότυπα ΕΝ 397:2012(-30°C/+50°C) ΕΝ 50365:2002 
   Σήμανση : 

CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα ) 
LD (προστασία από πλευρική παραμόρφωση) 
 Επίσης θα υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την  ασφαλή 
χρήση , συντήρηση και αποθήκευση . 
19. ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ  
 
Πεδίο χρήσης : Σε καθαρισμούς κάδων 
Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος , με προστασία έναντι υγρών ουσιών , επαρκή μηχανική 
αντοχή , με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης . Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό στήριγμα . 
Πρότυπα ΕΝ 166 
 Σήμανση : 
Στο στήριγμα 
CE 
Κατασκευαστής , έτος κατασκευής 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
Στον οπτικό δίσκο : 
1 οπτική κλάση 
BT αυξημένη μηχανική αντοχή 
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3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες 
9 Προστασία από πιτσιλίσματα λιωμένων μετάλλων 
 
20. ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
 
Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα του οποίου η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται 
με ειδικό  στήριγμα.  Φέρει ενδείξεις μηχανικής αντοχής και οπτικής κλάσης. 
Φέρουν σήμανση CE  και είναι καθ όλα σύμφωνα με τη σήμανση την οποία απαιτεί ο 
νόμος. 
Πρότυπα ΕΝ 166 ,EN 1731 
Σήμανση: 
• Στο στήριγμα 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 
• F Μηχανική αντοχή 
• Στον οπτικό δίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• F Μηχανική αντοχή. 
21. ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ  
 
Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες. Χαρακτηριστικά : Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό ABS. 
Αντοχή σε πλευρική κρούση και ανθεκτικοί ιμάντες σαγονιού σχήματος Υ 4 σημείων (ειδικό 
υποσιάγωνο ασφαλείας). Το εσωτερικό του κράνους θα διαθέτει επένδυση (6) έξι σημείων 
σύμφωνα με το σχήμα της κεφαλής για μεγαλύτερη άνεση, ενώ η απόλυτη απορρόφηση 
των κραδασμών επιτυγχάνεται λόγω της παραμόρφωσης του εξωτερικού κελύφους. 
 Για να είναι περισσότερο εργονομικό θα ήταν προτιμότερο: 
 1. Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από 
σκληρό πλαστικό.  
2. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μιας κίνησης, για να ρυθμίζεται 
αφού έχει φορεθεί.  
3. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται 
και να πλένεται.  
Πρότυπα ΕΝ 397:2012,ΕΝ 50365:2002=1000 Vac 
 Σήμανση:  
CE 
Κατασκευαστής , Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής 
440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα  
 
Διηλεκτρική αντοχή 0-1000V AC=EN 50365 (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα 
υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και 
αποθήκευση.  
 
22. ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ  
 
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους κατά τους θερινούς μήνες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Καπέλο τύπου Jockey με προστατευτικό κέλυφος από ABS για προστασία από χτυπήματα 
και γδαρσίματα.  
Πρότυπο: ΕΝ 812  
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Σήμανση:  
 

 
 
23. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ  ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
 
Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A), και δυνητικά όπου ο 
θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.  
 Χαρακτηριστικά: κέλυφος και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με δυνατότητα αυξομείωσης. 
Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτύλιους που έρχονται σε επαφή με το έξω αυτί για να 
είναι πιο εύχρηστες. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά, διάγραμμα 
με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να 
συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το 
συγκεκριμένο θόρυβο. Υλικό κατασκευής: κέλυφος από συνθετικό υλικό  
 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής  
 Πρότυπα: ΕΝ-352-1 
 
24. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Πεδίο χρήσης:  
Για όλες τις εργασίες  
Τεχνικές προδιαγραφές:  
Παντελόνι εργασίας κατασκευασμένο από 98% βαμβάκι κ 2% ελαστάν για μέγιστη άνεση 
ελευθερίας κινήσεων κ ελαστικότητα. 
Τσέπες και υποδοχές πολλαπλών χρήσεων με διπλές ραφές σε όλο το μήκος του 
Βαμβακερό ύφασμα 255gr 
 
25. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Τ-SHIRT  
 
Μπλουζάκια από 100% βαμβακερό ύφασμα σε διάφορα χρώματα 
 
26. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ 

Πεδίο χρήσης : σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα ( απορριμματοφόρα , 
καθαριότητα) .   
Είναι γιλέκα με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες  από Ειδικό 
αντανακλαστικό υλικό .Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι  πολυεστέρας 100% για 
καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Πρότυπο ΕΝ 340>EN ISO 13688,471>EN ISO 20471 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστή ,  κωδικό του προιόντος ,έτος κατασκευής  
 Εικονόσημο  για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2 

 
Μέγεθος: S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL 
27. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 
 Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Σακάκι κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με επικάλυψη 
πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 
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• Στο γιακά να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα μανίκια να έχουν 
εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342, EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

• Παντελóνι κατασκευασμένο απó 100% πολυεστέρα, ύφανση 300DOxford με 
επικάλυψη πολυουρεθάνης (PU) 

• Να έχει ελαστική μέση για μεγαλύτερη άνεση. 

• Να φέρει περιμετρικά στα μπατζάκια δυο οριζóντιες αντανακλαστικές ταινίες αργυρού 
χρώματος. 

• Να έχει αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

 Πρότυπα: EN 20471και  ΕΝ343 . 

• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 2 

• ΕΝ 343 (3-1) 

 Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
28. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
 
Αδιάβροχο μπουφάν με αποσπώμενα μανίκια με φερμουάρ κ αποσπώμενη εσωτερική 
επένδυση κ αποσπώμενη επένδυση στο γιακά.Με 6 τσέπες αποθήκευσης με 
φερμουάρ,μανσέτα στα μανίκια κ λάστιχο στη μέση.Κλείσιμο με φερμουάρ αμφίδρομο.Με 
αδιάβροχο φινίρισμα κ υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση. 
Σύνθεση  
Ύφασμα Shell : 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Αντι-βρόχινο φινίρισμα 240g με υφασμάτινη 
γέμιση 100% πολυστερικό 50g 
ΜΕΓΕΘΗ S-5XL  ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 
29. ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
Φόρμα εργασίας με τιράντα από ύφασμα σύμμικτο 65% πολυέστερ-35% βαμβάκι. Να έχει 
τσέπη στο στήθος, πλαϊνές τσέπες κ τσέπη για εργαλεία. Να κλείνει με φερμουάρ κ Velcro. 
Μεγέθη S-5XL 
 
30. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 
Πεδίο χρήσης: Πλύσιμο κάδων. 
Χαρακτηριστικά : Είναι ποδιές τύπου ρόμπας από συνθετικό υλικό.  
Πρότυπα ΕΝ 13034 
Σήμανση : 

 CE   
 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 
 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες  
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31 . ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ - ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν 
ικριώματα.  
Χαρακτηριστικά:  
αποτελούνται από:  
• Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το 
στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης- αγκύρωσης στην πλάτη, στο στήθος 
και στη μέση.  
• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε 
περίπτωση πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους)  
• Ανακόπτης πτώσης απολύτως αυτόματος, από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα συστήματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν. Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων 
πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρωμένου σε σταθερά και 
ασφαλή σημεία μέσω του οποίου θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης. Πρότυπα 
ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβεστήρες και 358 για ανακόπτες.  

 Σήμανση: CE 
32. ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
Πεδίο χρήσης:Εργασίες σε ύψος 
Ζώνη με επένδυση πλήρως ρυθμιζόμενη με γρήγορης αποδέσμευσης ιμάντα. Πλήρης με 
δύο πλευρικούς D δαχτυλίους που να μπορούν να μετακινηθούν προς τα πίσω. 
Πρότυπο:ΕΝ 358 
 
33. ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές .   
Χαρακτηριστικά: Είναι ενιαίες  στολές που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών 
ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.  
Πρότυπα: ΕΝ 340:2003>EN ISO 13688/2013, ΕΝ 14605:2005 (τύπος 4), ΕΝ-13034:2005 
(τύπος 6), ΕΝ ISO 13982-1:2004 (τύπος 5) , ΕΝ 14126:2003 ( τύπος 4-Β), ΕΝ 1149-5:2008,EN 
1073-2 
Σήμανση:            

 CE 
 Κατασκευαστής, έτος κατασκευής , κωδικό του προϊόντος, εργαστήριο 

πιστοποίησης  . 
 Εικονόσημο  προστασίας  από πιτσιλίσματα  χημικών ουσιών   

 
Κωδικοί προστασίας :  

 4 προστασία από αερολύματα (spray)  
 5 προστασία από σκόνες  
 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών   

ΜΕΓΕΘΗ M-3XL   
34. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΓΚΟΛΗΤΩΝ 
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά : Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
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Πρότυπο ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
35. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
 Οι επιγονατίδες είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ ή από  συνθετικά υλικά πάχους 
τουλάχιστον ενός εκατοστού , στην πρόσθια επιφάνεια θα φέρουν ραβδώσεις επιθυμητό 
τζελ για μεγαλύτερη άνεση  , στην οπίσθια επιφάνεια να φέρουν δύο ιμάντες συγκράτησης 
στο γόνατο εύρους τουλάχιστον δέκα πέντε χιλιοστών , ελαστικούς ή προσαρμοσμένους με 
μηχανισμό εύχρηστης πόρπης .  
Εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος  
Εξωτερικά : από υλικό που  είναι ανθεκτικό στην τριβή , στις χημικές ουσίες αντιολισθητικό 
και εύκαμπτο  και συνοδεύονται από 2 ζεύγη ιμάντων.     
Πρότυπο EN 14404:2004+A1:2010  
36. ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ   
 
Ποδιά σαμαράκι με δεσίματα στο πλάϊ κ μία μπροστινή τσέπη σε διάφορα χρώματα. 
Μεγέθη S-XXL 
 
37. ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Πεδίο χρήσης: για όλες τις εργασίες με βροχή κ κρύο 
Χαρακτηριστικά : 
• Μπουφάν τύπου Bomber(κοντό μπουφάν) κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, 
ύφανση 300DOxford με επικάλυψη πολυουρεθάνη (PU). 

• Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα). 

• Στο γιακά θα έχει επένδυση φλις κ να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα και τα 
μανίκια να έχουν εσωτερικά δεύτερο μανίκι θυέλης. 

• Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες και δυο κάθετες 
αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος. 

• Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές. 

• Το χρώμα του θα είναι κίτρινο. 

• Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα. 

 Πρότυπα: EN 20471, ΕΝ343, ΕΝ 342,EN ISO 13688 
• Εικονóσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικóς 3 

• ΕΝ 343 (3-1) 

Μέγεθος: S έως 5XL (S,M, L, XL, XXL,XXXL,4XL,5XL) 
 
38. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ  
 
Πεδίο χρήσης : Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά :Το σετ περιλαμβάνει Κουκούλα, Μανίκια, Κάλυμμα μπότας από ειδικά 
επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο για το καθένα ΕΝ ISO 11611:2015 
Σήμανση : 
CE    
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Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο προστασίας. 
 
39. ΡΟΜΠΑ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό ύφασμα 245g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ με 3 
τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-5XL 
 
40. ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
Ρόμπα εργασίας από βαμβακερό 100% ύφασμα 305g με εξαιρετική αντοχή στα πλυσίματα κ 
με 3 τσέπες αποθήκευσης. 
Μεγέθη:S-3XL 
 
41. ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ ΣΤΟΛΕΣ  
Πεδίο χρήσης:Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης.  
Χαρακτηριστικά: Μονοκόμματες στολές ολόσωμες από πυρίμαχο υλικό κ ανακλαστικές 
ταινίες. 
 
Πρότυπα:EN 340, EN 15614,EN 1149-5,EN ISO 11612 
Σήμανση : 
CE    
Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής . 
Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων 
 
42. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Πεδίο χρήσης : για όλες τις εργασίες  
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με  προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα πολυουρεθάνης κ καουτσούκ  για μέγιστη 
αντιολίσθηση κ απορρόφηση των κραδασμών.Από δέρμα NABUK,ανθριδωτική επένδυση,με 
πολυμερικό υλικό(όχι μεταλλικό) προστασίας δαχτύλων 200 Joule,ένθετο προστασίας 
πέλματος συνθετικό κ όχι μεταλλικό ώστε να είναι πιο ελαφρύ,ειδική εσωτερική 
διαπνέουσα επένδυση,σύμφωνα με το EN 20345. 
      Πρότυπο EN 20345:2011,S3,SRC,HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 

 
Μέγεθος: 37-48 
43. ΓΑΛΟΤΣΕΣ 
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες . 
Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό  με αντιολισθητική σόλα η οποία 
θα έχει ενδιάμεση σόλα από νιτρίλιο για να απορρόφα πιο αποτελεσματικά τις ανωμαλίες 
του εδάφους, ανθεκτική στο πετρέλαιο, τα καύσιμα κ τα οξέα, να  έχει καλύτερη 
θερμομόνωση ,προστατευτικά  δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.  
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Πρότυπο  20345:2011,S5 SRC,EN 13832-2:2006 
Σήμανση:            

  CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S5 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 
 Αντιστατικές ιδιότητες  

         Μέγεθος: 36-48 
44 . ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που προστατεύει τα σφυρά ,με προστατευτικό 
κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα 500V . 
      Πρότυπο EN 20344:2011, 20345:2011 SB FO E P WRU HRO 
      Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολα SB,FO,E,P,WRU,HRO που συμβολίζουν: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης  
 Αντιστατικές ιδιότητες  
 Στη σόλα oil resistant 
 Να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή  διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV . 

 
Μέγεθος: 39-47 
45. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  
 
Παπούτσια ασφαλείας από υψηλής ποιότητας μικροίνες που είναι ανθεκτικές στο νερό κ να 
πλένονται. 
Σόλα πολυουρεθάνης (PU) αυτοκαθαριζόμενη που να εμποδίζει την μόλυνση κ να παρέχει 
ενισχυμένη αντίσταση ολίσθησης κ ανθεκτικότητα. 
Πρότυπα:EN 20345 S2 SRC 
Σήμανση: 

 CE 
 Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος 
 Το σύμβολο S2 που συμβολίζει: 
 Προστασία δακτύλων  
 Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα  
 Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 
 Αντιστατικές ιδιότητες 
 Στη σόλα oil resistant 

 
Μεγέθη:34-48 
 
46. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΩ  
 
 Χαρακτηριστικά: Σαμπό ασφαλείας διάτρητο για να αναπνέει το πόδι με 
μη μεταλλικό ένθετο προστασίας, αντιολισθητικό με απορρόφηση ενέργειας κρούσης 
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στη φτέρνα, 100% μη μεταλλικά κ αντιστατικά 
Πρότυπο ΕΝ 20345 SB E A SRC 
Σήμανση: 

 
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος 

 
Μεγέθη:36-47 
 
47. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Πένσα μονωμένη βαρέως τύπου 1.000 v,Κόφτης - απογυμνωτής 
καλωδίων 1.000 v , Κ Μυτοτσίμπιδo μονωμένο βαρέως τύπου 1.000 v(διπλής επίστρωσης) 
Κατσαβίδι (3 ίσα και 3 σταυροκατσάβιδα ) μονωμένο  τύπου 1.000 v  
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής διπλής επίστρωσης για επιπλέον ασφάλεια έναντι 

τάσεως 1000 V κ μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V για τα κατσαβίδια. 
 Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα 

Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900) 
 Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 (Εργασίες υπό τάση- Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 

V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 
 

Παρατηρήσεις 

 
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, για όσα τουλάχιστον ζητηθούν από την επιτροπή 
διαγωνισμού. 

2. Για τα υποδήματα και όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη, ο προμηθευτής θα 
συνεννοηθεί με το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθήκης, για την 
σωστότερη εφαρμογή των ειδών.   

3. Ο διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού  θα προσκομίσουν 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 αποδεκτές για συμμετοχή στον διαγωνισμό                               

4. 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. 

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

6. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη χρήσης των ειδών 
ατομικής προστασίας και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου που θα 
χρησιμοποιήσει τα είδη, αν τούτο του ζητηθεί. 

7. 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   
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          Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή 
αποκλεισμού 
Επίσης: 

 Όπου αναφέρονται γάντια, άρβυλα και γαλότσες ως τεμάχιο, νοείται ζευγάρι, εκτός 
από τα γάντια μιας χρήσεως που νοείται κουτί 100 τεμαχίων 

 Όπου αναφέρεται μάσκα φίλτρο Ρ1 νοείται κουτί 10 τεμαχίων 

 Όπου αναφέρονται μονωτικά εργαλεία νοείται σετ ηλεκτρολόγων που 
περιλαμβάνει: Πένσα μονωμένη βαρέως τύπου 1.000 v Κόφτης - απογυμνωτής 
καλωδίων 1.000 v Κατσαβίδι (3 ίσα και 3 σταυροκατσάβιδα ) Μυτοτσίμπιδo 
μονωμένο βαρέως τύπου 1.000 v 

 
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
Απόστολος Γκούνης                                                                           Σεβαστή Κοσμά 
 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Προμηθειών 
Διαχείρισης Υλικού & Αποθήκης 
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